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WSTĘP 
 

Problematyka jakości Ŝycia jest przedmiotem zainteresowań badaczy róŜnych 

dyscyplin. W pedagogice natomiast ciągle pozostaje w niewielkim zakresie przedmiotem prac 

poglądowych. Jest to tyle zadziwiające, Ŝe jakość Ŝycia jest wpisana w rozwój i Ŝycie kaŜdej 

jednostki ludzkiej. Idąc dalej w naturalny sposób łączy się z zagadnieniami podejmowanymi 

przez pedagogikę, stawiającą na pierwszym miejscu człowieka. Próba analiz uwarunkowań i 

wyznaczników jakości Ŝycia jest punktem wyjścia do poszukiwania sposobów podniesienia 

jej poziomu. Odnowa Ŝycia jest najbardziej ogólnym celem edukacji (Milerski, Śliwierski 

(2000, s. 54). W odniesieniu do ludzi z niepełnosprawnością zmiana jakości Ŝycia wiąŜe się 

przede wszystkim z określeniem moŜliwości przygotowania człowieka niepełnosprawnego do 

odczuwania radości i zadowolenia z Ŝycia. Takie podejście wiąŜe się z pedagogiką 

personalizmu, która zwraca uwagę na konieczność wyposaŜenia jednostki w takie 

umiejętności, aby stała się kierownikiem swojego rozwoju i otworzyła się na nowe cele w 

drodze do podnoszenia jakości własnego Ŝycia. Czynnikami kształtującymi takie spojrzenie 

na problematykę jest zmiana sposobów myślenia o naturze i formie przejawiania się 

niepełnosprawności, przeobraŜeń zachodzących w postawach przyjmowanych wobec praw i 

moŜliwości osób niepełnosprawnych, ewoluowania teorii rehabilitacji (Błeszyński 1999, 

s. 84). Kategoria jakości Ŝycia wiąŜe się takŜe z kształceniem specjalnym, które jest 

postrzegane jako wzbogacona forma szkolnictwa w celu podniesienia jakości Ŝycia 

(Kosakowski 2003, s. 152), jest istotnym wyznacznikiem podejmowanych działań 

społecznych i rehabilitacyjnych wobec tych osób (Juros 1997, Kowalik, Janečka 1998, 

Otrębski 2001, 2007). 

 Zatem zadaniem pedagogiki w kształtowaniu poczucia jakości Ŝycia człowieka winno 

być stymulowanie rozwoju i doskonalenia się jednostki na drodze do osiągnięcia przez nią 

pełni egzystencji. Nabycie określonych umiejętności i kompetencji przez jednostkę wpływa 

na wzrost poczucia sprawstwa, poczucia kontroli, podniesienie samoświadomości, 

samowiedzy oraz pozytywnego postrzegania własnych działań. Taka sytuacja pozwala 

uświadomić jednostce, Ŝe wysokie poczucie jakości Ŝycia jest niezaleŜne od stopnia 

sprawności, ale wiąŜe się aktywnością własną i pracą nad sobą. Osoby z upośledzeniem 

umysłowym wkraczające w dorosłe Ŝycie powinny być grupą ludzi aktywnych, kreatywnych, 

którzy chcą odkrywać coś więcej, chcą widzieć realia i perspektywy wielowymiarowości 

pełni Ŝycia (Dykcik 2003). Przygotowanie działań w tym zakresie wymaga spojrzenia na 
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świat oczyma jednostki z niepełnosprawnością umysłową, poznania sposobu interpretowania 

przez nią świata, jej miejsca i relacji, jakie zachodzą pomiędzy nią a otoczeniem i ustalenia 

oceny zadowolenia z własnej sytuacji Ŝyciowej. Ze względu na znaczenie omawianego 

zagadnienia dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku 

ludzi pełnosprawnych i realizacji idei integracji analiza poczucia satysfakcji z jakości Ŝycia 

nabiera funkcji nie tylko poznawczo-teoretycznej, ale takŜe społeczno- praktycznej. Podjęte 

badania mają za zadanie odkryć pewne prawidłowości pedagogiczne, które będą efektem 

rozwiązania podjętych problemów badawczych. Jednocześnie mają za zadanie przyczynić się 

do rozwoju teoretycznej wiedzy pedagogicznej dając impuls do zmian praktyki.  

Ze względu na istnienie nielicznych badań dotyczących jakości Ŝycia osób w okresie 

wczesnej dorosłości podjęto próbę przedstawienia jej w jak najszerszym kontekście. Taka 

decyzja związana była z próbą ukazania jak największej liczby czynników warunkujących 

jakości Ŝycia tych osób. W przedstawionej pracy złoŜono, Ŝe poczucie jakości Ŝycia 

człowieka uwarunkowane jest jego sytuacją podmiotową i społeczno-edukacyjną, a 

jednocześnie determinuje ono jego funkcjonowanie, zarówno w obszarze psyche jak i polis. 

W tym aspekcie istotne znaczenie ma wieloaspektowe poznanie sytuacji ludzi z 

niepełnosprawnością: postaw społecznych wobec nich, czynników wyznaczające im miejsce 

w społeczeństwie, charakteru i rozmiarów wsparcia społecznego. Szczególne znaczenie w 

badaniach przyznano subiektywnemu doświadczaniu świata, podmiotowemu istnieniu i 

przeŜywaniu zdarzeń w nim zachodzących przez badane osoby. Poznanie odczuć, jakie osoby 

z niepełnosprawnością doświadczają w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych pozwala na 

zrozumienie ich potrzeb, motywacji, a takŜe modyfikację oddziaływań edukacyjno- 

rehabilitacyjnych. 

Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą teoretycznych 

rozwaŜań dotyczących zagadnienia niepełnosprawności, jej społecznych uwarunkowań, oceny 

form pomocy i wsparcia udzielanych tym osobom oraz problematyki jakości Ŝycia jako 

wyznacznika integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. W rozdziale czwartym 

przedstawiono zagadnienia metodologiczne. W kolejnych trzech rozdziałach pracy 

przedstawiono wyniki badan, ich analizę i odniesienie się do wyników innych badaczy. Próba 

pełnej analizy poczucia jakości Ŝycia badanych osób wymogła uwzględnienia jak największej 

ilości jej wyznaczników. Konsekwentnie więc porównano subiektywne i obiektywne 

uwarunkowania sytuacji badanych grup oraz poziom wsparcia, jaki jest im udzielany. W 

rozdziale ósmym zawarto studia indywidualnych przypadków pokazujące swoistość 
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odczuwanej jakości własnej sytuacji Ŝyciowej osób wybranych spośród badanych grup. Pracę 

kończy synteza wyników badań oraz wnioski i implikacje dla działań rehabilitacyjnych i 

pomocowych. 
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ROZDZIAŁ 1 
Problemy niepełnosprawności intelektualnej w literaturze przedmiotu 

 

1.1. Uwagi wprowadzające 

Problematyka pracy dotyczy jednej z kategorii niepełnosprawności - osób 

upośledzonych umysłowo. Określenie precyzyjnych cech tej kategorii wymaga nawiązania do 

ogólnego pojęcia „niepełnosprawności” jako punktu wyjścia. Jego wielowymiarowość 

zawiera w swojej konotacji szerokie spektrum schorzeń, defektów, ograniczeń w sferze 

fizycznej, psychicznej i społecznej. W literaturze przedmiotu ludzie z trudnościami w 

funkcjonowaniu fizycznym, społecznym i psychicznym określani są w róŜnorodny sposób: 

niepełnosprawni, inwalidzi, ułomni, kalecy, z defektem zdrowotnym czy odchyleniem od 

normy (Grzegorzewska 1964, Doroszewska 1981, Witkowski 1985, Hulek 1986, Gałkowski 

1986, Sztabiński 1994). Terminy te w zaleŜności od sytuacji zastosowania (praca socjalna, 

naukowe opracowania, rehabilitacja) są często odmiennie interpretowane. ZauwaŜalne jest to 

w rozumieniu pojęcia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, gdzie nie ma jednej, 

uniwersalnej, ogólnej definicji niepełnosprawności i kaŜdy kraj uŜywa własnej klasyfikacji. 

Jest ona na tyle róŜna, Ŝe czasem ktoś uznany za niepełnosprawnego w jednym kraju w 

drugim juŜ mógłby nie zostać za niego uznany (http://www.rcie.lodz.pl/ 

dokumenty/broszury/cie/informator). 

Ta rozbieŜność w definiowaniu jest równieŜ związana z celem, do którego uŜywany 

jest termin niepełnosprawności, np. do celów róŜnych rodzajów rehabilitacji, opieki 

medycznej, edukacji. Jak stwierdza S. Golinowska (2001, s. 160) definicje inwalidztwa 

stosowane dla celów związanych z ubezpieczeniami (do celów rentowych) odzwierciedlają 

tradycje filozofii społecznej danego państwa opiekuńczego. W Anglii brana jest pod uwagę 

ogólna sprawność w Ŝyciu codziennym rozpatrywana z czysto medycznego punktu widzenia. 

Z kolei w USA cięŜar uwagi połoŜony jest na sferze ekonomicznej, zwraca się tam uwagę na 

niezdolności do zarobkowania. W Niemczech punktem oceny jest niezdolność do pracy na 

konkretnym rynku i w wykonywanym zawodzie, co zbliŜa to stanowisko do podejścia 

społecznego. 

Oto przykładowe definicje inwalidztwa w niektórych krajach, w których główny 

nacisk połoŜony jest na zdolność podjęcia pracy i na ograniczenia związane ze zdrowiem: 
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• Holandia - „… niezdolność do zatrudnienia pozwalającego zarobić tyle ile zarobiłaby 

osoba sprawna, o tym samym doświadczeniu, kwalifikacjach i na tym samym terenie”; 

• Szwecja - „... ograniczona moŜliwość zarabiania na skutek utraty zdrowia (utratę zdrowia 

określa się w% i wynosi ona odpowiednio: 25%, 50%, 75% lub 100%)”; 

• Wielka Brytania - „... niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, która ma znaczny lub 

ujemny wpływ na zdolność wykonywania normalnych, codziennych czynności”; 

• Niemcy - „... niezdolność do pracy zarobkowej z powodu utraty Ŝyciowego potencjału do 

tego stopnia, Ŝe nie jest moŜliwe wykonywanie pracy zawodowej co najmniej 3 godziny 

dziennie”; 

• Francja - „... utrata zdolności do zarabiania z powodu utraty zdrowia”; 

• USA - „... niezdolność, z powodów medycznych, do jakiejkolwiek aktywności 

przynoszącej dochód w ciągu co najmniej roku”; 

• Węgry - „… niezdolność do pracy zarobkowej co najmniej przez rok” (Raport 2005).  

Przed pojawieniem się pojęcia niepełnosprawności w języku polskim uŜywano takich 

słów jak np. inwalidztwo, kalectwo, ułomność, a potocznie takŜe wielu innych, zdecydowanie 

negatywnych. W prawie określenia „osoba niepełnosprawna” po raz pierwszy uŜyto w 

uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 września 1982r. w sprawie 

inwalidów i osób niepełnosprawnych (M. P. Nr 22, poz. 188). W dokumencie tym czytamy, 

Ŝe „(…) inwalidom i osobom niepełnosprawnym naleŜy zapewnić moŜliwość pełnego 

uczestnictwa w Ŝyciu zawodowym i społecznym” - uŜyto więc obu tych słów obok siebie, nie 

tłumacząc jednak czym się one charakteryzują. Dopiero późniejsze lata przyniosły bardziej 

szczegółowe i rzeczowe przepisy regulujące kryteria formalne bycia osobą niepełnosprawną. 

zawarte w Rządowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (1993). Według 

W. Otrębskiego (1999) program ten był przełomowym wydarzeniem, jeśli chodzi o dyskusje 

wokół definicji niepełnosprawności, poniewaŜ znalazł się w nim zapis o powołaniu 

specjalnego zespołu roboczego, którego zadaniem było wypracowanie ogólnej definicji 

niepełnosprawności. Miała ona stanowić punkt odniesienia dla określeń szczegółowych i 

istotnych w działaniach legislacyjnych. 

Oprócz ogólnych definicji podejmowano pracę nad uszczegółowieniem kategorii 

niepełnosprawności. Uznając za kryterium podziału okres Ŝycia, w którym dana 

niepełnosprawność wystąpiła, wyróŜnia się: 
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• osoby niepełnosprawne od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa; 

• osoby z niepełnosprawnością nabytą w róŜnych okresach Ŝycia, wśród których są osoby 

niepełnosprawne z powodu róŜnych chorób, z powodu chorób zawodowych i wypadków 

przy pracy, z powodu wypadków (urazów) pozazawodowych, z powodu działań 

wojennych oraz z powodu zmian spowodowanych starzeniem się organizmu i 

schorzeniami wieku starczego (Kirenko 2003 http://www.mdk.lublin.pl/njs/index. 

php?a=1&b=1).  

Innym kryterium jest odczuwanie niepełnosprawności przez jednostkę przy 

jednoczesnym usankcjonowaniu jej prawnie. RozróŜnia się tu niepełnosprawność biologiczną 

i prawną. Nie kaŜda osoba, która ma ograniczenia, spowodowane uszkodzeniem lub 

obniŜeniem sprawności organizmu, jest za taką uznana przez prawo. Oznacza to tzw. 

niepełnosprawność biologiczną, a więc odczuwaną przez kogoś, choć nie została ona 

usankcjonowana prawnie. Z drugiej strony moŜe teŜ być tak, Ŝe nie kaŜda osoba z 

orzeczeniem niepełnosprawności/grupą inwalidzką, musi rzeczywiście czuć się osobą 

niepełnosprawną (Otrębski 1999). W świetle ustaleń w innych krajach mianem osoby 

niepełnosprawnej moŜna określić jednostkę, u której w chwili obecnej nie stwierdza się 

wprawdzie obiektywnie istniejącej niepełnosprawności, lecz istnieją zapisy potwierdzające 

istnienie stanu niepełnosprawności w jej przeszłości, oraz osobę, która pomimo braku cech 

niepełnosprawności jest przez swoje otoczenie spostrzegana i traktowana jako osoba 

niepełnosprawna (ADA, Handbook, 1992 za: Błeszyński 1999, s. 153).  

Nawiązanie do definicji biologicznych i prawnych znaleźć moŜna w definicji 

niepełnosprawności uŜywanej przez Główny Urząd Statystyczny. W spisie powszechnym z 

2002r. niepełnosprawną jednostkę określano jako osobę, „która posiada odpowiednie 

orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub osobę, która takiego orzeczenie nie 

posiada, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych 

dla swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa)”. UŜyte przez GUS definicje 

pokazują, Ŝe w praktyce badawczej nie jest moŜliwe i sensowne wyłączenie spośród osób 

niepełnosprawnych tych, którzy nie mają formalnego orzeczenia o swojej 

niepełnosprawności. Wystarczającym powodem dla uznania kogoś za osobę niepełnosprawną 

jest „odczuwanie ograniczenia sprawności”. Dlatego teŜ liczba osób niepełnosprawnych 

biologicznie jest w Polsce większa niŜ liczba osób niepełnosprawnych prawnie. Te ostatnie są 

istotne dla celów rentowych i ubezpieczeniowych, które są związane z systemem orzekania o 

niepełnosprawności, czyli tym momentem, kiedy dana osoba zostaje uznana przez 



 

12 

specjalistów, w sposób zgodny z przepisami, za osobę niepełnosprawną. Istotnym kryterium 

staje się tu moŜliwość podjęcia pracy. Takie ujęcie zawarte zostało w Ustawie z dnia 14 

grudnia 1982r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 

z późn. zm.). W ustawie tej wyróŜniono I, II i III grupę inwalidzką. Głównym kryterium 

uznania kogoś za inwalidę było kryterium zatrudnienia, a podstawą orzeczenia o inwalidztwie 

niemoŜność pełnego zatrudnienia, zatrudnienia w pewnym okresie lub zatrudnienia w ogóle. 

Odejście od tego jednoznacznego kryterium, a podkreślenie znaczenia stanu zdrowia i 

moŜliwości pełnienia ról społecznych zauwaŜalne jest w nowym podejściu do problemu 

(Kawczyńska-Butryn 1999).  

MoŜemy tu odnieść się do obecnie obowiązującej definicji zawartej w Ustawie z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z p.zm.), która mówi, Ŝe: „niepełnosprawność 

oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego 

lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 

niezdolność do pracy”. Nadal wiodącą rolę pełni zdolność do pracy, ale juŜ w kontekście 

realizacji ról społecznych. W innej obowiązującej Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) nie ma definicji 

niepełnosprawności. Funkcjonuje natomiast pojęcie: „całkowita niezdolność do pracy”, które 

oznacza: „całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub 

legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. 

Jest to definicja wyraźnie odwołująca się jedynie do formalnych przepisów z innych ustaw 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności. Ustawa o pomocy społecznej nie podaje 

własnej definicji, a niepełnosprawność sprowadza do tego, czy ktoś posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności, czy teŜ nie. 

Te liczne interpretacje pojęcia niepełnosprawność wyznaczała potrzebę 

uporządkowania terminologii zwłaszcza w obszarze diagnostyki. Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) zdefiniowała niepełnosprawność w sposób systemowy (por. Hulek 1992, 

Majewski 1995). WHO stworzyła w 1980r. Międzynarodową Klasyfikację Chorób 

(International Classification of Diseased, ICD), która umoŜliwia stosowania takich samych 

kategorii diagnostycznych. Punktem wyjścia tej definicji WHO uznało pojęcie uszkodzenia 

(impairment) rozumiejąc przez nie utratę lub wadę psychiczną, fizjologiczną lub anatomiczną 
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struktury organizmu. Strata moŜe być całkowita lub częściowa. Uszkodzenie moŜe mieć 

róŜny zakres i głębokość, moŜe być całkowite lub częściowe, moŜe być trwałe lub okresowe, 

wrodzone lub nabyte; ustabilizowane (bez pogłębiania) albo progresywne (postępujące w 

kierunku pogłębiania się). Następstwem uszkodzenia jest niepełnosprawność (disability), 

przez którą rozumiemy obniŜony poziom czynności danego narządu czy układu kostno-

mięśniowego (motoryka), układu nerwowego, czynności psychicznych itp. Odnosi się ona do 

ograniczeń w pełnieniu funkcji i w odgrywaniu ról jako następstwa uszkodzenia (np. 

ograniczenia funkcjonalne sprawności manualnych lub poruszania się). Kolejny element 

utraty zdrowia jest upośledzenie (handicap), które jest następstwem uszkodzenia i 

niepełnosprawności, a jednocześnie manifestuje się mniej korzystną sytuację społeczną, gdyŜ 

uniemoŜliwia lub ogranicza wypełnianie ról oraz realizację własnych związanych z wiekiem, 

płcią i tradycjami kulturowymi i czynnikami społecznymi (Ossowski 2004, Sowa 1997, 

Wood 1980, Kirenko 2002). Definicji tej zarzucano zbytnią medykalizację niepełnoprawności 

(szczególnie w definiowaniu upośledzenia), kosztem niezauwaŜenia aspektów społecznych. 

WHO zdefiniowała więc pojęcie niepełnosprawności jeszcze raz w 2001r., w 

„Mi ędzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia” (ang. w 

skrócie - ICF). Tym razem uwzględniono społeczny aspekt niepełnosprawności i ograniczenia 

związane z udziałem w Ŝyciu społecznym. W ICF przez niepełnosprawność (ang. disability) 

rozumie się „wielowymiarowe zjawisko wynikające ze wzajemnych oddziaływań między 

ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem” (Wapiennik, Piotrowicz 2002, s. 22). 

Według ICF niepełnosprawność to szeroki termin, obejmujący takŜe uszkodzenia, 

ograniczenia aktywności i ograniczenia uczestnictwa. Definicja niepełnosprawności ICF jest 

obecnie bardzo często przyjmowana jako punkt wyjścia do tworzenia definicji 

niepełnosprawności w niektórych krajach europejskich (np. w Hiszpanii, we Francji). W 

klasyfikacji ICF podano teŜ szczegółowe definicje niepełnosprawności, np. osoby 

niepełnosprawne fizycznie, osoby z niepełnosprawnością sensoryczną oraz zdefiniowano 

takie pojęcia jak, np. 

• aktywność - wykonywanie zadań lub czynności przez daną osobę; 

• ograniczenie aktywności - oznacza trudności, których człowiek moŜe doświadczać 

podczas podejmowania aktywności; 

• uczestnictwo - zaangaŜowanie człowieka w sytuacje Ŝyciowe; 

• ograniczenia uczestnictwa - problemy, których dana osoba moŜe doświadczać, angaŜując 

się w sytuacje Ŝyciowe (Węgrowska-Koski, Walasiuk, Wdówik 2006, s. 11-12.)  
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Tak więc niepełnosprawność w ICF nie jest przedstawiona jako wynik stanu zdrowia, 

ale jako wynik barier napotykanych w otoczeniu. Tym samym definicja WHO z 2001r. 

najbardziej odzwierciedla to, co jest mocno akcentowane w podejściu do niepełnosprawności 

- nacisk na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ich środowisku. ZbieŜny sposób 

rozumienia terminu wysunęło w swoich pracach Europejskie Forum Niepełnosprawności, 

która podjęła prace nad definicją skoncentrowaną nie na deficytach, a na mocnych stronach 

ludzi niepełnosprawnych. Celem opisu miało być zwrócenie uwagi na konieczność zmian 

społecznych podnoszących jakość Ŝycia osób niepełnosprawnych. W 1994r. 24 europejskie i 

krajowe organizacje opracowały definicję niepełnosprawności w świetle Standartowych 

Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ogłoszonych przez ONZ. Przyjęta 

definicja stwierdza, Ŝe: „osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych praw, 

znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych 

i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie moŜe przezwycięŜyć w 

taki sposób jak inni ludzie” (za: Gałkowskim 1997, s. 33). Bariery te zbyt często są 

zwiększane przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa. Europejskie Forum 

zwróciło uwagę, Ŝe niepełnosprawność wynika z interakcji pomiędzy uszkodzeniem, a 

społeczeństwem, które tworzy bariery wobec integracji i rozumienia problemów tych osób.  

We współczesnych ujęciach naukowych przyjmuje się za punkt wyjścia istnienie 

dwóch róŜnych modeli niepełnosprawności - modelu medycznego i społecznego (por. Dykcik 

2001, s. 42-44, Kowalik 2006). Porównanie tych modeli prezentuje tabela 1.1. W ramach 

pierwszego z nich niepełnosprawność jest efektem uszkodzenia organizmu, który utrudnia 

Ŝycie. Drugi model akcentuje znaczenie ograniczeń w spełnianiu wymagań społecznych, jako 

podstawowego kryterium w rozpoznawaniu ludzi z określonymi dysfunkcjami organizmu 

(Kowalik 2006). Model medyczny mówi o jednostkowym wymiarze niepełnosprawności 

wymagającym leczenia medycznego, model społeczny zaś określa ją jako problem społeczny, 

który naleŜy rozwiązywać poprzez działania społeczne.  
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Tabela 1.1 Porównanie ujęcia niepełnosprawności w modelu medycznym i społecznym  

MODEL MEDYCZNY MODEL SPOŁECZNY 
Niepełnosprawność 

Uszkodzenie, pogorszona sprawność Bycie innym - bez znaczenia gorszym 
Istota niepełnosprawności 

Anomalia, wada decydująca o podjętym sposobie leczenia ObciąŜenie społeczne - wymaga wyeliminowania 
Terminologia 

Negatywna - uwaga na defektach, brakach Pozytywna lub neutralna, osoba niepełnosprawna 
traktowana jako podmiot, zaangaŜowana w usprawnienie 

Program leczenia bazuje na 
Defektach, niedoborach, wadach Samoocenie pacjenta jego mocnych i słabych stronach 

Cel leczenia 
Porada, farmakologia, rehabilitacja Przywrócenie jednostce aktywnej roli społecznej 

Źródło: Sherrill Claudine, 1998. 

Z przyjętym w danym społeczeństwie modelem niepełnosprawności związane są 

postawy wobec osób z niepełnosprawnością, kształt norm osób pełnosprawnych jakie 

wyznaczają sposób ich zachowania wobec ludzi o niepełnej sprawności. MoŜemy zatem 

stwierdzić, Ŝe współcześnie kształtujące się postawy wobec osób z niepełnosprawnością są 

wynikiem zmian jaka zachodzą w tym zakresie. Wynika to z dąŜenia do zmian 

zakorzenionych stereotypów i nieprawdziwych poglądów na temat osób z  

niepełnosprawnościami, które stały się swoistym problemem społecznym. Takie stanowisko 

przyjęto równieŜ w Światowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The 

World Programme of Action for Disabled Persons), który podkreśla, iŜ niepełnosprawność 

jest problemem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby. Jest ona określana jako 

„wielowymiarowe zjawisko wynikające ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi, a ich 

fizycznym i społecznym otoczeniem” (Speck, 2005, s. 210). W Standardowych Zasadach 

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of 

Opportunities for Persons with Disabilities), przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w 1993 roku zwrócono uwagę na to, Ŝe ograniczenia dotykające osoby 

niepełnosprawne są związane ze struktura środowiska, w którym Ŝyją oraz z postawami 

społeczeństwa wobec nich. Od tego czasu zaczęto coraz częściej mówić o społecznej definicji 

niepełnosprawności, czyli takiej, w której uznaje się, Ŝe niepełnosprawność to wynik barier, 

jakie napotyka osoba niepełnosprawna.  

M. Sıder (za: Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 1997) wyróŜnia trzy podejścia do 

upośledzenia: epidemiologiczne, adaptacyjne i podejścia społecznego konstrukcjonizmu. W 

pierwszym podejściu traktowana jest ono jako cecha jednostkowa. Akcentowany jest równieŜ 

związek między jednostką, a otoczeniem bez jego problematyki jako społecznego czy 

kulturalnego produktu. W podejściu adaptacyjnym aspekt cechy jest pomijany na rzecz 

zaznaczenia specyficznej interakcji jednostki z otoczeniem. Cechy danej jednostki stają się 
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wadami wobec specyficznego zbioru wymagań społeczeństwa (tamŜe s. 12). Kolejne ujęcie - 

społecznego konstrukcjonizmu - podkreśla związek pomiędzy jednostką, a otoczeniem, który 

wynika z pewnego społecznego naznaczenia. M. Sıder podkreśla, Ŝe etykieta nadana przez 

otoczenie niepełnosprawnemu wkłada tą osobę w kategorię pełną społecznych uprzedzeń i 

znaczeń (tamŜe s. 13). Perspektywa społeczna upośledzenia zwraca uwagę na wzajemne 

uwarunkowania niepełnosprawności i funkcjonowania człowieka w kontekście jego interakcji 

ze środowiskiem (Sowa, Wojciechowski 2001).  

Kolejnym elementem, na który zwracali badacze uwagę w tworzonych definicjach, to 

kwestia zajmowanego miejsca w społeczeństwie przez osoby z niepełnosprawnościami i 

moŜliwości realizacji zadań Ŝyciowych i ról społecznych (Dykcik 1998, Gałkowski, 

Kiwierski 1986). Niepełnosprawność ujmująca ten problem dotyczy jednostki w kaŜdym 

wieku i w procesie rehabilitacji pozwala na zindywidualizowanie pomocy, wsparcia i zakresu 

opieki nad niepełnosprawnym. Znaczenie uczestnictwa w Ŝyciu społecznym widać w 

klasyfikacji ICIDH-2 (International Classification of Functioning, Disability and Heath) 

(Üstün 1998). W 2001r. stworzono nową terminologię, w której terminy disability i handicap 

zastąpiono pojęciami activity i participation. W konsekwencji rozróŜniono: 

• ograniczenia funkcji fizycznych, zdolności umysłowych albo zdrowia psychicznego, 

• zaburzenia aktywności, 

• zaburzenia partycypowania (uczestnictwa społecznego) (Speck 2005, s. 210). 

Jednostki niepełnosprawne nie stanowią tu grupy mniejszościowej, a opis ograniczenia 

dokonuje się w sposób obiektywny i neutralny. Takie postrzeganie problemu wiąŜe się z 

modelem uniwersalnym, który mówi, Ŝe: 

- zdrowie jest podstawowym prawem człowieka, 

- nikt nie powinien być dyskryminowany z powodu swego stanu zdrowia i poziomu 

funkcjonowania, 

- większość ludzi ma taką czy inną „niepełnosprawność”, 

- niepełnosprawność jest częścią Ŝycia, 

- funkcjonowanie moŜe ulec zmianie na poziomie: organizmu – jednostki - społecznym i 

trzeba znaleźć rozwiązanie na kaŜdym z tych poziomów (Bedirhan, Üstun 1998, za: Sowa, 

Wojciechowski 2001, s. 38-40).  
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Na sprecyzowanie zakresu pomocy i dostosowania do potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych pozwalają definicje szczegółowe odnoszącymi się do rozmaitych grup 

klinicznych niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę róŜne typy uszkodzeń, najczęściej 

wyróŜnia się następujące rodzaje niepełnosprawności: 

• dotyczące układu ruchowego, 

• dotyczące narządów zmysłu, 

• dotyczące narządów mowy, 

• dotyczące narządów wewnętrznych, 

• dotyczące układu nerwowego-ośrodkowego i obwodowego, 

• dotyczące dodatkowych uszkodzeń wynikających z procesu leczenia (Majewski 1995). 

Podziału jednostek odchylonych od normy, na siedem rodzajów upośledzeń 

obejmujących kilkanaście zróŜnicowanych i opisanych zaburzeń dokonała w swojej pracy J. 

Doroszewska (1981, s. 53). RównieŜ Z. Sękowska (1998, s. 27) dokonała selekcji zaburzeń i 

podzieliła osoby niepełnosprawne na: 

- niewidomi i niedowidzący, 

- głusi i niesłyszący, 

- głuchoniewidomi, 

- upośledzeni umysłowo, 

- przewlekle chorzy, 

- osoby z uszkodzonym narządem ruchu, 

- osoby z trudnościami w uczeni się na skutek dysharmonii rozwoju, 

- społecznie niedostosowani. 

Według O. Specka (2005, s. 211) róŜnorodność moŜliwych odchyleń fizycznych 

(uszkodzeń) jest nieskończona. KaŜdy człowiek ulega w ciągu swojego Ŝycia jakimś 

zaburzeniom zdrowotnym lub chorobom. Dla powstania upośledzenia miarodajne mogą stać 

się zwłaszcza organiczne niedostatki lub odchylenia, które wywierają wpływ na 

instrumentalne obszary widzenia, słuchu, mowy, funkcji wspomagających i funkcji ruchu, 

inteligencji emocjonalności, jak teŜ na kształt w jakim jawimy się na zewnątrz, czyli fenotyp 

(tamŜe).  
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Definicje szczegółowe, określają kryteria oraz stopień nasilenia dysfunkcji, 

wyznaczając tym samym zakres świadczenia specjalistycznej pomocy. W nich znajdują się 

klasyfikacje ułatwiające dostosowanie świadczonych usług do potrzeb i moŜliwości ich 

odbiorców.  

W niniejszej pracy analizowana będzie problematyka osób z upośledzeniem 

umysłowym i dlatego zostanie tu przedstawiony w miarę szczegółowy opis tylko tego rodzaju 

niepełnosprawności. 

1.2. Pojęcie i klasyfikacja upośledzenia umysłowego 

Problem klasyfikacji i definiowania zagadnienia upośledzenia umysłowego został 

wielokrotnie podejmowany w literaturze zarówno polskiej jak i zagranicznej (Witkowski 

1997, Bogdanowicz 1991, Borzyszkowa 1985, Doroszewska 1989, Kościelak 1989, 

Sękowska 1976, 1985, Kirejczyk 1981, Schalock 1992 i inni, Otrębski 1997, Wyczesany 

1999). Jest ono pojęciem wieloaspektowym ze względu na zróŜnicowanie zaburzenia, stopnie 

upośledzenia, czy czynniki je określające, co sprzyjała pojawianiu się w literaturze 

przedmiotu rozległej terminologii. Na określenie zaburzenia związanego z intelektem 

jednostki stosowano takie terminy jak: oligofrenia, niedorozwój umysłowy, upośledzenie 

umysłowe, niepełnosprawność umysłowa (m.in. Wyczesany 1999, s. 19, Kopeć 1999, 

Kowalik 2006). J. Kostrzewski (za: Wyczesany 1999) rozróŜnia równieŜ otępienie (demencję) 

w przypadku, której ogólny rozwój intelektualny dziecka przebiegał do pewnego okresu 

mniej lub bardziej prawidłowo, a w wyniku określonego procesu chorobowego nastąpił regres 

tj. postępujące obniŜenie się poziomu funkcjonowania intelektualnego  

Problem w jednoznacznym stosowaniu terminologii odnaleźć moŜna równieŜ w 

pracach organizacji o zasięgu międzynarodowym np. ILSMH (International League of 

Societies for Person with Mental Handicap - Międzynarodowa Liga Towarzystwa Pomocy 

Osobom Upośledzonym Umysłowo), która uŜywa terminu „mental handicap”, IASSMD 

(International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency - Międzynarodowe 

Stowarzyszenie do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym - stosuje pojęcie „mental 

deficiency”, a WHO „mental retardation”. Obecnie najczęściej stosowanymi pojęciami są: 

„upośledzenie umysłowe” i „niepełnosprawność intelektualna”. Pierwsze z nich ma trwałe 

uzasadnienie naukowe, a drugie ma istotne znaczenie społeczne i wynika z powodów prawno-

organizacyjnych (Kowalik 2005). Stosowanie tych pojęć wiąŜe się równie mocno ze 

współczesnymi kierunkami przemianami i tendencjami normalizacyjnymi. Analiza częstości 
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stosowania tych pojęć podjęta przez A. Zawiślak (2006, s. 6) wskazała, iŜ w języku 

naukowym zdecydowanie częściej uŜywa się pojęcia „upośledzenie umysłowe (mental 

retardation) niŜ pojęcia „niepełnosprawność intelektualna (intellectual disability)”. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną zaleca od 

1998r. stosowanie tej nazwy, jako mniej stygmatyzującej. Podkreśla się, Ŝe branie pod uwagę 

niskiej inteligencji lub złego funkcjonowania społecznego nie determinuje postrzegania 

jednostki jako niepełnosprawnej intelektualnej. Oba te czynniki powinny wystąpić razem. 

Zgodność autorów definicji dotyczy tego, ze niepełnosprawność umysłowa nie stanowi 

Ŝadnej jednostki chorobowej, lecz jest zespołem skutków rozmaitych w swej etiologii stanów 

chorobowych i uszkodzeń układu nerwowego (Borzyszkowska 1985, s. 30).  

Określenie szczegółowej kategorii osób upośledzonych umysłowo ma znaczenie w 

kreowaniu ich jakości Ŝycia. MoŜliwości funkcjonowania osób upośledzonych w otwartym 

społeczeństwie, ale jednoczesne korzystanie z jego wsparcia i pomocy jest związane z 

dokładną terminologią zarówno w aspekcie prawnym, edukacyjnym i medycznym. W 

związku z tym w pracach badawczych tworzone są liczne definicje o róŜnym charakterze, 

zaleŜnie od celu, jakiemu mają one słuŜyć i kryteriów go określających. W literaturze moŜna 

spotkać definicje: 

a) biologiczno-patoneurologiczno-medyczne, które oparte są przede wszystkim na etiologii i 

patogenezie zjawiska upośledzenia umysłowego. W klasyfikacjach medycznych stosuje 

się następujące kryteria: rodzaje czynników etiologicznych, czas działania szkodliwego 

czynnika, zespoły objawowe, leczenie oraz prognozę (Kościelak 1989, s. 12), 

b) behawioralne - mające na celu scharakteryzowanie upośledzenia umysłowego z punktu 

widzenia procesów psychicznych i podatności na oddziaływania rewalidacyjne 

(Doroszewska 1981, t. II s. 17), tłumaczą niedorozwój umysłowy jako niŜszą od 

przeciętnej sprawność intelektualną, związaną z zaburzeniami, które przejawiają się w 

dojrzewaniu, uczeniu się i przystosowaniu społecznym, a powstałą w okresie 

rozwojowym, czyli opierają się na ocenie głębokości upośledzenia. 

W klasyfikacji behawioralnej brane są pod uwagę następujące kryteria:  

1. psychologiczne - uwzględniają poziom uwagi, mowy całą osobowość, 

2. pedagogiczne - reprezentuje zasób wiadomości i umiejętności, trudności w nauce 

szkolnej, tempo uczenia się, 

3. społeczne - uwzględnia zaradność Ŝyciową, samodzielność, uspołecznienie, 
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4. ewolucyjne - na zasadzie porównywania z dzieckiem w tzw. normie intelektualnej 

(Kościelak, 1989, s. 12-14). 

Zgodnie z powyŜszymi rodzajami charakter definicji upośledzenia umysłowego 

ewaluował na przestrzeni lat. Jego istota zmieniała się razem z podejściem społecznym do 

osób upośledzonych umysłowo. Warto zatem przedstawić główne zmiany w zakresie definicji 

dotyczącej niepełnosprawności umysłowej jaka dokonała się w ciągu lat badań.  

W 1915r. Kraepelin (za: Sękowska 1998, s. 146) sformułował jedną z najstarszych 

definicji upośledzenia umysłowego który wszystkim postaciom niedorozwoju umysłowego 

dał wspólną nazwę - oligofrenia. Określa ona grupę złoŜoną z róŜnych pod względem 

etiologii, obrazu klinicznego i zmian morfologicznych anomalii rozwojowych, mających 

wspólną cechę: totalne opóźnienie rozwoju umysłowego Dokonał teŜ pierwszego podziału 

osób niedorozwiniętych umysłowo na:  

- zahamowanych, biernych, apatycznych,  

- pobudzonych, eretycznych, niestałych, ruchliwych.  

Podejście Kraepelina jest bliskie definicjom o charakterze kliniczno-medycznym, 

autor traktuje niedorozwój umysłowy jako statyczny zespół objawów z przewidywalnym 

rokowaniem. Zwolennicy powyŜszego podejścia określają ten rodzaj dysfunkcji jako stan 

chorobowy zwracając uwagę na jego etiologię i patogenezę. Podobną koncentrację na 

czynnikach biologicznych zauwaŜyć moŜna w definicji G.E. Suchariewa (1969), która 

wskazuje przede wszystkim na wieloczynnikową genezę niepełnosprawności intelektualnej i 

podkreśla jej dwie stałe cechy - rozlany charakter zaburzenia - „totalny niedorozwój”, oraz na 

przewagę niedorozwoju najwyŜej zróŜnicowanych, najmłodszych filo i ontogenetycznie 

formacji i stosunkowo poprawny rozwój bardziej elementarnych, ewolucyjnie starszych 

czynności. Interesujące, Ŝe autorka wyklucza z pojęcia niepełnosprawności intelektualnej 

zaburzenia powstałe na skutek czynników środowiskowych tym samym dopuszczając 

złoŜoność całego mechanizmu patologizującego. Autorka koncentruje się na czynnikach 

biologicznych, które jednak nie mogą dotyczyć: 

• zaburzeń intelektualnych będących wynikiem długotrwałej astenii uwarunkowanej 

somatycznie, 

• zaburzeń intelektualnych powstałych na skutek infekcji i urazów układu nerwowego, 

• zaburzeń intelektualnych w progresywnych chorobach neurologicznych, 
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• zaburzeń intelektualnych będących wynikiem chorób psychicznych. 

G.E Suchariewa (tamŜe) zdecydowanie odgranicza od oligofrenii tzw. otępienie 

organiczne, czyli właśnie zaburzenia intelektualne powstałe na skutek infekcji i urazów 

układu nerwowego, poniewaŜ mogą one zdaniem autorki przemijać, lub nasilać się a zatem 

nie muszą być stałe. Ponadto defekty spowodowane infekcją lub urazem nie muszą 

powodować zaburzeń o charakterze totalnym, co tym samym wyklucza je, zdaniem autorki, z 

oligofrenii. Obecnie jednak przyjmuje się, Ŝe wykluczone przez nią zaburzenia intelektualne 

równieŜ mieszczą się w obrębie niepełnosprawności intelektualnej. Kolejną definicją 

przyznającą istotne znaczenie aspektowi medycznemu znaleźć moŜna w definicji  

T. Gałkowskiego (1967, s. 61), w której wyraźnie dostrzec moŜna podział na część 

charakteryzująca zjawisko i próbę określenia etiologii niepełnosprawności: 

„niepełnosprawność umysłowa ma charakter globalny, charakteryzuje się obniŜoną 

sprawnością umysłową spowodowaną wrodzoną anomalią, która czyni korę mózgową 

niezdolną - w mniejszym lub większym stopniu do procesów myślowych”. Perspektywa 

kliniczna pojawia się takŜe w opisach perspektywy niepełnosprawność umysłowej stworzonej 

przez M.P. Maloney i M.P. Ward (za: Kowalik 1989 s. 32-33). W tej perspektywie istotę 

upośledzenia stanowi nieodwracalny defekt biologiczny, który nie podlega Ŝadnym 

oddziaływaniom pedagogicznym i który w sposób nieodwracalny uszkadza struktury i 

funkcje układu nerwowego. Ta perspektywa widzi człowieka upośledzonego bardzo wąsko: 

istotny jest defekt centralnego układu nerwowego i zaburzone zachowanie. Z tego punktu 

widzenia niedorozwój umysłowy jest stanem chorobowym ze szczególnym uwzględnieniem 

etiologii i partenogenezy tego stanu (Sękowska 1985).  

Jak zauwaŜyć moŜna w powyŜszych definicjach czynniki organiczne miały 

determinujące znaczenie dla rozwoju i traktowane były jako stały zespół objawów decydujący 

o losach jednostki. Kolejne badania zjawiska ukazały moŜliwość uzyskiwania przez jednostkę 

postępów w zakresie zaradności Ŝyciowej, które następują w wyniku oddziaływań 

edukacyjnych. Zaburzenie postrzegane dotąd za statyczne uznane zostało za ewaluujące, co 

doprowadziło do pojawienia się kolejnych terminów. Definicjami które uwzględniają oprócz 

aspektu biologicznego znaczenia środowiska określane są z perspektywy rozwojowej. Opisują 

one upośledzenie umysłowe jako wynik uwarunkowań czynników biologicznych i 

środowiskowych. Z tego względu zakłada się moŜliwość oddziaływania na rozwój osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną poprzez stymulowanie środowiska jednostki, w którym 

przebywa. W tym aspekcie upośledzenie rozpatrywane jest jako „niepowodzenie w procesie 
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rozwoju człowieka” (Kowalik 1998, s. 32). Definicja ta po raz pierwszy proponuje 

dynamiczne ujęcie niepełnosprawności intelektualnej jako cechy, która choć determinuje w 

określony sposób moŜliwości umysłowe jednostki, to jednak nie uniemoŜliwia jej rozwoju w 

Ŝadnej sferze Ŝycia. RównieŜ M. Grzegorzewska (za: Doroszewska 1981) dostrzega u osób 

niepełnosprawnych intelektualnie potencjał rozwojowy, który moŜe zostać wyzwolony na 

drodze rewalidacji i pozwoli im osiągnąć maksimum umiejętności. Definicję, w której 

zaczęto zwracać uwagę na aspekt nauki, dojrzewania i przystosowania społecznego była 

definicja, która pojawiła się w 1959r. Określała ona niedorozwój umysłowy jako „niŜszą od 

przeciętnej ogólną sprawność intelektualną, która powstała w okresie rozwojowym i jest 

związana z jednym lub więcej zaburzeniami w zakresie dojrzewania, uczenia się i 

społecznego przystosowania” (Clarke, Clarke 1969 s. 69). W kolejnych definicjach widać 

zwiększenie liczby czynników, które oprócz kryterium pomiaru inteligencji, brane są pod 

uwagę w diagnozowaniu niedorozwoju umysłowego. Takie działania widać w definicji E. 

Dolla (za: Clark, Clarke 1969), który proponuje uwzględnienie sześciu kryteriów, których 

łączne występowanie pozwala na stwierdzenie niedorozwoju. Są nimi: 

• niedojrzałość społeczna jako umiejętność rozsądnego kierowania swoimi sprawami, 

• niska sprawność umysłowa jako niski poziom inteligencji, 

• opóźnienie rozwojowe jako zatrzymanie rozwoju umysłowego, 

• zahamowanie nieprzemijające w miarę dojrzewania tj. stan nieuleczalny, 

• pochodzenie konstytucjonalne czyli stan uwarunkowany dziedzicznie, 

• nieodwracalność czyli niemoŜność zmian w późniejszym okresie Ŝycia.  

Chęć uściślenia definicji i wyłonienia trzech istotnych kryteriów widać w definicji 

stworzonej przez Amerykańskie Towarzystwo ds. Upośledzenia Umysłowego w 1973r. 

Brzmiała ona: „upośledzenie umysłowe jest to istotnie niŜszy od przeciętnego ogólny poziom 

funkcjonowania intelektualnego współwystępujący z upośledzeniem w zakresie 

przystosowania społecznego, powstały w okresie rozwojowym” (za: Kościelak 1989, s. 10). 

Definicja ta obowiązywała przez wiele lat na świecie i w Polsce. W 1992r. w 9 edycji 

podręcznika pt. Mental Retardation - Definition, Classification and Systems of Supports 

Amerykańskie Towarzystwo ds. Upośledzenia Umysłowego opracowało nową definicję 

upośledzenia umysłowego. Zawiera ona uszczegółowiony i jakościowy opis funkcjonowania 

osoby niepełnosprawnej intelektualnie, które stają się istotnym aspektem określającym osobę 
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upośledzoną umysłowo. Według tej definicji charakteryzuje się ona niŜszym niŜ przeciętne 

funkcjonowaniem intelektualnym, z jednocześnie współwystępującym ograniczeniem w 

zakresie dwóch lub więcej spośród umiejętności przystosowawczych. Niedorozwój objawia 

się przed 18 rokiem Ŝycia (Luckasson i in., za: Kostrzewski 1997, s. 218). Ograniczenia 

muszą ujawnić się w następujących umiejętności przystosowawczych, które tworzą trzy 

kategorie (za: śółkowska, 2004, s. 30):  

• pojęciowe (rozumowe) w tym: mowa czynna i bierna, czytanie, pisanie, rozumienie 

znaczenia pieniędzy, samokierowania (self-direction), 

• społeczne, w tym: interpersonalne, odpowiedzialności, poczucia własnej godności, 

łatwowierności, naiwności, prostoduszności, postępowania zgodnie z zasadami, 

przestrzegania prawa, unikanie bycia ofiarą tyranizowania (avoid victimization), 

• praktyczne, w tym: czynności osobiste związane z Ŝyciem codziennym - jedzenie, 

ubieranie się, poruszanie, czystością; czynności instrumentalne - przygotowywaniem 

posiłków, przyjmowanie leków, korzystanie z telefonu, gospodarzenie pieniędzmi, 

korzystanie ze środków transportu, czynności związane z utrzymaniem gospodarstwa, 

zawodowe umiejętności i utrzymanie bezpiecznego środowiska. 

Określenie w definicji dotyczące niŜszego niŜ przeciętny poziomu funkcjonowania 

odnosi się do ilorazu inteligencji niŜszego niŜ 70 do 75. To przesunięcie granicy ewentualnej 

diagnozy do 75 dotyczy uwzględnienia 5-cio punktowego błędu pomiaru (Kostrzewski 1997, 

s. 218). Odniesieniem dla terminu zastosowanego w definicji - „przeciętne funkcjonowanie” 

staje się norma rozwojowa. R. Kościelak (1989, s. 8-9) podkreśla, Ŝe pojęcie normy pozwala 

ustalić diagnozę, prognozę i terapię i jest ona przyjętym wskaźnikiem rozwoju i miernikiem 

poprawności funkcjonowania. M. Przetacznikowa i M. Susułkowska (1972, s. 227-228) 

określają ją jako: „wartość przeciętną, zespół cech charakteryzujących większość jednostek 

danej populacji (…) zachowanie się i poziom rozwoju właściwe dla większości (…) w danym 

środowisku”. Funkcjonowanie takiego wzorca i moŜliwości odstępstwa od niego 

spowodowało pojawienie się terminu „osoba odchylona od normy”. Według W. Dykcika 

(2001) ma ona szeroki zakres znaczeniowy i moŜe być rozpatrywana w róŜnych ujęciach: 

statystycznym, epidemiologicznym, rozwojowym czy społeczno-kulturowym. 

W pojawiających się kolejno nowych propozycjach definicji zauwaŜyć moŜna 

zmieniający się charakter stanu zjawiska, ze statycznego do dynamicznego. Stan upośledzenia 

umysłowego jest „uzaleŜniony bynajmniej nie tylko od stanu wyjściowego organizmu, ale od 
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całego łańcucha zdarzeń i wielokierunkowych zaleŜności, prowadzących do wykorzystania 

albo zmarnowania potencjału” (Kościelska 1995, s. 176). Pojawia się równieŜ coraz częściej 

aspekt społeczno-kulturowy, który determinuje funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.  

Dziesiąte wydanie podręcznika Mental Retardation - Definition, Classification and 

Systems of Supports z 2002r. zawiera definicję, która ma na celu tworzenie pozytywnego 

obrazu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na potrzeby niniejszej pracy upośledzenie 

umysłowe określane będzie zgodnie ze współczesnym rozumieniem zjawiska zawartym w 

definicji Amerykańskiego Towarzystwa do Spraw Niedorozwoju Umysłowego i brzmi 

następująco: „niepełnosprawność umysłowa to zaburzenie powstałe przed osiemnastym 

rokiem Ŝycia, które charakteryzuje się znaczącymi ograniczeniami zarówno w zakresie 

funkcjonowania intelektualnego, jak i zachowań adaptacyjnych, wyraŜających się 

umiejętnością tworzenia pojęć, umiejętnościach społecznych i praktycznych umiejętnościach 

adaptacyjnych” (por. Luckasson 2000, za: Kulesza 2004, s. 26). Ujęcie tych wszystkich 

aspektów w definicji zwraca uwagę na współwystępowanie zaburzeń sfery intelektualnej i 

obszarów funkcjonowania społecznego jednostki. Pozwala równieŜ na całościowy opis 

działania jednostki z uwzględnieniem jej mocnych i słabych stron w poszczególnych 

obszarach. Dotyczy to oprócz funkcjonowania psychospołecznego jednostki realizacji przez 

nią ról społecznych. Taki sposób definiowania umoŜliwia równieŜ, jak stwierdza Schallock i 

in. (1992), określenie jakiego rodzaju wsparcia i jego częstotliwości w funkcjonowaniu 

społecznym będzie potrzebowała dana jednostka. W momencie pojawienia się zaburzeń w 

obszarze zdrowia psychicznego lub zaburzeń somatycznych jednostka potrzebuje pomocy 

medycznej. Sytuacja ta wymaga stworzenia definicji pozwalającej określić upośledzenie 

umysłowe z perspektywy zdrowia. Prace takie podjęła Światową Organizację Zdrowia, i 

zawarła termin upośledzenia umysłowego w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classifikation of Diseases and Related 

Heath Problems 1989 Revision) znanej jako ICD - 10. Według niej upośledzenie umysłowe to 

„stan wstrzymywanego lub nie w pełni ukończonego rozwoju umysłu, co przejawia się 

szczególnie zaburzeniami w zakresie umiejętności wykształcających się w okresie 

rozwojowym, umiejętności związanych z globalnym poziomem intelektualnym, takich jak 

zdolności rozumowania, językowe i motoryczne, oraz zaburzeniami w zakresie umiejętności 

społecznych. MoŜe ono, ale nie musi współwystępować z innymi zaburzeniami psychicznymi 

lub fizycznymi”. Jego stopień zazwyczaj określany jest na za pomocą standardowych testów 

inteligencji. Poziom inteligencji i przystosowanie społeczne mogą ulec zmianie w czasie i 
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poprawie na skutek ćwiczeń i rehabilitacji. Zatem ocena jednostki powinna być dokonywana 

na podstawie aktualnego poziomu funkcjonowania osoby. Stawiając diagnozie upośledzenia 

umysłowego sięga się przede wszystkim do instrukcji podręcznika DSM-IV (Diagnostic and 

Statictical Manual: Mental Disorders) z 1994r. gdzie charakteryzuje się je jako zaburzenie 

rozwojowe posiadające następujące cechy: 

1. poziom inteligencji ogólnej jednostki wynosi znacznie poniŜej przeciętej, a ściśle mówiąc 

iloraz inteligencji w indywidualnie przeprowadzonym badaniu testowym równa się 70 lub 

mniej punktów. Odpowiada to poziomowi niŜszemu o dwa odchylenia standardowe od 

średniej dla ogólnej populacji, 

2. jednostka wykazuje znacznie obniŜoną zdolność efektywnego przystosowania się co 

najmniej z dwóch dziedzin: komunikowanie się, samoobsługa, czynności domowe, 

umiejętności interpersonalne, kierowanie własnym postępowaniem, korzystanie ze 

środków uŜyteczności publicznej, umiejętności w zakresie uczenia się, pracy zawodowej, 

wypoczynku, troski o własne zdrowie i własne bezpieczeństwo, 

3. wystąpienie zaburzenia datuje się przed 18 rokiem Ŝycia. 

W kolejnych formułowanych definicjach moŜna zauwaŜyć moŜna pojawianie się 

wiodącego znaczenie stosunków jakie panują między jednostką upośledzoną, a 

społeczeństwem.  

Z perspektywy społecznej upośledzenie umysłowe jest faktem społeczno - 

kulturowym i jest traktowane jako nabywanie przez jednostkę roli społecznej upośledzonego 

umysłowo i postępowania zgodnie z tą rolą (Kowalik 1989, s. 34). Niektóre zaburzenia 

zachowania obserwowane u osób z upośledzeniem umysłowym nie muszą wynikać z 

organicznego uszkodzenia mózgu, ani z niepowodzeń rozwoju, ale ze społecznego 

naznaczenia (etykietowania) (Kowalik 1989, s. 32). Z drugiej strony istnieje moŜliwość 

oddziaływania poprzez wpływanie na otoczenie, tak aby nie dochodziło do etykietowania, 

które wyzwala wiele niepoŜądanych zachowań. Postrzeganie osób niepełnosprawnością  

umysłową jako odmiennych następuje na podstawie ich zachowania odbiegającego od normy. 

Otoczenie nadaje jednostce etykietę i przypisuje rolę upośledzonego. W efekcie osoba ta uczy 

się postępować zgodnie z przypisaną mu rolą (Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 1997). 

Jednostki niepełnosprawne często postrzegane są jako odmienne, inne, a co za tym idzie 

naruszające określony porządek w danym społeczeństwie. Problem ten zauwaŜalny jest w 

definicji „upośledzenia” (handicap), które jest rozumiane przede wszystkim jako zespół 
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konsekwencji o charakterze społecznym wyraŜających się nierównościowym, gorszym w 

stosunku do innych członków tej zbiorowości statusem i traktowaniem (Błeszyńska, 2001). 

Zwrócenie uwagi na aspekt nierówności społecznej, która towarzyszy wielu wymiarom Ŝycia 

społecznego osób upośledzonych, moŜna zauwaŜyć teŜ w definicji upośledzenia występującej 

w opracowaniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która mówi, Ŝe jest to 

niekorzystna, gorsza w stosunku do pozostałych członków danej zbiorowości sytuacja (....) 

(Gustavsson, Zakrzewska 1997). 

Współczesne ujęcia upośledzenia umysłowego jest wielostronne i bardzo szerokie, 

uwzględnia na równi zaburzenia sfery intelektualnej, poznawczej, ale takŜe emocjonalnej i 

wolicjonalnej. Takie kompleksowe spojrzenie na upośledzenie umysłowe opiera się na 

holistycznej teorii człowieka o jedności ciała, psychiki, intelektu. ZauwaŜyć w nich moŜna 

dąŜenie do określenia problemów funkcjonowania społecznego jednostki, co wyznacza jej 

stopień ograniczenia jako pełnoprawnego uczestnika Ŝycia społecznego. Dlatego teŜ 

upośledzenie umysłowe jest zjawiskiem niejednorodnym i występującym w róŜnorodnym 

stopniu zaburzenia, podlega podziałowi w zaleŜności od stopnia jego nasilenia. Jest to istotne 

ze względu na konieczność zaszeregowania jednostki do odpowiedniej kategorii, co pozwala 

na wybór odpowiedniego rodzaju oddziaływań rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i 

edukacyjnych.  

W klasyfikacji upośledzenia umysłowego przyjmuje się czterostopniową klasyfikację 

przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia, którą przyjęto po wielu modyfikacjach w 

1992r. Są to upośledzenie: lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie. Podstawą jest skala o 

średniej 100 i odchyleniu standardowym 16 punktów. Iloraz inteligencji w 

niepełnosprawności umysłowej lekkiego stopnia wynosi 50-69; niepełnosprawność umysłowa 

stopnia umiarkowanego charakteryzuje się ilorazem inteligencji od 35 do 49; iloraz 

inteligencji osób z niepełnosprawnością umysłową znacznego stopnia wynosi 20-34; 

niepełnosprawność umysłowa w stopniu głębokim dotyczy jednostek z ilorazem inteligencji 

poniŜej 20 pkt. (za: Svarcowa, 2003). Klasyfikacja wyliczonych na podstawie testów 

inteligencji ilorazów inteligencji następuje często statystycznie i według odchylenia 

standardowego od wartości średniej. Matematycznie patrząc, wyłaniają się z tego cztery 

stopnie opóźnienia umysłowego poniŜej IQ 70 (Speck 2005). Grupa docelowa podjętych 

badań to osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. 
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Tabela 1.2 Stopnie upośledzenia umysłowego  

Stopień opóźnienia IQ wg Stanfordzkiej 
Skali Bineta 

IQ wg Skali Inteligencji 
Wechslera 

IQ w Skali Termanna- 
Merrill 

Lekki 68 - 52 69 - 55 68 - 52 
Umiarkowany 51 - 36 54 - 40 51 - 36 

Znaczny 35 - 20 39 - 25 35 - 20 
Głęboki 19 > 24 > 19 > 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Kostrzewski, 1998, s. 943. 

Kategorie upośledzeń (lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie) pozwalają w 

zorientowaniu się w moŜliwościach osoby upośledzonej i granicach trudności zadań, które 

jest w stanie wykonać z powodzeniem. To kryterium, jak napisała I. Obuchowska (1991 s. 

202), jest przydatne w praktyce dla wstępnej oceny, jest jednak niewystarczające, aby orzec o 

istnieniu upośledzenia umysłowego szczególnie lekkiego stopnia. Testy nie mierzą bowiem 

moŜliwości intelektualnych człowieka, a tylko skutki interakcji między moŜliwościami, a 

środowiskiem. Tego rodzaju liczby nie mogą spełniać bezpośredniej funkcji w zakresie oceny 

osobowości. Mogą one tylko schematycznie ukazać sztuczny podział i dać wyraz temu, jak 

powaŜnie moŜna w przybliŜeniu oszacować odchylenie intelektualne (Speck 2005).  

Mimo, Ŝe testy stanowią podstawę do określenia niepełnosprawności intelektualnej 

doświadczenia praktyczne skłoniły do rozszerzenia sposobów jej rozpoznawania i oceny. 

DuŜe znaczenie odgrywają metody, które pozwalają na określenie moŜliwości 

funkcjonowania jednostki w podstawowych sferach Ŝycia codziennego. Informacje w tym 

zakresie moŜemy otrzymać poprzez wywiad z osobami znaczącymi w Ŝyciu osoby 

upośledzonej jak rodzice, opiekunowie. Jako źródło dodatkowych informacji stosuje się Skalę 

Dojrzałości Społecznej inaczej Skalę Dolla z 1935r., skalę przystosowania społecznego 

AAMD (AAMD 1969), czy tablice Gunzburga (1963). Na ich podstawie przy ocenie bierze 

się pod uwagę m.in. takie kryteria jak: rozwój mowy, zaradność Ŝyciowa, zachowanie uwagi, 

stopień ewolucji. Materiał otrzymywany z tych metod pozwala nie tylko określić poziom 

rozwoju jednostki, ale pozwala na wykorzystanie go do tworzenie programów edukacyjnych i 

rehabilitacyjnych. Ta trudność jednoznacznej diagnozy powoduje, Ŝe osoby z upośledzeniem 

w stopniu lekkim stanowią grupę wewnętrznie najbardziej zróŜnicowaną. RównieŜ istotne jest 

to, Ŝe iloraz inteligencji zmienia się (pozytywnie lub negatywnie) w ciągu rozwoju. Biorąc 

pod uwagę stworzenie właściwych warunków rozwoju (wczesna stymulacja, wspomaganie 

uczenia się) po części moŜliwa jest znaczna poprawa. Dotyczy to zwłaszcza upośledzenia na 

tle organicznych czynników przyczynowych (Speck 2005). Znaczenia nabiera tu perspektywa 

pedagogiczna upośledzenia umysłowego, która koncentruje się na moŜności uczenia się, które 
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determinuje całe Ŝycie jednostki. I. Obuchowska (1995a, s. 205) stwierdza, Ŝe: „upośledzenie 

umysłowe polega z pedagogicznego punktu widzenia na ograniczonym lub defektywnym 

uczeniu się, cechującym dana jednostkę w sposób decydujący o jej biografii.  

Z punktu widzenia praktyki pedagogicznej perspektywa kliniczna jest nie do 

przyjęcia, gdyŜ zakłada niemoŜność oddziaływania pedagogicznego. Natomiast perspektywy 

rozwojowa i społeczna dają moŜliwość oddziaływania kompensacyjnego zaburzonych 

procesów oraz wpływania na środowisko jednostki. Przyjmując takie stanowisko trzeba 

zgodzić się, Ŝe upośledzenie umysłowe nie jest stanem stałym, ale dynamicznym, który 

podlega zmianom. System wspomagania, kompensacji i pobudzania prowadzi do rozwijania 

moŜliwości jednostki. Zmianom ulegać moŜe zarówno sam iloraz inteligencji, jak i wskaźnik 

przystosowania społecznego (Borzyszkowska 1993). Mimo to osoby upośledzone często 

postrzegane są jako osoby o niskim poziomie intelektualnym, a nie jako jednostki z 

trudnościami i problemami. Na sytuację taką składa się fakt, Ŝe główną rolę przypisuje się 

rozumowi, nie zwracając uwagi na potrzeby, problemy, emocje tych ludzi, które są podobne 

do odczuć ludzi pełnosprawnych. W dobie obecnej świadomości społecznej i głoszonych 

haseł integracji społecznej nie moŜna koncentrować się tylko na elemencie intelektualnym 

rozwaŜanym jako deficyt medyczny. Potwierdzają to badacze (Kostrzewski 1981, 

Borzyszkowska 1985, Kościelak 1989, Obuchowska 1999, Kościelska 2000, Kosakowski 

2003), którzy określają zgodnie upośledzenie umysłowe jako stan, a nie jednostkę chorobową. 

Upośledzenie umysłowe nie jest traktowane jako zaburzenie organiczne, ale psychologiczne, 

jako stan do którego człowiek dochodzi w wyniku nieprawidłowego procesu rozwojowego 

(Kościelska 1995, s. 8). Szczególna właściwością tego procesu jest zablokowanie aktywności 

poznawczej osoby. Efektem tego procesu jest swoista triada: „upośledzonego Ja, 

upośledzonego umysłu, upośledzonego Ŝycia” (tamŜe s. 39). Jednostka upośledzona 

pojmowana jest tu w pełen sposób, mieści się tu cała psychika osoby upośledzonej z 

zaburzonymi procesami psychicznymi i tymi działającymi prawidłowo. 

Obecnie moŜna wyodrębnić trzy najwaŜniejsze paradygmaty teoretycznych analiz 

niepełnosprawności umysłowej: podejście psychobiologiczne, podejście psychorozwojowe, 

podejście psychospołeczne. Pierwsze z nich oparte jest na załoŜeniu, ze kaŜdy gatunek 

biologiczny - a takim jest gatunek ludzki rozwija się z ogólnogatunkowym wzorcem, który 

przekazywany jest poszczególnym przedstawicielom gatunku na drodze dziedziczenia 

genetycznego (Kowalik 2006, s. 143) Podejście to jest krytykowane, podobnie jak wczesne 

ujęcie niepełnosprawności umysłowej, za nie uwzględnienie tempa rozwoju oraz nie 
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uwzględnienie wykorzystania oddziaływań środowiska zewnętrznego w dalszym Ŝyciu 

(Zigler, Hodapp 1986, za: Kowalik 2006). Podejście psychorozwojowe zakłada, Ŝe 

biologiczny wzorzec rozwojowy człowieka moŜe urzeczywistnić się tylko poprzez działanie 

środowiska; jego uszkodzenie skutkuje trudnościami w gromadzeniu i wykorzystaniu 

doświadczeń społecznych, które zniekształcają i opóźniają przebieg dalszego rozwoju 

psychicznego człowieka. Uzyskane doświadczenia społeczne mają znaczący wpływ na dalsze 

róŜnicowani się rozwoju całej osobowości człowieka.  

Ostatnie podejście zakłada, Ŝe upośledzenie umysłowe jest wytworem społecznym - 

opartym na mechanizmie pozwalającym wyeliminować ludzi mniej kompetentnych z 

podejmowanych waŜnych zadań społecznych, a jednocześnie zabezpieczyć im jak najlepszą 

jakość Ŝycia. Z tego podejścia wynika jednoznaczna konkluzja, która mówi o konieczności 

stworzenia osobom upośledzonym umysłowo warunków do samodzielnego decydowania o 

swoim Ŝyciu, co wiąŜe się z traktowaniem ich jako pełnoprawnych członków społeczeństwa 

(Kowalik 2006). 

Podsumowując wszystkie powyŜsze definicje zauwaŜyć moŜna zmieniające się 

podejście do problemu. Oprócz znaczenia biologicznych i medycznych aspektów wyłoniły się 

czynniki społeczne. Przejęły one priorytetową rolę w określeniu upośledzenia jednostki w 

stosunku do pełnionych ról społecznych i wypełnianych zadań. Istotne stało się teŜ odejście 

od postrzegania upośledzenia jako zjawiska statycznego na rzecz podejścia dynamicznego, 

którego zakres zmienia się na przestrzeni Ŝycia. Stan upośledzenia umysłowego jest 

„uzaleŜniony bynajmniej nie tylko od stanu wyjściowego organizmu, ale od całego łańcucha 

zdarzeń i wielokierunkowych zaleŜności, prowadzących do wykorzystania albo zmarnowania 

potencjału” (Kościelska 1995, s. 176). R. Kościelak (1986, s. 9-10) nie znajduje takŜe 

definicji, która wyczerpująco opisywałaby zjawisko upośledzenia umysłowego. Twierdzi on, 

Ŝe „definicja upośledzenia umysłowego jest sprawą teoretyczną, w pewnym sensie umowną, 

waŜną dla celów badawczych, jak i dla ogólnej orientacji (…)”. Główna trudność 

definiowania wynika z wieloczynnikowych uwarunkowań tego stanu. W zjawisku 

upośledzenia umysłowego zauwaŜyć moŜna splot i złoŜoność fizycznych, psychicznych i 

społecznych czynników warunkujących Pozwalają one zobaczyć, Ŝe niewystarczająca i 

niedopuszczalna jest chęć wytłumaczenia tego zjawiska wyłącznie z perspektywy określonej 

(jednostronnej) klasyfikacji i terminologii (Speck 2005). Obecnie moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

definicje, systemy klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej są ciągle doskonalone, 

uzupełniane i modyfikowane. Staje się to niezbędne ze względu na konieczność 
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opracowywania odpowiednich systemów wsparcia, rewalidacji i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych umysłowo, które związane są z upowszechniającą się ideą normalizacji. 

Normalizacja środowiska Ŝycia osób niepełnosprawnych współwystępująca z procesami 

rehabilitacji jest jedyną drogą osiągnięcia ich społecznej integracji (Krause 2000, s. 22). 

1.3. Etiologia niepełnosprawności intelektualnej w świetle współczesnych ujęć  

Współczesne czasy cechuje szybki postęp, który równieŜ w zakresie ochrony zdrowia, 

jak i wspomagania rozwoju poczynił znaczne odkrycia. Nadal jednak wiele pytań 

dotyczących biologii osób niepełnosprawnych pozostaje bez odpowiedzi. W pewnym zakresie 

istnieje jednak zgoda badaczy problemu dotycząca wieloczynnikowego warunkowania 

zdrowia, a co za tym idzie zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych. Zaliczamy do nich: 

czynniki genetyczne, środowiskowe, styl Ŝycia, dostępność, organizację i jakość słuŜby 

zdrowia (Syrek 1999). Odnosząc się do przyczyn niepełnosprawności intelektualnej moŜemy 

mówić tu o zaburzeniach w zakresie tych czynników, które uszkodzone lub ograniczone nie 

pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. MoŜemy wyróŜnić tu dwie 

grupy: dziedziczne - genetyczne i środowiskowe - egzogenne. Badacze problemu (Jarosz 

1988, Sękowska 1985, Hulek 1988, Plomin i in. 2001) wskazują, Ŝe około 25% przypadków 

upośledzenia uwarunkowanych jest genetycznie, 25% egzogennie, a 50% ma trudną do 

ustalenia etiologię. Zatem pojawiające się uszkodzenia, które stają się przyczyną 

niepełnosprawności, są wynikiem działania czynników wewnętrznych bądź zewnętrznych. 

MoŜemy tu zaliczyć czynniki: 

- czynniki dziedziczne i wrodzone, 

- nabyte, 

- choroby, 

- niewłaściwe odŜywianie, 

- urazy, 

- zmiany związane z procesem starzenia się organizmu (Sowa, Wojciechowski 2001, s. 27).  

Pierwsze z wymienionych powyŜej czynników - czynniki wrodzone dotyczą 

szkodliwego wpływu środowiska matki w okresie ciąŜy i w czasie porodu (Maciarz 1996, s. 

25). MoŜemy tu mówić o przyczynach paragenetycznych i niegenetycznych. Tę grupę 

czynników, która wiąŜe się z genetycznymi właściwościami rodziców i płodu, jednak nie jest 

wynikiem zasadniczych funkcji genów, lecz pośrednim oddziaływaniem konstytucji matki, a 
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więc przede wszystkim cytoplazmatycznych oddziaływań, nazwać moŜna umownie „obok -

genetyczną” (paragenetyczną) (Wolański 1983 s. 58-59). Polegają one na wpływie w ciągu 

Ŝycia łonowego (w okresie zarodka i płodu) czynników związanych z genami matki, z 

przemianą materii wspólnego dla płodu i matki środowiska wewnętrznego, ze stopniem 

pokrewieństwa rodziców, z ich wiekiem, kolejnością ciąŜy itp. Liczne badania dowodzą, Ŝe 

te, wydawałoby się, nie najwaŜniejsze czynniki mają w rzeczywistości istotny wpływ na 

jakość fizycznego rozwoju jednostki nie tylko w okresie prenatalnym, ale równieŜ w całym 

przebiegu ontogenezy. Nazwano je stymulatorami i regulatorami (Przewęda 1973, s. 15). Jest 

to grupa czynników współdziałających, które względem organizmu płodu są zewnętrzne, 

natomiast endogenne w stosunku do organizmu matki. Dotyczy to głównie, lecz nie 

wyłącznie, wpływów, jakim podlega zarodek i płód. PrzedłuŜony efekt występuje po 

urodzeniu, a rzutuje niekiedy na cały dalszy rozwój. Z czynnikami paragenetycznymi wiąŜą 

się niekiedy w sposób, który trudno rozdzielić w przejawach i efektach, niegenetyczne 

wpływy matki o charakterze biologicznym. MoŜna tu mówić o:  

a) wpływie metabolizmu matki jako środowiska rozwoju płodu, z którym płód kontaktuje się 

w sposób silniejszy niŜ samodzielny organizm ze środowiskiem zewnętrznym,  

b) pourodzeniowym, biologicznym wpływ matki na drodze karmienia własnym mlekiem. 

Wpływ matki występuje tutaj jako właściwości metabolizmu, które formują się pod 

wpływem oddziaływań środowiska zewnętrznego, szczególnie Ŝywienia, przyjmowanych 

leków przez matkę, tryb Ŝycia w czasie ciąŜy oraz przed nią. Ten typ niegenetycznych 

oddziaływań rozumiemy jako pewien regulator biologiczny, na drodze „przymusu” 

prowadzący do formowania się „nawyków” metabolicznych płodu. (Wolański 1983, s. 59-

60). 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na pojawianie się zaburzeń są choroby, 

wywołane drobnoustrojami, pasoŜytami, zatruciami wewnątrz- i zewnątrzpochodnymi, które 

powodują trwałe uszkodzenie narządów. RównieŜ niewłaściwe odŜywianie powoduje 

zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym. Pewne substancje w poŜywieniu są istotne 

dla normalnego rozwoju organizmu, a ich brak powoduje pojawianie się uszkodzeń 

poszczególnych narządów i niepełnosprawność (Sowa, Wojciechowski 2001, s. 28). Inną 

grupą czynników są urazy, czyli działania pewnych zewnętrznych czynników na organizm, 

powodujące trwałe uszkodzenia jego narządów i czynności lub nawet śmierć (tamŜe). 
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Ostatnim czynnikiem są naturalne zmiany w narządach i czynnościach spowodowane 

starzeniem się organizmu.  

Współczesne badania w dziedzinie genetyki dotyczące wpływu czynników 

dziedzicznych na pojawianie się niepełnosprawności wymagają szczególnej uwagi i 

dokładniejszej analizy. NaleŜy tu zwrócić uwagę, Ŝe w analizowanych podejściach do 

niepełnosprawności istotne miejsce zajmuje, wspominane juŜ wcześniej, podejście 

psychobiologiczne. Opiera się ono na załoŜeniu mówiącym Ŝe, kaŜdy gatunek biologiczny, a 

takim jest gatunek ludzki, rozwija się z ogólnogatunkowym wzorcem, który przekazywany 

jest poszczególnym przedstawicielom gatunku na drodze dziedziczenia genetycznego 

(Kowalik 2006). Rozwój osobniczy wyznaczany jest przez czynniki genetyczne - czyli zespół 

cech odziedziczonych po rodzicach. PoniewaŜ decydują one o pewnych niezmiennych 

właściwościach gatunku, jak równieŜ o pewnych jakościowych cechach jednostki, określając 

„w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w sposób nieodwracalny, przebieg rozwoju” 

(Wolański 1983 s. 35-187). Czynniki te nazywane są determinantami (tamŜe). Ich zespoły 

przekazywane przez rodziców, czyli kod genetyczny róŜny u poszczególnych osób, określony 

jest pojęciem genotypu (Przewęda 1973, s. 14). Właściwości poszczególnych genów, 

chromosomów oraz całego genotypu przejawiają się przez regulację działania organizmu, 

którego są częścią. Współdecydują one o wszystkich strukturach i funkcjach organizmu, jego 

płci, szybkości zmian i poziomie przemiany materii, właściwościach fizycznych i 

psychicznych. Działanie poszczególnych genów róŜnie się przejawia, jedne działają 

pojedynczo, inne w zespołach, a wzajemne powiązania czynności genów wynika z ich 

współdziałania lub wzajemnego oddziaływania na siebie. Przejawiać się to moŜe w formie 

addytywnego (sumującego się) wpływu na pewne cechy lub teŜ dominacji jednych genów nad 

innymi, które są względem nich recesywne, wreszcie wzajemnego korygowania czynności 

genów lub następstwa w czasie ich akcji (Wolański 1983, Przewęda 1973). Od róŜnic 

genotypowych zaleŜą tzw. szlaki rozwoju, charakterystyczne dla poszczególnych ludzi z 

danej populacji. Odznaczają się one swoistym rytmem i tempem, tj. „wzorcem” rozwoju oraz 

poziomem, tj. „kanałem”, w którym rozwój przebiega. W tym sensie czynniki genetyczne 

tworzą predyspozycje rozwoju indywidualnego, ale ich wpływ na rozwój psychiczny dziecka 

i na kształtowanie się jego osobowości jest zawsze pośredni. Analizując wyniki wielu badań 

empirycznych moŜna zauwaŜyć, Ŝe mówi się równieŜ o pośrednim oddziaływaniu 

dziedziczności na rozwój psychiczny jednostki, a takŜe na uwikłanie uwarunkowań 

genetycznych w inne czynniki i warunki rozwoju człowieka (Przetacznik-Gierowska, 1992 s. 
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55-57). Wady w materiale genetycznym, które wykraczają poza właściwy dla gatunku zakres 

zmienności, powodują powstawanie anomalii budowy lub działania organizmu (Wolański 

1983, Przewęda 1973). 

Obecnie moŜna rozpoznać bardzo liczne genetyczne nieprawidłowości, które 

ograniczają rozwój człowieka lub ich efektem jest organiczna niepełnosprawność umysłowa. 

Przyczyną tych zmian są anomalie zarówno w pojedynczych genach, w sekwencjach, jak 

równieŜ dotyczą aberacji chromosonalnych polegających na przekazaniu nadmiaru lub 

niedomiaru normalnego materiału genetycznego organizmowi rozpoczynającemu swój rozwój 

(Mazurczak 1985, Namysłowska 2005). Geny szkodliwe są najczęściej genami recesywnymi i 

powodują zaburzenia metabolizmu tłuszczów, aminokwasów i węglowodanów. Powodują 

one niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego, co w efekcie prowadzi do upośledzenia 

rozwoju umysłowego (Makieło-JarŜa 1998). O wiele częstszymi niŜ zaleŜne od pojedynczych 

genów przyczynami upośledzenia umysłowego, są anomalie dotyczące całego dodatkowego 

chromosomu. RównieŜ delacje (wypadnięcia) w części chromosomów mogą przyczyniać się 

do upośledzenia umysłowego (Plomin i inni 2001). ZaleŜność przyczyn upośledzenia 

umysłowego obrazuje tabela nr 1.3. 

Tabela 1.3 Przyczyny upośledzenia umysłowego  

Aberracje chromosomowe  4 - 28% 
Znane zespoły genetyczne  3 - 9% 

Wady oun  3 - 17% 
Powikłania wcześniactwa  2 - 10% 

ObciąŜenie okołoporodowe  8 - 13% 
Czynniki środowiskowe (teratogeny)  5 - 13% 

Czynniki socjoekonomiczne 3 - 12% 
Choroby metaboliczne / zaburzenia hormonalne  1 - 5% 

Nie znane  30 - 50% 
Źródło: M. Kinsbourne, W.D. Graf, 2000, s. 63-116. 

Czynniki dziedziczne (genetycznych, endogennych) działają w okresie przed 

zapłodnieniem, w komórkach rozrodczych rodziców, kiedy to u jednego z rodziców obecne są 

szkodliwe geny. MoŜe to prowadzić do powstawania następujących zaburzeń i chorób, 

którym towarzyszy upośledzenie umysłowe: zespół Sturge-Webera, zespół Recklinhausena 

(nerwiakowłókniakowatość), zespół Aperta (akrocefalosyndaktylia), zespół Bourneville’a 

(stwardnienie guzowate), zespół Morfana (arachodaktylia). W momencie występowania 

szkodliwych genów u obojga rodziców mogą pojawić się zaburzenia, do których naleŜą min: 

idiotyzm amaurotyczny (zwyrodnienie mózgowo-plamkowe), maszkaronizm (gargoilizm), 

galaktozemia i fenyloketonuria (Radochoński 2001).  
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Warto zwrócić tu uwagę na fenyloketonurię, która polega na zaburzeniach przemiany 

białkowej w organizmie matki w okresie ciąŜy. Wątroba chorych nie wytwarza enzymu, który 

ma za zadanie przemianę jednego z aminokwasów pod nazwą fenyloalaniny. Pojawienie się 

jej nadmiaru w organizmie powoduje zatrucie centralnego systemu nerwowego dziecka i 

powoduje nieodwracalne uszkodzenia w mózgu. Około jedna trzecia tych dzieci nie nauczy 

się chodzić, prawie dwie trzecie nie będzie nigdy mówić, więcej niŜ połowa ma II poniŜej 20 

(Rosenhan, Seligmann 1989).  

Kolejnymi czynnikami uszkadzającymi są aberracje chromosomalne, czyli 

występowania nieprawidłowej tj. zmniejszonej lub zwiększonej ich liczby, przemieszczania 

się części jednego chromosomu na inny lub teŜ całkowitym braku danej części. Zaburzeniami, 

które powstają w wyniku działania tego czynnika są m.in. zespół Patau’a (trisomia 

chromosomu 13), zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18), zespół Turnera (brak jednego 

chromosomu X u dziewcząt), zespół Klinefeltera (dodatkowy chromosom X u chłopców) 

(Radochoński 2001). Najbardziej znana anomalia chromosomalna występuje w zespole 

Downa (trisomia chromosomu 21), a która związany jest z występowaniem w komórkach 

ciała czterdziestu siedmiu chromosomów zamiast czterdziestu sześciu. Poziom upośledzenia 

umysłowego wahać się moŜe u tych dzieci od umiarkowanego do głębokiego. Dodatkowo 

cierpią one często na liczne anomalie fizyczne, wśród nich na choroby serca i kłopoty 

Ŝołądkowo-jelitowe (Rosenhan, Seligmann 1989). Częstotliwość występowania aberracji 

chromosomowych u noworodków wynosi około 6 na 1000 Ŝywo urodzonych. W przypadku 

osób z upośledzeniem umysłowym zaburzenia chromosomowe występują u 30% chorych z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz u 10% osób z upośledzeniem w 

stopniu lekkim (Connor, Fergusom-Smith 1997, Krajewska-Walasek 1997, s. 367-374, 

Obersztyn E., et al 2003). 

W katalogu McKusicka oraz w bazie internetowej OMIM opisanych jest około 7 

tysięcy chorób genetycznych (OMIM - Online Mendeltelian Inheritance In Man, (www.ncbi. 

nlm.nih.gov). Ze względu na etiologię, moŜna je podzielić na zaburzenia powstające na 

podłoŜu: 

• zmian liczby lub struktury chromosomów, 

• zaburzeń jednogenowych. Wśród zaburzeń zaleŜnych od jednej pary genów 

patologicznych wyróŜnia się dwa typy: strukturalny lub zaburzeń metabolicznych. 

Przykładem zaburzeń strukturalnych są fakomatozy, małogłowie prawdziwe oraz zespoły 
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wad, takie jak akrocefalosyndaktalia lub zespół Griega. Ogólnie podaje się juŜ ponad 

1014 zespołów chorobowych jednogenowych, w których upośledzenie umysłowe stanowi 

stały objaw (Namysłowska 2005), 

• zmian wieloczynnikowych (genetycznych, środowiskowych) (Śmigiel 2007). 

W odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim moŜna 

stwierdzić, Ŝe jest ona jednym z typowych przykładów dziedziczenia wieloczynnikowego. 

Wielokrotnie od rodziców dziedziczone są geny, które warunkują niŜszy poziom rozwoju 

intelektualnego, do czego dołączają się czynniki środowiskowe nie sprzyjające jego 

rozwojowi (Moser 1983). Wśród zaburzeń przebiegających z upośledzeniem rozwoju 

intelektualnego moŜna wyodrębnić równieŜ niespecyficzną, izolowaną niepełnosprawność 

intelektualna sprzęŜoną z chromosomem X (MRX1-MRX75). Inne przykłady znanych 

genów, których uszkodzenie moŜe prowadzić do upośledzenia umysłowego to: gen ATR-X 

kodujący białko wiąŜąc się z chromatyną i regulujący ekspresję genów w regionach 

heterochromatynowych, FMR2i FMR3 (Xq28), GDI1 (Xq28), OPHN1 (Xq12), PAK3 

(Xq22), ARHGEF6 (Xq26), IL1RAPL (Xp21.3-22.1), TM4SF2 (Xp11.4), FACL4 (Xq28), 

RSK2 (Xp22), a takŜe gen homeoboks ARX (Xp22.1), który wyznacza rozwój i plan budowy 

ciała. (Nawara 2002, Hamel 2000, Chelly, Mandel 2001 za: Śmigiel 2007, s. 90). 

Tabela 1.4 Genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 

Rodzaj zaburzenia genetycznego 
Aberracje chromosomowe Aberracje liczbowe 

Aberracje strukturalne 
Aberracje mikroskopowe, w tym aberracje subtelomerowe 

Mozaikowatość 
Choroby jednogenowe Dziedziczenie mendlowskie: 

 Autosomalne dominujące 
 Autosomalne recesywne 

 SprzęŜone z chromosomem X 
Dziedziczenie nie-mendlowskie: 

 Mutacje dynamiczne 
 Choroby mitochondrialne 

 Rodzicielskie piętnowanie genomowi 
Choroby wieloczynnikowe Działanie środowiskowe 

Działanie wielogenowe 
Źródło: R. Śmigiel, A. Stembalska, 2007, s. 93. 
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Tabela 1.5 Wybrane choroby genetyczne z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną 

Choroba Przyczyna zaburzenia 
genetycznego Rodzaj dziedziczenia Częstość występowania na 

1000 urodzeń 
Zespół Downa Chromosomalna - 1, 3-1, 5 

Zespół Edwarda Chromosomalna - 0, 125 
Zespół Patau Chromosomalna - 0, 04-0, 06 

Zespół cri du chat Chromosomalna - 0, 02-0, 03 

Zespół kruchego X Monogenowa 
Powtórzenia 

trójnukleotydowe 
0, 6-0, 8, u 
0, 3-0, 4 u  

Stwardnienie guzowate Monogenowa autosom., dom. 0, 06 
Neurofibromatoza  Monogenowa autosom., dom. 0, 3 
Fenyloketonuria Monogenowa autosom., rec. 0, 08 
Galaktozemia  Monogenowa autosom., rec. 0, 017 
Zespół Hunter Monogenowa sprzęŜone z chrom. X, rec. 0, 01 

Zespól Lesha-Nyhana Monogenowa sprzęŜone z chrom. X, rec 0, 05 
Zespół Retta Monogenowa sprzęŜone z chrom. X, dom 0, 05-0, 1 
Źródło: R. Śmigiel, A. Stembalska, 2007, s. 94. 

R. Vasta (2004, s. 112) analizując przyczyny anomalii genetycznych stwierdza, Ŝe: 

„pamiętając o bilionach komórek plemników wytwarzanych przez męŜczyzn i 2 milionów 

komórek jajowych wyprodukowanych przez kobietę, nie powinniśmy się dziwić 

występowaniu niedoskonałości genetycznych”. W istocie taka róŜnorodność czy inaczej 

mutacje, to siła kryjąca się za ewolucją. Dzięki naturalnemu procesowi selekcji około 90% 

wszystkich anomalii genetycznych powoduje raczej poronienia niŜ urodzenie Ŝywego dziecka 

Choć wykryto u ludzi więcej niŜ 4000 anomalii pojedynczych genów tylko ok. 1% dzieci ma 

wykrywalne anomalie chromosomowe. 

Obecnie to właśnie diagnostyka i wczesna interwencja stają się podstawą w 

rehabilitacji i leczeniu genetycznych przyczyn upośledzenia umysłowego. Prawidłowe i 

odpowiednio wczesne rozpoznanie daje choremu i często równieŜ jego rodzinie większą 

szansę uzyskania właściwego wsparcia, leczenia i postępowania rehabilitacyjnego (wczesna 

interwencja). W niektórych przypadkach wczesne rozpoznanie moŜe wpływać na stopień 

upośledzenia rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. RównieŜ poznanie przyczyn 

niepełnosprawności intelektualnej moŜe być równoznaczne z identyfikacją rodziny 

wysokiego ryzyka, w której moŜliwe staje się powtórzenie zaburzenia u kolejnych osób w 

rodzinie. Stwarza to konieczność objęcia danej rodziny poradnictwem genetycznym. 

Potwierdzają to badania w których ukazano, Ŝe rodzeństwo dzieci lekko upośledzonych ma 

tendencję do ilorazu inteligencji niŜszego niŜ przeciętny. Stwierdzono równieŜ, Ŝe lekkie 

upośledzenie umysłowe ma charakter rodzinny, a umiarkowane i znaczne - nie. Wykazały to 

badania rodzinne krewnych 289 osób upośledzonych w stopniu lekkim (Reed, Reed 1965 za: 

Plomin 2001). JeŜeli jedno z rodziców jest upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, ryzyko 

upośledzenia u dzieci wynosi 20%, jeŜeli obydwoje - ryzyko wynosi prawie 50%. (tamŜe). 
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W rozpoznaniu przyczyn niepełnosprawności intelektualnej konieczne i bardzo 

pomocne jest przeprowadzenie nie tylko wielu konsultacji specjalistycznych, ale takŜe 

wykonanie szeregu badań pomocniczych m.in.: badanie dna oka, osiowa tomografia 

komputerowa i/lub rezonans magnetyczny mózgu, badanie echokardiograficzne, badania 

ultrasonograficzne oraz elektroencefalograficzne (Krawczyński 1997, Louhial 2004). 

UmoŜliwiają one niejednokrotnie wykrycie objawów stanowiących kryteria rozpoznania 

choroby, której towarzyszy niepełnosprawność intelektualnej.  

Pomimo stosowania tych róŜnorodnych metod diagnostycznych w wielu przypadkach 

nie udaje się określić jednoznacznie przyczyny wystąpienia niepełnosprawności 

intelektualnej. Zanim jednak postawione zostanie rozpoznanie typu „idiopatyczne 

upośledzenie umysłowe”, moŜna realnie ocenić przyszłość dziecka i jego rodziny z takim 

rozpoznaniem (etykietą) (Louhial 2004). Obecnie postuluje się pogląd mówiący, Ŝe osoby z 

genetycznie uwarunkowaną niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się zgodnie z 

własnymi normami, mają odmienny profil rozwojowy w porównaniu z osobami bez zaburzeń 

genetycznych (róŜnorodność genetycznych norm rozwojowych) (por. Kościelska 1995, 

Korniszewski 1996, Maryniak 2003).  

1.4. Osoba upośledzona umysłowo w kontekście społecznym. Stan i wyniki badań  

1.4.1. Rozwój psychospołeczny jednostek z upośledzeniem umysłowym. Uwarunkowania 

i wyznaczniki 

Analizując rozwój jednostek upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim naleŜy 

stwierdzić, Ŝe o jego przebiegu decydują te same prawidłowości i mechanizmy jak to ma 

miejsce w przypadku osób w normie intelektualnej (Kościelska 1984, s. 347-350, Pilecka 

1996, s. 9). Jednak niezaprzeczalny jest równieŜ fakt, Ŝe istnienie niepełnosprawności wpływa 

na funkcjonowanie jednostki, jej środowisko i relacje panujące miedzy nimi (Doroszewska 

1989, s. 474). Zatem w podjętych rozwaŜaniach przedstawione zostaną wspólne (z osobami w 

normie intelektualnej) jak i swoiste czynniki rozwoju psychospołecznego osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Analizę zagadnienia naleŜy rozpocząć 

od pewnych ustaleń terminologicznych 

Zjawisko rozwoju interesuje naukowców od wieków, dlatego teŜ jego definicja 

zmieniała się wielokrotnie. Początkowo rozwój traktowano jako celowy progres, czyli 

przyrost, potem dodano do definicji równieŜ regres. W końcu rozwój zaczęto traktować jako 

wzrost integracji, uporządkowania i równowagi wciąŜ róŜnicujących się zjawisk. 
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Współczesna filozofia ujmuje rozwój jako wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, 

w którym moŜna wyróŜnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy 

rozwojowe) danego obiektu (układu), wykazujące obiektywnie stwierdzalne róŜnicowanie się 

tego obiektu (układu) pod określonym względem (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, s. 

148).  

Droga do współczesnego postrzegania warunków rozwoju człowieka była wyznaczana 

zmieniającymi się podejściami badawczymi i wynikającymi z nich teoriami. Dwie ścierające 

się ze sobą drogi w psychologii rozwojowej, dotyczyły znaczenia środowiska i dziedziczności 

w determinowaniu fizycznych i psychicznych właściwości dziecka. DuŜe znaczenie odegrały 

tu poglądy dwóch filozofów: Jana Jakuba Rousseau i Johna Locke’a (za: Vasta i inni 1995). 

Pierwszy z nich głosił, w swojej teorii natywizmu (biologizmu), Ŝe indywidualność dziecka 

jest wyznaczona przed jego urodzeniem. Główną rola przyznawał on odziedziczonym i 

wrodzonym dyspozycjom psychicznym, z którymi przychodzimy na świat i które ujawniają 

się w efekcie dojrzewania. Natomiast J. Locke - twórca empiryzmu (enwironmentalizmu), 

twierdził, Ŝe umysł ludzki w momencie narodzin stanowi czystą kartę (tabula rasa). To kim 

się staniemy, zaleŜne jest od środowiska, w którym wzrastamy oraz od wychowania, któremu 

podlegamy. Te dwa przeciwstawne stanowiska próbował pogodzić w swojej teorii 

dwuczynnikowej jeden z twórców psychologii róŜnic indywidualnych William Stern (za: 

Vasta i inni 1995). Autor uznał wrodzony charakter dyspozycji psychicznych, ale traktował je 

jako zawiązki wieloznaczności, które zostają uformowane w toku rozwoju pod działaniem 

wpływów środowiskowych. Koncepcja ta została rozwinięta w wielu następnych 

wieloczynnikowych teoriach rozwoju, gdzie czynniki wewnętrzne (endogenne), takie jak 

zadatki biologiczne i proces dojrzewania, łączono z czynnikami zewnętrznymi 

(egzogennymi): wpływem środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego (Przetacznik-

Gierowska, 1996, śebrowska, Szuman, Przetacznikowa 1978). Obecnie badacze problemu 

wskazują na cztery podstawowe aspekty rozwoju jednostki: 

1. zadatki organiczne, 

2. własna aktywność i działalność jednostki, 

3. środowisko, 

4. wychowanie i nauczanie. 

Pierwsze z wymienionych elementów, zadatki organiczne, czyli anatomiczne i 

fizjologiczne cechy organizmu, są odziedziczone i wrodzone. Dotyczą one strukturalnych i 
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funkcjonalnych właściwości narządów zmysłów, układu nerwowego oraz związanego z nim 

układu hormonalnego. Zadatki stają się materialnym podłoŜem zdolności i innych cech 

osobniczych, choć nie przesądzają o nich ostatecznie. Te same zadatki mogą być podstawą 

róŜnych zdolności rozwijanych pod wpływem sposobów działania człowieka i warunków 

społeczno-kulturowych, w jakich Ŝyje. Kolejnym istotnym czynnikiem jest aktywność własna 

jednostki czyli biologicznie zdeterminowane czynne uczestnictwo w poznawaniu świata i 

przeobraŜaniu go w trakcie Ŝycia. Człowiek w okresie dzieciństwa zdobywa aktywnie 

doświadczenie, najpierw za pośrednictwem dorosłych, a potem dzięki świadomej i 

zinterioryzowanej (uwewnętrznionej) działalności psychicznej. Nabywanie doświadczeń i 

podejmowanie aktywności odbywa się w określonym środowisku. W tym aspekcie czynniki 

środowiska dotyczą zarówno związków biologicznych organizmu ze środowiskiem jak i 

zaznaczenia wpływu przemian społeczno historycznych i kulturowych na rozwój 

ontogenetyczny (indywidualny). To oddziaływanie środowiska nie jest Ŝywiołowe lecz, 

szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości, materialny i duchowy dorobek pokoleń jest 

przekazywany w procesie wychowania w rodzinie, w szkole i innych instytucjach słuŜących 

kształceniu, a potem dokształcaniu. W tym procesie ujawnia się kolejny czynnik warunkujący 

rozwój jednostki - wychowanie i kształcenie.  

Rozpatrując cztery wskazane powyŜej czynniki moŜna je zróŜnicować na warunki i 

wyznaczniki: 

• dziedziczność i środowisko oddziałują pośrednio na rozwój psychiczny, a między tymi 

czynnikami zachodzi stała interakcja. Stanowią one zatem jedynie warunki, a nie 

bezpośrednie przyczyny kształtowania się określonych cech i zachowań jednostki, 

• własna aktywność człowieka oraz nabywanie doświadczenia w toku uczenia się, 

kształcenia i wychowania są wyznacznikami rozwoju.  

Znaczenie poszczególnych elementów jest róŜnie oceniane przez poszczególnych 

badaczy. 

Według J. Piageta (2006) najwaŜniejszym czynnikiem rozwoju psychicznego jest 

równowaŜenie struktur poznawczych. Natomiast A. Brzezińska (2005) wskazując wzajemną 

zaleŜność czynników rozwojowych podkreśla znaczenie społecznego uwarunkowania 

rozwoju. To wśród ludzi i dzięki nim człowiek się rozwija. Wpływ czynników na rozwój 

człowieka obrazuje rysunek 1.1. 
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Rysunek 1.1 Czynniki rozwoju człowieka  

Źródło: A. Brzezińska, 2005, s. 9.  

WyróŜnienie dwóch czynników widoczne jest w terminie „rozwój psychospołeczny”, 

który zawiera w sobie dwa istotne źródła czynników konstytuujących sytuację jednostki i 

podkreśla toŜsamą wartość dwu istotnych czynników, mających na nią wpływ: 

psychologicznych i społecznych (Reber 2005).  

Ich znaczenie moŜna odnaleźć w studium dotyczącym rozwoju umysłu człowieka S. I. 

Greenspan, B. L. Benderly (2000, s. 58). Badacze ci wskazują na waŜny dla rozwoju i 

właściwego funkcjonowania psychospołecznego wpływ stanu zaspokojenia siedmiu 

„niezbywalnych potrzeb dzieciństwa”:  

• potrzeba posiadania bezpiecznego środowiska podstawowego reprezentowanego przez 

stabilnego opiekuna,  

• potrzeba posiadania bezpiecznego środowiska najbliŜszego (pozostawanie w stałym 

wychowawczym związku z tymi samymi opiekunami), 

• potrzeba doświadczania trwałych, bogatych, wielopłaszczyznowych interakcji, 

• potrzeba posiadania środowiska lokalnego, które pozwala dziecku (i rodzinie) na 

przechodzenie przez stadia rozwojowe we własnym stylu i czasie, 

• potrzeba eksperymentowania (doświadczania zaangaŜowania i przezwycięŜania 

trudności),  

• potrzeba posiadania reguł i wyraźnych granic zachowania, 

• potrzeba stabilnej, empatycznej, sprzyjającej systemowi rodzinnemu społeczności 

lokalnej (tamŜe). 

własna wartość edukacja socjalizacja 

doświadczenie przekaz społeczny 

uczenie się 

dojrzewanie 

rozwój 
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RównieŜ Z. Skorny (1986), R. Kurzawa, J. Wyczesany (1995) wskazywali, Ŝe 

czynnikiem, który nie stymuluje rozwoju intelektualnego i społecznego jednostki jest brak lub 

nieprawidłowe zaspakajanie potrzeb. Są one bowiem takie same jak osób w normie, a 

istniejące róŜnice dotyczą nasilenia niektórych potrzeb, co wynika z właściwości danej 

jednostki (Loebl 1991). 

Współczesna psychologia podkreśla załoŜenia, które mówią o podobieństwach osób z 

niepełnosprawnością intelektualną do pełnosprawnych członków społeczeństwa.  

Wynika z nich, Ŝe: 

- osoby z niepełnosprawnością intelektualną przechodzą poszczególne stadia rozwoju w tej 

samej kolejności co zdrowe, jednak w znacznie wolniejszym tempie i nie zawsze w pełni 

realizują swój potencjał rozwojowy (hipoteza o podobieństwie sekwencji), 

- charakteryzują się podobną strukturą inteligencji na określonych poziomach rozwoju co 

jednostki w normie intelektualnej (hipoteza o podobieństwie struktury), 

- reagują na bodźce środowiskowe w podobny sposób jak osoby z normą intelektualną 

(hipoteza o podobieństwie reagowania) (Pileccy 1995, s. 9). 

Sam deficyt rozwojowy nie przesądza o poziomie funkcjonowania społecznego. J. 

Tizard (1971b, s. 21) twierdził, Ŝe większość osób upośledzonych umysłowo z diagnozą 

stopnia lekkiego nigdy nie uwidacznia swojego defektu, z wyjątkiem okresu szkolnego. Nie 

ma powodu zatem uwaŜać ich za innych, choć funkcjonujących w trochę odmienny sposób 

jednostek. Tym bardziej, Ŝe podlegają takim samym prawom rozwoju jak osoby 

pełnosprawne intelektualnie. Upośledzona umysłowo osoba jest bardzo zbliŜona - w zakresie 

większości cech psychicznych - do osoby normalnej, z tym tylko, iŜ ma pewne opóźnienie w 

zakresie niektórych właściwości (Kowalik 1989), wiele funkcji natomiast pozostaje na 

granicy normy (Kostrzewski 1990). 

Według Ziglera (za: Sęk 2006) istnieje wystarczająca liczba danych empirycznych, na 

uznanie, Ŝe rozwój umysłowy dzieci ze społeczno-rodzinną niepełnosprawnością róŜni się od 

normalnego rozwoju tylko tempem. Jak wynika z załoŜeń teoretycznych o rozwoju jednostek 

z upośledzeniem umysłowym decydują te same prawidłowości i mechanizmy jak u osób 

pełnosprawnych intelektualnie. Nie sposób jednak nie zauwaŜyć, Ŝe sam fakt istnienia 

niepełnosprawności intelektualnej wpływa zarówno na funkcjonowanie jednostki, jej 

środowisko, jak i relacje panujące pomiędzy nimi. Dodatkowo naleŜy stwierdzić, Ŝe 

dysfunkcja jednej ze sfer ludzkiego funkcjonowania wpływa na strukturę i działanie innych 
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sfer (Głodkowska 1999, s. 11-12). Dotyczy to dysfunkcji intelektu, jaką jest upośledzenie 

umysłowe. W przypadku grupy osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim naleŜy 

nadmienić, Ŝe jest to niejednolita grupa, poniewaŜ pomiędzy jednostkami wchodzącymi w jej 

skład moŜna zauwaŜyć wiele róŜnic indywidualnych (Kostrzewski 1981, s. 122-126, 

Kościelska 1984, s. 345). 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim 

podejmowana była w literaturze przedmiotu wielokrotnie mniej lub bardziej szczegółowo 

(Kirejczyk 1964, Kostrzewski 1981, Kościelska 1984, 1995, Borzyszkowska 1985, 

Doroszewska 1989, Kościelak 1989, Pilecka, Pilecki 1996, Wardaszko-Łysakowska 1997, 

Wyczesany 1999 i in.).  

Analizując rozwój fizyczny i wygląd zewnętrzny osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu lekkim moŜna stwierdzić, Ŝe nie odbiega on od tego jakim 

charakteryzują się osoby pełnosprawne umysłowo (Makiełło-JarŜa 1998). MoŜliwość 

wystąpienia róŜnic dotyczy tylko okresu dziecięcego, kiedy to jednostki z upośledzeniem 

umysłowym odznaczają się niŜszym poziomem rozwoju fizycznego. W swoich badaniach  

J. Pańczyk (1979) stwierdził, Ŝe 75% dzieci w wieku 11-12 wykazuje opóźnienie w tej sferze, 

a najbardziej upośledzone są precyzja i szybkość ruchów oraz umiejętność ich równoczesnego 

wykonywania. Częściej teŜ stwierdza się u nich uszkodzenia zmysłu wzroku, słuchu, 

kalectwa narządu ruchu i zaburzenia motoryki (Borzyszkowa 1985, s. 40). RóŜnice w 

wyglądzie fizycznym niwelują się w wieku dorastania, kiedy to następuje jego 

przyspieszenie, co zauwaŜa się w szybkim wzroście cięŜaru i wysokości ciała (Pańczyk 

1981). W wieku dorosłym osoby z upośledzeniem lekkim dzięki małym róŜnicom w 

wyglądzie „wtapiają” się w ogół społeczeństwa co zmniejsza liczbę sytuacji w których mogą 

być stygmatyzowane.  

Najbardziej istotna róŜnica pomiędzy pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi 

rówieśnikami występuje w sferze poznawczej. Z definicji upośledzenia umysłowego wynika, 

iŜ poziom rozwoju procesów poznawczych zarówno tych złoŜonych jak myślenie, mowa oraz 

podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych, pamięci, uwagi jest znacząco niŜszy niŜ u 

osób zdrowych (Pilecka, Pilecki 1997). Spostrzeganie charakteryzuje się wolnym tokiem, 

brakiem precyzji oraz trudnościami w wyodrębnianiu drobnych szczegółów. SpostrzeŜenia są 

mniej dokładne, występują zakłócenia w analizie i syntezie (Bogdanowicz 1985, Wyczesany 

1998). Trudność sprawia im teŜ umiejętność uogólniania, łączenia zdobytych wiadomości, 

tworzenie z nich logicznej całości (Kościelak 1989, s. 51). Osoby z upośledzeniem 
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umysłowym zdolne są do wykonywania podstawowych operacji szeregowania, 

klasyfikowania, porządkowania, działań matematycznych, ale pod warunkiem, Ŝe odnoszą się 

one do przedmiotów, a nie do zadań (Kostrzewski 1981, Kościelak 1989). A więc tok 

myślowy osiąga poziom operacji konkretnych. W porównaniu do swoich pełnosprawnych 

rówieśników mają mniejszy zasób pojęć liczbowych, gorsze zdolności ujmowania 

podobieństw i róŜnic, uogólniania, abstrahowania oraz mają mniejsze zdolności analityczne i 

syntetyczne (Kostrzewski 1981a, s. 116). Upośledzone są równieŜ procesy rozumowania i 

myślenia abstrakcyjnego (Gałkowski 1979, Sękowska 1985, Kostrzewski 1981a, 

Bogdanowicz 1985, Nęcka 2003). Pamięć logiczna jest słabsza, a szczególne deficyty 

występują w procesie zapamiętywania zdań i treści opowiadań (Pilecka, Pilecki 1997, 

Kostrzewski 1981). Zaburzona jest teŜ podzielność uwagi, która wzrasta wraz z nauczaniem i 

wiekiem (Bogdanowicz 1985, Wyczesany 1998, Kościelak 1989). Osoby z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim stosują, w porównaniu z rówieśnikami w normie 

intelektualnej, mniej wydajne strategie poznawcze (Nęcka 2003). W czasie działania mają 

trudności w przewidywaniu skutków, wyobraŜenia ich są najczęściej odtwórcze, powiązane z 

przyswajanymi społecznie stereotypami (Kowalik 1989).  

Znaczącym warunkiem moŜliwości uczenia się czy doświadczania prawidłowych 

relacji społecznych jest moŜliwość komunikowanie się, które polega na zdolności do 

nadawania, odbierania i wymiany informacji. Sprawność porozumiewania się, prowadzenia 

dialogu jest jedną z kluczowych kompetencji umoŜliwiających osobie niepełnosprawnej 

społeczną integrację i autonomiczne funkcjonowanie. Jej znaczenie podkreślała H. 

Olechowicz (1973) określając umiejętności porozumiewania się werbalnego jako 

najwaŜniejszy aspekt pracy wychowawczej, poniewaŜ jest ono narzędziem współŜycia 

społecznego. W tym zakresie badacze problemu zauwaŜyli, Ŝe gotowość komunikacyjna osób 

z upośledzeniem umysłowym często utrudniona jest przez niski poziom opanowania mowy 

(por. Clark, Clark 1971, Kirejczyk 1978, 1981, Kościelska 1989, Dykcik 1996). Osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim często posługują się w wypowiedziach 

równowaŜnikami zdań i zdaniami pojedynczymi Do tego dochodzi występowanie wad 

wymowy, zaburzenia składni, ubogi zasób słownika oraz trudności w opanowaniu języka 

pisanego. Pojawiają się takŜe problemy z niedokształceniem języka, wadami artykulacyjnymi 

oraz zaburzeniem głosu (Gałkowski 1972, Kostrzewski 1981, 1994). Natomiast w rozumieniu 

mowy nie zauwaŜa się róŜnic w stosunku do osób pełnosprawnych (Twardowski 2002). 

Upośledzenie umysłowe nie jest bezpośrednią przyczyną zaburzeń mowy, choć łączy się z 
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obniŜeniem zdolności językowych (Gałkowski 1972, Minczakiewicz 1984, 1986). Problemy 

artykulacyjne są obecnie często wyrównywane na poziomie szkoły.  

Jako charakterystyczne cechy sfery emocjonalno-motywacyjnej osób z obniŜona 

sprawnością intelektualną najczęściej wymienia się: oczekiwanie niepowodzenia, tendencje 

do podtrzymywania pozytywnych bądź negatywnych interakcji społecznych (deprywacja 

społeczna), uzaleŜnienie od otoczenia zewnętrznego, wyuczona bezradność, zewnętrzne 

umiejscowienie poczucia kontroli, lęk, zaburzenia typu zahamowania (hipoaktywność) lub 

nadpobudliwość (hiperaktywność), gniew, wrogość, agresywność (MacMillan 1969, 

Bartkowicz 1983 za: Pilecka, Pilecki 1997). Występuje u tych osób słaba zdolność 

samokontroli i panowania nad sobą. Szczególnym objawem jest sztywność zachowań, 

poglądów, uczuć, przy jednocześnie wzmoŜonej podatności na sugestię (Kościelska 1989).  

W zakresie odporności emocjonalnej zauwaŜalny jest obniŜony poziom. Ujawnia się 

on w tzw. sytuacjach trudnych i przejawia się w zdolności jednostki do przeciwstawiania się 

trudnościom, do zwalczania ich i w umiejętności radzenia sobie z nimi. Sytuacje trudne mogą 

mieć postać frustracji, przeciąŜenia, utrudnienia, deprywacji (Tyszkowa 1996). Następstwem 

braku odporności na nie moŜe być pojawienie się zachowań agresywnych, (w tym takŜe 

autoagresji) zachowań lękowych, a takŜe skrajnego egocentryzmu. Te nieprawidłowe 

zachowania powodować mogą nieprzychylne postawy otoczenia, a te z kolei zwiększają 

nieprzystosowanie (por. Mikrut 2005). Istnienie tych nieprawidłowości w rozwoju 

emocjonalnym moŜe być konsekwencją niekorzystnych warunków rozwoju, a nie tylko 

deficytu intelektualnego. Jednocześnie osoby te charakteryzują się dobrą inteligencją 

społeczną, zdolnością rozpoznawania emocji i intencji innych ludzi (Gałkowski 1979, 

Sękowska 1985, Kostrzewski 1981a, Bogdanowicz 1985, Nęcka 2003), wysokim poziomem 

empatii, bardzo zbliŜonym do tego jaki występuje u osób z normą (Kościelak 1996). 

Analizując procesy emocjonalne osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 

naleŜy zwrócić uwagę na ich funkcjonowanie moralne. T. Witkowski (1967) podjął badania 

na temat wraŜliwości moralnej osób niepełnosprawnych umysłowo. Jednym z istotnych 

czynników, które decydują o poziomie moralnym jednostki jest umiejętność reagowania na 

przejawy dobra i zła moralnego w sytuacjach podlegających ocenie moralnej. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdził on, Ŝe wraŜliwość osób upośledzonych umysłowo jest duŜo 

mniejsza niŜ ich pełnosprawnych rówieśników. RównieŜ dzieci o obniŜonej sprawności 

umysłowej wymieniają zewnętrzne przejawy dobra i zła moralnego, bez wnikania w motywy, 

bez wczucia się w sytuację. Oceny moralne zaleŜą od wieku jednostki i nabytych przez nią 
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doświadczeń (Pilecki 1986). Występujące braki w funkcjonowaniu intelektualnym nie muszą 

jednak przesądzać o niemoralnym czy niespołecznym zachowaniu się dzieci upośledzonych 

umysłowo w stopniu lekkim (Kościelska 1984, s. 317).  

Procesy emocjonalne i poznawcze współwystępują ze specyficzną strukturą 

osobowościową i wpływają na zachowanie osób upośledzonych umysłowo. U osób 

upośledzonych umysłowo nie zawsze muszą wystąpić deficyty tej sfery, jednak patologiczne 

warunki rozwoju jednostek często powodują braki w tym zakresie. Podejmowane badania nad 

strukturą osobową - potrzebami, motywami, wartościami, standardami ocen - wykazują 

róŜnorodność, ale takŜe podobieństwo ich funkcjonowania do ogółu. Podobieństwo dotyczy 

tu przede wszystkim reguł funkcjonowania osobowości, a nie zawsze ich regulacyjnych 

treści. Te bowiem w związku ze specyficznymi warunkami Ŝycia, doznawanymi skutkami 

upośledzenia, małą aktywnością umysłową oraz przeciętnie niskim poziomem rozwoju 

osobowego bywają niekiedy odmienna niŜ u rówieśników (Kościelska 1984, s. 349).  

Jedną z pierwszych prac dotyczących poznania cech osobowościowych jednostek 

upośledzonych umysłowo była praca S.M. Studenckiego pt. „Psychodiagnostyka dzieci 

upośledzonych umysłowo metodą Rorschacha” (1930). W swojej pracy autor wykazał 

właściwości charakteru tych jednostek oraz przedstawił następujące typy: introwertywny, 

depresyjny, neurotyczny i psychotyczny. Wśród osób z lekkim upośledzeniem najliczniejszą 

grupę stanowią neurotycy (47%), a najmniejszą psychotycy (7%) (za: Sękowska 1976, s. 21). 

Kolejnym waŜnym badaczem, który juŜ w latach trzydziestych sformułował koncepcję 

osobowości osób z upośledzeniem umysłowym był Kurt Lewin. Jego teoria wywodząca się z 

psychologii postaci, określana jest jako psychologia topologiczna. Wyjaśnia zachowanie 

jednostki w świetle oddziaływań wewnętrznych i interakcji jednostki z otoczeniem, przy 

czym przez otoczenie rozumie się zarówno przestrzeń fizyczną jak i osoby. Rozwój 

osobowości zdaniem K. Lewina polega na róŜnicowaniu się struktury psychicznej i 

stopniowym sztywnieniu granic między poszczególnymi obszarami osobowości. Ludzi z 

upośledzeniem umysłowym charakteryzował następująco: są bezradni w większości sytuacji 

Ŝyciowych, często ponoszą niepowodzenia w wyniku trudności w zrozumieniu otaczającej 

rzeczywistości, nie są w stanie widzieć całościowo i adekwatnie otaczającej rzeczywistości, a 

tym samym dostosować swego działania do sytuacji, cele nie są u tych osób we wzajemnych 

związkach i często pozostają sprzeczne z sobą, percepcja otoczenia jest niepełna, cechuje ich 

infantylizm, wynikający ze słabo zróŜnicowanej i sztywnej osobowości, podatność na 
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wpływy jest u nich zróŜnicowana, od duŜej do prawie nie istniejącej, w zaleŜności od stanu 

wewnętrznego i sytuacji. 

Inny sposób podejścia do osobowości upośledzonych umysłowo prezentują 

przedstawiciele psychoanalizy M.L. Hutt i R. Gibby według nich jednostki upośledzone, 

podobnie jak ludzie normalni, funkcjonują w sensie psychologicznym na trzech poziomach: 

świadomości, podświadomości, nieświadomości. Proporcje korzystania z tych poziomów są 

jednak inne u upośledzonych niŜ u ludzi pełnosprawnych. Zachowanie niepełnosprawnych 

umysłowo w duŜo mniejszym stopniu jest kontrolowane przez świadomość, która jest u nich 

mniejsza. Natomiast nieświadomość i podświadomość nie róŜnią się u osób upośledzonych i 

pełnosprawnych. Autorzy koncepcji rozpatrują osobowość jednostek z niepełnoprawnością 

równieŜ w aspekcie rozwojowym. Upośledzone umysłowo dziecko po urodzeniu posiada 

takie samo potrzeby jak dziecko normalne. Jedyna róŜnica moŜe dotyczyć tak zwanej „energii 

psychicznej”, która moŜe być mniejsza. Rozwój struktury „ego” przebiega na tej samej 

zasadzie jak u normalnych, z tym, Ŝe zaburzenia procesów poznawczych powodują, Ŝe 

znajduje się ona na niŜszym poziomie dojrzałości w stosunku do struktury „ego”. Występuje 

teŜ róŜnica jakościowa. „Ego” jednostek upośledzonych lepiej funkcjonuje w konkretnych 

sytuacjach, zaś duŜo gorzej w rozwiązywaniu problemów abstrakcyjnych. Upośledzeni pod 

wpływem niekontrolowanych potrzeb, jak równieŜ nacisków aktualnych sytuacji nie potrafią 

kierować własnym postępowaniem. Nie umieją oni przewidywać, antycypować ewentualnych 

gratyfikacji, nie potrafią kontrolować sytuacji, w jakiej się znajdują. Generalizując mają oni 

trudności w adekwatnym opanowaniu rzeczywistości. Uszkodzone procesy poznawcze 

przyczyniają się równieŜ do tego, Ŝe upośledzeni umysłowo mają trudności w jasnym 

wyodrębnieniu siebie z otoczeniu i zróŜnicowaniu tego otoczenia ze względu na moŜliwość 

zaspokojenia swoich potrzeb. Jednostka upośledzona ma tendencje do absolutyzowania. 

Wszystko jest dobre lub złe, zdrowe lub chore itd. Brakuje przy tym upośledzonym zdolności 

do rozróŜnienia wszystkich subtelności istniejących w zakresie Ŝycia społecznego, co 

sprawia, Ŝe nie rozumieją oni pełni otoczenia (Kowalik 1981). 

Wymienione powyŜej poszczególne cechy osób z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim nie zawsze są bezpośrednim skutkiem upośledzenia umysłowego. DuŜe 

znaczenia dla procesu rozwoju psychospołecznego mają doświadczenia związane z 

funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, szkolnym i szerszym środowisku społecznym. 

W toku rozwoju podejmowane są róŜnorodne relacje interpersonalne, w trakcie których 

jednostka nabywa doświadczenia. 
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Zachodzą one w czterech układach Ŝycia ludzkiego (za: Kawula 1996): 

a) w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, sąsiedzkich, towarzyskich - człowiek/człowiek, 

b) w relacjach rodzinnych, środowiskowych, politycznych religijnych - człowiek/grupa, 

c) relacje w których występuje świadomość ich wielkości i masowości, niekiedy 

bezosobowości - człowiek/instytucje, 

d) w relacjach ze środowiskiem okolicznym - człowiek/szersze układy. 

Społeczeństwo wpływa na kształt jednostki ludzkiej w ciągu całego jej Ŝycia, 

szczególnie intensywny jest ten proces w okresie przygotowywania jednostki do 

samodzielnego Ŝycia (Kowalski 1979, Guz 1987). Za główny cel socjalizacji uznaje się 

przygotowanie do ról człowieka dorosłego: roli obywatela, pracownika, rodzica (Mandal 

1995). W społeczeństwie moŜna wyodrębnić wielopoziomowy układ, który generuje ten 

proces, sprawuje nad nim kontrolę, uruchamia róŜne mechanizmy prawne, społeczne i 

kulturowe. NajniŜszy poziom to mikrosystem. Jest to wzór czynności i aktywności, ról, 

międzyludzkich stosunków, które doświadcza dana jednostka w zastanych obszarach Ŝycia, z 

właściwościowymi fizycznymi i materialnymi cechami. Przykładem jest tu rodzina, klasa 

szkolna. Społeczne uczenie dokonuje się przez naśladownictwo, identyfikację z osobami 

znaczącymi i internalizację wartości i wzorów kultury. Systemem wyŜszego poziomu jest 

mezosystm, który obejmuje stosunki wzajemne między obszarami Ŝycia, w których aktywnie 

uczestniczy rozwijająca się jednostka. Obejmuje on wzajemne stosunki między społecznymi 

ośrodkami aktywności, w których rozwija się jednostka (stosunki między rodziną, pracą, 

kręgiem znajomych). Jednostka nabywa poprzez aktywność w róŜnych obszarach 

doświadczenia w radzeniu sobie z problemami Ŝyciowymi. WyŜszym poziomem struktury 

społeczeństwa jest egzosystem. Oznacza on obszar Ŝycia albo więcej obszarów, w których 

rozwijająca się jednostka nie bierze bezpośredniego udziału, w których zachodzą jednak 

wydarzenia wpływające na to, co zdarza się w jej obszarze Ŝycia albo będą na to wpływać. 

Człowiek doświadcza konsekwencji oddziaływania układów, w których sama nie pełni roli 

społecznej. Makrosystem odnosi się do całości systemów niŜszego poziomu i oznacza ich 

podobieństwo kultury, światopoglądu i ideologii. Obecnie istnieją róŜne makrosystemy m.in. 

młodzieŜy, klasy średniej (Bronfenbrenner 1981 za: Hajduk 2003).  

W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym cechy je charakteryzujące powodują 

specyficzny odbiór rzeczywistości poprzez pryzmat ich ograniczeń. Zdobywanie 

doświadczeń, przy takich uwarunkowaniach organizmu, wymaga zwiększonej ingerencji 
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otoczenia społecznego w ten proces niŜ u osób z normą intelektualną. Przyjmując załoŜenie 

A. Brzezińskiej (2000, s. 209), które dotyczy uwarunkowań rozwoju i funkcjonowania 

człowieka, moŜna stwierdzić, Ŝe psychospołeczna sytuacja osoby kształtowana jest przede 

wszystkim w toku interakcji z osobami znaczącymi (poziom interpersonalny, poziom 

intrapersonalny) oraz zaleŜna, od jakości tych interakcji. Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną znajdują się w szczególnym połoŜeniu, jeŜeli chodzi o ich rozwój. Aby mogły 

optymalnie funkcjonować, zgodnie ze swoimi moŜliwościami, koniecznie muszą doświadczać 

inspiracji i wsparcia z zewnątrz. Jednak według A. Brzezińskiej (2000, s. 211) ta sama 

wielkość stymulacji doświadczana przez jednostkę poza interakcjami z innymi osobami nie 

stanowi okazji do uczenia się, nie jest ofertą. Stymulacja rozwoju osób z niepełnosprawnością 

intelektualną zakłada oddziaływanie przez drugą osobę w toku wzajemnych kontaktów. W 

kaŜdą sytuację wpisane jest spotkanie z drugim człowiekiem, a brak jego obecności moŜe 

spowodować, Ŝe proces rozwoju nie zostanie uruchomiony lub nie będzie ostatecznie 

realizowany. Zatem specyficznym czynnikiem warunkującym rozwój osób z upośledzeniem 

umysłowym jest zwiększone wsparcie osób znaczących w sytuacjach społecznych. 

NaleŜy tu zwrócić uwagę na dwa szczególnie istotne dla rozwoju jednostki konteksty. 

Według U. Bronffebrenner (za: Tyszkowa 2000, s. 124-125) pierwszy z nich to prymarny, 

który stanowi rodzina i wtórny (sekundarny), który stanowi szkoła jako system bardziej 

sformalizowany. Pierwszy z nich D. Mostwin (1989, s. 77) określa jako system istotnych dla 

członków rodziny faktów (rzeczy, zdarzeń, interakcji między członkami rodziny) oraz ich 

subiektywne obrazy. To tu człowiek zdobywa pierwsze, istotne doświadczenia emocjonalne, 

poznawcze, uczy się zachowań społecznych. Stanowi miejsce przepływu uczuć, które 

określają właściwą danej rodzinie atmosferę. Wpływa rodzin na rozwój osobowości dziecka i 

kształtowanie jego społecznej reakcji na otaczający świat podkreślany był wielokrotnie przez 

badaczy przedmiotu (por. Rembowski 1972, Ziemska 1973, Ryś 2001, Giryński 1989, 

Wojciechowski 1990, Kozubska 2000, Głodkowska 1999, Ziemska 1986 i in.).  

Nie bez znaczenia dla rozwoju jednostki jest strona materialno-bytowa rodziny, 

sytuacja społeczno-wychowawcza, ale takŜe o relacje wewnątrz rodzinne. Mówiąc o 

warunkach socjalno-bytowych rodzin osób upośledzonych umysłowo, stwierdza się, Ŝe są one 

często znacznie gorsze niŜ przeciętne (Przetacznikowa 1975), a rodzice reprezentują niski 

poziom wykształcenia, a wyŜszy poziom patologii społecznej. Jedną z jej form, która 

szczególnie oddziałuje negatywnie na funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim jest alkoholizm (Gawlik 1995, Kazanowski 2003, 
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Wojciechowski 1990). Wśród czynników środowiskowych wymienia się równieŜ brak 

odpowiedniej stymulacji w dzieciństwie, niską wartość przypisywaną przez rodziców 

wykształceniu oraz nieprawidłowe wzorce zachowania się rodziców (Maurer 1995). RównieŜ 

I. Obuchowska (1991) na podstawie badań stwierdza, Ŝe środowisko rodzinne dzieci 

upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim charakteryzuje zazwyczaj sytuacja deficytu lub 

dewiacji, przy czym deficyt moŜe być natury uczuciowej lub materialnej. 

Badania epidemiologiczne nad upośledzeniem umysłowym dowiodły, Ŝe u około 75% 

populacji lekko upośledzonych przyczyną ich upośledzenia są zaniedbania psychospołeczne 

środowiska (Sarason, Sarason 1984, s. 434, za: Otrębski 1997, Otrębski 2001, Kościelska 

1987). M. Kościelska (1987, s. 79) pisze, Ŝe „osoby te kształtowane są więc bardziej przez 

warunki Ŝycia i wychowania, relacje z innymi, przebyte doświadczenia, formy aktywności, 

stosunki społeczne. Ich problemy w zachowaniu naleŜy rozumieć raczej w kategoriach 

mechanizmów psychologicznych, a nie tylko przez pryzmat upośledzenia umysłowego”.  

Przyczyn tkwiących w środowisku społecznym, które warunkują niski wynik ilorazu 

inteligencji (Seligmann 1995) jest wiele: zaniedbania rodzinne, brak opieki i moŜliwości 

kontaktów społecznych, niepokojone uczucia, zaburzenia w nabywaniu doświadczeń w 

środowisku rodzinnym i lokalnym (Spionek 1970, Kościelska 2000, Lewicki 1972). Problemy 

emocjonalne, tragedie rodzinne czy osamotnienie mają wpływ na kondycję intelektualną 

jednostki. Pociągają one za sobą „utratę energii umysłowej”, nie pozwalają się skupić i 

naleŜycie wykonywać czynności codziennych (Francis-Williams 1975). Kolejne badania 

wykazują, Ŝe 80% lekko upośledzonych umysłowo wywodzi się z zaniedbanych społecznie i 

kulturowo środowisk (Kosakowski 2003). Kulturowy typ upośledzenia umysłowego, w 

odróŜnieniu od typu patologicznego, został juŜ wyodrębniony w pierwszej połowie XX wieku 

przez E.O Lewisa (1933). Często dzieci z nieprawidłowościami w budowie czy 

funkcjonowaniu układu nerwowego, z odbiegającym od normy wzorcem rozwoju, źle 

zdiagnozowane kwalifikuje się do grupy dzieci „lekko upośledzonych”. W takiej grupie są teŜ 

takie, które zostały niesłusznie do niej zakwalifikowane, co skutkuje objęciem ich 

stygmatyzacją upośledzenia umysłowego (Kostrzewski 1981, Kościelska 1984). Wczesna 

interwencja wobec tych dzieci, stworzenie odpowiednich warunków edukacyjnych i 

wychowawczych stwarza szanse wyjścia ich poza krąg osób upośledzonych umysłowo.  

Oddziaływanie patogennych czynników środowiska rodzinnego jest wymieniane przez 

I. Obuchowską (1991, s. 211) jako jeden z trzech istotnych uwarunkowań upośledzenia w 

stopniu lekkim. RównieŜ inni badacze (Kościelska 1984, Sowa, Wojciechowski 1986, 



 

50 

Kościelak 1996, Głodkowska 1999, Kazanowski 2003) wskazują na istnienie w środowisku 

rodzinnym wielu niesprzyjających rozwojowi dziecka cech. Są to niekorzystne warunki Ŝycia 

rodzinnego, nieprawidłowy system wychowawczy rodziców, zaburzone stosunki emocjonalne 

w rodzinie, które powodują zaburzenia w rozwoju społecznym (zahamowania, wrogość, 

niekonsekwencję, aspołeczność), co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, a 

takŜe do niedostosowania społecznego (Giryński 1985). Podobną analizę wpływu róŜnych 

czynników patogennych na powstawanie zaburzeń rozwojowych przedstawia B. 

Wojnarowska (1988, s. 266). UŜywa ona określenia „nieorganiczny zespół opóźnienia 

rozwoju (NZOR)”. Do warunków, które charakteryzują środowisko dzieci z NZOR zalicza 

ona trudne warunki ekonomiczne - urodzenie dziecka często je pogłębia; wielodzietność 

rodzin, brak kontaktów rodziny z sąsiadami, krewnymi, konflikty małŜeńskie i inne formy 

patologii rodzinnej i społecznej, małe zainteresowanie ojca rodziną i jego nikły udział w 

opiece nad dzieckiem, brak wiedzy i doświadczenia w pełnieniu funkcji rodzicielskich 

(tamŜe, s. 267). Nie satysfakcjonujące relacje z rodzicami, niezaspokojona potrzeba bliskości 

powoduje u osób niepełnosprawnych umysłowo poczucie osamotnienia. Jest to poczucie 

niepoŜądane, negatywne (Kościelak 1995). Badania wskazują, ze rodzice tych dzieci często 

nie radzą sobie z problemami związanymi z ich wychowaniem (śółkowska 1994). 

Ograniczają i nie rozwijają samodzielność nie doceniając moŜliwości w zakresie 

podejmowania decyzji (Sadowska 1997, Wojciechowski 1990). W przygotowaniu do 

funkcjonowania społecznego szczególnego znaczenie nabierają prawidłowe formy 

oddziaływania wychowawczego stosowane przez rodziców w stosunku do dziecka z 

niepełnosprawnością umysłową. W wielu badaniach moŜna znaleźć potwierdzenie istnienia 

korelacji pomiędzy prawidłowym i korzystną sytuacją rodzinną, która spełnia swoją rolę 

rekompensującą, dostarczają swoim dzieciom bodźców poznawczych, motywacyjnych, 

prawidłowych wzorców zachowania, a przyrostem inteligencji oraz stopniem rozwoju 

społecznego dzieci upośledzonych umysłowo (Clark, Clark 1971). Stabilna i mądra rodzina 

wspomaga w przygotowaniu jednostki do relacji ze światem, pozwala na gromadzenie wiedzy 

o nim i aktywizuje do działania. Prawidłowe kontakty rodzinne cechuje otwartość i 

elastyczność, a takŜe niepowtarzalność. Zdrowy system rodzinny stwarza moŜliwość rozwoju 

kaŜdemu członkowi rodziny, zaspokaja potrzeby emocjonalne, zachowuje właściwą 

równowagę pomiędzy zaleŜnością i autonomią (Bradshaw 1994 za: Ryś 2001, s. 10). 

„Niemowlę, przebywające z matką, która konsekwentnie reaguje na nie, jest dostępna i 

zapewnia mu wsparcie uzyska pozytywny roboczy model (poznawcze reprezentacje) samego 

siebie. Dziecko będzie w stanie posługiwać się tą bezpieczną bazą do badania środowiska i 
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zdobywania najwaŜniejszych umiejętności, będzie teŜ tworzyć reprezentacje poznawcze 

innych ludzi jako godnych zaufania” (Hammen 2004, s. 118). Jeśli doświadczenia 

pochodzące ze środowiska rodzinnego utrwalają dysfunkcjonalność albo gdy zabraknie 

bliskiej więzi, dziecko moŜe stracić właściwą linię rozwojową, a nawet zostać jej 

pozbawione. Dominującym rysem ogólnego funkcjonowania dziecka moŜe stać się wówczas 

wyobcowanie. Istnieje równieŜ potwierdzony związek między funkcjonowaniem 

emocjonalnym dziecka w rodzinie, a funkcjonowaniem społecznym w klasie szkolnej 

(śółkowskiej 1994, Wiącek 2005). Ma on istotny wpływ na przygotowanie jednostki do 

pełnienia ról społecznych, motywacji do nauki, uspołecznienia, aktywności w poznawaniu 

rzeczywistości (Maciarz 1985, Mikrut 1998a, Kazanowski 2003).  

Szkoła jest drugą istotną przestrzenią, w której człowiek funkcjonuje i rozwija się 

(Przetacznikowa 1986). W sytuacji szkolnej, która jest określonym środowiskiem 

wychowawczym, uczeń przebywa i nabywa określonych kompetencji społecznych (Jarosz 

2001). W szkole ogniskują się rozmaite czynniki osobowościowe, środowiskowe i czynniki, 

które określić moŜna jako pedagogiczne (Lewowicki 1987). Uczniowie poddawani są celowej 

i systematycznej działalności wychowawczej. W toku działań edukacyjnych i 

wychowawczych przekazywane są wartościowe normy społeczne, uznawane i akceptowane 

społecznie wartości, wzory stylu Ŝycia. Od tego jakie treści zostaną przekazane zaleŜą jakie 

plany i cele Ŝyciowe będzie preferował młody dorosły. W obecnym systemie edukacyjnym 

osoby niepełnosprawne mogą korzystać z propozycji kształcenia od segregacyjnego, poprzez 

integracyjne aŜ do edukacji inkluzyjnej (Szumski 2004, s. 43). Czynnik społeczno-kulturowy 

rodziny determinuje wybór rodzaju kształcenia dla dziecka. 

W psychologicznych teoriach zakłada się, Ŝe juŜ samo umieszczenie dzieci ze 

specjalnymi potrzebami w szkole powszechnej zaowocuje:  

• wzrostem interakcji społecznych miedzy nimi a innymi dziećmi, 

• wzrostem akceptacji społecznych wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze 

strony rówieśników, 

• zintegrowaniem tych dzieci, dzięki kontaktom z kolegami w klasie i naśladowaniu ich 

zachowań (Stobart 2000). 

W klasach integracyjnych częściej uczą się uczniowie z rodzin o wyŜszym statusie 

społecznym i ekonomicznym (por. Parys, Olszewski 2003). Wykazują oni większą troskę o 

przebieg kariery szkolnej dziecka, a takŜe bardziej angaŜują się w Ŝycie szkoły. Natomiast 
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rodzice dzieci z niepełnosprawnością umysłową uczęszczających do szkół specjalnych 

wykazują się biernością i obojętnością wobec nauki dziecka (por. Kozubska 1995, 

Wojciechowski 1993, śółkowska 1991). Sytuacja taka wpływa na organizowanie przez 

specjalistów programów rehabilitacyjnych, które angaŜowałyby rodziców i łączyły działania 

wychowawcze domu i szkoły, która równie często kompensuje braki w realizacji zadań przez 

rodzinę. U. Bronfenbrenner (za: Karwowska-Struczyk 2000), w swoich badaniach nad 

rozwojem dzieci ze środowisk socjoekonomicznie zaniedbanych, wyraźnie wskazuje na 

zaleŜność między rozwojem, a jakością opieki domowej i jakością opieki w instytucji. W 

niektórych domach rodzinnych środowisko fizyczne i społeczne jest tak ubogie i chaotyczne, 

ze umieszczenie dziecka w instytucji moŜe zainicjować proces psychologicznego zdrowienia i 

wzrostu. W ujęciu funkcjonalnym szkoła jest instytucją, która wspomaga rodzinę w jej 

procesie socjalizacyjnym. Uczy ona umiejętności niezbędnych w Ŝyciu nowoczesnego 

społeczeństwa, rozwija procesy myślowe, przekazuje uznane normy i wartości społeczne 

(Goldman 1992). Jednocześnie jako instytucja wychowawcza ma moŜliwość zapobiegania 

przechodzeniu jednostek niepełnosprawnych w stan upośledzenia, poprzez przygotowanie 

jednostki do indywidualnego wypełniania ról Ŝyciowych. Zadaniem szkoły jest tu nauczenie 

osoby postrzegania własnego Ŝycia w całej jego ciągłości, co sprzyja tworzeniu planu 

Ŝyciowego, tj. systemu celów, do których jednostka zmierza w swoim działaniu, a takŜe zasad 

ich realizowania (Szewczuk 1990). W czasie edukacji szczególnego znaczenia nabiera 

oddziaływanie osób wspierających w strukturalizowaniu wiedzy o świecie i gromadzeniu 

zasobów do funkcjonowania w nim. Stabilny opiekun wspomaga dziecko w budowaniu 

gotowości do relacji ze światem, w uaktywnianiu gotowości eksploracyjnej, organizowaniu 

aktywności. Mediuje między światem a niepełnosprawnością osoby. Bez obecności drugiego 

człowieka relacja świat - osoba mogłaby nie mieć początku. Według R. H. Schaffera (1995, s. 

118) „zdobyte w toku interakcji społecznej nowe osiągnięcia poznawcze wpływają z kolei na 

społeczne zdolności dziecka”. Zadaniem drugiego człowieka staje się więc umoŜliwienie 

osobie z niepełnosprawnością intelektualną doświadczenia kompetentnego działania a 

„zgodność, konsekwencja, ciągłość oraz identyczność doświadczeń zapewniają podstawowe 

poczucie toŜsamości ego” (Erikson 1997, s. 257). 

W szkole człowiek nawiązuje istotne dla niego kontakty społeczne, które z biegiem 

Ŝycia rozszerza. WaŜną rolę odgrywa tu grupa rówieśnicza, która ma wpływ na kształtowanie 

planów Ŝyciowych, celów i dąŜeń jednostki poprzez działanie na nią standardów grupowych. 

Grupa stanowi teŜ źródło porównań społecznych, które są istotne dla kształtowania obrazu 
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samego siebie. Pojawiające się trudności w kontaktach niepełnosprawnych umysłowo z 

pełnosprawnymi rówieśnikami są dotkliwie odczuwane jako odrzucenie z ich strony 

(Kramarczyk 1986, Dyduch 1999). Bardzo często podkreśla się niekorzystną sytuację 

psychospołeczną uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w szkole (por. Bąbka 2003, 

Dyduch 1999, Maciarz 1987). Jak podaje m.in. Lipińska (1999), Ćwirynkało (2003) wskaźnik 

dzieci z odchyleniami od normy, które są odrzucane, izolowane przez klasę jest bardzo 

wysoki. Z badań porównawczych przeprowadzonych przez E. Margalit (2004) wynika, Ŝe 

przyczyną izolacji uczniów upośledzonych umysłowo jest niŜszy poziom osiągnięć 

szkolnych, słabo rozwinięte kompetencje społeczne, wejście w rolę osoby zaburzonej i 

nadmierna koncentracja na własnym ja. Poczucie osamotnienia dotyczy zarówno uczniów ze 

szkół specjalnych jak i integracyjnych.  

M. Przetacznikowa (1975) twierdzi, ze ogromne znaczenie grupy rówieśniczej w 

procesie socjalizacji wynika z faktu, iŜ w niej dziecko zaspokaja potrzeby społeczne, których 

dorośli nie są w stanie zaspokoić. Stanowi punkt odniesienia oraz jest źródłem porównań 

społecznych- istotnych dla kształtowania obrazu własnej osoby (Pilecka, Pilecki 1993). 

Grupa rówieśnicza nabiera, wobec niewydolnego środowiska rodzinnego, cech grupy 

wsparcia i staje się zespołem równoprawnych uczestników spotykających się w celu 

wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami, w 

udoskonalaniu swojego psychicznego funkcjonowania i zwiększaniu skuteczności własnych 

działań. Źródłem tej pomocy jest wzajemny wysiłek, umiejętności i wiedza członków, często 

o podobnych kolejach losu i doświadczeniach Ŝyciowych (Dobrzańska-Socha 1992, s. 78). 

Czynnik wsparcia najistotniejszy jest w okresie rozwoju psychospołecznego i przygotowania 

jednostki do pełnienia ról i wypełniania zadań społecznych.  

Poprzez kontakty na poszczególnych poziomach społecznych i własne działanie 

gromadzi człowiek doświadczenia, które wywołują w jego zachowaniu trwałe zmiany. 

Zachodzą one na podłoŜu indywidualnego doświadczenia, które jest traktowane jako tło 

zmian rozwojowych, jako rodzaj uczenia się, bądź w aspekcie wpływu środowiska (jako 

czynnik facylitujący lub hamujący zmiany rozwojowe) wpływającego na rozwój jednostki 

(Tyszkowa 2000, Gałdowa 1995). Zachodzące zmiany decydują o indywidualnych sposobach 

reagowania przez jednostkę na pojawiające się sytuacje 

Na kształt zdobywanych doświadczeń przez osoby z upośledzeniem umysłowym ma 

wpływ zarówno mechanizm psychologiczny (zaburzone funkcje przetwarzania informacji 
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przez procesy spostrzegania, uwagi, myślenia) oraz społeczny (specyficzny rodzaj 

doświadczeń płynący z otoczenia społecznego, wynikający z opóźnień rozwojowych) (Sęk 

2006). Zigler wskazuje, Ŝe opóźnienie rozwoju umysłowego skutkuje częstym 

doświadczaniem niepowodzeń w podejmowanych działaniach.  

Proces tego zjawiska przedstawia się następująco:  

• od wczesnego dzieciństwa dzieciom niepełnosprawnym stawiane są takie same 

wymagania jak innym dzieciom w podobnym wieku, 

• ze względu na opóźnienie rozwojowe nie są w stanie im sprostać i stąd często 

doświadczają poraŜek, 

• dzieci upośledzone umysłowo nie są rozpoznawane jako takie, dlatego ta kategoria 

doświadcza poraŜek z największą intensywnością, 

• duŜa liczba nagromadzonych negatywnych doświadczeń skutkuje pojawieniem się w 

nowych sytuacjach zespołu wyuczonej bezradności (wycofanie się z jakiejkolwiek 

aktywności uświadamiając sobie, Ŝe skończy się ona niepowodzeniem), 

• w sytuacji, gdy działanie jest niezbędne, osoby te próbują naśladować zachowania osób 

pełnosprawnych, uwaŜając, Ŝe zwiększą szansę na osiągnięcie sukcesu, 

• całość przedstawionych sekwencji reakcji na wymagania zewnętrzne doprowadza do 

uformowania się typu osobowości zewnątrzsterownej (za: Sęk 2006, s. 151). 

Doświadczenia zdobyte w toku samodzielnego działania powodują powstawanie 

największych zmian (Tyszkowa 2000). Jednostka stanowi integralną część ekosystemu, jest 

odbiorcą jego oddziaływań, a poprzez swoją aktywność wpływa na jego kształt 

(Tomaszewski 1982, Szczepański 1993). Według poglądów M. Tyszkowej (1993) jednostka 

rozwija się asymilując w toku własnej aktywności oddziaływania systemu (i subsystemów) 

środowiska i przez zmianę aktywności (tj. akomodację) wywołuje zmiany w samym sobie.  

Poszukiwania uwarunkowań rozwoju aktywności społecznej doprowadziły A. Mikruta 

(1991) w przeprowadzonych badaniach, dotyczących wpływu na nią cech temperamentalnych 

jednostek, do pewnych wniosków. Przyjął on, Ŝe niska reaktywność, jak i ruchliwość 

zachowania stanowią podstawę do rozwoju aktywności społecznej osób z upośledzeniem 

umysłowym. Czynne uczestnictwo w celowo inicjowanych sytuacjach społecznych spełnia 

waŜną funkcję w rozwoju człowieka. RównieŜ nie bez znaczenia są relacje w jakich człowiek 

pozostaje ze światem. MoŜe wystąpić uległość, przystosowanie wobec świata lub relacje na 
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zasadzie symbiozy (jednostka przystosowuje się do świata, ale teŜ wywiera na niego wpływ w 

pewnym zakresie), niekiedy teŜ jednostka realizując własne zamierzenia i uzyskuje przewagę 

nad światem (Zaborowski 1996). Problemem społecznego funkcjonowania jednostek z 

upośledzeniem umysłowym jest ograniczony krąg znanych im sytuacji społecznych i 

aktywności. Nieadekwatność zachowań osób z upośledzeniem wiąŜe się równieŜ z tym, Ŝe 

zakres prawidłowo rozumianych przez nie sytuacji społecznych ogranicza się głównie do tych 

znanych z osobistego doświadczenia lub wielokrotnie powtarzanych. Osoba z 

niepełnosprawnością umysłową ma ograniczone moŜliwości doświadczania nowych sytuacji, 

które - budząc lęk i niepewność - prowokują zachowania wycofujące lub nieadekwatne do 

charakterystyki sytuacji. W momencie zapoznania się z daną sytuacją osoby z upośledzeniem 

umysłowym potrafią rozpoznać ją i zachować się według oczekiwań społecznych. Dlatego tak 

istotne jest rozszerzanie w okresie edukacji kręgu społecznych sytuacji jednostki i wdraŜanie 

do ich rozpoznawania. Takie ujęcie wskazuje na powiązanie pomiędzy organizmem, 

psychiką, a Ŝyciem społecznym osób z niepełnosprawnościami. Potwierdzeniem tego jest 

wnikliwa analiza uwarunkowań rozwoju społecznego uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim która potwierdziła, Ŝe ogólny niŜszy poziom rozwoju jest wynikiem 

przeŜywanych przez nich trzech typów upośledzeń: biologicznego, socjalnego i edukacyjnego 

(Kościelska 1984). 

Reasumując - oprócz rodzaju czynników, które decydują o prawidłowym rozwoju 

dziecka istotne znaczenie ma ich ilość, natęŜenie, czas trwania, okres Ŝycia w jakim działają. 

Proces rozwoju psychospołecznego osoby upośledzonej umysłowo nie naleŜy rozpatrywać 

jednowymiarowo w kategoriach konsekwencji deficytu czy dysfunkcjonalności, ale 

całościowo poprzez pryzmat społecznych uwarunkowań. „Przy analizie czyjegoś zachowania 

czy działania naleŜy zawsze pytać o wielorakość ich uwikłań. W kaŜdym momencie swego 

Ŝycia jednostka znajduje się, bowiem pod wpływem czynników z róŜnych poziomów 

organizacji społecznej, niezaleŜnie, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy teŜ nie” (Brzezińska 

2000, s. 208). W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

naleŜy podkreślić ich szczególne uzaleŜnienie od wpływu środowiska. Ch. A. Greenbaum i 

J.G. Auerbacg (1998, za: Olszewski 2005, s. 25) wskazują na ryzyko wystąpień sytuacji 

zakłócających rozwój człowieka w aspektach: samego zagroŜenia, podatności na wpływy z 

zewnątrz oraz plastyczność organizmu w dostosowywaniu się do określonych warunków 

istniejących w środowisku. Jednocześnie określone właściwości tych osób (np. praktyczna lub 

społeczna inteligencja), jak i ich środowiska (środowisko dynamizujące, stymulujące rozwój 



 

56 

oraz chroniące jednostkę) mogą ograniczać czynniki zagraŜające ich rozwojowi (tamŜe, s. 

22). Zatem moŜemy stwierdzić, Ŝe istnieje większe, niŜ w przypadku osób z normą 

intelektualną, uzaleŜnienie efektów rozwoju jednostki od wpływu środowiska (Obuchowska 

1991, s. 200-201). Jednocześnie oznacza to moŜliwość stymulacji ze strony środowiska 

poprzez kompensację, korygowanie i usprawnianie jednostki niepełnosprawnej (Kościelska 

1984, s. 349, Sekowska 1998, s. 223). 

1.4.2. Zadania rozwojowe osób z upośledzeniem umysłowym w okresie wczesnej 

dorosłości. Próba charakterystyki 

Rozwój jest cyklem równowartościowych zmian stadialnych, w którym osiąganie 

kolejnego stadium nie decyduje ani o wzroście czy osiąganiu celów bardziej wartościowych. 

Dalsze cykle charakteryzują konieczne w danym etapie Ŝycia, podejmowane zadania 

rozwojowe lub role społeczne. Tworzą one zamknięty cykl Ŝycia i rozwoju wspólny dla ludzi 

w obszarze określonej kultury. Częstość zmian moŜe być róŜna w poszczególnych okresach 

Ŝycia (Bee 2004, Brzezińska Trempała 1999). Badacze problemu w wielu koncepcjach 

próbowali wyjaśnić zakres istnienie etapów, epok w Ŝyciu człowieka. Pierwszym, który 

wyodrębnił i opisał okresy w biegu Ŝycia był E. H. Erikson. Ujął on rozwój psychospołeczny 

człowieka na przestrzeni całego Ŝycia, ukazując jego dynamikę (za: Sękowska 2000, 

Tyszkowa 1987). Rozwój w biegu Ŝycia wiąŜe się z przechodzeniem z jednego (okresu) 

stadium do następnego: przejście staje się moŜliwe dzięki przezwycięŜeniu kryzysu 

polegającego na ścieraniu się tendencji rozwojowych z tendencją regresu (Gałdowa 2000, s. 

47). W trakcie Ŝycia człowieka pojawiają się trudności i problemy, które człowiek musi sam 

przezwycięŜyć, poniewaŜ tak naprawdę to on tworzy swoje Ŝycie i nadaje mu niepowtarzalny 

sens. Pokonywanie określonych perturbacji Ŝyciowych wyznacza kolejne etapy Ŝycia 

jednostki. E.H. Erikson kaŜde ze stadiów traktuje jako związane z jakimś kryzysem lub 

konfliktem, któremu jednostka musi stawić czoła i który musi rozwiązać (Birch, Malim 1998, 

Gurba 2000, s. 204). W momencie impasu w Ŝyciu, człowiek ma szansę na rozwój w 

kierunku szczęścia jak i w kierunku cierpienia. KaŜdy okres rozwoju ma bowiem własny 

charakterystyczny dla niego konflikt wewnętrzny i kryzys, który wiąŜe się z istotnymi 

aspektami relacji społecznych jednostki. E. Duvall za kryterium podziału cyklu Ŝycia uznała 

role rodzinne, które zmieniają się wraz z wiekiem w sposób najbardziej zauwaŜalny. Opisuje 

ona osiem następujących po sobie stadiów Ŝycia rodzinnego, które wiąŜą się przyjściem lub 

odrzuceniem pewnej roli, albo teŜ ze zmianą treści roli centralnej. śycie ludzi dorosłych 

moŜna lepiej zrozumieć analizując przejmowanie wraz z wiekiem kolejnych ról rodzinnych. 



 

57 

RównieŜ D.J. Levinson wprowadził pojęcie cyklu Ŝycia ludzkiego, które wskazuje na 

szczegółowe momenty (sekwencje) (Gałdowa 2000, s. 54), które mogą być opisane poprzez 

charakterystyczne w danym okresie rozwojowym róŜne obszary aktywności, relacje jednostki 

ze światem i społeczeństwem oraz odniesienie do samej siebie (Gurba 2000, s. 205). Drugą 

jego ideą była koncepcja sezonów Ŝycia, związana ze wzrostem, kwitnieniem, dojrzewaniem i 

zamieraniem Ŝycia (Gałdowa 2000, s. 55). Według jego teorii pełnione role społeczne, jakość 

i rodzaj podejmowanych interakcji powodują, Ŝe bieg Ŝycia człowieka dorosłego jest 

zindywidualizowany, ale moŜna wyodrębnić w nim pewne wspólne rytmy, wzory i struktury 

wspólne dla ludzi w danym wieku w róŜnych kulturach. Podstawą Ŝycia człowieka dorosłego 

są naprzemiennie pojawiające się stabilne struktury Ŝycia i okresy przejściowe zawierające 

podstawowe zadania i problemy (Bee 2004). Według Ch. Buhler (1999) róŜne systemy celów 

w róŜnych fazach Ŝycia wyznaczają bieg Ŝycia ludzkiego: 

• dzieciństwo - tendencja do zaspakajania potrzeb, 

• dorastanie - samoograniczające się przystosowanie, 

• środkowa faza Ŝycia - ekspansja twórcza, 

• późna dorosłość - utrzymywanie ładu wewnętrznego, 

• starzenie się - utrzymywanie się twórczej ekspansji lub regresja do zaspokajania potrzeb. 

L. George (1993 za: Bee 2004, s. 58) zauwaŜa, Ŝe badacze postrzegają bieg Ŝycia 

człowieka jako zbiór okresów przejściowych czyli zmian statusu, które są dyskretne i 

ograniczone czasem. Przejścia, które moŜna przewidzieć i które są powszechne w danej 

kulturze nazywa ona wyznacznikami biegu Ŝycia. We współczesnym świecie coraz trudniej 

przewidzieć moment i kolejność zmian w biegu Ŝycia danego człowieka. Czynniki 

ekonomiczne, społeczne powodują pojawianie się indywidualnych punktów zwrotnych w 

Ŝyciu człowieka. 

Interesująca zatem wydaje się koncepcja, która mówi, Ŝe rozwój kaŜdego człowieka 

od początku jego Ŝycia jest wyznaczany przez dwa zegary - biologiczny i społeczny (Bee, 

2004, s. 24). Zegar biologiczny wyznacza tempo i zakres wzrostu organizmu, powstawaniu 

kolejnych układów, czasu ich powstania i powiązaniach między nimi. Decyduje w znaczącym 

stopniu o tempie i rytmie procesu dojrzewania oraz o osiąganiu funkcjonalnej dojrzałości 

przez ośrodkowy układ nerwowy zawiadujący działaniem naszego organizmu i 

odpowiadający za jakość kontaktu z otoczeniem (Brzezińska 2005, s. 24-25). Działanie 
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zegara, powoduje, Ŝe ludzie w podobnym okresie osiągają podobny rozwój, co sprawia, Ŝe w 

społeczeństwie zaznaczają się wyraźnie warstwy wiekowe. Jednostki, które zaliczają się do 

danej warstwy, charakteryzują się podobnym pod względem fizycznym i psychicznym 

funkcjonowaniem. Podobne postrzeganie ich moŜliwości skutkuje zbliŜonymi wymaganiami 

wobec nich. Zakres oczekiwań społecznych, w kolejnych okresach Ŝycia, związany jest z 

zegarem słonecznym. Wymagania i związane z nimi zadania, które człowiek ma do spełnienia 

powodują pojawianie się w naszym Ŝyciu rozmaitych wyzwań, którym musimy sprostać. 

Podlegając oczekiwaniom społecznym człowiek w podobnych wydarzeniach podejmuje 

zbliŜone zadania, czego rezultatem jest podobieństwo jednostek (tamŜe). Działanie zegara 

biologicznego i słonecznego wyznacza zmiany naszego funkcjonowania i określane jest 

mianem zmian uniwersalnych (Bee 2004, za: Brzezińska 2005). Oprócz nich moŜemy mówić 

teŜ o zmianach wspólnych. Osoby podlegające podobnym wpływom społecznym oraz mające 

poczucie wspólnoty działań i przeŜyć, zaliczane do róŜnych warstw wiekowych (choć 

zbliŜonych), zachowują się podobnie i podejmują podobne działania czego wynikiem są 

podobne osiągnięcia rozwojowe. 

Stopień rozwojowego zaawansowania jednostki moŜe być róŜny na poszczególnych 

skalach (wymiarach), a tzw. profile dorosłości (dojrzałości) wyraŜają indywidualną 

niepowtarzalność osobowości ludzi dorosłych. Taką drogę indywidualnego rozwoju moŜemy 

przyjąć, w przypadku osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Jak wykazano w 

podrozdziale 1.4.1 wielu badaczy (Kościelska 1987, Ziglera za: Sęk 2006, Pilecka 1996) 

potwierdza, Ŝe rozwój ich róŜni się od normalnego rozwoju głownie tempem i czynnikami go 

ograniczającymi. Odnosząc to do funkcjonowanie człowieka, które odbywa się na trzech 

poziomach: biologicznym, jednostkowym (osobowym) i społecznym, to istotę 

niepełnosprawności według koncepcji biopsychicznej, stanowi odchylenie na kaŜdym z 

wymienionych trzech poziomach lub na niektórych z nich.  

Mogą one przyjąć następujące formy: 

• na poziomie biologicznym będzie to zniesienie, ograniczenie lub zaburzenie przebiegu 

funkcji organizmu w zaleŜności od stopnia i zakresu uszkodzenia jego organów, 

• na poziomie jednostkowym będzie to ograniczenie rozwoju i aktywności (działania), 

• na poziomie społecznym będzie to ograniczenie pełnienia ról i uczestnictwa w Ŝyciu 

społecznym - funkcjonowania społecznego (za: Otrębski 2007). 
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Natomiast czynnik czasu i tempa pojawiania się kolejnych etapów rozwoju moŜna 

odnaleźć w koncepcji trzech zmian rozwojowych H.L. Bee (2004, s. 9) (omówionych 

powyŜej), które są rezultatem róŜnych zdarzeń Ŝyciowych: 

• zdarzeń traumatycznych - nagłych, nieprzewidywalnych, do których jednostka jest 

całkowicie nieprzygotowana, 

• zdarzeń punktualnych - zgodnych z zegarem biologicznym i społecznym, 

• zdarzeń niepunktualnych - biologiczne (przyspieszone bądź opóźnione dojrzewanie) lub 

społeczne (wymagania i oczekiwania innych ludzi znacznie wyŜsze lub znacznie niŜsze 

niŜ posiadane kompetencje). 

Biorąc pod uwagę ograniczenia rozwojowe osób z upośledzeniem umysłowym moŜna 

załoŜyć, Ŝe zmiany rozwojowe następują podobnie jak u osób pełnosprawnych, ale mają swój 

specyficzny czas i zakres. Idąc dalej moŜemy przyjąć, Ŝe realizacja zadań rozwojowych jest 

dostępna osobom z niepełnosprawnością umysłowo w stopniu lekkim, ale w zakresie jakie 

wyznaczają indywidualne moŜliwości rozwojowe jednostki.  

Etapem istotnym ze względu na problematykę badawczą pracy jest okres wczesnej 

dorosłości, dlatego dalsza analiza skoncentrowana zostanie na tym okresie Ŝycia ludzkiego. 

Według A. Brzezińskiej (2005) okres ten dotyczy wieku między 20, a 35 rokiem Ŝycia. 

Dorosłość jest tą część cyklu Ŝycia jednostki, która następuje po zakończeniu wzrastania i 

biologicznego dojrzewania organizmu do pełnienia wszystkich istotnych funkcji Ŝyciowych 

(Tyszkowa 1987). Wcześniejsze fazy Ŝycia przygotowują jednostkę do szerszego włączenia 

się w Ŝycie społeczne, podjęcia odpowiednich ról społecznych i realizacji zadań 

rozwojowych. Dotychczasowy rozwój moŜna interpretować jako dąŜenie do powiększenia i 

zróŜnicowania liczby szans na aktywne Ŝycie w dorosłości (Kowalik 2003).   

Wejście w dorosłość jest procesem kontrolowanym i rozpoczynanym w 

społeczeństwie. Społeczne uczestnictwo młodych dorosłych poprzez zadania rozwojowe jest 

dwojakiego rodzaju (H. Merkensa i D. Bergs-Winkelsa 1998 za: Hajduk 2003). W pierwszym 

ujęciu etap ten nie jest określany tylko jako zorientowanie do dorosłości, na przyszłość, ale 

wyłania się orientacja na teraźniejszość, na to co tu i teraz. Charakterystyczne dla tej 

orientacji jest wytworzenie przez młodych ludzi własnego stylu Ŝycia, w ramach którego 

kształtują się specyficzne wzory konsumpcji, formy aktywności kulturalnej, wzory 

wypełniania czasu wolnego i wzory orientacji polityczno-społecznej (Zinnecker 1996, za: 

Hajduk 2003). Drugim istotnym aspektem w tym okresie jest rozwój wertykalny jednostki. 
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Polega on na tym, Ŝe społeczeństwo orientuje jednostkę na realizację społecznie określonych 

zadań rozwojowych, na przygotowanie się do opanowywania przyszłości, do ról człowieka 

dorosłego (zawodowych, rodzicielskich, obywatelskich i innych). Poprzez rozwiązywanie 

zadań rozwojowych jednostka ma stale pokonywać wymagania zbliŜające ją do podjęcia ról 

społecznych. W takim modelu młodzi ludzie traktowani są jako osoby usytuowane na 

obrzeŜach głównych procesów zachodzących w społeczeństwie, których kompetencje nie są 

w pełni wystarczające do sprawczego udziału w tych procesach. Takie postrzeganie jest 

równieŜ charakterystyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością umysłową, którzy 

często traktowani są jako osoby o niewystarczających kompetencjach do realizacji ról i zadań 

naleŜnych wiekowi. W badaniach K. D. Rzedzieckiej (2003, s. 121) wizerunek człowieka 

dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną postrzegany jest, przez osoby w normie, tylko 

w aspekcie dojrzałości biologicznej oraz statusu metrykalnego. W świadomości badanych 

wizerunek obarczony jest deficytami, które powodują zawieszenie w stosunku do niego 

wiedzy o moŜliwościach tych jednostek.  

Etap Ŝycia jakim jest dorosłość nie moŜna ująć w ścisłe ramy czasowe, jej osiągnięcie 

warunkowane jest róŜnorodnymi czynnikami. Nie jest teŜ stanem chwilowym, ale traktowana 

jest jako proces rozwojowy. R. Urbański (1986, s. 514) opisuje ją jako całoŜyciowy proces 

osobowościowego stawania się jednostki. Autor uwaŜa, ze dorosłość nie jest kategorią 

zamkniętą przez konwencję społeczną w którymś momencie biografii człowieka, tylko jest 

całościową, dynamiczną wartością wychowawczą. Skala pomiaru dorosłości to kontinuum, od 

wartości „0” aŜ do nieskończoności. Zatem człowiek nie „jest” dorosłym, lecz nieustannie 

„staje się” nim, nie pełni ról społecznych, świadczących o jego dorosłości, ale ustawicznie 

uczy się „być” autentycznym i toŜsamym. Proces ten jest systemem zmian o charakterze 

społeczno-etycznym. Stawanie się dorosłym jest procesem, ciągłym i dynamicznym, dotyczy 

wszystkich aspektów Ŝycia człowieka i osiąganiu w nim coraz to nowych jakości.  

Do określenia dorosłości jako dynamicznego całoŜyciowego procesu 

osobowościowego stawania się jednostki punktem wyjścia stał się etyczny wymiar człowieka 

prostomyślnego.  

Z koncepcji tej za dyspozycje osobowościowe najbardziej istotne dla wizerunku 

człowieka dorosłego wyłaniają się: ciągła ekspansja miłości i ciepła Ŝycia; niezaleŜność od 

pełnienia roli społecznej; pogoda i spokój wewnętrzny; poczucie wewnętrznej siły i 

moŜliwości oddziaływania na innych; otwartość na doświadczenia Ŝyciowe innych i 

otaczającą rzeczywistość; uznanie wzajemnej zaleŜności jako esencji bytu ludzkiego; 
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umiejętność cieszenia się cudzą radością; umiejętność pełnego przeŜywania chwili; wiara w 

siebie i innych; działanie w pełni spontaniczne (por. Urbański 1986) Dyspozycje te moŜna 

potraktować jako cel całoŜyciowego procesu dojrzewania i podjęcia próby osiągnięcia takiego 

wymiaru dorosłości, którego jakość będzie zadowalająca dla jednostki. 

Podkreślanie aspektu ciągłości, złoŜoności i wielowymiarowości pojawia się teŜ w 

innych koncepcjach dorosłości. M.S. Knowles (za: Malewski 1991, s. 29-35) uŜył dwóch 

pojęć: „dorosłość” i „dojrzałość”. Dorosłość określa jako finalny rezultat ciągu zmian i 

przekształceń, jakim w procesie dojrzewania w ciągu Ŝycia ulegają struktury psychiczne 

jednostki. Proces ten jest wielopłaszczyznowy i obejmuje całą egzystencję. Autor wskazuje 

piętnaście wymiarów rozwojowych, w których naleŜy lokować proces dojrzewania. O. 

Czerniawska (1987, s. 119-120) analizując normatywne modele dorosłości, odwołuje się do 

W. Szewczuka który wskazuje na atrybuty dorosłości jakimi są: rozumność, 

odpowiedzialność, operatywność, niezaleŜność, autonomia; i atrybuty wg G. Kimmla: 

nieustawnie w działaniach, akceptowanie swoich granic, umiejętność realizowania wydarzeń, 

zdolność do autonomii i przeŜywania samotności, łączenie teorii z praktyką, panowanie nad 

emocjami, nie ranienie uczuć innych ludzi.  

Dorosłość odnosi się równieŜ do kondycji biologicznej i psychologicznej ocenianej 

według społecznie przyjętych, obowiązujących w określonej kulturze, obiektywnych 

kryteriów. Kryteria te nie zawsze się pokrywają. Kryterium biologiczne - zdolność rozrodcza, 

nie pokrywa się z kryterium społecznym - wiekiem Ŝycia, w którym zawierane jest wg prawa 

małŜeństwo. Kolejne kryteria społeczne: zdolność zaspokajania potrzeb czy wiek Ŝycia nie 

zawsze idą w parze. RównieŜ sprawność procesów poznawczych nie zawsze współbrzmi z 

dojrzałością emocjonalną (Gałdowa 2005). Dorosłość oznacza osiągnięcie własnego rozwoju. 

Zaczyna się wówczas faza stabilizacji Ŝyciowej, polegająca na wzbogaceniu otoczenia 

społecznego o wytwory własnej działalności o wartości adekwatne do osiągniętego poziomu 

rozwojowego (Kowalik 2003, s. 66).  

W literaturze przedmiotu podjęta została próba określenia takich wskaźników 

przechodzenia w dorosłość, które są dwojakiego rodzaju:  

- obiektywne - koniec edukacji, zawodowa i finansowa niezaleŜność, Ŝycie poza rodziną, 

pochodzenia, zmiana miejsca zamieszkania, małŜeństwo lub długotrwały związek, 

rodzicielstwo, wybór kariery zawodowej, 
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- subiektywne - wzięcie odpowiedzialności za siebie samego, podejmowanie 

samodzielnych decyzji, umiejętność planowania własnej aktywności, posiadanie 

stabilnych planów na przyszłość, umiejętność zaangaŜowania się w wybraną działalność 

(Arnette 1997, 2000, Cohen in 2002, Shanaah 2000 za: Brzezińska 2006). 

Współcześnie przedstawia się trzy główne rodzaje kryteriów według których 

najczęściej analizuje się okres dorosłości. Są to: zadania rozwojowe, wydarzenia jakie 

pojawiają się w tym okresie Ŝycia oraz kryzysy Ŝyciowe wobec których staje jednostka. 

E. Erikson (1997, s. 274-279) określił osiem stadiów rozwoju psychospołecznego 

wraz z kryzysem dla kaŜdego z nich. Okres interesujący z punktu widzenia podjętych badań 

to okres wczesnej dorosłości, który określa się na około 20-35 rok Ŝycia (Brzezińska 2005, s. 

9).  

W okresie wczesnej dorosłości istotnym elementem jest intymność, kryzys powoduje 

izolacja jednostki. Człowiek poszukuje bliskich i trwałych związków z innymi, szczególnie z 

partnerem odmiennej płci. Jednostka, która osiąga to stadium rozwoju posiada względnie 

zintegrowaną osobowość i ukształtowane poczucie własnej toŜsamości. Intymność staje się 

jednym z głównych zadań egzystencjalnych. Daje ona moŜliwość spostrzegania siebie i 

swojej przyszłości w kontekście innej osoby. Wymaga równieŜ od jednostki liczenia się z 

potrzebami drugiego człowieka, gotowości do poświęceń na jej rzecz i na rzecz związku jako 

wspólnie tworzą. Dzięki temu stają się moŜliwe partnerskie relacje z innymi ludźmi, 

wchodzenie w bliskie, przyjacielskie oraz intymne związki.  

Koncepcją, która obejmuje cały bieg Ŝycia ludzkiego właśnie z pragmatycznego 

punktu widzenia tj. osiągnięć rozwojowych, jakich społeczeństwo oczekuje od jednostki, 

przedstawiał R. Havighurst (1972). W kaŜdym stadium Ŝycia człowiek rozwiązuje problemy 

typowe dla danego okresu. Źródłem problemów jest, z jednej strony, dojrzewanie 

somatyczne, a z drugiej społeczne oczekiwania i indywidualne aspiracje. R. Havighurst 

(1981) stwierdza, ze człowiek podejmuje i realizuje określone zadania, które wyznaczane są 

przez procesy fizjologiczne, psychologiczne i presję społeczno-kulturową. Definiuje on 

zadania jako problem, wobec którego staje jednostka w danym okresie Ŝycia. Jego pomyślne 

rozwiązanie związane jest uczuciem szczęścia, natomiast niepomyślne wypełnianie zadań 

wiąŜe się z jego brakiem i dezaprobatą społeczną. W okresie wczesnej dorosłości zadania 

rozwojowe jednostki koncentrują się głównie na rozpoczęciu pracy zawodowej, wyborze 

stałego partnera i stworzeniu z nim stałego związku, załoŜenia rodziny, posiadania dzieci, ich 
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wychowywania i opieki nad nimi, prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, podjęcia 

obowiązków obywatelskich, znalezienia swojej grupy społecznej. Zestawienie zadań 

rozwojowych określonych przez badaczy dla okresu wczesnej dorosłości prezentuje tabela 

1.6. 

Tabela 1.6 Zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości. 

Autor Zadania rozwojowe 
R. Havighurst Wybór małŜonka 

Uczenie się współŜycia z nim załoŜenie rodziny i wychowanie dzieci  
Prowadzenie domu 
Rozpoczęcie pracy 

Podjęcie obowiązków obywatelskich 
Znalezienie pokrewnej grupy społecznej 

E. Erikson  Wybór drogi samorealizacji w określonym środowisku społecznym 
Wybór partnera Ŝyciowego 

Integracja doświadczeń z róŜnych obszarów aktywności 
D.J. Levison Podjęcie roli zawodowej. 

 ZałoŜenie rodziny. 
Sformułowanie wyraźnych marzeń i oczekiwań odnośnie przyszłości. 

Uczestniczenie w relacji mistrz- uczeń 
Źródło: E. Gurba, 2000, s. 206. 

Oprócz pewnego „kanonu” zadań wynikających ze standardów kulturowych i 

społecznych w Ŝyciu jednostki pojawiają się zadania specyficzne, które związane z 

indywidualnym losem, potrzebami, wizją własnej przyszłości czy stylami funkcjonowania. 

Zmiany te, które wyznaczone są oczekiwaniami społecznymi mają powodować podjęcie 

odpowiednich ról społecznych i realizacje zadań rozwojowych. Są one istotne dla 

zbiorowości jako warunek stabilnego trwania i rozwoju systemu społeczno- kulturalnego 

(por. Malewski 1991). Natomiast zadania wyznaczają jednostce pozycje i status społeczny w 

grupie, decydują o zaspokojeniu potrzeb i stwarzają szanse na indywidualny rozwój. Mają 

one swoje źródło nie tylko w osobistych aspiracjach i pragnieniach, osiągnięciach 

określonego poziomu dojrzałości psychicznej i fizycznej, ale i w naciskach społeczno- 

kulturowych. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczy to zwłaszcza 

niemoŜności organizowania własnego Ŝycia w perspektywie czasowej. Osoby te podlegają 

utrwalonym społecznie systemom segmentacji czasu i mają trudność z zastosowaniem 

poszczególnych segmentów do własnego Ŝycia. Jest zatem prawdopodobne, Ŝe mogą one 

doświadczyć wielu sytuacji trudnych związanych z własną przyszłością pod kątem zdobycia 

wykształcenia, odpowiedniego zawodu, załoŜenia rodziny, aktywnego Ŝycia w środowisku 

(Kowalik 1993, s. 90). 

Jedna z trudności, z którą spotyka się jednostka przy wkraczaniu w dorosłość, wiąŜe 

się z podjęciem próby rozwiązania kryzysu toŜsamości, który kończy poprzednie stadium - 

adolescencji (Ziółkowska 2006, s. 425-428). Jakość startu w dorosłość odbywa się róŜnymi 
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ścieŜkami. Pierwszą z moŜliwości jest status toŜsamości osiągniętej, która pozwala na 

stopniowe wchodzenie w nowy okres Ŝycia, systematyczne uczenie się rozwiązywania zadań. 

Inną ewentualnością jest toŜsamość nadana, której przyjęcie skutkuje szybszym niŜ 

rówieśnicy podejmowaniem zadań rozwojowych. Jednostka nie jest tu w pełni gotowa 

psychicznie do podjęcia tych zadań, co niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. Rozwiązanie 

kryzysu toŜsamościowego moŜliwe jest teŜ poprzez znaczne przedłuŜenie okresu moratorium 

poza fazę późnej adolescencji. Zadania rozwojowe wczesnej dorosłości są odraczane, bowiem 

jednostka nie podejmuje ich, unika brania odpowiedzialności i podejmowania wiąŜących 

decyzji. Najtrudniejszą drogą rozwiązania kryzysu toŜsamościowego jest status toŜsamości 

rozproszonej. Dochodzi tu do nałoŜenia na siebie zadań rozwojowych okresu późnej 

adolescencji i wczesnej dorosłości. Wielość i róŜnorodność zadań skutkuje przewlekłym 

trwaniem w sytuacji obciąŜenia, a młody dorosły naraŜony jest na konflikt ról i konflikty 

interpersonalne. Taki sposób wejścia w dorosłe Ŝycie nie przynosi jednostce satysfakcji, a 

często jest powodem negatywnej oceny społecznej (tamŜe).  

Pełnosprawne osoby wybierają jedną z tych trzech dróg, jak zatem postępują dorośli 

niepełnosprawni umysłowo? Czy mają oni moŜliwość wyboru własnej drogi? H. Larkowa 

(1987) stwierdza, Ŝe osoby niepełnosprawne nie róŜnią się od pełnosprawnych w zakresie 

mechanizmów radzenia sobie z sytuacją trudną, potrzeb oraz sposobu ich zaspokajania. 

Pierwsze z czynników płyną z dojrzewającego organizmu jednostki, drugie dotyczą 

oczekiwania, co do podejmowanych waŜnych zadań Ŝyciowych, jakie wyznacza człowiekowi 

otoczenie społeczne tj: rodzina, rówieśnicy, grupa zawodowa. To kim staje się człowiek jest 

w duŜej mierze wynikiem nacisków kulturowych. Jest to związane z wpływem na człowieka 

wytworzonych w kulturze określonych systemów segmentacji czasu Ŝycia (Kowalik 1999, s. 

90). Oczekiwania społeczne wyznaczają kierunek przebiegu Ŝycia człowieka i dzięki nim 

ludzie mają pewne wspólne poglądy na temat jakie zmiany powinny zajść w ich kolejnych 

okresach Ŝycia. KaŜda z osób podlega naciskom związanym z podejmowaniem określonych 

ról. Szczególna presja dotyczy tych z nich, które ściśle wiąŜą się z biologicznym 

funkcjonowaniem człowieka i podejmowania roli np. rodzica (Brzezińska 2006). Obecna 

sytuacja młodych ludzi, którzy dokształcają się, szukają pracy, nie mają moŜliwości 

mieszkaniowych powoduje Ŝe ramy te są bardzo płynne. Zatem kryteria te mają charakter 

ogólno orientacyjny, albo pomocniczy, choć bywają traktowane jako zasadnicze (np. wiek 

Ŝycia), ze względu na organizację Ŝycia społecznego (Gałdowa 2005). RozbieŜność tych 
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kryteriów dotyczy szczególnie osób z upośledzeniem umysłowych, u których wiek 

zakończenia edukacji jest płynny w granicach ustalonych przepisami.  

To zróŜnicowanie dotyczy takŜe wyboru rodzaju i liczby zadań do realizacji. Jest on 

związany z dąŜeniem do osiągnięcia celów Ŝyciowych jednostki, a ich realizacja 

warunkowana jest takim czynnikiem jak planowanie Ŝycia. Człowiek dorosły podejmuje 

decyzje dotyczące celów, które chce zrealizować w Ŝyciu. Tworzy własny plan Ŝyciowy, 

który jest systemem podstawowych celów, do których jednostka zmierza w swoim działaniu, 

oraz ogólnych zasady ich realizowania (Szewczuk 1990). Nie są one sztywnym schematem i 

zaleŜą od poziomu wiedzy, zdobytego doświadczenia, własnych przemyśleń jednostki, 

poziomu aspiracji (por. Giryński 1989, 1998, Skawińska-Topór 1991, Minczakiewicz 1996, 

1999, Zapart 2001) i wartości cenionych przez jednostkę. Osoby z upośledzeniem 

umysłowym, wyobraŜając sobie swoją przyszłość, myślą często o jej ostatecznym kształcie, 

nie biorąc pod uwagę dróg dąŜenia do niej. Tworzenie planów Ŝyciowych jest związane z 

przyszłościową perspektywą czasową. Człowiek musi mieć zdolność do przewidywania 

skutków swojego działania (Mądrzycki 1996). Ograniczenia w sferze umysłowej, brak 

zdolności abstrakcyjnego myślenia utrudniają osobom upośledzonym umysłowo dostrzegać 

istotnych związków zachodzących między własnym działaniem a jego skutkami. Utrudnia to 

przewidywanie biegu zdarzeń rozgrywających się niezaleŜnie od nich. Jest to jeden z 

warunków tworzenia koncepcji swojej przyszłości, który wpływa na postrzegania przez nich 

długości przyszłościowej perspektywy czasowej. Jednocześnie badacze problemu stwierdzają, 

Ŝe osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią planować, budować wizerunek swojej 

przyszłości biorąc pod uwagę nie tylko proces kształcenia i pracę, ale i warunki zapewniające 

szczęście w Ŝyciu pod kątem osobistych oczekiwań. W tych samych zakresach swoje Ŝycie 

planują pełnosprawni. Obie populacje w planach związanych z dorosłym Ŝyciem preferują 

wartości związane z załoŜeniem rodziny, znalezieniem pracy (Zapart 2001, Frydrych 2001 za: 

Szmaglińska 2004). W przeprowadzonych badaniach przez B. Szczupał (1999) najbardziej 

cenionymi wartościami badanych uczennic z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

związanymi z aspiracjami osobistymi są: szczęśliwe Ŝycie we własnej przyszłej rodzinie 

(92%) oraz osiągnięcie dobrobytu materialnego (95%). Jednocześnie badania przeprowadzone 

przez B. Arusztowicz (2000, s. 90-95) wskazują, Ŝe niepełnosprawni odczuwają lęk przed 

przyszłością, mają tendencję do niewiary w realizację swoich planów i dąŜeń Ŝyciowych.  

Drugim warunkiem jest zdolność do odraczania zaspokojenia potrzeb czyli odraczania 

gratyfikacji (Mądrzycki 2002). Jednostka musi posiadać zdolność rozumowania, 
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przewidywania skutków działania, czyli mieć określoną perspektywę przyszłości. W 

przypadku osób z upośledzeniem umysłowym są to elementy rozwoju w znacznym stopniu 

ograniczone. Człowiek tworzy i realizuje plany Ŝyciowe po to aby odpowiednio Ŝycie 

zorganizować, nadać mu sens, a w konsekwencji uzyskać zadowolenie z Ŝycia, poczucie 

szczęścia (Schneider 1976 za: Mądrzycki 2000). Siłą, która napędza działania jednostki do 

realizacji podjętych planów jest motywacja. Dotyczy to szczególnie istnienia siły 

wewnętrznej, która jest niezaleŜna od czynników zewnętrznych. Osoba dorosła musi wiedzieć 

jak działać i po co. Motywy i sposoby działania określa koncepcja sensu Ŝycia. K. 

Obuchowski (1985) sugeruje, Ŝe bez niego działania człowieka są bezcelowe, niepewne i 

powierzchowne, a jego moŜliwość ograniczone. Sens Ŝycia jest ogólną koncepcją spełniania 

siebie w Ŝyciu, uzasadnioną w miarę osobowych moŜliwości: wiedzy i zdolności do 

refleksyjnego myślenia. Według D. Levinsona (1990 za: Gurba 2006) człowiek w tej fazie 

rozwoju dokonuje ocen swoich pierwszych autonomicznych decyzji i wyborów, które 

następnie poddaje takim modyfikacjom, aby słuŜyły podtrzymaniu własnej toŜsamości, oraz 

zbliŜały go do osiągnięcia zamierzonych celów. Młody dorosły człowiek nie posiada stabilnej 

struktury Ŝycia, ale konieczność rozwiązywania problemów zawodowych, rodzinnych 

wymusza na nim konieczność planowania, podejmowania wyborów. Zaczyna się w nim 

krystalizować koncepcja Ŝycia, wynikająca z próby odpowiedzi na pytanie co jest dla niego w 

Ŝyciu waŜne. 

Człowiek zaspokaja potrzebę sensu Ŝycia, gdy stara się zrealizować wybrane 

aktywności Ŝyciowe, zgodnie z własnymi wartościami. Polega on na moŜliwości 

dokonywania wyborów: człowieka decyduje o treściach swojego Ŝycia, które są zgodne z 

przyjętym systemem wartości. śycie realizować moŜna „tu” i „teraz”, co wynika ze 

stwierdzenia, Ŝe „sens Ŝycia” tkwi w samym Ŝyciu. Ta samorealizacja, a jednocześnie 

realizacja Ŝycia i odnajdywanie sensu Ŝycia dokonuje się stopniowo w ciągu indywidualnego 

istnienia (Konarska 2002). Człowiek musi odkryć, co dla niego jest waŜne, poŜądane, cenne, 

wartościowe; następnie odkryć na czym polega ta wartość, by zacząć realizować ją w swoim 

Ŝyciu (Ostrowska 1998). Dodatkowo jednostka przyswaja sobie wartości przekazywane w 

procesie uczenia się, który jest powiązany z przekazywaniem norm, wzorców kulturowych. 

Przyswojenie i internalizacja wartości społecznie poŜądanych oraz realizacja zadań 

związanych z wyznaczoną społecznie rolą jest przejawem prawidłowego procesu socjalizacji 

(Giryński 1996). Problemem, która pojawia się przy wypełnianiu tych zadań jest ich wybór 

pomiędzy zadaniami istotnymi dla jednostki, a waŜnymi z punktu widzenia społecznego 
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funkcjonowania. Zakłócenie tej równowagi wpływa na zdrowie psychiczne jednostki i na jej 

relacje z otoczeniem (Brzezińska, Wiliński 1995). W koncepcji N. Cantor (1991) cele 

podejmowane przez jednostkę stanowią poznawcza reprezentację motywacji i słuŜą jako 

standardy kontrolowania działania. Skonkretyzowane cele stanowią zadania Ŝyciowe 

rozumiane jako problem do rozwiązania. Zadania te są uznane przez jednostkę jako waŜne, 

zgodne z „ja”, pochłaniają wiele czasu i uwagi oraz organizują codzienna aktywność. Zadania 

te realizowane są w określonym kontekście społecznym, który określa oczekiwania i 

wymagania normatywne, które są specyficzne dla danego wieku (Mądrzycki 2002, s. 127). 

Zatem moŜna stwierdzić, Ŝe zadania rozwojowe wypływają z oczekiwań społecznych, ale ich 

realizacja jest indywidualna. Dotyczą one spraw istotnych dla jednostki, pokazują jej pogląd 

na świat a takŜe potrzeby do których zaspokojenia dąŜy. Ta autonomia zadaniowa, 

decydowanie o własnym losie wiąŜą się z kolejnym czynnikiem warunkującym dorosłość 

jakim jest branie odpowiedzialności za własne Ŝycie. W trakcie realizacji zadań Ŝyciowych 

człowiek odpowiada za siebie, jest sam podmiotem działalności produkcyjnej, sam decyduje 

o swoim planie Ŝyciowym, sam musi uporać się z trudnościami jego realizacji, sam 

odpowiada wobec społeczeństwa za swoją działalność (Szewczuk 1990). Aspekt 

samodzielności Ŝyciowej jako cechy człowieka dorosłego podkreślany jest teŜ w definicji Z. 

Mościckiej, która twierdzi, Ŝe „człowiek dorosły to jednostka zdolna do samodzielnego 

zapewnienia sobie bytu i do wykonywania zadań społecznych” (za: Malewski 1991, s. 24). 

Przy ich wykonywaniu jednostka czerpie z tradycji wcześniejszych pokoleń przy zachowaniu 

wierności swojemu systemowi wartości, przekonań, obranemu stylowi Ŝycia co nadaje 

wymiar społeczny dorosłości (Brzezińska 2006). Samodzielne kształtowanie własnego Ŝycia 

odbywa się w taki sposób, aby efektywnie, spełniając formułowane wobec niego oczekiwania 

społeczne, dostarczało jednostce poczucie sensu jego egzystencji i było źródłem 

indywidualnej satysfakcji. Oprócz podlegania wpływom jednostka podejmuje samodzielne 

cele, dąŜenia, realizuje swoje zainteresowania w oparciu o wewnętrzne motywy. 

Autonomiczna motywacja określa kierunki aktywności jednostki, przynosi satysfakcje samą z 

siebie i jest wartością samą w sobie (tamŜe). 

Człowiek z niepełnosprawnością, tak samo jak człowiek sprawny potrzebuje 

niezaleŜności i samodzielności w podejmowanych działaniach i stosunkach społecznych. 

Sprowadza się to do trzech wymiarów autonomii w aspektach (Dykcik 1996). 

• samodzielności pojmowania i wykonywania róŜnorodnych zadań Ŝyciowych w zaleŜności 

od wieku, stopnia niepełnosprawności i wymagań najbliŜszego otoczenia, 



 

68 

• przystosowania się do środowiska pojmowanego jako umiejętność prawdziwego 

odgrywania podstawowych ról społecznych, 

• siły wyzwalającej własną aktywność jednostki. 

Potrzeba ta, tak niezbędna w samodzielnym realizowaniu swojej drogi Ŝyciowej często 

jest, jak wykazują badania, trudna do realizacji. Wynika to z dwojakiego rodzaju sytuacji. 

Wyniki badań prowadzonych przez A. Zawiślak (2001, s. 204) wskazują na silne dąŜenie 

osób z upośledzeniem umysłowym do niezaleŜności i autonomii, przy jednoczesnym 

przecenianiu swych moŜliwości radzenia sobie bez pomocy. Z kolei rodzice osób z 

niepełnosprawnością umysłową i inne osoby bliskie, wykazują tendencje do nadmiernej 

ochrony i nadopiekuńczości. Natomiast w zakresie współdecydowania o Ŝyciu swej rodziny 

autorka nie zanotowała istotnych róŜnic statystycznych ani u osób z upośledzeniem 

umysłowym, ani pełnosprawnych.  

Realizacja zadań rozwojowych jest zatem efektem sumy osobistych dąŜeń, oczekiwań 

społecznych a realizacja osobistych planów jest konfrontowana z oczekiwaniami otoczenia. 

Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe role społeczne są podejmowane w okresie dorosłości 

całkowicie samodzielnie. Sprawia to, Ŝe jest to okres Ŝycia charakteryzujący się największym 

zindywidualizowaniem i największym osamotnieniem (Brzezińska 2002). Dlatego tak istotna 

staje się w tym okresie umiejętność wykorzystania własnych zasobów tkwiących w jednostce 

jaki i istniejących w środowisku jednostki przez co rozumiemy uŜywanie zarówno z 

systemów wsparcia instytucjonalnego jak i społecznego. W przypadku osób z upośledzeniem 

umysłowym pojawia się tu utrudnienie, które wpływa na podejmowanie i zakres realizacji 

zadań rozwojowych. Zdaniem R. Kościelaka (1989) nieumiejętność realistycznej oceny 

własnych moŜliwości u tych osób wynika z jednej strony z tego, Ŝe nie są one w stanie 

podołać wszystkim zadaniom, co powoduje niekiedy utratę wiary we własne siły. Z drugiej 

zaś osłabiony krytycyzm i duŜa sugestywność stwarzają niebezpieczeństwo sytuacji 

odwrotnej, małe, przypadkowe sukcesy mogą bowiem stać się przyczyną wzrostu aspiracji i 

samooceny. MoŜemy tu zatem mówić o wzajemnej zaleŜności oceny zadań i planów od 

stanów emocjonalnych jednostki. 

Kolejną cechą, która jest względnie stałą właściwością osobowości, jest lęk, który 

determinuje i specyficzny sposób tworzenia i realizowania planów. Osoby o wysokim 

poziomie lęku jako cechy wykazują niska tendencję do planowania i jednocześnie wybierają 

trudne, o niskim prawdopodobieństwie sukcesu cele (Mądrzycki 2002). RównieŜ niemoŜność 
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realizacji swego planu Ŝyciowego z przyczyn obiektywnych powoduje pojawianie się depresji 

(Kępiński 1985).  

Znając uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych warto przyjrzeć się zadaniom 

najbardziej charakterystycznym dla okresu wczesnej dorosłości. WiąŜą się one z wyborem 

partnera Ŝyciowego i podjęciem pracy zawodowej.  

Analizowany etap Ŝycia sprzyja zawieraniu małŜeństw i rodzeniu dzieci (Erikson 

1997). H. Łaś (2002) w swoich badaniach wykazała, Ŝe nie ma istotnych róŜnic w postawach 

pełno i niepełnosprawnych intelektualnie osób wobec małŜeństwa i rodziny. W obu grupach 

dominują postawy pozytywne. Oznacza to, Ŝe jedno z głównych zadań rozwojowych i 

podjecie roli Ŝony, męŜa, rodzica jest tak samo istotne dla osób z upośledzeniem umysłowym. 

Związek między męŜczyzną, a kobietą związany jest z Ŝyciem erotycznym. Większość osób z 

niepełnosprawnością intelektualna to osoby upośledzone w stopniu lekkim - 75%, 

fizjologicznie zdolne do podjęcia aktywności seksualnej (Fornalik, 2007). Bzdúchova (2000) 

twierdzi, Ŝe około 5-7% upośledzonych intelektualnie ludzi jest zdolnych do prowadzenia, 

regularnego Ŝycia seksualnego. Jest to sprzeczne z funkcjonującym społecznie stereotypem 

osoby z upośledzeniem umysłowym, która kojarzona bywa z dzieckiem, co w konsekwencji 

prowadzi do przypisywania jej braku seksualności, w wyniku zaś bezwzględnego łączenia 

niedorozwoju umysłowego z niedorozwojem emocjonalnym, przypisuje się jej brak uczuć 

wyŜszych (Komaniecka-Wiśniewska 2006, s. 61).  

Osoby z upośledzeniem umysłowym, które wchodzą w związki małŜeńskie to 

najczęściej osoby, którym udało się podjąć pracę zawodową (Górecki 1972). MoŜliwość 

zarobkowania daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji Ŝyciowej. Potwierdzają to badania 

A. Gajdzicy (2004), który stwierdza, ze brak pracy warunkuje niski wskaźnik zawartych 

małŜeństw przez osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym (75% osób było stanu wolnego). 

RównieŜ w badaniach A. Zawiślak (2003) 73,3% osób w okresie wczesnej dorosłości było 

pannami lub kawalerami. Obserwacja tego problemu w literaturze przedmiotu wskazuje, Ŝe w 

przeszłości był wyŜszy odsetek małŜeństw w tej grupie osób z upośledzeniem umysłowym 

(por. Urbańska 1974, Pańczyk 1989). Sytuację tą moŜna powiązać z ogólną tendencją do 

późniejszego zawierania małŜeństw we współczesnej Polsce (Slany 2000). Próbę opisu 

społecznego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w rolach 

rodzinnych w porównaniu do osób pełnosprawnych umysłowo podjęła A. Zawiślak (2000, s. 

295). Wykazała ona, Ŝe osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim funkcjonują w rolach 

rodzinnych w sposób specyficzny, ale porównywalny do osób pełnosprawnych umysłowo. 
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Większość z nich realizuje role rodzinne w sposób średnioskuteczny, tak jak osoby 

pełnosprawne umysłowo. Zaistniały natomiast róŜnice między badanymi grupami pod 

względem pełnienia ról rodzinnych na poziomie niskim i wysokim. Wysokoskuteczny 

poziom funkcjonowania osiąga mniejsza liczba upośledzonych umysłowo niŜ 

pełnosprawnych. Natomiast większa liczba osób z upośledzeniem umysłowym niŜ 

pełnosprawnych funkcjonuje w sposób niskoskuteczny.  

Problem prawa do prokreacji jest najbardziej chyba kontrowersyjną kwestią związaną 

z dorosłością osób z niepełnosprawnością intelektualną (Fornalik 2007). Dość powszechne 

jest przekonanie o niskich kompetencjach tych osób jako rodziców. W opinii ok. 50% 

Polaków ludzie ci nie powinny posiadać własnego dziecka (Izdebski 2005). Postrzegani są 

oni jako nie radzący sobie w Ŝyciu, co oznacza nieumiejętność zapewnienia dziecku 

warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego. Do obaw dotyczących przekazywania 

potomstwu genetycznych obciąŜeń, dołączają się obawy o podołanie obowiązkom 

rodzicielskim, czego skutki odczuwane będą zarówno przez dzieci osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich bliskich, zobowiązanych w tej sytuacji do 

przejęcia opieki.  

Osoby z niepełnosprawnością, które zawarły związek małŜeński, często wybrały 

osoby o podobnym, niskim statusie ekonomicznym (por. Kwieciński 2002, Gajdzica 2004). 

Taka sytuacja nie stwarza dobrych warunków edukacji dzieci, urodzonych w tych związkach, 

natomiast sprzyja ona dziedziczeniu ubóstwa, bezradności i wykluczenia (Stochmiałek 2002). 

Potwierdzeniem tej sytuacji są wyniki badań, w których na 24 dzieci, których rodzice byli 

osobami z upośledzeniem umysłowym 13 miało orzeczenie o upośledzeniu umysłowym 

(Gajdzika 2004). Mimo to, nie moŜna wiązać tego z poglądem, Ŝe osoby z upośledzeniem 

umysłowym źle realizują zadania dotyczące opieki i wychowania nad dziećmi. Podstawowa 

kompetencja rodzicielstwa - otoczenie dziecka miłością, czułością i troską nie jest w Ŝaden 

bezpośredni sposób związana z poziomem inteligencji. Według Z. Izdebskiego (2005, s. 42-

43) koncepcja kompetencji rodzicielskich nie jest wyraźnie zdefiniowana i w rezultacie 

umiejętności rodziców z niepełnosprawnością intelektualną są oceniane według niejasno 

określanych norm kulturowych, a dowody dotyczące ich aktualnych kompetencji często 

bazują na wyrywkowych informacjach. Co więcej, nie istnieją dowody na bezpośrednie 

powiązanie kompetencji rodzicielskich z inteligencją. Oznacza to, Ŝe sama w sobie nie jest 

ona czynnikiem przesądzającym o zdolnościach do dobrej opieki nad dzieckiem.  
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Trudności w wypełnianiu roli małŜeńsko-rodzicielskiej spowodowane jest teŜ tak 

istotnym czynnikiem jak praca (Ossowski 1999, s. 198). Samodzielność ekonomiczna, własne 

zarobkowanie jest czynnikiem istotnym w momencie wchodzenia w dorosłość. Warunkuje 

ona często podejmowanie kolejnych zadań i ról społecznych. Zarobkowanie powoduje 

normalizację sfery materialnej, tak istotnej do stworzenia warunków do dalszych działań. 

Pozwala na samodzielne funkcjonowanie osoby pracującej, a więc na podjęcie działań w 

innych dziedzinach Ŝycia społecznego. Oprócz funkcji zarobkowej, aktywizującej, istotna jest 

tu funkcja socjalizacyjna, poprzez którą niepełnosprawny ma moŜliwość rozszerzania 

kontaktów społecznych, zaznaczenia swojego miejsca w sieci stosunków międzyludzkich, 

hierarchii społecznej. Osoby z upośledzeniem postrzegają pracę jako pole realizacji własnych 

umiejętności i moŜliwości zawodowych oraz społecznych. Bywa ona często treścią Ŝycia, 

nadająca mu sens. Praca staje się teŜ miejscem, które umoŜliwia lepszą adaptację zarówno do 

zmienionych moŜliwości fizycznych i psychicznych, jak i zmieniającego się rynku pracy 

(Kasprzak 1999). T. Majewski (1995, s. 208-210) stwierdził, Ŝe osoby z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim są w korzystnej sytuacji, poniewaŜ występuje u nich 

stosunkowo najmniejsze ograniczenie zdolności pracy. Ich przyczyną są: niska organizacja 

procesów percepcyjnych oraz niedorozwój czynności umysłowych, waŜnych dla 

podejmowania decyzji. Jednak to nie przeszkadza w realizacji zawodów, które polegają na 

wykonawstwie i nie angaŜują inicjatywy jednostki. Mimo tych moŜliwości, w badaniach  

Z. Gajdzicy (2004) aŜ 70% absolwentów szkoły specjalnej pozostawało na bezrobociu. 

Związane jest to z nieadekwatnymi do potrzeb rynku kwalifikacjami zawodowymi tych osób 

oraz z zamykaniem zakładów produkcyjnych, zakładów pracy chronionej. Brak moŜliwości 

podjęcia aktywności zawodowej powoduje wypadnięcie z właściwego dla ich grupy 

wiekowej czy pokoleniowej toru rozwoju i społecznego układu odniesienia (Brzezińska 

2000). Okres wczesnej dorosłości jest najlepszym czasem na przyswojenie przez jednostkę 

umiejętności pełnienia roli pracownika. Według statystyk większość osób upośledzonych w 

stopniu lekkim, w wieku najbardziej odpowiednim do nabywania tych umiejętności, nie jest 

aktywna w tym obszarze (Otrębski 2007).  

Podejmowanie pracy, załoŜenie rodziny czy wypełnianie obowiązków obywatelskich 

wymaga posiadania pewnych kompetencji, które są związane z osiągnięciami rozwojowymi 

(por. Brzezińska 2005, Bee 2004). Ich poziom determinuje miejsce jednostki w 

społeczeństwie. Od początku naszego Ŝycia świat stawia kaŜdemu z nas wymaganie 

dostosowania się do otoczenia społecznego. Natomiast zakres partycypacji zaleŜny jest od 
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kompetencji jakie człowiek nabył w poprzednim okresie rozwojowym, a które są wynikiem 

dostosowywania się jednostki do Ŝycia w danym otoczeniu społecznym. Zatem moŜemy tu 

mówić o wzajemnej zaleŜności miedzy między nabywaniem nowych kompetencji a 

wymaganiami stawianymi przez społeczność. Wzbogacanie się jednostki o kolejne 

umiejętności powoduje zmianę jej odbioru przez otoczenie i postrzeganie jako bardziej 

kompetentnej. Wynikiem tego jest zwiększenie społecznych wymagań wobec niej. Te 

natomiast powodują konieczność opanowania kolejnych kompetencji. Ich zakres jest 

wynikiem uzyskania określonego poziomu rozwoju psychospołecznego. Jednocześnie normy 

społeczne określają jakie zachowania i przekonania, są poŜądane dla przedstawicieli 

określonej grupy wiekowej.  

Podsumowując temat zadań rozwojowych moŜna stwierdzić, Ŝe wielu badaczy 

dorosłość rozumie jako proces, w którym zachodzą zmiany biologiczne, społeczne i 

osobowościowe, które obejmują cały okres istnienia człowieka. Nie stanowią one kontinuum 

rozwojowego, ale wyznaczają fazy róŜnego rodzaju dorosłości. Człowiek dorosły staje się 

częścią systemu społecznego poprzez system zadań i ról wyznaczonych człowiekowi do 

realizacji. Człowiek z niepełnosprawnością staje się dorosłym na miarę podejmowanych 

Ŝyciowych zadań. Zakres ich realizacji, a przy tym poziom osiągniętej dorosłości wyznaczany 

jest zmaganiami z tymi zadaniami. MoŜna sądzić, Ŝe niepełnosprawni mają poczucie własnej 

toŜsamości, a ich droga ku dorosłości jest bardzo podobna do drogi osób pełnosprawnych 

(por. Hajduk 2001) Jest to zauwaŜalne zwłaszcza w okresie dorosłości, kiedy to podejmują 

oni pracę zawodową, „wtapiają się” w populację i nie są identyfikowani jako upośledzeni 

umysłowo (Wald 1981). W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

moŜna mówić raczej o ograniczeniach, wynikających ze specyfiki zaburzenia niŜ niemoŜności 

wypełniania zadań rozwojowych i pełnienia poszczególnych ról. Trudności w realizacji zadań 

są raczej natury zewnętrznej (brak miejsc pracy, niski status ekonomiczny itd.). 

Kończąc omawianie zagadnienia realizacji zadań rozwojowych przez osoby z 

upośledzeniem umysłowym moŜemy stwierdzić, Ŝe do ich wypełnienia niezbędne jest 

kształtowanie odpowiednich warunków. Zaliczymy do nich: 

- kształtowanie warunków w środowisku pracy i zamieszkania (tworzenie grup 

towarzyskich, wspólnot, odpowiednio działające słuŜby społeczne), 
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- dostarczanie wiedzy w celu uzyskania samoorientacji na temat oczekiwań społecznych i 

ofert warunków, jakie stwarza społeczeństwo aby umoŜliwi ć ich spełnienie (Tyszkowa 

1995). 

Do kolejnych czynników wpływających na realizację zadań rozwojowych, jako 

dalszego rozwoju człowieka moŜemy zaliczyć: 

• poczucie bezpieczeństwa psychicznego i powiązanie z nim poczucia bezpieczeństwa 

ekonomicznego, 

• poczucie akceptacji swojej osoby, dające zaufanie do siebie, swoich kompetencji, a takŜe 

w konsekwencji zaufanie do innych ludzi i do ich kompetencji, 

• poczucie więzi z innymi ludźmi, umoŜliwiające wchodzenie w interakcje oparte na 

wzajemności i tworzenie obszarów wspólnej aktywności, 

• dostęp do róŜnych dóbr umoŜliwiających zaspokojenie własnych potrzeb, realizację 

zamierzeń i planów, 

• względna swoboda w organizowaniu swojego czasu, zwłaszcza czasu wolnego od pracy 

czy stałych zajęć, 

• względna swoboda w organizowaniu sobie przestrzeni do działania, poczucie 

ograniczenia przestrzennego często powoduje, Ŝe albo nie podejmujemy się wielu zadań, 

albo bardzo szybko rezygnujemy z ich realizacji, gdy pojawiają się przeszkody 

(Brzezińska, Wiliński 1995, s. 83). 

Szczególnie w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym brak tych czynników 

determinuje realizację zadań rozwojowych.  
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ROZDZIAŁ 2 
Społeczna integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

2.1. Uwagi wprowadzające  

Opisywanie związków między człowiekiem, a jego środowiskiem to jeden z 

kluczowych problemów podejmowanych przez badaczy (Brofenbrenner 1976, Tomaszewski 

1984, Jasicki, Wolański 1987 i in. Zaborowski 1996). Otoczenie społeczne wraz ze światem 

materialnym, światem kultury stanowią nieodłączny element systemu, którego wpływom 

podlega człowiek. Proces ten jest wzajemnie zaleŜny, bowiem jednostka nie tylko ulega 

oddziaływaniom środowiska, ale poprzez swoje działania sama wpływa na zmianę jego 

kształtu. Obraz człowieka, który poprzez swoją aktywność wchodzi w róŜne rodzaje 

związków z otoczeniem, znalazł się w koncepcji jednostki rozwijającej reprezentanta 

psychologii ekologicznej U. Bronfenbrener (za: Tyszkowa 1993). Jego syntezę prezentuje 

tabela 2.1. Człowiek razem ze środowiskiem tworzy oddziaływujące na siebie jakości, jako 

ustrukturalizowaną całość. Ten układ elementów otoczenia jednostki wraz z nią samą 

określany jest mianem ekosystemu (Mőller 1997). W nim zawierają się powiązane ze sobą 

podsystemy, które na siebie wzajemnie wpływają pozostając jednak w równowadze. Model 

przedstawionego ekosystemu obejmuje cztery współdziałające (omówione w poprzednich 

rozdziałach), hierarchicznie ułoŜone subsystemy: mikrosystem, mezosystem, egzosystem, 

makrosystem (Przetacznik-Gierowska 1993, s. 105, Reka 1998, s. 29-30). Wszystkie te 

elementy ekosystemu oddziaływają na człowieka, najsilniejszy wpływ jednak ma 

mikrosystem, który jest częścią szerszych systemów pośrednio wpływających na jednostkę. 

Poprzez zanurzenie w róŜnych wymiarach środowiska sytuacja człowieka ulega zmianom, a 

co za tym idzie następują zmiany w nim samym. Nie moŜna przy tym zapomnieć, Ŝe 

przeobraŜenia w jednostce powodują zmiany w ekosystemie. Te przemiany powodują, ze 

ekosystem zmienia się w trakcie Ŝycia jednostki. Przekształcają się rodzaje, zakresy 

subsystemów, a takŜe zaleŜności między nimi. To właśnie poprzez nie człowiek tworzy 

ekosystem (zob. Piątek 1998, Tomaszewski 1982, Szczepański 1993) i z jego perspektywy 

rozpoczyna się opis otaczającej rzeczywistości, której to on wyznacza granice. Postrzeganie i 

ocena działania systemów z punktu widzenia jednostki zauwaŜalna jest zwłaszcza w 

podejmowanych badaniach nad jakością Ŝycia człowieka. R.L. Schalock i M.A. Verdugo 

(2002) rozpatrują ją na trzech poziomach. NajniŜszy dotyczy funkcjonowania jednostkowego 

(mikrosystemu), czyli płaszczyzny wspierania, planowania indywidualnego Ŝycia osoby z 
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niepełnosprawnością intelektualną oraz wartościowania przez nią rezultatów edukacyjnych i 

rehabilitacyjnych. Kolejny poziom to instytucje usługowe (mezosystem), który jest uŜyteczny 

do programowania zamierzeń, zmian, przemieszczeń, badań z udziałem niepełnosprawnych, 

analizy poczynań oraz udoskonalenia programów. Najszerszy to poziom społeczeństwa 

(makrosystem), który jest międzykulturową perspektywą znajdująca zastosowanie w 

ogólnych koncepcjach, pomiarze i wdraŜaniu w róŜnych krajach i obszarach językowych (za: 

Zawiślak 2007, s. 51). Podejmując badania nad jakością Ŝycia badacze analizują cały 

ekosystem pod kątem istniejących w nim udogodnień dla jednostki niepełnosprawnej tj: 

systemów wsparcia, usług, systemów opieki i pomocy. W swoim ekologicznym modelu 

wpływu na osobę z niepełnosprawnością Brunswick (za: B. Wojnarowską 1993) załoŜył 

istnienie elementów odpowiedzialnych za określone działania na jej rzecz na poziomie 

kaŜdego systemu. Nie podlega dyskusji fakt potrzeby istnienia wsparcia na kaŜdym z nich, ale 

dopiero ich kompleksowe funkcjonowanie jest najbardziej skuteczne. 

Tabela 2.1 Ekologiczny model wpływu ekosystemu na jednostkę wg Brunswicka 

Makrosystem Egzosystem Mikrosystem Ontosystem 
Wartości i normy społeczne. 

Oczekiwania społeczne 
wobec niepełnosprawnych. 
Ogólna polityka i prawa w 

zakresie słuŜb dla 
niepełnosprawnych. 

Systemowe i instytucjonalne 
zabezpieczenia oraz przydział 
środków do odpowiednich 

słuŜb medycznych, 
społecznych i edukacji. 

Środowisko Ŝycia: rodzina, 
szkoła, słuŜba zdrowia, 

rówieśnicy, kościół, 
rekreacja, słuŜby społeczne 

Właściwości 
biopsychospołeczne 

jednostki: stan zdrowia, 
postawy, zachowania, 

percepcja, płeć, osiągnięcia 
szkolne, wiek 

Źródło: B. Wojnarowska, 1993, s. 84 

Dopełnieniem pojęcia ekosystem staje się termin „przestrzeń Ŝyciowa człowieka”. 

Pojęcie to określa nie tylko budowę i sposób działania ekosystemu, ale teŜ funkcje jakie pełni 

oraz znaczenie dla rozwoju jednostki.  

W potocznym rozumieniu przestrzeń Ŝyciowa to minimum obszaru potrzebnego 

człowiekowi do Ŝycia (Zych 1999, s. 223). Takie znaczenie przedstawia równieŜ Rene J. 

Muller (1997), według którego przestrzeń Ŝyciowa obejmuje konkretne środowisko człowieka 

w jego codziennym Ŝyciu takŜe w aspektach psychicznych, społecznych i materialnych. 

Aspekt bliskości, codziennego doświadczania przestrzeni znaleźć moŜna w definicji B. Król 

(1997, s. 3), która mówi, Ŝe przestrzenią Ŝyciową: „to nie tylko miejsce ludzkiej egzystencji, 

ale i ustosunkowanie się człowieka do tej rzeczywistości, doświadczanie jej, bycie w niej”. 

Podkreślane jest tu znaczenie doświadczania Ŝycia i jego indywidualne przeŜywanie. Termin 

„przestrzeń Ŝyciowa” został wprowadzony przez K. Lewina na oznaczenie „pola 

psychicznego w skład którego wchodzą jednostka i otoczenie”. Określa ją jako dynamiczną 

interakcję wszystkich faktów psychologicznych wpływających w określonym momencie na 

zachowanie człowieka. Faktami nazywa środowisko psychologiczne - reprezentację osób, 
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rzeczy i zdarzeń mających znaczenie dla jednostki oraz samą jednostkę z jej właściwościami 

(za: Mostwin 1989). Systemy potrzeb, cechy, motywy, percepcja to psychologiczne aspekty 

świata charakterystycznego dla danej jednostki, która pozwalają zrozumieć określone 

zachowanie jednostki i określają jej przestrzeń Ŝyciową (Chłopkiewicz 1987, s. 66). Z tego 

powodu K. Lewin określa zachowanie (B) jako funkcję przestrzeni Ŝyciowej (L) B = f(L). 

Przestrzeń Ŝyciowa (L) jest tworzona zarówno przez jednostkę z jej właściwościami (P), jak i 

przynaleŜne jej środowisko psychologiczne (E). Psychologiczne otoczenie jest funkcją 

osobowości E = f(P) i odwrotnie - osobowość jest funkcją psychologicznego otoczenia  

P = f(E). Oznacza to, Ŝe poznanie środowiska i jego znaczenie wpływają na zachowanie 

człowieka (Eliasz 1993). Aby zrozumieć lub przewidzieć jakieś zachowanie, naleŜy 

postrzegać przestrzeń Ŝyciową danej osoby jako jedność jej osobowości i jej otoczenia 

psychologicznego (Lewin 1954, s. 918-919). 

 

 

 

 

Rysunek 2.1 Przestrzeń Ŝyciowa według Kurta Lewina 

Źródło: C.S. Hall, G. Lindzey, 1998, s. 360 

K. Lewin zwraca równieŜ uwagę na rolę jako odgrywa „przestrzeń Ŝyciowa” w 

rozwoju człowieka. Zgodnie z teorią pola zachowanie jednostki jest funkcją łącznego 

traktowania osoby i jej środowiska psychologicznego. Obszary przestrzeni Ŝyciowej mogą 

mieć pozytywny lub negatywny potencjał. Jeśli czynność, obiekt lub inny cel jako dany 

obszar jest atrakcyjny dla osoby, powoduje to jej świadome lub nieświadome dąŜenie w 

kierunku tego obszaru. Mówimy wtedy o pozytywnym potencjale. Natomiast negatywny 

potencjał jest wtedy, gdy osoba jest odpychana w kierunku przeciwnym niŜ obszar. Pole sił 

wiąŜe się z nadawaniem wartości określonym obszarom. Jednostkę przyciągają zadania 

lubiane, odpychają nielubiane. Człowiek podejmuje działania pokonując przeszkody, 

trudności rozwiązuje problemy nie tylko w działaniu, ale i w myśli. Teoria pola wyjaśnia 

istotę tych zachowań oraz zmian, jakie zachodzą w rozwoju osobowości jednostki. K. Lewin 

przedstawia strukturę osobowości jako kompleks trzech obszarów: sfery zewnętrznej 

(percepcyjno-motorycznej), oraz sfer wewnętrznych: peryferycznej i centralnej zawierającej 

osobowość. Istotą rozwoju jest stopniowe róŜnicowanie się i stabilizowanie się struktur oraz 

   

 E 

P 



 

77 

wzmacnianie granic (mniejsza przenikalność) co daje w rezultacie wyodrębnienie jednostki z 

jej otoczenia (Chłopkiewicz 1987, s. 66-67). Teoria pola przedstawia rozwój jednostki jako 

róŜnicowanie przestrzeni Ŝyciowej i następującego wraz z nim zróŜnicowania strukturalnego. 

W czasie interakcji z otoczeniem zwiększa się liczba systemów potrzeb, cech, motywów i 

percepcji konstytuujących obszar wewnętrzny przestrzeni Ŝyciowej. Wzajemne ich 

oddziaływania i interakcje z otoczeniem doprowadzają do coraz większego zróŜnicowania 

strukturalnego. Człowiek pod wpływem pola sił działających w danym momencie staje się 

zdolny do rozszerzania aktywności z obecnej na oddaloną, do tworzenia planów na przyszłość 

(Lewin 1954). Zatem przestrzeń Ŝyciowa nie tylko wpływa na funkcjonowanie i rozwój 

jednostki, ale podlega takŜe oddziaływaniom z jej strony (por. Ossowski 1999, s. 12).  

M. Tyszkowa (1993) stwierdza, Ŝe człowiek rozwija się w środowisku, asymilując w toku 

własnej aktywności oddziaływania systemów środowiska i poprzez zmiany aktywności (tj. 

akomodację) wywołuje zmiany w sobie samym. Aktywność jednostki jest tu istotnym 

czynnikiem, poniewaŜ inicjuje ona zmiany w ekosystemie poprzez dostarczanie doświadczeń 

stanowiących materiał rozwoju. Działanie jednostki jest elementem standardów 

rozwojowych, które są zasadniczym celem regulacji (obok przetrwania) (Lewicka 2002). 

Kategorię „rozwoju” najsilniej moŜemy powiązać z aktywnością dotyczącą przewagi Ŝycia 

wewnętrznego nad zewnętrznym. Jest ona jedną z trzech rodzajów aktywności jakie w swojej 

tezie przedstawia K. Dąbrowski (1986, s. 41). Kolejna dotyczy reagowania na bodźce 

zewnętrzne, a ostatnia polega na tym, Ŝe bodźce zewnętrzne wyzwalają działanie bodźców 

wewnętrznych, co prowadzi do tworzenia nowej, przetworzonej rzeczywistości i przenoszenia 

jej z powrotem do świata zewnętrznego. Oddziaływanie środowiska powoduje 

przystosowanie się jednostki do norm i zasad w nim funkcjonujących, a więc zachodzące 

zmiany są wymuszane. Inaczej jest w kategorii „rozwój”, która zakłada pojawienie się zmian 

osobowościowych stanowiących taką realizację własną osoby, która wychodzi od niej, a nie 

jest tylko zmianą dokonującą się pod wpływem zdarzeń zewnętrznych (Obuchowski 1993, s. 

84). Znaczenie wpływu przestrzeni Ŝyciowej na rozwój jednostki i rodzaju doświadczeń jaki 

jest jej udziałem moŜna znaleźć równieŜ w teorii A. Kępińskiego (1985, s. 85). Stwierdza on, 

Ŝe: „kaŜda Ŝywa istota musi rozwijać się w określonej przestrzeni Ŝyciowej”. Według niego 

przestrzeń Ŝyciowa jest funkcją przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni przeŜywanej, która 

uzaleŜniona jest od charakteru przeŜyć jednostki, od rodzaju doświadczeń świata, od jej 

nastawienia do otoczenia. Ten rodzaj przestrzeni wpływa na funkcjonowanie człowieka, co 

wynika, ze sposobu w jaki jednostka przeŜywa rzeczywistość, a który jest ściśle związany z 
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tym jak widzi ona własną przestrzeń. Przestrzeń Ŝyciowa poprzez dokonujące się w niej 

zmiany i wpływ na jednostkę posiada dynamicznym charakter.  

Kolejnymi charakterystycznymi cechami przestrzeni Ŝyciowej są:  

• holizm - elementy tworzące przestrzeń stanowią zintegrowaną całość, 

• strukturalizm - elementy przestrzeni tworzą uporządkowaną strukturę, określającą 

zachodzące między nimi relacje i ich znaczenie dla jednostki, 

• zmienność - przestrzeń Ŝyciowa jednostki zmienia się w jej ciągu Ŝycia, niektóre elementy 

zyskują znaczenie dla jednostki inne tracą, 

• subiektywizm - znaczenie poszczególnych elementów przestrzeni moŜemy rozpatrywać 

jedynie w odniesieniu do konkretnej osoby, 

• podmiotowość - o przestrzeni Ŝyciowej, jej charakterze decydują plany, nadzieje, cele 

jednostki, w trakcie realizacji których jednostka zmienia rzeczywistość, 

• intencjonalność - doświadczając rzeczywistości człowiek poznaje świat, poszerza zakres 

swojej przestrzeni Ŝyciowej Jednostka współtworząc ją decyduje o swoim rozwoju (Król 

1997, s. 13-14). 

MoŜna więc określić, Ŝe przestrzeń Ŝyciową tworzy jednostka, ale i jest dla niego 

tworzywem (May 1995, s. 154-155). Człowiek dostosowuje się do zmian jakie zachodzą w 

przestrzeni Ŝyciowej, ale teŜ sam przyczynia się do występowania tych zmian, oddziaływując 

na nią i ją przekształcając. Związane jest to z jednym z rodzajów działań jakie podejmuje 

człowiek w przestrzeni społecznej z jej przyswajaniem. Poszczególne jednostki i grupy 

adaptują się do istniejącej przestrzeni, jak równieŜ adaptują otaczające ich elementy 

przestrzeni do swoich wyobraŜeń, wartości, oczekiwań, aspiracji itd., modyfikując je w 

sposób często nieprzewidywalny, spontaniczny i nieformalny (Jałowiecki 1999, 2000).  

2.2. Przestrzeń Ŝyciowa jednostki z upośledzeniem umysłowym  

O kształcie przestrzeni Ŝyciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną decydują 

takie same prawidłowości i mechanizmy jak i o przestrzeni osób w normie intelektualnej 

(Kościelska 1984, Larkowa 1988b, Pilecka 1996). Jednak fakt istnienia niepełnosprawności 

intelektualnej wpływa zarówno na funkcjonowanie jednostki, jak i jej środowisko i relacje 

panujące między nimi (Doroszewska 1989, s. 474). W przypadku analizy przestrzeni 

Ŝyciowej osób z upośledzeniem umysłowym moŜna mówić o cechach charakterystycznych 
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przestrzeni Ŝyciowej tych osób oraz o specyficznym, właściwym dla nich jej odbiorze 

(poprzez pryzmat niepełnosprawności). Kreowanie przestrzeni Ŝyciowej poprzez aktywność 

jednostki uwarunkowane jest ograniczeniami wynikające ze specyfiki jej zaburzeń. Mniejsza 

moŜliwość przekształcania własnej przestrzeni Ŝyciowej wynika z istotnie niŜszego poziom 

intelektualnego (za: Głodkowska 1999), obniŜonych moŜliwości przystosowawczych 

(Luckasson i in., za: Kostrzewski 1997), barier ograniczających wypełnianie ról i zadań 

Ŝyciowych, zaburzonego procesu odbioru i przetwarzania informacji. Upośledzenie umysłowe 

zaburza teŜ procesy regulacji stosunków osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem 

(Olszewski 2006). Zatem analiza przestrzeni Ŝyciowej tych osób wymaga zwrócenia uwagi 

nie tylko na czynniki wyzwalające zmiany w przestrzeni Ŝyciowej, ale i czynniki 

ograniczające te działania. 

Istotnym czynnikiem, który wpływa na kształt przestrzeni Ŝyciowej jednostki (o czym 

była mowa w poprzednim rozdziale) jest jej aktywność i gromadzone w związku z nią 

doświadczenia. Dzięki aktywności własnej człowiek inicjuje zmiany w ekosystemie, z uwagi 

na fakt, iŜ dostarcza doświadczeń stanowiących materiał rozwojowy (Tyszkowa 1993). 

RównieŜ tworząc swój świat człowiek podlega oddziaływaniu otaczającego świata, a w 

wyniku tej zaleŜności zdobywa doświadczenia. Dotyczą one nie tylko trwającego w danym 

momencie przeŜywania danego zdarzenia czy sytuacji, interakcji z otoczeniem czy 

podejmowanych działań, ale teŜ śladów przeŜytych zdarzeń, sytuacji, kontaktów, działań czy 

przeŜyć w pamięci, jak równieŜ skutek, zwłaszcza trwały, w psychice i zachowaniu. 

Doświadczenie wiąŜe się z zapamiętywaniem i przechowywaniem śladów zdarzeń w 

kontaktach jednostki z otoczeniem oraz zdarzeń w jej Ŝyciu wewnętrznym (Tyszkowa, 

Przetacznik-Gierowska 2003, s. 216-217). Nabywane doświadczenia indywidualne i 

społeczne, gromadzone i przetwarzane w sieci struktur poznawczych stają się podstawą 

indywidualnego systemu znaczeń. Oznacza to, ze jednostka nadaje znaczenie sytuacjom, 

interakcjom, osobom i przedmiotom, których „doświadcza”. W wyniku czego tworzy 

indywidualne definicje sytuacji. Przedmioty w świecie fizycznym, mają indywidualne 

znaczenie dla kaŜdego człowieka i nie są takimi samymi przedmiotami dla innych ludzi, 

którzy interpretują je w indywidualny sposób (por. Mikiewicz 2005, s. 63). Dzięki utworzonej 

strukturze wartościującej pojawia się dynamizm realizacji wartości. Bazuje on z jednej strony 

na części struktur poznawczych, które będąc obiektywną reprezentacją świata zewnętrznego, 

zawierają wiedzę o wartościach, normach, celach i ideałach funkcjonujących w środowisku 

społecznym, z drugiej strony - na subiektywnym systemie wartości wytworzonych w toku 



 

80 

wzajemnych interakcji jednostki z otoczeniem, a zawartym w jej strukturach poznawczo-

emocjonalno-dąŜeniowych (Chłopkiewicz 1987, s. 35). W okresie wczesnej dorosłości moŜna 

zauwaŜyć przewagę własnych opinii opartych na osobistym systemie wartości, niŜ podleganie 

wpływom otoczenia. Podejmowane działania mają na celu realizację Ŝyciowych załoŜeń i 

decydują o przebiegu dalszego Ŝycia jednostki. Zatem istotnym czynnikiem pozwalającym na 

kształtowanie własnej przestrzeni Ŝyciowej jest moŜliwość samodzielnego i autonomicznego 

działania. Zdolność do racjonalnego, skutecznego działania i brania odpowiedzialności za 

swoje decyzje jest jednak w duŜym stopniu zaleŜna od doświadczeń osobistych i treningu 

właściwych umiejętności. JeŜeli dana osoba nie ma Ŝadnych moŜliwości decydowania o 

swoich sprawach, nie wykorzystuje i nie rozwija swego potencjału, staje się rzeczywiście 

bierna i zaleŜna od narzucanych jej zadań i sposobów realizacji. MoŜliwość zdobywania 

doświadczeń i ich wykorzystywania stają się tu ograniczone. A to właśnie doświadczenia 

zdobyte, opracowane i włączone do struktur psychicznych jednostki wywołują zmiany w jej 

systemie psychicznym co owocuje powstaniem nowego rodzaju interakcji człowieka z 

otoczeniem i zmianami w jego ekosystemie. Zdobywane doświadczenia w trakcie Ŝycia 

pozwalają jednostce na oddziaływanie na środowisko i stopniowe uwalnianie się od jego 

wpływu aŜ do autonomicznego istnienia. To wszystko sprowadza się do umoŜliwienia 

podmiotowego istnienia i działania osoby z upośledzeniem umysłowym. Postrzeganie 

podmiotowości człowieka wyznaczają określone warunki jego istnienia w przestrzeni 

Ŝyciowej (społeczne, kulturowe, instytucjonalne itp.). Natomiast wyznacznikami 

podmiotowości tkwiącymi w samym człowieku są świadomość, aktywność i poczucie 

sprawstwa (Kofta 1998). Podmiotowość osoby przejawia się w jej dąŜeniach, potrzebach 

samorealizacji Ŝyciowej, kierowaniu się subiektywnymi wartościami. Osoba z upośledzeniem 

umysłowym musi być spostrzegana jako: „sprawca ukierunkowania i dynamiki aktywności; 

jako osoba, która bada świat oraz spostrzega w nim szanse samourzeczywistnienia” 

(Ossowski 1999, s. 3). Jednak w przypadku tych osób problemem staje się tu niepotrzebna 

ingerencja innych osób, które w imię pomocy często przekraczają „niewidoczną granicę”, za 

którą dają sobie prawo podejmowania decyzji za osoby z upośledzeniem, ograniczając ich 

działania wyręczając lub je ułatwiając. Sytuacja taka prowadzi do konsekwencji wtórnej 

niepełnosprawności i wyuczonej bezradności. Wynika to z tego, Ŝe osoby z upośledzeniem 

częściej doświadczają sytuacji gdzie podkreśla się ich gorszą sprawność intelektualna i 

słabsze umiejętności, a nie eksponuje mocne strony. Według D. Rzedzickiej (2000) 

wizerunek osoby z niepełnosprawnością konstruowany jest w opozycji do pojęcia 

normalności. Ich obraz jest ustalony, wiadomy i zwykle kojarzy się z defektami, 
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uszkodzeniami, deficytami, ograniczeniami, a w konsekwencji z niesamodzielnością i 

koniecznością udzielania pomocy. Środowiska społeczne, często ograniczają, a nie stymulują 

do podejmowania wyzwania. Kolejnym waŜnym czynnikiem warunkującym aktywność osób 

niepełnosprawnych są cechy osobowości osób z upośledzeniem umysłowym, którą wg Earla 

(1973) jest wewnętrzne przekonanie o niemoŜności wykonywania czegoś, realizacja celu, 

wytrwałości w wysiłku, przeciwstawiania się frustracji. To przekonanie o własnej 

niemoŜności (nastawienie na poraŜkę) powoduje zmniejszenie zdolności do przeciwstawiania 

się trudnościom. W tym aspekcie, dla tworzenia przestrzeni Ŝyciowej, waŜności nabiera 

posiadanie przez jednostkę poczucia wiary we własne siły, w moŜliwość sprawstwa. Wiara 

we własne umiejętności i podejmowane działania jest niezbędnym składnikiem działań 

dających moŜliwość kreowania otaczającej rzeczywistości człowieka. U osób z 

niepełnosprawnością ufność we własne siły i potencjał twórczy jest często na niskim 

poziomie. Jednak z drugiej strony naleŜy tu przypomnieć znane fakty biologii człowieka, a 

dotyczące róŜnorodności, która w przypadku osób z upośledzeniem, nie przekracza 

zmienności wewnątrzgatunkowej - wszyscy ludzie reprezentują jeden gatunek biologiczny 

(Malinowski, Strzałko 1996). MoŜemy zatem mówić tu o sytuacji, w której róŜnice w 

działaniu osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych dotyczą zdolności do pokonywania 

napotkanych przeszkód, a co za tym idzie stopnia trudności podejmowanych zadań 

(Cunningham 1991, s. 23). Mimo zmniejszonych moŜliwości przetwarzania informacji 

docierających z otoczenia, osoby z upośledzeniem podejmują aktywności dotyczące 

przekształcania przestrzeni Ŝyciowej mającej na celu poprawę jakości własnego Ŝycia.  

Kolejny czynnik wpływający na kształt przestrzeni Ŝyciowej osób z upośledzeniem 

umysłowym związany jest z podwójną rolą przestrzeni Ŝyciowej, przestrzeni pojmowanej w 

sposób stricte fizyczny i przestrzeni pełniącej funkcję społeczną (Sztumski, Wódz, 1984, s. 

50). Ta ostatnia rola nabiera szczególnego znaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. To 

właśnie w niej doświadczają one wielu niekorzystnych zjawisk jak: marginalizacja, 

naznaczenie czy etykietowanie. Informacje płynące z otoczenia są często niekorzystne, a ich 

gromadzenie powoduje kształtowanie się u osób z upośledzeniem umysłowym wyobraŜeń o 

swoich moŜliwościach na podstawie działań otoczenia, które wynikają z funkcjonujących 

stereotypów (por. Kowalik 1989). Poczucie bycia „innym” wyzwala takŜe u tych osób 

poczucie osamotnienia w relacji podmiot - otoczenie. Człowiek doświadcza samotności 

społecznej, która rodzi się z braku więzi społecznej lub braku przynaleŜności do grupy 

społecznej. Funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym z etykietą inności, w 
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poczuciu dystansu społecznego powodują niezadowolenie z jakości związków społecznych, 

tak istotnych w egzystencji człowieka. Poczucie osamotnienia jest szczególnie bolesne w 

okresie dorosłości, kiedy jednostka nie ma moŜliwości zaspokojenia podstawowej potrzeby 

dorosłości - intymności. Samotność jest dolegliwym uwewnętrznionym stanem świadomości 

konkretnego człowieka, który przeŜywa poczucie dystansu od innych ludzi i wynikająca z 

tego tęsknotę do zbliŜenia się do wspólnot ludzkich, do relacji dających zadowolenie i 

nadających sens dalszemu Ŝyciu (Kawula 1999). Jest mieszaniną uczuć odrzucenia, braku 

akceptacji i codziennych kłopotów spowodowanych bieŜącą sytuacją (Weiss 1973 za: 

Rembowski 1991). W pojawianiu się tego odczucia podkreśla się wpływ podwyŜszonego 

poziomu stresu na skutek subiektywnego doświadczania przez jednostkę braku oczekiwanych 

relacji społecznych (Rola 2004). Stan ten moŜe dotyczyć zarówno aspektu ilościowego 

kontaktów jak i ich jakości.  

Samotność pojawia się w Ŝyciu w momencie gdy jednostka: 

• uświadomi sobie fakt zerwania lub osłabienia więzi uczuciowych łączących ja z 

otoczeniem (Kozielecki 1989), 

• pojawi się niezgodności pomiędzy oczekiwaniami jednostki a jej realnymi moŜliwościami 

(Dołęga 2003, Rembowski 1992), 

• jest przekonana, Ŝe wchodzenie w relacje społeczne z róŜnych przyczyn jest niemoŜliwe 

do osiągnięcia, a czasem wręcz jest zagroŜeniem dla dobrostanu jednostki (Rola 2004), 

• jest zagubiona we współczesnym świecie, w którym nie znajduje oparcia, co powoduje 

poczucie niszczenia przez Ŝycie zbiorowe, odarcie jej egzystencji z autorytetu (Gajda 

1997). 

Jak moŜna zauwaŜyć samotność jest wielowymiarowym doświadczeniem człowieka 

(opisywanym z punktu widzenia psychologii, filozofii, socjologii) o charakterze zarówno 

społecznym, sytuacyjnym czy osobowościowym. Jej źródła naleŜy poszukiwać nie tylko w 

otoczeniu społecznym, ale i w jego przemianach społeczno-obyczajowych oraz w kryzysie 

stosunków międzyludzkich. WiąŜe się to z zachwianiem tradycyjnych wzorców osobowych 

oraz systemów wartości, braku autorytetów oraz zmianie modelu rodziny. Nieumiejętność 

odnalezienia się w zmieniającej się rzeczywistości moŜe wywołać zjawisko samotności 

(Dołęga 2003). W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym te trudności moŜna wiązać 

ze zmianami gospodarczo-społecznymi, wprowadzaniem nowych rozwiązań systemowych. 

Wymuszają one na jednostce umiejętności szybkiego przystosowania się do zmian, czemu nie 
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zawsze jest ona w stanie sprostać. Konsekwencjami stanu emocjonalnego jakim jest 

samotność moŜe być niedorozwój osobowy, kalectwo psychiczne, izolacja od kontaktów z 

innymi, egocentryzm (Rola 2004). Powoduje teŜ poczucie bezradności, bierność wobec 

rzeczywistości, wyzwala niepokój, rodzi poczucie winy i wstydu (por. Dołega 2003, Fromm 

1994, Kozielecki 1989) czasami wyzwala agresję (Rembowski 1992). 

Odczuwane samotności wpływa na jakość i zakres podejmowanych aktywności 

człowieka, co tym samym wiąŜe się z ilością zdobywanych doświadczeń społecznych. 

Skutkiem samotności jest stan izolacji, który moŜe powodować usunięcie jednostki na 

margines Ŝycia i jej wykluczenie. 

W tym podrozdziale omówione zostały wspólne i swoiste czynniki wpływające na 

kształt przestrzeni Ŝyciowej osób z upośledzeniem umysłowym. Zaznaczone zostały - przy 

przyjętym załoŜeniu o istnieniu wspólnych mechanizmów i prawidłowości kształtowania 

przestrzeni Ŝyciowej osób z upośledzeniem i w normie rozwojowej - specyficzne warunki 

interakcji jednostka - otoczenie i istniejące w otoczeniu zagroŜeniami prawidłowego 

funkcjonowania jednostki.  

Istotne wydaje się tu jeszcze zwrócenie uwagi na optymalne środowisko, które 

pozwoli osobie z niepełnosprawnością na doskonalenie umiejętności z poszczególnych 

obszarów aktywności Ŝyciowej, niezbędnych jej w Ŝyciu codziennym (Schalock 1990). 

Stwarzanie takich moŜliwości jest jednym z trzech istotnych aspektów konstruktywnego 

środowiska Realizacja tego postulatu staje się zadaniem wszystkich osób zajmujących się 

zawodowo rehabilitacją, opieką czy wsparciem tych osób. Istotą działań jest wzmacnianie 

dobrego samopoczucia w zakresie fizycznym, materialnym, społecznym i poznawczym, co 

wiąŜe się z ułatwieniem dostępem do pewnych udogodnień np. medycznych, jak i z 

moŜliwościami wyboru, samostanowienia o sobie jednostki. Trzeci aspekt dobrego 

środowiska to promowanie stabilizacji, które oznacza poczucie bezpieczeństwa jednostki w 

przewidywalnym środowisku (por. Wojciechowski 2001, Schalock 1990).  

W rozdziale tym nie podejmowano analizy systemów, w których funkcjonuje 

człowiek tj. rodziny, grupy rówieśniczej, miejsca pracy. Ich znaczenie i wpływ na osoby z 

upośledzeniem umysłowym opisano w rozdziale 1. Celem było opisanie przestrzeń Ŝyciowej 

z jej barierami, które stanowią o dynamizmie jednostki w kreowaniu jej jakości. Istotnym 

czynnikiem wpływającym na jakość przestrzeni Ŝyciowej mają postawy społeczne wobec 

osób z niepełnosprawnością umysłową, które wymagają dalszego przybliŜenia.  
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2.3. Postawy społeczne wobec osób z upośledzeniem umysłowym 

Literatura z zakresu pedagogiki specjalnej pozwala dostrzec, iŜ kaŜde społeczeństwo, 

począwszy od wspólnot plemiennych, aŜ do współczesności, stawało przed problemem 

niepełnosprawności i postaw wobec niej. Na przestrzeni wieków postawy oscylowały od 

wrogości poprzez litość i strach (wraz z działalnością charytatywną) aŜ do okresu 

podejmowania wnikliwych badań i prób integracji społecznej (por. Lipkowski 1981, 

Sękowska 2001). Związane to było ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną i gospodarczą, a 

takŜe z rozwojem społecznym. W czasach staroŜytności dokonywano eliminacji dzieci 

chorych i słabych w dąŜeniu do zdrowego i silnego społeczeństwa. W pierwszych wiekach 

naszej ery nastąpił zwrot w postawach społecznych wobec osób z niepełnosprawnością, czego 

wynikiem było pojawienie się prac z zakresu wiedzy i lecznictwa niewidomych, które 

przyczyniły się do zmiany spojrzenia na sprawnych inaczej (por. Lipkowski 2001, Sękowska 

2001). Kolejne wieki to okres postaw opartych na litości wobec inności kiedy to zaczęto 

rozpowszechniać idee niesienia pomocy chorym poprzez działalność charytatywną instytucji 

kościelnych i innych powołanych do tego celu. Osobami, które wpłynęły na zmianę sposobu 

patrzenia na jednostki o niepełnej sprawności i zapoczątkowały okres szczegółowych badan 

wraz z próbami integracji to Jan Amos Komeński i John Lock. Propagowali oni poglądy 

mówiące o „normalnym traktowaniu” osób z niepełnosprawnością i dąŜyli do nauczania osób 

mniej sprawnych. J. A. Komeński twierdził, Ŝe: „Wszyscy ludzie mają uczyć się wszystkiego, 

co jest ludzkie, poniewaŜ są ludźmi” (Lipkowski 2001, s. 52).  

Obecnie mówi się o szeroko rozumianej rehabilitacji, integracji społecznej i 

normalizacji, takŜe o prawach tych osób w kontekście praw człowieka. W rzeczywistości 

jednak napotykają one zbyt wiele przeszkód, by mogły w pełni z tych praw korzystać. 

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w rzeczywistości społecznej obarczone jest 

pewnymi barierami, które utrudniają im pełne w nim uczestnictwo. B. Zmaczyńska-Witek 

(1997, s. 11-32) zwraca uwagę na dwie istotne kategorie barier społecznych jakimi są; 

czynniki kształtujące negatywny stosunek do osób z niepełnosprawnością oraz negatywne 

postawy i stereotypy. Te ostatnie zajmują istotne miejsce w kreowaniu sytuacji kaŜdego 

człowieka.  

Postawy rozwijają się w człowieku pod wpływem środowiska społecznego. Nabierają 

społecznego charakteru na skutek socjalizacji, a takŜe ze względu na społeczny przedmiot 

postawy oraz społeczny kontekst. Mogą dotyczyć zarówno przedmiotów o charakterze 

indywidualnym (poszczególne osoby), jak i zbiorowym (grupa osób) (Mika 1984). Postawa 
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dotyczy ogółu względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec przedmiotu (Nowak 

1973, s. 23). Ta definicja podkreśla skłonności człowieka do zachowania się w określony 

sposób wobec przedmiotów, osób, grup społecznych, problemów, jak równieŜ odnosi się do 

specyficznej ich oceny. Przyjmowanie określonych postaw przez indywidualne osoby bądź 

grupy społeczne dotyczyć moŜe wielu aspektów, które kształtują stosunek do tych jednostek, 

a jednocześnie wyznaczają relacje człowiek - człowiek. Determinują one w duŜym stopniu 

nasze reakcje na bodźce społeczne, uczucia, myśli oraz postępowanie wobec innych osób i 

grup (Bohner, Wanke 2004). 

Postawy i nastawienia społeczeństwa, wobec osób z niepełnosprawnością są mocno 

zróŜnicowane. Badania wykazują, Ŝe moŜna je podzielić na trzy kategorie: 

• postawy pozytywne, które przejawiają się w akceptacji osoby z niepełnosprawnością 

(osoby je reprezentujące aprobują kontakty z osobą z niepełnosprawnością, dostrzegają jej 

godność, wyraŜają Ŝyczliwość i szacunek wobec niej), 

• postawy ambiwalentne, które przejawiają się w obojętnym stosunku do osoby z 

niepełnosprawnością, 

• postawy negatywne, które przejawiają się brakiem akceptacji, niechęcią do tych osób 

(Larkowa 1970). 

Zdaniem J. Granofsky’ego (Granofsky 1955, za: Sękowski 1994, s. 25-26), postawy 

pozytywne bądź negatywne moŜna scharakteryzować ze względu na:  

• kryterium oceny osoby z niepełnosprawnością,  

• kryterium poznawcze,  

• kryterium emocjonalnych interakcji społecznych.  

Pozytywne postawy charakteryzują się:  

• obiektywną i realną oceną wpływu niepełnosprawności na psychikę i funkcjonowanie 

człowieka, ograniczeń i moŜliwości osoby z niepełnosprawnością,  

• pozytywnym nastawieniem poznawczym (przedmiotem zainteresowania jest człowiek, a 

nie tylko jego niepełnosprawność): znajomością potrzeb osób z niepełnosprawnością i 

poziomu ich zaspokojenia, obiektywnym dostrzeganiem zalet i moŜliwości tych osób oraz 

ich osiągnięć,  
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• pozytywnymi zachowaniami społecznymi: społeczną akceptacją i szacunkiem dla osoby z 

niepełnosprawnością, przeciwdziałaniem izolacji, naturalnym i Ŝyczliwym kontaktem z 

tymi osobami, podejmowaniem kontaktów interpersonalnych i współpracy z nimi, i ich 

integrowaniem. 

Postawy negatywne wobec osób z niepełnosprawnością, zdaniem J. Granofsky’ego 

(tamŜe), charakteryzują się:  

• uczuciem litości lub nadopiekuńczości wobec tych osób: niedocenianiem, ciekawością 

deprecjonowaniem, przecenianiem wpływu niepełnosprawności na psychikę, 

wyolbrzymianiem ograniczeń, 

• negatywnym nastawieniem poznawczym: przesadnym zajmowaniem się wyglądem osoby 

z niepełnosprawnością, zwracaniem szczególnej uwagi na niepełnosprawność, 

przecenianiem brzydoty, 

• negatywnym nastawieniem społecznym: powiększaniem dystansu społecznego, brakiem 

akceptacji dla udziału osób z niepełnosprawnością w róŜnych kontaktach i interakcjach 

społecznych, uczuciem lęku i zakłopotania w obecności tych osób.  

MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe postawy wobec osób z niepełnosprawnościami są 

fenomenem złoŜonym z wielu wymiarów i mogą występować w dwu formach (Gething 

1991). Pierwsza jako postawa zgeneralizowana i przejawiająca się w ogólnej tendencji do 

identyfikowania tych osób jako odmiennych od sprawnej części społeczeństwa - jest ona 

przewaŜnie negatywna. Druga forma przejawia się w specyficznym ustosunkowaniu się do 

osób z niepełnosprawnością, zaleŜnym od stopnia i zakresu ich niepełnosprawności - te 

specyficzne postawy przyjmują strukturę hierarchiczną. Postawy społeczne wobec tej grupy 

osób są bardzo róŜnorodne i wyraŜają się we wszystkich swych składnikach: poznawczych 

(wiedza i przekonania dotyczące osób z niepełnosprawnością), emocjonalnych (emocjonalno-

oceniających) i behawioralnych (Sękowski 1994a). Niejednokrotnie postawy te mają zmienny 

charakter i często występuje w nich brak spójności. Dotyczy to szczególnie rozbieŜności 

pomiędzy werbalnie deklarowanymi postawami, a rachowaniem oraz między werbalnymi 

deklaracjami a postawami rzeczywistymi. Wielokrotnie werbalne deklaracje są 

determinowane normami i konwenansami społecznymi oraz lękiem przed negatywną oceną 

społeczną i - nierzadko - maskują negatywne, a nawet wrogie postawy rzeczywiste. Zatem 

postawy prezentowane wobec osób z niepełnosprawnością mają charakter ukryty lub jawny.  
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Ogólniejszy proces orzekania o cechach jednostek, które są obciąŜone mitami i mają 

bardzo mało wspólnego z rzeczywistością nazywamy stereotypizowaniem. Przyczyna 

trudności w kontaktach ludzi zdrowych z osobami z niepełnosprawnością tkwi w posiadaniu 

przez nich pewnych stereotypów co do wyglądu i funkcjonowania ludzi z upośledzeniem, w 

związku z czym wszelka inność budzi w nich niepokój. Z definicji stereotypu wynika, Ŝe są to 

uproszczone reprezentacje umysłowe, które odnoszą się do róŜnych kategorii społecznych 

[…] (Kurcz 2001), cechuje je z góry przyjęte często tendencyjne, wyobraŜenia o tym jak 

ludzie danej rasy, narodowości, czy zawodu wyglądają lub jak się zachowują (Zimbardo 

1994, s. 682). Ich zawartość treściowa pochodna jest doświadczeniom i nastawieniom 

emocjonalnym (Lewicka 2002).  

Mówiąc o stereotypach moŜemy je określić jako często nieuzasadnione, które nie 

odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy, rozmijają się z rzeczywistością. Jednocześnie ich 

istnienie powoduje wg E.H. Pfuhla określone konsekwencje (za: Siemaszko 1993, s. 35). 

Zatem postawy: 

- mogą być traktowane jako rzeczywisty zestaw cech lub zachowań poszczególnych 

kategorii osób, 

- sprawiają, Ŝe pojawia się tendencja do oczekiwania nieodpowiedniego zachowania danej 

osoby oraz interpretowania określonych sytuacji jako przejawów dewiacji, 

- powodują, Ŝe dochodzi do odrzucenia przez społeczną widownię osób odpowiadających 

stereotypom dewiacyjnym, 

- stanowią podstawę do prowadzenia negatywnej selekcji jednostek, które zostaną 

formalnie naznaczone piętnem inności (tamŜe). 

Konsekwencje te ściśle odnoszą się do sytuacji osób z niepełnosprawnością, a w 

szczególności do osób z upośledzeniem umysłowym wpływają bowiem na postawy społeczne 

oraz sposób traktowania tych osób.  

Stereotypy jako schematyczne poglądy wykazują podobieństwo do uprzedzeń bowiem 

charakteryzują się przewagą negatywnych tendencji oceniających. ZauwaŜalny jest związek 

miedzy stereotypami i uprzedzeniami. Z jednej strony stereotypy stanowią poznawczą 

podstawę uprzedzeń, a z drugiej strony pełnią pewną funkcję punktu widzenia osób 

uprzedzonych: pozwalają im uzasadnić wrogość i negatywne uczucia wobec określonych 

grup (Heatherton i in. 2008).  
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W analizie postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym warto 

zwrócić uwagę na czynniki wpływające na charakter postaw wobec nich, a takŜe na sytuację 

tych osób na tle osób z innym rodzajem niepełnosprawności.  

Badania nad uwarunkowaniami postaw wobec osób z niepełnosprawnością, 

prowadzone w konwencji psychologii poznawczej i humanistycznej, przedstawił w swojej 

pracy A.E. Sękowski (1994). ZałoŜył, on Ŝe osobowość jako centralny system regulujący i 

integrujący związki oraz relacje jednostki z otoczeniem określa kierunek kształtowania się 

odniesień do rzeczywistości, a więc takŜe do osób z niepełnosprawnością. W badaniach brano 

pod uwagę dyspozycyjne i motywacyjne wymiary osobowości, takie jak: poziom inteligencji, 

preferencję stylów poznawczych, hierarchię wartości i samoocenę. Stwierdzono, Ŝe postawy 

pozytywne i negatywne warunkowane są odmiennymi cechami osobowości osób 

pełnosprawnych. Predykatorami postaw pozytywnych są: inteligencja ogólna, zdolności 

twórcze, wysoka samoocena i związana z nią samoakceptacja, przy jednoczesnej 

ambiwalencji samoocen cząstkowych, hierarchia preferowanych wartości - pozytywne 

odniesienie do wartości społecznych, religijnych, moralnych i artystyczno-estetycznych, przy 

jednoczesnym negatywnym stosunku do wartości ekonomicznych, teoretycznych i 

prestiŜowych. Kolejnym wymiarem regulującym relacje z otoczeniem jest samoocena łącząca 

się z dojrzałością emocjonalną, przystosowaniem społecznym i pozytywnym obrazem świata 

i innych sprzyja występowaniu pozytywnych i stabilnych postaw wobec innych ludzi, 

zwłaszcza potrzebujących pomocy (np. dzieci, osoby starsze, chore, niepełnosprawne); osoby 

o dodatniej samoocenie są skłonne do bezinteresownego obdarzania innych pozytywnymi 

uczuciami (Zaborowski 1980). Negatywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością 

warunkowane są z kolei przez: niską inteligencję, niski poziom zdolności twórczych, 

zaleŜność od pola percepcyjnego i impulsywność, niską samoocenę, preferowaną hierarchię 

wartości - preferencja dla wartości prestiŜowych, ekonomicznych i teoretycznych, przy 

niskiej ocenie wartości moralnych, społecznych, religijnych i artystyczno-estetycznych. Wiele 

prac badawczych poświęconych jest zaleŜności między postawami a lękiem, traktowanym 

jako względnie stała cecha osobowości lub teŜ aktualny stan jednostki. Na podstawie tych 

badań moŜna stwierdzić, Ŝe wysoki poziom lęku implikuje negatywne postawy, a takŜe 

ogranicza efektywność programów modyfikujących postawy, opartych zarówno na przekazie 

poznawczym, jak i na bezpośrednim kontakcie z osobami niepełnosprawnymi (Krause i in. 

1991). Osoby o wysokim poziomie lęku (w rozumieniu cechy lub stanu) częściej przypisują 

osobom z niepełnosprawnością negatywne emocje i opisują ich w sposób pejoratywny. Lęk 
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przed chorobą i kalectwem, które moŜe zagraŜać jednostce lub jej rodzinie, skłania do 

zachowania dystansu społecznego wobec tych osób, choć prowadzić teŜ moŜe do współczucia 

i udzielania anonimowej pomocy, ale bez nawiązywania osobistego kontaktu, który jest zbyt 

zagraŜający. Negatywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością mogą wynikać z lęku 

przed ich odmiennością, z obawy przed ich niesamodzielnością i uzaleŜnieniem lub niekiedy 

przed odpowiedzialnością wobec tych osób (Ostrowska 1997). Lęk często przejawia się w 

myśleniu magicznym, które opiera się na załoŜeniu, Ŝe to, o czym się nie mówi, nie istnieje. 

A więc jeŜeli nie mówimy o niepełnosprawności, nie kontaktujemy się z tymi osobami, to 

problem niepełnosprawności nie istnieje, a tym samym nie dotyczy nas samych (Witkowski 

1994).  

Jednak w ostatnich latach postawy wobec osób z niepełnosprawnościami i 

świadomość ich obecności w Ŝyciu społecznym ulegają zmianom, co potwierdzają badania 

prowadzone w latach 1978, 1987, 1993 (Ostrowska 1994) oraz w 1999 (Pracownia badań 

Społecznych 1999) i 2005r. (Raport Osoby Upośledzone w Polsce 2005). ZauwaŜa się w nich 

przychylność dla idei integracji. Niestety dotyczy to tylko kilku aspektów Ŝycia społecznego, 

najczęściej w obszarze spędzania wspólnego czasu i sąsiedztwa. Natomiast ciągle niska jest 

tolerancja w zakresie nauki i pracy. Negatywne postawy oraz przesądy w stosunku do tych 

osób - powodują ograniczenie ich uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, aktywności i pełnienia 

róŜnych ról oraz wyznaczania dla nich wąskiego wachlarza zawodów i stanowisk pracy 

(Maciarz 1999, s. 41). W sferze kontaktów osobistych zauwaŜyć moŜna zróŜnicowanie 

dystansu w zaleŜności od rodzaju niepełnosprawności. Najsilniejsze negatywne emocje budzi 

upośledzenie umysłowe i choroba psychiczna (Ostrowska 2002). Jest to grupa osób z 

niepełnosprawnością wobec, których społeczeństwo zachowuje większy dystans niŜ wobec 

innych grup ludzi z niepełnosprawnościami (Giryński, Przybylski 1992). Badania pokazują, 

Ŝe te osoby są o wiele bardziej negatywnie spostrzegane przez otoczenie niŜ osoby z innymi 

rodzajami niepełnosprawności (niewidomi, głusi, kalecy) (Giryński, Przybylski 1993). 

RównieŜ R.J. Jones (1974 za: Kossewska 2007) w swoich badaniach, zauwaŜa, Ŝe 

postawy wobec osób z niepełnosprawnościami róŜnicują się w zaleŜności od stopnia 

fizycznego kalectwa, zaburzeń psychospołecznych i upośledzenia umysłowego i przejawiają 

się poprzez zachowanie społecznego dystansu w sytuacjach społecznych. Wyniki badań 

empirycznych autor przedstawił w formie graficznej (rys. 2.2) która ukazuje hierarchiczną 

strukturę postaw wobec osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaj kontaktów społecznych, 

jakie osoby sprawne byłyby skłonne nawiązać z tymi osobami.  
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Rysunek 2.2 Hierarchiczna struktura postaw (i kontaktów społecznych) wobec osób z 
niepełnosprawnościami Jones R.J. 

Źródło: R. J. Jones 1974, 430-435.  

Analizując międzynarodowe badania dotyczące postaw moŜna zauwaŜyć w nich 

pewne ogólne tendencje: 

• liczenie się z pozytywnymi i negatywnymi nastawieniami do osób upośledzonych 

umysłowo nie jest uzaleŜnione kulturowo, 

• osoby z brakami fizycznymi są oceniani powszechnie bardziej negatywnie niŜ osoby bez 

takich braków, 

• odchylenia psychiczne są oceniane duŜo bardziej negatywnie niŜ odchylenia fizyczne, 

• kontakt z upośledzonymi osobami niekoniecznie prowadzi do pozytywnych nastawień, ale 

wymaga on korzystnych okoliczności, 

• postawy - równieŜ wobec osób z upośledzeniem - są, o ile stanowią produkt procesów 

socjalizacyjnych, róŜnorodne i ulegają przemianom historycznym (Cloerkes za: Otto 

2005, s. 394). 

To negatywne postrzeganie osób z upośledzeniem umysłowym jest przyczyną 

trudności w przebiegu interakcji tych osób ze środowiskiem społecznym: osoby sprawne w 

typowych interakcjach dzieli duŜy dystans społeczny w stosunku do osób z upośledzeniem 

umysłowym, i to niezaleŜnie od płci, poziomu wykształcenia, zawodu. Przyczyną tak duŜego 

dystansu jest niski stan wiedzy na temat przyczyn, specyfiki i moŜliwości rozwojowych osób 

z upośledzeniem umysłowym. Taki stan rzeczy wykazały badania prowadzone w grupie 

młodzieŜy, która posiadała niski poziom wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, osobach 

niepełnosprawnych i ich moŜliwościach przy znacznym wyolbrzymieniu ograniczeń 
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wiąŜących się z inwalidztwem (Konarska 1994, Oszustowicz 1995). MłodzieŜ deklarowała 

pozytywne postawy i chęć niesienia pomocy niepełnosprawnym rówieśnikom, ale ze względu 

na brak kontaktów z osobami z niepełnosprawnością (poza nielicznymi przypadkami 

niepełnosprawności w najbliŜszej rodzinie) moŜna przypuszczać, Ŝe deklarowane, 

zwerbalizowane postawy mogą róŜnić się od rzeczywistych. MłodzieŜ ucząca się w klasach 

masowych uwaŜa szkoły specjalne za optymalne miejsce kształcenia uczniów z 

upośledzeniem umysłowym: jako miejsce, gdzie nie będą oni naraŜeni na przykrości 

(Oszustowicz 1995). W badaniach W. Dykcika (1996) zaledwie 1/7 osób spośród otocznia 

społecznego postrzegała osoby upośledzone w sposób pozytywny, sprzyjających rozwijaniu 

działań prointegracyjnych. Najczęściej osoby badane przejawiają wobec osób z 

niepełnosprawnością umysłową postawy obojętne lub negatywne (Zasępa 1998, Kościelak 

1996). Te ostatnie cechuje m.in. nadmierne uczucie litości, nadopiekuńczość, przecenianie 

brzydoty kalectwa czy w końcu, co najgorsze, powiększanie dystansu społecznego, a takŜe 

uczucie lęku bądź zakłopotania w obecności osób z dysfunkcjami (Kossewska 2007). 

Społeczeństwo polskie przypisuje osobom upośledzonym umysłowo pewne cechy, które 

utrudniają kontakty społeczne i ukazują ich nieporadność. Są to słabość lękliwość i 

niepewność siebie, skrytość, lękliwość i zgorzkniałość (Ostrowska 1997), bierność, 

automarginalizacja i rezygnacja z kierowaniem własnym Ŝyciem (Błeszyńska 2001) 

draŜliwość, agresywność i wybuchowość (Korzon 2004, s. 33). 

Przypisywanie określonych cech powoduje, Ŝe upośledzenie pojmowane jest jako 

zbiór znaczeń jakie nadaje mu społeczeństwo. „Etykiety”, które są nadawane osobom z 

niepełnosprawnością umysłową wtłaczają je „w kategorię, która jest wypełniona społecznymi 

znaczeniami i uprzedzeniami [...] osobowość jakby zastyga w postaci upośledzenia” 

(Gustavsson, Zakrzewska-Manterys, 1997, s. 13). W efekcie takich przekonań osoba zaczyna 

być postrzegana jako całkowicie niezdolna do Ŝycia społecznego, co w połączeniu z 

„wymuszoną” akceptacją narzucanych przez otoczenie ograniczeń wywołuje u osób z 

upośledzeniem umysłowym ograniczenie własnej aktywności Ŝyciowej, bezwiedne 

„przyzwolenie” na wyznaczoną przez innych rolę (Flauczewska 2000). Odbiegające od normy 

zachowanie sprawia, Ŝe osoba ta zostaje rozpoznana jako osoba z upośledzeniem 

umysłowym, w efekcie czego osoba ta zaczyna postępować zgodnie z przyjętą rolą (Bogdan 

1997, Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 1997). MoŜna tu zatem mówić o upośledzeniu nie 

jako o stanie organizmu, ale stanie funkcjonowania jednostki, które powstaje w wyniku 

interakcji osoby ze środowiskiem (Kościelska 1995, Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 



 

92 

1997). Osoby z niepełnosprawnością umysłową są spostrzegane jako dewianci i osoby 

niekompetentne (śuraw 1998, s. 349). Taką etykietę, w myśl poglądów B. Farbera (1968, za: 

Kowalik 1989, s. 107) moŜe nadać społeczeństwo. Autor podkreśla, Ŝe róŜnica między 

dewiantem, a osobą niekompetentną polega równieŜ na tym, Ŝe dewiant (świadomie lub nie) 

postępuje w sposób sprzeczny z obowiązującymi normami, a osoba niekompetentna stara się 

ich przestrzegać, ale robi to błędnie. Gdy osoba z upośledzeniem otrzymuje etykietę dewianta 

wiąŜe się to z odrzuceniem. Otoczenie społeczne wymusza na nim zachowania odbiegające 

od normy, które jest wynikiem oczekiwań i nacisków społecznych. Zatem osoby dorosłe z 

niepełnosprawnością funkcjonujące w społeczeństwie w interakcjach z innymi ludźmi, 

znajdują się zarówno w sytuacjach sprzyjających, jak i trudnych sytuacjach deprywacji, 

przeciąŜenia i zagroŜenia (Sochmiałek 2004). Niepełnosprawność traktowana jest jako jedna z 

przyczyn marginalizacji społecznej zarówno wskutek istniejących mechanizmów separacji, 

jak i wielu barier oddzielających ludzi z niepełnosprawnościami od reszty społeczeństwa 

(Zrałek 1999). 

Pojawia się tu kolejny czynnik, który przyczynia się do funkcjonowania stereotypów, 

a który dotyczy braku znajomości konsekwencji, jakie wynikają z izolacji społecznej, 

wtłaczania tych osób w pewne schematy i nadawania im etykiet. Tym czynnikiem społecznej 

transmisji stereotypów jest język, który jest jednym z elementów kreujących rzeczywistość 

społeczną. Jako psychofizyczny nośnik myśli o charakterze społeczno-kulturowym zawiera 

określoną klasyfikację, hierarchizację oraz taksonomię […] jest interpretacją i aksjologizacją 

rzeczywistości (Anusiewicz 1995). To właśnie określony sposób opisywania jednostki z 

dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi determinuje zarówno percepcję społeczną i 

podejmowane wobec niej oddziaływania (Błeszyński 2001). Obecnie działania na rzecz osób 

z upośledzeniem umysłowym obejmują równieŜ starania o unikanie słów o zabarwieniu 

pejoratywnym, które opisują osoby z niepełnosprawnością umysłową zarówno w terminologii 

badawczej jak i w języku potocznym. Opinia społeczna ma silny wpływ na obraz własnej 

osoby u jednostek z upośledzeniem umysłowym, co w konsekwencji wpływa na 

podejmowanie lub nie autonomicznych działań i aktywności jednostki. Sądy płynące z 

otocznia społecznego moŜemy traktować jako elementy doświadczeń społecznych jakim 

podlegają osoby z niepełnosprawnością umysłową. Negatywny odbiór społeczny powoduje, 

Ŝe osoby o obniŜonej sprawności umysłowej często odczuwają lęk przed brakiem akceptacji i 

moŜliwością odrzucenia. TakŜe ilość negatywnych doświadczeń Ŝyciowych wpływa na to, Ŝe 

osoby te nastawiają się na poraŜki w kaŜdej nowej sytuacji Ŝyciowej. Są oni bardziej 
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wyczuleni na sytuacje frustracyjne, na skutek czego reagują intensywnie nawet na słabe 

bodźce. Konsekwencją impulsywnych zachowaniach jest odbiór społeczny 

niepełnosprawnych umysłowo jako zagraŜających i odmiennych. Mechanizmem obronnym 

przed negatywnymi oceanami płynącymi z otoczenia powodującymi stres staje się zawyŜona 

samoocena (RóŜycka 1959, Gurycka 1970) lub pojawia się obniŜony krytycyzm, jaki 

charakteryzuje osoby o obniŜonym poziomie intelektualnym (por. Kościelak 1987, Giryński 

1976, Pilecka 1990, Olszewski 1995, Janiszewska-Nieścioruk 1999). Z jednej strony 

konsekwencją samooceny nieadekwatnej i zaniŜonej jest nie podejmowanie zadań 

sprawiających nawet minimalna trudność co związane jest z brakiem wiary we własne siłą. 

Ten rodzaj samooceny obniŜa aktywność jednostki, a w konsekwencji prowadzi do 

ograniczenia kontaktów społecznych i izolacji. W przypadku samooceny zawyŜonej 

występuje bezkrytyczna gotowość do podejmowania trudnych zadań, którym nie odpowiada 

rzeczywisty poziom umiejętności i zdolności. Taka sytuacja sprzyja konfliktom z otoczeniem, 

a doznawanie poraŜek w wyniku braku efektów powoduje często załamanie i rezygnację 

(Janiszewska-Nieścioruk 1996, s. 55). NienadąŜanie za pełnosprawnymi członkami 

społeczności, niemoŜność osiągania wyŜszych celów, stałe poczucie krzywdy - to czynniki 

najczęściej frustrujące (Bartkowicz 1984). Nie ulega wątpliwości, Ŝe konsekwencją tych 

sytuacji jest stres i problemy psychiczne.  

Poziom poczucia własnej wartości wpływa równieŜ na stosowanie stereotypów przez 

jednostki w normie. Ostatnie badania sugerują, Ŝe kiedy zagroŜone jest poczucie własnej 

wartości jednostki, dochodzi do szybkiej aktywacji stereotypów, w rezultacie wzrasta 

negatywne nastawienie wobec obiektów stereotypu, co pozwala przywrócić zagroŜone 

poczucie własnej wartości (Heatherton i in. 2008).  

Do specyficznego postrzegania przyczyniają się teŜ media, w których najczęściej 

kreowany wizerunek osoby z niepełnosprawnością to osoba godna poŜałowania i cierpienia, 

wróg samego siebie, przedmiot przemocy, obiekt drwin, cięŜar dla społeczeństwa czy teŜ 

posiadający szczególne zdolności i umiejętności - tzw. superkaleka (Barnes 1997, za: Cytlak 

2006). Przy takim nacechowaniu osób z upośledzeniem umysłowym moŜna przytoczyć 

definicje piętna, która mówi, Ŝe jest to: „cecha lub znamię, które naznacza nosiciela jako 

kogoś ułomnego, kto moŜe być traktowany gorzej niŜ „normalni” ludzie (Heatherton i in. 

2008, s. 95). Napiętnowane osoby posiadają (przynajmniej w przekonaniu innych) jakiś 

atrybut lub jakąś cechę, która symbolizuje toŜsamość dewaluowaną w określonym kontekście 

społecznym (tamŜe). 
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Jak widać z powyŜszych rozwaŜań istnienie w społeczeństwie stereotypów i 

uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością umysłową wskazuje na konieczność zmiany 

istniejącej sytuacji. Warto zatem wskazać przykłady działań badaczy podejmujących takie 

próby i wyznaczających kierunki zmian. 

Badania wskazują (Guskin 1973, za: Sękowski l994b), Ŝe istnieje moŜliwość 

modyfikacji negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością poprzez stwarzanie 

moŜliwości nawiązania osobistych kontaktów z tymi osobami, pełniącymi powszechnie 

akceptowane role społeczne. Istotną rolę w kształtowaniu się postaw odgrywają własne 

doświadczenia w pracy i kontaktach osobistych z niepełnosprawnymi. Ludzie, którym brak 

takich doświadczeń, przejawiają zdecydowanie niechętne postawy wobec niepełnosprawnych, 

natomiast ci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo lub niepełnosprawnego członka 

rodziny, przejawiają najbardziej pozytywne postawy (Hagen, Powell, Adams 1983). Postawy 

wobec osób o niepełnej sprawności mogą podlegać zmianom. A. Towner (1984) przedstawił 

analizę 46 badań poświęconych modyfikacji postaw wobec inwalidów i stwierdził, Ŝe 

manipulując poznawczym komponentem postawy (przez wzbogacenie wiedzy na temat osób 

niepełnosprawnych) wpływa się na komponent emocjonalny - takŜe czynnik konstytuujący 

postawę. A. Towner uznał teŜ, iŜ efektywność róŜnorodnych technik poznawczych, jakich 

uŜył w badaniach, jest taka sama, a więc z jednakowym powodzeniem moŜna stosować 

wykład, dyskusję kierowaną, odgrywanie ról, kontakt bezpośredni. Szczególne znaczenie dla 

modyfikacji postaw ma klimat emocjonalny panujący w grupie rówieśniczej (Sękowski 1996, 

1999). Postawy dzieci i młodzieŜy wobec rówieśników z zaburzeniami rozwoju takŜe mogą 

podlegać modelowaniu. Rozbudowanie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, 

moŜliwościach, ograniczeniach, problemach codziennego Ŝycia i podstawach rewalidacji, a 

takŜe osobiste kontakty w formie zabaw, dyskotek, zawodów sportowych, wycieczek 

prowadzą do zmiany obrazu takiej osoby i modyfikacji motywacji leŜącej u podstaw 

podejmowania z nią kontaktów (Oszustowicz 1995). Modyfikacja postaw wobec nich 

zachodzi teŜ w przypadku zastosowania odpowiednich form pracy w szkole: uczenia się 

wzajemnego i uczenia się kooperacyjnego (Miller, Roth 1993). Badania prowadzone przez 

S.E. Miller i M.A. Roth dowodzą, Ŝe pod wpływem integracyjnego nauczania (program trwał 

5 tygodni) zmieniają się postawy wobec niepełnosprawnych rówieśników. Podobny efekt 

przynosi integracja realizowana podczas zajęć sportowych (Archie, Sherill 1989): sprawni 

uczniowie, biorący udział w integracyjnych zajęciach sportowych, bardziej pozytywnie 

oceniają swoich niepełnosprawnych kolegów i częściej opisują ich jako wesołych, 
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interesujących, aniŜeli uczniowie szkoły masowej pozbawieni kontaktów z takimi 

rówieśnikami. Teoretycznego uzasadnienia moŜna tu szukać w teorii G.W. Allporta, 

wyjaśniającej rozwój uprzedzeń rasowych (Allport 1958, za: Aronson 1995), mówiącej, iŜ 

jesteśmy skłonni podejmować kontakty z osobami o podobnym statusie, ale wspólne 

zaangaŜowanie róŜnych grup w działalność stanowiącą wspólną wartość i przynoszącą 

obopólną satysfakcję prowadzi do akceptacji członków odmiennej grupy. Modyfikacja 

negatywnych postaw wobec osób o niepełnej sprawności zaleŜy teŜ od przedmiotu postawy, 

tzn. od rodzaju niesprawności oraz od przejawianego przez te osoby typu zachowania. Wpływ 

stereotypów moŜe być osłabiony, kiedy człowiekowi dostarczy się informacji o jakiejś 

wyjątkowej cesze postrzeganej jednostki lub kiedy odpowiednio ukierunkuje się jego 

motywację i cele (Heatherton i in. 2008).  

Kolejne działania osłabiające funkcjonowanie negatywnych postaw i uprzedzeń 

związane są z procesem normalizacji dewiacji w aspekcie osób z normą. Polega on według 

Davisa (za: Siemaszko 1993) na zmianie postępowania jednostki, która zaczyna traktować 

jako normalne i akceptowalne to, co początkowo wydawało się nienaturalne, dewiacyjne bez 

względu na to czy wraŜenie to było uzasadnione i trafne. Działanie normalizacyjne polega na 

stopniowym „oswajaniu” uczestników interakcji z faktem odchylenia od normy jednego z 

partnerów. Otoczenie w wyniku tego przestaje stopniowo postrzegać daną jednostkę przez 

pryzmat jej dewiacyjnego statusu. Wszelkie przedsięwzięcia na rzecz normalizacji są z jednej 

strony wyrazem korzystanie zmieniającej się świadomości społecznej w sferze postaw, z 

drugiej efektywnym środkiem oddziaływania na tę świadomość (Wojciechowski 2003). 

W procesie normalizacji dewiacji wyróŜnia się trzy podstawowe fazy:  

• pierwsza faza - w niej następuje pozorna akceptacja; w tej sytuacji partnerzy interakcji 

zdają sobie sprawę z anomalii jednego z członków grupy, ale zachowują się tak jakby 

tego faktu nie dostrzegali, 

• druga faza - faza przejścia - dochodzi tu do wzajemnego przejmowania ról między 

dewiantem a otoczeniem; to stadium procesu normalizacji zostaje osiągnięte wtedy, gdy 

otoczenie zaczyna dostrzegać go poprzez pryzmat takŜe innych jego cech, nie tylko 

odmiennych, 

• faza trzecia - tutaj dewiacja zostaje uznana za fragment osobowości człowieka 

niepełnosprawnego; jest to coś co posiada, ale nie przeszkadza to w normalnych 

kontaktach z nim; dochodzi tu do prawdziwej akceptacji pomimo odmienności jej cech; 
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jej upośledzenie zostaje zaakceptowane i włączone w obszar normalności (Siemaszko 

1993, s. 361). 

Faza trzecia wytworzy się wtedy, gdy osoby niepełnosprawne pozostaną w 

autentycznych więziach społecznych z innymi ludźmi, mając poczucie akceptacji i 

przynaleŜności do grupy społecznej, które tworzą, oraz gdy aktywnie uczestniczą w Ŝyciu tej 

grupy, czują się w niej bezpiecznie i odnoszą sukcesy (Lipińska 2000, s. 41). MoŜliwość 

osiągnięcia takiego stanu wymaga zaistnienia w społeczeństwie pewnych czynników tj: 

akceptacji wobec osób z niepełnosprawnością, umoŜliwianie im funkcjonowania w rolach 

społecznych, a takŜe ułatwienie im realizacji aktywności na właściwym dla nich poziomie. Tu 

właśnie swoje miejsce znajduje koncepcja normalizacji, która przez swoje środki i metody 

oraz róŜnorodne oferty rewalidacyjne i integracyjne umoŜliwia osobom z 

niepełnosprawnością zaistnienie w środowisku społecznym. Poprzez jej określone działania w 

podstawowych sferach Ŝycia osób dorosłych z niepełnosprawnością (praca, rodzina, 

mieszkanie, edukacja, spędzanie wolnego czasu) stworzone zostają szanse zapewnienia 

wysokiego poziomu ich jakości Ŝycia (Stochmiałek 2004). 

Obroną przed negatywnymi postawami społecznymi jest teŜ tworzenie przez osoby 

niepełnosprawne swoistych subkultur, których funkcjonowanie nie róŜni się zasadniczo od 

funkcjonowania innych subkultur. Jako jej członków moŜna takŜe traktować grupę osób 

zainteresowanych integracją z osobami z niepełnosprawnością (złoŜoną z samych 

niepełnosprawnych, ich rodzin i wszystkich bezpośrednio lub pośrednio sprzyjających 

integracji). Funkcjonowanie tych grup jest społeczną obroną przed stygmatyzacją, a celem 

jest wspieranie grupowej toŜsamości i interesów członków grupy, wzajemne wsparcie (por. 

Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 1997).  

PowyŜsze rozwaŜania dotyczące postaw społecznych wobec osób z 

niepełnosprawnościami dowodzą, iŜ, nie są one stałe i ulegają zmianom, a czynnikami 

determinującym te zmiany dawniej i dziś są m.in.: obowiązujące normy społeczne, 

przekonania, polityka socjalna, poziom kultury i warunki ekonomiczne wyznaczające poziom 

Ŝycia ludzi, ale teŜ aktywność osób niepełnosprawność i poziom ich świadomości.  
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2.4. Polityka społeczna w zakresie normalizacji Ŝycia osób z niepełnosprawnością 

umysłową 

Polityki społeczna jako działalności państwowa widoczna były na przestrzeni wieków 

w podejmowanej działalności charytatywnej na rzecz ubogich, bezdomnych. Kolejno 

pojawiające się zjawiska jak bezrobocie, uzaleŜnienia, wzrastająca liczba osób z 

niepełnosprawnością w trudnej sytuacji Ŝyciowej wymagały powołania odpowiednich 

instytucji i zorganizowania działań przeciwdziałających tym zjawiskom.  

Zakres terminu polityki społecznej zmieniał się i rozszerzał wraz z rozumieniem jego 

roli w społeczeństwie, przypisywanych mu zadań szczegółowych i pojmowania znaczenia w 

rozwoju społecznym i gospodarczym. J. Auleytner (2000, s. 16) definiuje politykę społeczną 

jako: „działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest 

poprawa połoŜenia materialnego, asekuracja przed ryzykami Ŝyciowymi i wyrównywanie 

szans Ŝyciowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych”. W definicji tej 

nacisk połoŜony jest na warunki bytu i rozwoju poszczególnych podmiotów społecznych. 

Dokładniejszy zakres celów, istoty i zakresu polityki społecznej widoczny jest w definicji A. 

Kurzynowskiego, który określa ją jako: „działalność państwa, samorządów i organizacji 

pozarządowych zamierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, 

prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i 

sprawiedliwości społecznej sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym 

poziomie” (Kurzynowski 2003, s. 11). Takie rozumienie terminu wskazuje na konieczność 

zagwarantowania przez państwo i jego instytucje równych praw do odpowiednich warunków 

rozwoju, bytu i stosunków społecznych, takŜe w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnościami. W świetle tej definicji polityka społeczna ma realizować trzy główne 

cele: 

- kształtowanie odpowiednich tj. na miarę moŜliwości gospodarczych, warunków pracy i 

bytu ludności, 

- kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych, co oznacza m.in. dąŜenie 

poszczególnych podmiotów do kształtowania struktury rodzinny zapewniającej 

zastępowalność pokoleń, odpowiedniej struktury wykształcenia ludności i struktury 

zawodowej, niezbędnych do realizacji bieŜących i strategicznych zadań rozwojowych, 

- kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich opartych na zasadzie 

sprawiedliwości społecznej i równości szans na starcie Ŝycia zawodowego (tamŜe, s. 12). 
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W literaturze przedmiotu istnieją róŜne poglądy na temat zakresu przedmiotowego 

polityki społecznej co doprowadziło do wyodrębnienia rozumienia tego terminu w szerokim i 

wąskim ujęciu. W pierwszym przypadku do zakresu tego pojęcia włącza się więcej spraw niŜ 

w drugim, np. poza zabezpieczeniem społecznym równieŜ sprawy pracy, zdrowia, oświaty i 

wychowania oraz mieszkalnictwa (Szarfenberg 2003). Wąsko rozumianą politykę społeczną 

utoŜsamia się niekiedy z problematyką świadczeń pienięŜnych (np. emerytury, renty, zasiłki), 

nazywanych teŜ transferami socjalnymi. Główną ich funkcją jest wspomaganie obywateli w 

utrzymaniu się, gdy m.in. czasowo lub trwale nie są zdolni do pracy, nie mogą jej znaleźć lub 

zajmują się waŜnymi społecznie obowiązkami, np. opiekują się członkami rodziny. 

Ogólniejsze cele przypisywane systemowi transferów socjalnych to łagodzenie nierówności i 

ubóstwa w poziomie Ŝycia (konsumpcji) (tamŜe).  

Odnosząc zakres działań podejmowanych w ramach polityki społecznej w stosunku do 

osób z niepełnosprawnością moŜna stwierdzić, Ŝe mają one wspólny kierunek - normalizację 

ich środowiska Ŝycia.  

Analiza tego problemu pojawiła się w zagadnieniach pedagogiki specjalnej w latach 

50 i 60-tych w Skandynawii za sprawą N.E. Bank-Mikkelsen, B. Nirje, K. Grunewald i w 

Ameryce dzięki W. Wolfensberger i G. Dybwad (za: Dykcik 1996, Firkowska-Mankiewicz 

1997, Krause 2000, Błeszyńska 2001). W Polsce zajmowali się nim m.in. A. Hulek (1992),  

I. Obuchowska (1990), A. Krause (2000, 2004), Dykcik (1997), E. Wapiennik, R. Piotrowicz 

(2002). 

Analizując znaczenie normalizacji moŜna zauwaŜyć jej dynamiczny, zmieniający się 

charakter. Koncepcja ta rozszerza swoje pole znaczeniowe co jest spowodowane zmianą 

społecznego podejścia do niepełnosprawności, zmieniającym się systemem opieki, pomocy i 

edukacji. Początkowo proces dotyczył polepszenia warunków mieszkaniowych osób z 

zaburzeniami rozwoju obecnie zaś dotyczy szeregu instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych 

działań zmierzających do stworzenia normalnych warunków Ŝycia dla jednostek 

upośledzonych oraz udzielania im takiej pomocy, by przez całe Ŝycie mogli normalnie 

funkcjonować, tak jak to tylko moŜliwe (Bank-Mikkelsen 1991 za: Krause 2000, s. 131).  

Historycznie rzecz ujmując normalizacja polegała w największym uproszczeniu na 

uznaniu prawa osób z niepełnosprawnością intelektualnie do bycia traktowanymi z 

szacunkiem równym innym członkom społeczeństwa i do umoŜliwienia im, dzięki 

odpowiedniemu wsparciu i kształceniu, maksymalnie normalnego funkcjonowania w 
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społeczeństwie (Rowley 2000). Wiodąca zasada normalizacji oznacza uczynienie dostępnym 

dla upośledzonych umysłowo tych wzorów i warunków codziennego Ŝycia, które są tak 

bliskie jak to moŜliwe normom i wzorom dostępnym większości społeczeństwa (Nirje 1969). 

Postępowanie takie dotyczyło zmiany w istniejącym stanie rzeczy, przekształcania 

rzeczywistości społecznej i dostosowania jej do potrzeb tych osób. Tworzenie tego nowego 

wymiaru społecznego odbywa się poprzez proces w wyniku którego ulegają radykalnej 

zmianie szeroko rozumiane warunki Ŝyciowe osób z upośledzeniem umysłowym (Nirje za: 

Kopeć, Tylewska 1997, s. 251). Działania regulujące mają na celu wprowadzenie nowej 

jakości przepisów, świadczeń, uregulowań prawnych we wszystkich obszarach Ŝycia 

społecznego osób niepełnosprawnych. Jest to istota procesu normalizacji warunków Ŝycia, 

która mówi o konieczności pojawienia się osób niepełnosprawnych wśród pozostałych 

członków społeczeństwa w zwykłych miejscach i sytuacjach w Ŝyciu, które na równych 

prawach i w miarę swoich moŜliwości winny mieć podobne obowiązki (Hulek 1992, 

Obuchowska 1990). Do takiej sytuacji dąŜy w swoich poczynaniach polityka społeczna, a jej 

celem staje się podnoszenie jakości Ŝycia poprzez unormowanie warunków funkcjonowania 

jednostki niepełnosprawnej zarówno wymiarze ekonomicznym, fizycznym, społecznym i 

poznawczym (por. Blunden 1988). W chwili obecnej mówimy o dwojakim rozumieniu 

koncepcji normalizacji. Szersze ujęcia określa perspektywę teoretyczną umoŜliwiającą 

socjokulturową analizę problematyki niepełnosprawności i rehabilitacji (Błeszyńska 2001). W 

węŜszym - paradygmat i cel działań podejmowanych w ramach rehabilitacji (Wolfensberger 

1980). Pierwsza perspektywa odnosi się do analizy czynników, które determinują społeczny 

odbiór osób z niepełnosprawnością. A. Krauze (2000) określa, Ŝe odwołuje się ona do 

mechanizmów neutralizujących procesy społecznej stygmatyzacji. W. Wolfensberger (1980, 

1983) uwaŜa, Ŝe fizyczna lub psychiczna niepełnosprawność jednostek wpływa na sposób ich 

spostrzegania przez otoczenie społeczne. Sytuacja ta powoduje, Ŝe są one traktowane jako 

odbiegające od normy. Dodatkowo stosowanie wobec nich odmiennych środków i form 

sprawia, Ŝe są oni jeszcze bardziej postrzegani jako odmienna grupa społeczna. Sytuacja taka 

pojawia się jako efekt wieloletniego modelu pomocy osobom z niepełnosprawnością, w 

którym normą było izolowanie ich od społeczeństwa (np. szkoły specjalne) i tworzenie 

odmiennych form pracy. Zatem tworzenie wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się 

sprawami osób z niepełnosprawnością nie zawsze jest właściwe, bo przyczyniają się one do 

separowania ich od otocznia społecznego i powodują tendencje izolujące.  
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A. Ostrowska (1994) analizując uwarunkowania przyczyny marginalizacji osób z 

niepełnosprawnością w społeczeństwie przedstawiła następujące tezy: 

- znajomość problemów Ŝyciowych osób z niepełnosprawnością jest powierzchowna, 

- brak jest ukształtowanych wzorów interakcji pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, a 

innymi ludźmi, 

- wyobraŜenia o osobach z niepełnosprawnością koncentrują się najczęściej na ich 

słabościach i ograniczeniach, 

- postawy prointegracyjne, tolerancja i zrozumienia potrzeb tych osób wzrasta wraz z 

nabywaniem wiedzy na ich temat oraz częstotliwości i bliskością osobistych kontaktów z 

nimi (Ostrowska 1997). 

Przeciwdziałanie takim sytuacjom, rozszerzenie wiedzy na temat osób z 

upośledzeniem i ich Ŝycia wymaga skonsolidowanych działań w zakresie polityki społecznej. 

Powinna ona realizować kilka celów, jakimi są m.in. kształtowanie pozytywnego obrazu osób 

niepełnosprawnych, przekształcanie świadomości społecznej, oraz stymulowanie i 

wspomaganie potencjału pomocowego instytucji.  

Te działania polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami determinowane 

są poprzez sposób spostrzegania i interpretowania zjawiska niepełnosprawności, cech, 

potrzeb, moŜliwości i ograniczeń dotkniętych nią osób, ich miejsca w społeczeństwie, a takŜe 

zakresu i form niezbędnych im usług. Jest to kolejna perspektywa normalizacji którą, określa 

się jako proces „w trakcie którego zastosowane zostają powszechnie przyjęte (tzn. uznane za 

właściwe i wartościowe wobec osób spostrzeganych jako normalne) i kulturowo akceptowane 

środki, narzędzia i metody celem umoŜliwienia osobom z niepełnosprawnością uzyskania 

wyglądu, form zachowania, doświadczeń Ŝyciowych, statusu społecznego i warunków 

bytowych nie róŜniących się od uznanych za typowe i normalne dla danej zbiorowości 

społecznej” (Wolfensberger, 1980c, s. 80 za: Błeszyńska 2001). Dotyczy to zarówno 

warunków edukacji, zatrudnienia, sposobu spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w Ŝyciu 

społecznym. 

W projektowaniu, konstruowaniu i wdraŜaniu programów zaspakajających róŜnorodne 

potrzeby bytowe osób z niepełnosprawnością, a równocześnie chroniących je przed trudnymi 

problemami Ŝyciowymi, przyjęto dotychczas dwa uzupełniające się podejścia opiekuńcze i 

pomocowe, które mogą, mają i powinny zapewnić tym osobom jakość Ŝycia porównywalną z 

jakością bytu ludzi sprawnych (Dykcik 2001). Pierwszy z nich pobudza rozwój 
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separacyjnych, instytucjonalnych form opieki zaspokajających potrzeby bytowe osób o 

niepełnej sprawności oraz chroniących te osoby przed problemami stwarzanymi przez 

nieprzystosowane do ich moŜliwości środowisko. W Polsce funkcjonuje wiele instytucji 

mających za zadanie pomoc osobom z niepełnosprawnością. Wiele z tych organizacji ma 

charakter usługowy wobec drugiego człowieka: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski 

Czerwony KrzyŜ, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia. Pomimo istotności działań 

usługowych to w praktyce waŜne jest kompleksowość wsparcia społecznego. Dlatego drugi 

rodzaj działań nakłada na państwo obowiązek organizowania szeroko zakrojonego programu 

działań wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w normalnym 

środowisku. Przykładem będzie tutaj organizacja i prowadzenie działań rehabilitacyjnych 

osób z niepełnosprawnościami w ramach polityki społecznej państwa. Zatem w procesie 

normalizacji warunków Ŝycia istotne jest dwukierunkowe działanie, które powinno być 

jednocześnie prowadzone - oddziaływania na osoby pełnosprawne jak i na jej otoczenie 

społeczne. K. Zabłocki (1996) podkreśla, Ŝe oprócz tego, Ŝe osoby z niepełnosprawnością 

muszą chcieć włączyć się w społeczeństwo (muszą być do tego przygotowane), to równieŜ 

społeczeństwo musi chcieć przyjąć osobę z niepełnosprawnością na równych prawach i być 

do tego gotowe. W tym celu, zarówno w praktyce rehabilitacyjnej jak i badaniach tworzone są 

coraz to nowe zasady pozytywnego myślenia na temat istoty i znaczenia niepełnosprawności 

jednostek ludzkich w Ŝyciu społecznym, rozumienia ich roli, miejsca i moŜliwości 

rozwojowych w zakresie edukacji i pracy (Milanowska 2004, Głodkowska 2005, Dykcik 

2005). Niezbędną podstawą podejmowanych działań w procesie dąŜenia do normalizacji 

Ŝycia osób z niepełnosprawnością umysłową stają się określone akty prawne. Przepisy w 

ustawodawstwie polskim, dotyczące równego traktowania wszystkich członków 

społeczeństwa, obejmuje swoim zasięgiem unormowania w zakresie edukacji, zatrudnienia i 

innych aspektach Ŝycia społecznego. W obecnie przekształcającej się rzeczywistości 

politycznej funkcjonuje wiele unormowanych prawnie zasad, ale teŜ jest wiele pól 

wymagających uregulowań.  

We współczesnej rzeczywistość moŜna za B. Fatygą (2001) wyróŜnić pewne 

konstrukty, w których: 

• rządzą stare, dysfunkcjonalne wobec współczesności zespoły wzorów i wzorców 

(anachroniczna normalność), 

• stare i nowe wzory tworzą sytuacyjne złudzenie trwałych ładów (sytuacyjna normalność), 
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• przyjmuje się na drodze dyfuzji nowe wzory wytworzone gdzie indziej (przejęta 

normalność), 

• szuka się samodzielnie lub grupowo nowych rozwiązań (postulowana normalność).  

Ostatni konstrukt jest najbardziej poŜądany, jednak moŜna zauwaŜyć Ŝe w działaniach 

normalizacyjnych kaŜdy z tych konstruktów jest obecny. We współczesnej rzeczywistości 

polityki społecznej funkcjonują wzorce postępowania wobec tych osób dawniej istniejące, 

nowe rozwiązania jak i zapoŜyczone z innych krajów. Jednak wszystkie wykorzystywane są 

do realizacji głównego zadania polityki społecznej i słuŜb społecznych jakim jest tworzenie 

społeczeństwa otwartego i środowiska Ŝycia dostępnego i poŜytecznego dla wszystkich. 

Droga ku normalizacji Ŝycia osób z niepełnosprawnością umysłową wyznaczana jest 

przepisami, z których znaczna cześć dokumentów określa prawa osób z niepełnosprawnością 

bez wskazywania kategorii tych osób. Zatem przedstawienie aktów prawnych i przepisów 

związanych z osobami z upośledzeniem umysłowym wymaga nakreślenia ogólnych ram 

polskiego prawodawstwa dotyczącego osób z niepełnosprawnością.  

Pierwszym istotnym dokumentem, który określa równoprawną, z innymi członkami 

społeczeństwa, sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej 

Polskiej. Zawiera ona zapisy mówiące, Ŝe wszyscy są równi wobec prawa, mają prawo do 

równego traktowania przez władze publiczne oraz, Ŝe nikt nie moŜe być dyskryminowany w 

Ŝyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32). 

Zwraca ona teŜ uwagę na rolę władz publicznych, które mają zapewnić szczególną opiekę 

zdrowotną osobom z niepełnosprawnością (art. 68 Konstytucji RP), zabezpieczyć ich 

egzystencję, przysposobić do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69). Konstytucja jest 

nadrzędnym dokumentem, który określa kolejne tworzone przepisy. Jednym z pierwszych 

opracowań, którego celem było włączenie osób z niepełnosprawnością w Ŝycie społeczne był 

„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej” z dnia 5 

października 1993 roku. W dokumencie tym zostały przedstawione długofalowe działania na 

rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie normalizacji edukacji, zatrudnienia, kultury, 

sportu, rekreacji, a takŜe akceptacji społecznej, a ich realizacja miała na celu stworzenie 

takich warunków dla osób z niepełnosprawnością, aby mogły one korzystać z praw 

przysługujących wszystkim ludziom w takim stopniu jak one. Podkreślenie prawa do 

niezaleŜnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia osób, których sprawność fizyczna, 

psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoŜliwia naukę, 
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pracę oraz pełnienie ról społecznych oraz zakaz ich dyskryminacji zawarte zostały jako prawa 

niepełnosprawnych w uchwale z dnia 1 sierpnia 1997 roku w Karty Praw Osób 

Niepełnosprawnych (M.P. nr 50, poz. 475). Zapisy te oznaczały w szczególności prawo 

dostępu m.in. do dóbr, usług umoŜliwiających pełne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, 

dostępu do leczenie i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji 

leczniczej, nauki w szkołach razem z pełnosprawnymi rówieśnikami lub korzystania ze 

szkolnictwa specjalnego, pracy na otwartym rynku pracy. Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych zwraca, w pierwszym rzędzie uwagę, nie na niepełnosprawność, ale na 

prawa tych osób i jednocześnie kładzie nacisk na podstawową ideę identyfikacji i usuwania 

róŜnego rodzaju barier, które tym osobom utrudniają osiągnięcie równych szans i pełnego 

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach Ŝycia społecznego. 

Polskie przepisy regulują postępowanie wobec osób z niepełnosprawnością w kaŜdym 

okresie ich Ŝycia. Główne akty mówiące o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i prawie kaŜdego dziecka z niepełnosprawnością do nauki to art. 70 

Konstytucji RP (Dz. U. z 2000r. nr 120) oraz ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. 

(Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 i nr 106 poz. 496 z późniejszymi zmianami). Podstawowe 

ramy prawne systemu oświaty w Polsce tworzy ustawa o systemie oświaty i wydane do niej 

akty wykonawcze. Zgodnie z ustawą dzieci z niepełnosprawnością mają moŜliwość 

pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a takŜe pobierania nauki w trakcie 

zindywidualizowanego procesu kształcenia (Dz. U. z 2004r. nr 256). Szczególną formą są 

integracyjne formy kształcenia, wśród których moŜemy wyodrębnić dwa kierunki działania. 

Pierwszy dotyczy integracji całkowitej czyli umoŜliwieniu kaŜdemu dziecku z 

niepełnosprawnością wychowania i nauczania w jego naturalnym środowisku (rodzinie, 

szkole, środowisku lokalnym). Drugi to integracja niepełna - czyli włączanie w struktury 

szkoły tylko dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, o mniejszym ograniczeniu sprawności lub 

częściowo zrewalidowanych. Ta forma kształcenia przewiduje równieŜ wprowadzanie 

sytuacji umoŜliwiających przebywanie tych jednostek w środowisku ludzi pełnosprawnych w 

ramach placówek segregacyjnych (por. Obuchowska 1993, Kościelska 1996, Janiszewska-

Nieścioruk 2000).  

Kolejnym etapem Ŝycia po zakończeniu okresu edukacji jest podjęcie pracy 

zawodowej. Dla sytuacji osób z niepełnosprawnością w zatrudnieniu w Polsce istotne są 

następujące akty prawne: 
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• Kodeks pracy, który zawiera prawa i obowiązki pracodawców i pracowników oraz szereg 

norm bezwzględnie obowiązujących pracodawców, których zadaniem jest ochrona 

interesów pracowników1. Zapis o równym traktowaniu w zatrudnieniu zawarty jest w 

Rozdziale IIa i w art. 18 mówi: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 

dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność [...]”, 

• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która określa działania 

państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej2. Dotyczy to zarówno osób pełnosprawnych jak i 

niepełnosprawnych, 

• Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która mówi o 

warunkach nabywania prawa do świadczeń pienięŜnych z ubezpieczenia emerytalnego i 

rentowego oraz zawierająca przepisy dotyczące oceny niezdolności do pracy i warunki 

nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy3, 

• Ustawa o rencie socjalnej, która określa zasady otrzymywania renty socjalnej4, 

• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym skierowana do osób, które mogą ulec wykluczeniu 

społecznemu, w szczególności osób bezdomnych, uzaleŜnionych od alkoholu i 

                                                 

 

 

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku − Kodeks pracy, tekst jednolity - Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z 
późniejszymi zamianami (dalej jako Kodeks Pracy). 
 
2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity - Dz. 
U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami (dalej jako ustawa o promocji zatrudnienia). Ustawa ta 
zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 roku. 
 
3 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst 
jednolity - Dz. U. z 2009, Nr 153, poz. 1227, z późniejszymi zmianami, (dalej jako ustawa o emeryturach i 
rentach). 
 
4 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej, Dz. U. z 2003, Nr 135, poz. 1268 z późniejszymi 
zmianami. 
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narkotyków, chorych psychicznie, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych czy 

uchodźców5, 

• Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z 1997r., która porządkuje sprawy zawodowej i społecznej rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością6, 

• Ustawa o pomocy społecznej, która normuje ogólne zasady pomocy społecznej. 

Analiza OECD (2006) w raporcie „Choroba, niepełnosprawność i praca: 

przełamywanie barier. Norwegia, Polska i Szwajcaria” ukazuje, Ŝe wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w Polsce jest znacznie niŜszy, niŜ w pozostałych dwóch krajach. 

Niska aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością pogłębia zakorzenione w 

świadomości społecznej stereotypy o tych osobach jako biernych i potrzebujących ciągłej 

pomocy. W obecnym systemie istnieje kilka rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych. Jednym z nich są zakłady pracy chronionej, które powstają na 

podstawie swoistej umowy państwa z pracodawcami, którzy zobowiązują są spełnić 

określone wymogi i kryteria. W zamian pracodawcy otrzymują ulgi podatkowe i dotacje ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O status zakładu 

pracy chronionej moŜe ubiegać się pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników, a 

zakład musi spełnić określone w ustawie o rehabilitacji kryteria. Zakład pracy chronionej 

powinien być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewniać doraźną i 

specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Od 1 stycznia 

2004 roku, pracodawcom zakładów chronionych przysługuje dofinansowanie do 

wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością7.  

                                                 

 

 

5 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U z 2003, Nr 122, poz. 1143 z 
późniejszymi zmianami, (dalej jako ustawa o zatrudnieniu socjalnym). 
 

 

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, tekst jednolity - Dz. U. z 2008, Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami, (dalej jako ustawa 
o rehabilitacji). 
 

7 Ustawa o rehabilitacji, art. 26a i art. 28. 
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Kolejną formą zatrudnienia chronionego w Polsce są zakłady aktywności zawodowej, 

w których dla kaŜdego pracownika opracowuje się indywidualny program rehabilitacji. Dla 

pracownika, który osiągnął odpowiedni ogólny poziom umiejętności zawodowych, 

opracowuje się plan zatrudnienia. Jest on podstawą do tego aby kierownik zakładu wspierał 

pracownika w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy na otwartym rynku pracy (Raport 

2005). Te placówki zatrudniające najczęściej osoby ze znaczną niepełnosprawnością. Ostatnią 

moŜliwością dla osób o niepełnej sprawności są warsztaty terapii zajęciowej8. Stanowią ona 

rodzaj placówek dziennego pobytu zapewniających terapię indywidualną, a nie miejscem 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pełnią jednak istotną rolę w rehabilitacji społecznej 

i zawodowej, szczególnie osób z upośledzeniem intelektualnym. Ich organizacją zajmują się 

najczęściej organizacje pozarządowe lub samorządy lokalne. Placówki te stwarzają tym 

osobom moŜliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej, której celem jest 

pozyskanie lub przywrócenie zdolności do zatrudnienia. Warsztaty działają od 1991 roku i są 

placówkami dziennego pobytu prowadzącymi działalność o charakterze non-profit. Mimo Ŝe 

warsztaty wyszkoliły wielu pracowników, którzy są zdolni do podjęcia zatrudnienia to w 

większości przypadków nie ma dostępnych dla nich miejsc pracy (por. Raport 2005). Mimo 

tych problemów zmiany ilościowe w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych 

zaczynają być widoczne. Od momentu wprowadzenia dofinansowania wynagrodzeń 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zarówno na chronionym jak i na otwartym rynku 

pracy, moŜna zaobserwować wzrost zatrudnienia na otwartym rynku pracy, przy pewnej 

stabilizacji zatrudnienia na rynku chronionym. W III kwartale 2009 roku na polskim rynku 

pracy pracowało 479 tys. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w tym 339 tys. 

jako pracownicy najemni), co stanowiło 22,9% ogółu niepełnosprawnych 

(http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach).  

Powstające przepisy prawne dąŜące do normalizacji Ŝycia osób z niepełnosprawnością 

stają się przyczyną zmieniających się postaw wśród tych osób, które wymuszane są przez 

nowy porządek ekonomiczny i gospodarczy. MoŜna zaobserwować wśród nich dwie grupy 

                                                 

 

 

8 Ustawa o rehabilitacji, art. 10-10b; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 września 2002 
roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, Dz. U. 
z 2002, Nr 167, poz. 1376. 
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ludzi: pierwsza - to jednostki, które nie nadąŜają za dokonującymi się zmianami, nie potrafią 

sprostać bieŜącym wymaganiom i oczekiwaniom psychicznym, technicznym i 

technologicznym; druga - to grupa ludzi aktywnych, kreatywnych i niespokojnych działaczy, 

którzy chcą odkrywać coś więcej, chcą widzieć realia i perspektywy wielowymiarowości 

pełni Ŝycia (Dykcik 2003). Osoby, które są aktywne społecznie analizują swoją sytuację a 

następnie podejmują określone działania. Wg F. Wojciechowskiego (2003) podmiot, w 

zaleŜności od tego jaka wagę i wartość przywiązuje zachowaniu, wpłynie na to, czy 

zdecyduje się on podjąć działania na rzecz kształtowania własnej sytuacji, czy teŜ raczej 

biernie będzie oczekiwał, by to inni za niego podjęli tego typu działanie. Podkreślanie 

znaczenia aktywności, kreatywności, moŜliwości dokonywania wyborów przez osoby 

niepełnosprawne w realnym Ŝyciu okazały się dla wielu nich ograniczeniami. Większość tych 

osób nie jest przygotowanych na zmiany w Ŝyciu, na korzystania z niezaleŜności, 

konkurencyjność, na konieczność podejmowania rywalizacji zarówno w edukacji jak i w 

pracy (por. Krause 2004, Kosakowski 2003). 

DuŜą rolę w przystosowaniu się do tej sytuacji odgrywa zmiana charakteru instytucji 

opieki społecznej na pomoc społeczną. Związane to jest z ze zmianą podejścia, które wyręcza 

osoby o niepełnej sprawności w trudnościach Ŝyciowych na wspieranie ich w 

wykorzystywaniu własnych moŜliwości i środków w określonych działaniach.  

PoniewaŜ w niniejszej pracy grupą badaną są osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim naleŜy ukazać działania podejmowane wobec niej. W Polsce 

prawa osób z upośledzeniem intelektualnym gwarantowane są w Konstytucji jak i w innych 

ustawach. Według Deklaracji Praw Osób Upośledzonych Umysłowo, uchwalonej przez ONZ 

w 1971r. jednostkom tym przysługuje - w najwyŜszym moŜliwym stopniu - te same prawa co 

wszystkim ludziom. Potwierdzenie tej tezy znaleźć moŜna w ratyfikowanych przez Polskę 

najwaŜniejszych międzynarodowych dokumentach (por. Wyczesany 2002). Jedną z 

najbardziej liczących się organizacji mającej ogromne znacznie w tworzeniu jakości Ŝycia 

osób upośledzonych umysłowo w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym. Ta organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa 

zajmuje się wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzeniem 

warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniem ich ku aktywnemu 

uczestnictwu w Ŝyciu społecznym oraz wspieraniem ich rodzin. (Art. 4. Statutu) 

(www.psouu.org.pl) 
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Pomimo tych licznych dowodów działań na rzecz tych osób w dalszym ciągu 

napotykają one na liczne problemy w praktycznym stosowaniu przepisów i w korzystaniu z 

praw, które teoretycznie im przysługują. W polityce społecznej, której celem jest poprawa 

sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, brak jest usystematyzowanej i rzetelnej 

informacji oraz uporządkowanych danych statystycznych na temat ich sytuacji. Większość 

dostępnych danych traktuje osoby z niepełnosprawnością jak jednorodną grupę lub łączy 

informacje na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną razem z osobami z problemami 

zdrowia psychicznego i innymi rodzajami niepełnosprawności. Często pomijane są w nich 

osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, które nie posiadają orzeczeń o 

niepełnosprawności. Najbardziej kompletne i rzetelne są dane dotyczące dzieci i młodzieŜy w 

wieku szkolnym, chociaŜ i tutaj nie są one wyczerpujące. W celu poprawy sytuacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w Polsce powinny być w sposób ciągły gromadzone 

spójne i kompletne dane statystyczne dotyczące tych osób.  

Analizując normalizację warunków Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowo w 

określonych etapach Ŝycia naleŜy zwrócić uwagę na konieczność stymulacji tych osób od 

najwcześniejszych lat. Niezbędne są oddziaływania, które pozwolą na dostarczenie nowych 

doświadczeń i wzbogacenie ich wiedzy, rozwinięcie zdolności w warunków Ŝycia takich jakie 

mają ich rówieśnicy. Dotyczy to normalnego rytmu dnia, normalnej rutyny dnia, 

doświadczanie normalnego rytmu roku, brania pod uwagę i respektowania ich Ŝyczeń, potrzeb 

(Nirje 1969). Lekka niepełnosprawność intelektualna diagnozowana jest najczęściej w wieku 

szkolnym, w którym to człowiek uczy się własnych moŜliwości, buduje swój obraz próbuje 

zrozumieć samego siebie. Istotne zatem jest pytania o miejsce w systemie edukacji osób z 

lekką niepełnosprawnością: w szkolnictwie specjalnym, masowym czy integracyjnym? 

DąŜenie do normalizacji warunków Ŝycia wskazuje na znacznie dwóch ostatnich form 

kształcenia. Klasy integracyjne stały się faktem, od kiedy wprowadzona został Ustawa o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami) gwarantująca moŜliwość takiej formy kształcenia we wszystkich 

typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dla 

wszystkich uczniów - niezaleŜnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Niestety wyniki 

badań nad udziałem dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej czy integracyjnej wskazują, 

Ŝe doświadczają one często odrzucenia przez pełnosprawnych rówieśników (Lipińska 1999, 

Ćwirynkało 2003) lecz pomimo to potrzeba kontaktu z osobami pełnosprawnymi jest tak 

silna, Ŝe w dalszym ciągu jest to atrakcyjna forma kształcenia (Maciarz 1999).  
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Po zakończeniu edukacji znaczenia nabiera posiadanie zatrudnienia. Jest ono dla 

większości ludzi nie tylko podstawowym źródłem utrzymania, ale daje jednocześnie 

moŜliwość samorealizacji. Analizując dane zatrudnienia osób z niepełnosprawnością moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowym stanowią grupę o najniŜszym wskaźniku 

zatrudnienia (rysunek 2.3). 
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Rysunek 2.3 Wskaźniki zatrudnienia wg typu schorzenia, 2004 

Źródło: Z. Woźniak, 2006. 

Obecnie otwarty rynek pracy nie ma zbyt wielu ofert dla tej grupy niepełnosprawnych. 

Wynika to z pewnych okoliczności tj: poziomu wykształcenia i rodzaju kwalifikacji tych 

osób, stosunku społeczeństwa do nich, a takŜe sytuacji demograficzno - społecznej (Szczupał 

2004, s. 161). Dla niektórych jedyną moŜliwość, aby znaleźć zatrudnienia, to otrzymanie 

orzeczenia o niezdolności do pracy. Problemy te dotyczą głównie osób lekko upośledzonych 

umysłowo. MoŜliwość zatrudnienia się w zakładach pracy chronionej daje tylko posiadanie 

orzeczenia o niepełnosprawności, którego dorosłe osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym 

nie otrzymują. Sytuacja taka powoduje, Ŝe nie mogą korzystać z pomocy w zatrudnieniu 

oferowanej innym osobom niepełnosprawnym. Kolejną szansą na zwiększenie tej liczby są 

przepisy, które weszły w Ŝycie z dniem 1 listopada 2005r. i które pozwalają by osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące i nie 

pozostające w zatrudnieniu mogły korzystać z takich instrumentów rynku pracy jakimi są: 

szkolenia, staŜe, prace interwencyjne czy przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (Ustawa 

o rehabilitacji, art. 11). Wcześniej było to niemoŜliwe dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną pobierających rentę socjalną i posiadających status osoby poszukującej pracy. 

Dzięki Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004), osoby 

niepełnosprawne mogą uczestniczyć w szkoleniach, staŜach, pracach interwencyjnych i 



 

110

szkoleniach w miejscu pracy. Wydatki na te działania są finansowane z PFRON, co pozwoliło 

6400 osobom niepełnosprawnym w roku 2005 skorzystać z takich szkoleń. 

Jednocześnie naleŜy podkreślić Ŝe upośledzeni umysłowo mają trudności z 

zatrudnieniem, o ile nie wykaŜą się aktywnością. Jednak szybkość i częstość zmian 

gospodarczych i społecznych często przekracza moŜliwości dostosowania się do nich osób 

niepełnosprawnych umysłowo. Doprowadziło to w znacznym stopniu w tej grupie społecznej 

do marginalizacji i wykluczenia społecznego jej członków (Romański, Ostrowska, Rychta 

2000, Falkowska 2000). MoŜliwości dokonywania swobodnych wyborów, które miały 

sprzyjać autonomii jednostki, są często ograniczone z powodu braku umiejętności jednostki 

niepełnosprawnej do korzystania z niej. Wynika z tego, Ŝe podejmowane działania w ramach 

polityki społecznej wobec tej grupy powinny mieć na celu pomoc w rozwijaniu umiejętności 

stania się kompetentną i niezaleŜną jednostką. 

W drodze do nowoczesności w świadomości obywatelskiego społeczeństwa 

polskiego, coraz bardziej upowszechnia i utrwala się idea oraz potrzeba udzielania 

wszechstronnej pomocy i społecznego wsparcia sprawiedliwego, niedyskryminującego, 

godnego i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich aktywności w Ŝyciu 

społeczno-kulturalnym (Wyczesany, Gajdzica 2005). Wpływa to na tworzenie nowych 

warunków pomocowych przez instytucje, organizacje, które działają w określonych ramach 

społeczno-przestrzennych i swoim zasięgiem obejmują jednostki ze swojego terenu. 

Kooperacja ich w ramach środowiska lokalnego jest ukierunkowane na realizację wspólnych 

celów w dziedzinie integracji społecznej. To współdziałanie moŜna rozpatrywać jako 

integralny proces społeczny z pewnymi elementami składowymi jakimi są określone cele i 

zadania, elementy podmiotowo-strukturalne (uczestnicy, jednostki organizacyjne), formy, 

metody działalności efektywność społeczno-wychowawcza, uwarunkowania, determinanty 

(Winiarski 1999). PoŜądana sytuacja w dąŜeniu do realizacji celów jest wówczas, gdy kaŜdy z 

podmiotów środowiska lokalnego pomaga jakiemuś innemu podmiotowi i sam jest wspierany 

przez inny podmiot. Instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością nadają kształt 

polityce dbając o takie elementy jak: prawodawstwo, stwarzanie infrastruktury 

rehabilitacyjnej, organizację świadczeń społecznych na rzecz tych osób, aktywizację osób 

niepełnosprawnych. Nowy system pomocy społecznej ma za zadanie dynamizować osoby do 

samopomocy, niwelując jednocześnie postawy roszczeniowe. Skuteczność realizacji tych 

zadań wymaga zorganizowania i skoordynowania pracy wszystkich podmiotów biorących w 

nich udział. Dotyczy to zarówno organów administracji państwowej, samorządów 
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terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. W obecnym systemie pomocowym coraz 

większe znaczenie mają te ostatnie. Wypełniają one istotną lukę w realizacji polityki 

publicznej. Z. Woźniak (2006), na podstawie bazy danych Fundacji Klon/Jawor 

zidentyfikował 4160 organizacji pozarządowych, które w 2005r. działały w środowisku osób 

długotrwale chorych i niepełnosprawnych. 

Inicjatywy obywatelskie są niezbędne i w znacznej mierze decydują o charakterze 

tworzonych rozwiązań opiekuńczych i niosących pomoc, odpowiadając na najpilniejsze 

ludzkie potrzeby i interesy, wyręczając lub zastępując państwo (Dykcik 2005). Organizacje te 

podejmują róŜnorodne działania na rzecz tych problemów, które nie są podnoszone przez 

instytucje państwowe, przy jednoczesnej współpracy z nimi. Dotyczy to głównie działań 

integracyjnych, które umiejscowione są na poziomie: makrospołecznym, jak i na poziomie 

indywidualnym, czyli samej osoby niepełnosprawnej (Ostrowska 1994, 1996, 1997). 

Zasadniczą kwestią na poziomie makrospołecznym jest wzmocnienie interakcji- zwiększenie i 

zacieśnienie kontaktów osób o niepełnej sprawności ze społeczeństwem w celu lepszego 

poznania i zrozumienia problemów Ŝyciowych tych pierwszych (Hebda-Czaplicka 2002). 

Stało się to jednym z głównych działań aktualnie funkcjonujących organizacji społecznych, 

grup samopomocowych, stowarzyszeń. NaleŜy wspomnieć te, które mają doświadczenie i 

tradycje w działaniu jak Towarzystwo Pomocy Dzieciom (TPD), Związek Harcerstwa 

Polskiego z „Nieprzetartym Szlakiem”, Wspólnota „Wiara i Światło”, które wpisały się na 

stałe w system pomocowy naszego kraju. Szczególne zasługi mają te organizacje we 

włączaniu osób z niepełnosprawnością w podejmowane działania społeczne, czym 

przyczyniają się do pokonywania stereotypu człowieka niepełnosprawnego jako człowieka 

nieporadnego społecznie. Osoby autentycznie zaangaŜowane w ochronę praw i potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych mają większe przebicie w stymulowaniu aktywności wsparcia i 

samopomocy w środowisku niŜ władza co potwierdzają badania empiryczne (m.in. 

Ochoczenko, Brzezińska, Krause).  

Doceniając znaczenie ruchu społecznego rząd w 2003 roku przyjął ustawę o 

działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Ustanowiła ona nowe zasady dotyczące 
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statusu organizacji pozarządowych działających w sferze zadań publicznych9. Mówi ona teŜ o 

tym, Ŝe w przyszłości organy administracji publicznej muszą działać w sferze zadań 

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, które są 

wymienione w ustawie. Współpraca ta ma polegać na zlecaniu organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych, wymiany informacji, analizy projektów aktów prawnych oraz 

działalności doradczej na róŜnych szczeblach rządowych. RównieŜ na podstawie ustawy przy 

Ministerstwie Polityki Społecznej powołany został organ doradczy składający się z 

przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

(powoływana przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych) stanowi organ 

doradczy, w ramach którego administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz organizacje 

pozarządowe współdziałają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ponadto w kaŜdym 

województwie istnieje Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

powoływana przez marszałka województwa, a w kaŜdym z powiatów działa Powiatowa 

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rady te opiniują wojewódzkie i 

powiatowe programy na rzecz osób z niepełnosprawnością i konsultują ich realizację. 

Samorządy wojewódzkie i powiatowe są równieŜ zobowiązane do współpracy z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością10. 

Postępujące zmiany w prawodawstwie przyczyniły się do powstania nowych 

organizacji m.in.: Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), 

Polskich Olimpiady Specjalne. Głównym celem ich działań jest nagłaśnianie problemów osób 

z niepełnosprawnością, tworzenie koalicji na rzecz ich rozwiązywania, opracowywanie i 

wdraŜanie programów dla tych osób (Olkowicz 1997).  

Organizacje pozarządowe stają się równieŜ siłą aktywizującą grupy 

niepełnosprawnych w zdobywaniu zatrudnienie, aktywnym spędzaniu wolnego czasu poprzez 

                                                 

 

 

9 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003, Nr 96, 
poz. 873 z późniejszymi zmianami. Większość przepisów tej ustawy weszło w Ŝycie 1 stycznia 2004 roku. 
 
10 Ustawa o rehabilitacji, art. 42. Rady są powoływane na podstawie artykułów 44a−44c ustawy o rehabilitacji. 
W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele samorządów 
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wyzwolenie w nich sił samopomocowych. WaŜnym zadaniem jest teŜ reprezentowanie 

interesów danej grupy w kontakcie z władzami. Obecnie oddolne inicjatywy społeczne mają 

coraz większe znaczenie w systemie pomocy społecznej. Tworzenie i rozwój stowarzyszeń 

czy organizacji pomocowych moŜe świadczyć o zmianie podejścia społeczeństwa do osób 

niepełnosprawnych. Istotne jest tu teŜ przejęcie od państwa pełnej odpowiedzialności za ich 

losy i zmniejszenie jego funkcji opiekuńczej. Dzieje się to równieŜ poprzez umoŜliwienie 

organizacjom pozarządowym oraz samorządowym dostęp do większych funduszy unijnych 

na realizację projektów. Efektywne i trafne wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej są ogromną szansą rozwojową dla Polski. Osoby z niepełnosprawnością objęte 

są działaniami w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 

(SPO-RZL) oraz Inicjatywą Equal. Działania te są finansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. SPO-RZL został zatytułowany „Integracja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych” a celem działań jest: poprawa poziomu przygotowania zawodowego i 

moŜliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w szczególności osób zaliczonych do 

znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) oraz tworzenie nowych i 

doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających moŜliwości osób z 

niepełnosprawnością na rynku pracy. Podjęte zostały trzy podstawowe zadania: (1) wsparcia 

osób niepełnosprawnych na rynku pracy; (2) poprawy skuteczności systemu wspierania osób 

niepełnosprawnych; oraz (3) oddziaływania na pracodawców w zakresie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe działania te mogły być adresowane jedynie 

do osób z niepełnosprawnością, które są zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące 

pracy w urzędach pracy, które stanowią tylko niewielką część wszystkich niepracujących 

osób niepełnosprawnych. W nowym okresie programowania na lata 2007-2013 projekt 

programu operacyjnego „Kapitał ludzki” nie występują juŜ takie ograniczenia, co pozwala na 

skuteczniejsze działania mające na celu zwiększenie udziału w rynku pracy osób z 

niepełnosprawnością.  

Podsumowując działania polityki społecznej naleŜy stwierdzić, Ŝe mimo ogromu 

działań podejmowanych wobec  osób z niepełnosprawnościami wymagają one dalszej 

modyfikacji. Dla poprawy współpracy i poprawy jakości usług dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin powinien zostać przygotowany i wdroŜony 

spójny i kompleksowy program wsparcia. Powinien on obejmować wszystkie okresy Ŝycia 

(od wczesnej interwencji do opieki nad osobami w podeszłym wieku) i zawierać wsparcie 

materialne, psychologiczne i społeczne. Niestety nawet tym osobom z niepełnosprawnością 
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intelektualną, które są zdolne uzyskać kwalifikacje w warunkach pracy chronionej, nie 

zapewnia się potrzebnego wsparcia, by mogły zrobić kolejny niezbędny krok i otrzymać 

zatrudnienie w zakładzie na otwartym rynku.  

Reforma polityki powinna skupiać się na usuwaniu barier dla osób z 

niepełnosprawnością, budowania wsparcia we wszystkich obszarach ich Ŝycia, organizacji 

kształcenia ustawicznego, ułatwieniem dostępu tym osobom do programów integracji na 

rynku pracy, szczególnie finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jak widać w obszarze poprawy warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych umysłowo, 

mimo postępujących zmian, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Normalizacja powinna stać 

się środkiem do podniesienia do jak najwyŜszego poziomu jakości Ŝycia tych osób. Dlatego 

jej działania powinny dotyczyć wszystkich pól aktywności Ŝyciowej jednostki i stanowić 

wymiar idealny do którego dąŜą działania normalizacyjne. Przy tworzeniu polityki wobec tej 

grupy ludzi obowiązywać powinna zasada „włączanie w główny nurt”. Zatem wszelkie 

działania władz państwowych i lokalnych powinny być ściśle powiązane i zintegrowane z 

rozwiązaniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Wynika to równieŜ ze standardów Unii 

Europejskiej. Wejście Polski do niej powoduje konieczność dostosowanie polityki społecznej 

do norm tam obowiązujących. Polityka społeczna Polski wymaga strategii dla osób z 

niepełnosprawnością, która obejmowałaby wszystkie obszary polityki, takie jak polityka 

zatrudnienia, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz świadczenia co obrazuje poniŜszy 

schemat współdziałania. 

 

Rysunek 2.4 Wsparcie dla integracji rynkowej osób niepełnosprawnych 

Źródło: Z. Woźniak, 2006. 
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Warto zwrócić uwagę na wskazanie przez autora istotnego miejsce programów i 

zaleceń międzynarodowych w procesie tworzenia polityki społecznej oraz znaczenia 

organizacji pozarządowych dla nowej jakości organizacji polityki społecznej państwa. 

Pomimo przystąpienia Polski do UE i przestrzegania standardów międzynarodowych 

nadal są trudności z ich wdraŜaniem. Szansą na osiągnięcie wysokich wyników w tym 

zakresie jest włączenie polityki dotyczącej osób z niepełnosprawnością w główny nurt 

polityki. Taki model wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań i dobrych praktyk, które 

moŜna czerpać z doświadczeń innych państw. Wykorzystanie ich jest waŜne dla poprawy 

poziomu polityki społecznej w Polsce. Niezbędne zatem w tym aspekcie jest przedstawienie 

rozwiązań międzynarodowych w dąŜeniu do normalizacji warunków Ŝycia osób z 

niepełnosprawnością.  

2.5. Międzynarodowy wymiar integracji społecznej. Spojrzenie i perspektywa 

Prawa osób z niepełnosprawnościami są jednym z najistotniejszych problemów 

naszych czasów. Głównym zadaniem międzynarodowej polityki społecznej jest 

wyrównywanie warunków i aktywne włączanie w róŜne sfery aktywności społeczno- 

gospodarczej osób z niepełnosprawnościami przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału 

tych osób na rzecz społeczeństwa (por. Przybylski 1998). Ogólne cele tworzonych przepisów 

dotyczą równości praw obywatelskich osób z niepełnosprawnością, równości dostępu do 

osiągnięć społecznych, a takŜe praw do szczególnej opieki w zakresie edukacji, rehabilitacji i 

pomocy socjalnej. W ostatnich latach idee te przybrały formę ruchu określaną jako budowanie 

społeczeństwa dla wszystkich czy społeczeństwa otwartego dla wszystkich (Wojciechowski 

2007). WiąŜe się to z podejmowaniem przedsięwzięć które ukierunkowane są na 

udostępnienie wszystkich sfer Ŝycia społecznego dla niepełnosprawnych, zwalczania 

dyskryminacji i wykluczania społecznego (por. Wapiennik, Piotrowicz 2002). Działania te 

moŜemy określić jako dąŜenie do normalizacji Ŝycia osób z niepełnosprawnością, która staje 

się ich paradygmatem i celem (patrz rozdział 3). Normalizacja jest wyrazem osiągnięcia 

określonego poziomu rozwoju społecznego, u którego podstaw leŜy sprawiedliwość 

społeczna, obowiązek pomocy najsłabszym i przeciwdziałanie w ich dyskryminacji (Krause 

2004, s. 43). Osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga zaistnienia pewnych sytuacji 

integracyjnych objawiających się pomniejszeniem dystansu, zwiększeniem liczby kontaktów 

między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi członkami społeczeństwa. Zatem w 

podejmowanych działaniach moŜemy mówić o odbywającym się procesie integracji, który  
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T. śółkowska (2004) określa jako metody pracy i który moŜe prowadzić do normalizacji. 

Integracja społeczna otrzymuje w postaci koncepcji normalizacji konkretne wytyczne i cele 

pracy, których zrealizowanie z jednej strony zmienia diametralnie jakość funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych, z drugiej strony otwiera realną perspektywę integracyjną (Krause 

2004, s. 48). A. Hulek uwaŜa, Ŝe społeczna integracja osób niepełnosprawnych wyraŜa się: 

„w dąŜeniu do stworzenia tym osobom moŜliwości pełnego lub częściowego włączenia się do 

normalnego Ŝycia, dostępu do wszystkich instytucji i usług z których korzystają 

pełnosprawni” (1997, s. 492-493). WyraŜa się ona w takim wzajemnym stosunku 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa (…) i w 

których stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego 

rozwoju. Integracja pozwala więc być osobie z niepełnosprawnością sobą wśród innych. Ma 

ona zastosowanie do wszystkich jej sfer Ŝycia - rodzinnego, kształcenia ogólnego i 

zawodowego, pracy, czasu wolnego, aktywności społecznej i politycznej itp. (tamŜe). 

MoŜemy zatem stwierdzić, Ŝe integracja społeczna jako pewien proces jest dąŜeniem do 

unormowania warunków Ŝycia osób z niepełnosprawnością. Zapewnienia tym osobom 

godnego Ŝycia i współuczestniczenia w Ŝyciu społecznym. 

Osiągnięcie takiej sytuacji nie jest bez funkcjonowania określonych przepisów 

legislacyjnych. W ustaleniach prawnych trudno jest określić sytuację osób z 

niepełnosprawnością intelektualną bez odwoływania się do całej grupy osób 

niepełnosprawnych. Wiele aktów prawnych w podejmowanych inicjatywach nie dokonuje 

rozróŜnienia na rodzaje posiadanej przez dane osoby niepełnosprawności. Opracowywane 

dokumenty oraz działania dotyczą najczęściej wszystkich osób niepełnosprawnych, 

niezaleŜnie od tego, czy jest to niepełnosprawność intelektualna, fizyczna, słuchowa, czy teŜ 

wzrokowa. Zatem analiza sytuacji osób z upośledzeniem umysłowym w ustawodawstwie 

międzynarodowym wiąŜe się poznaniem sytuacji wszystkich osób z niepełnosprawnością. 

W tworzeniu przepisów na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 

największy wpływ odegrały organizacje międzynarodowe takie jak Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, Rada Europy oraz Unia Europejska. Dokonana poniŜej analiza aktów 

prawnych ujmuje je właśnie w tej perspektywie: od szerokiej obejmującej państwa ONZ do 

węŜszej - europejskiej. 

Podstawą działań równościowych na rzecz osób z niepełnosprawnością była 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów 

Zjednoczonych ONZ 10 grudnia 1948r. Uznana jest ona za najwaŜniejszy dokument 
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dotyczący ochrony wolności i praw człowieka, o czym świadczy art. 22, w którym znajduje 

się zapis, Ŝe „kaŜdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń 

społecznych; ma prawo do urzeczywistnienia - poprzez wysiłek narodowy i współpracę 

międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami kaŜdego państwa - swych praw 

gospodarczych, społecznych, kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego 

rozwoju jego osobowości” (za: Auleytener 1997). Mimo, Ŝe nie był to prawnie wiąŜący 

dokument to stał się on powszechnym instrumentem do ochrony praw człowieka. Kolejnymi 

istotnymi dokumentami, które nie odnosiły się bezpośrednio do problemu 

niepełnosprawności, ale mówiły o potrzebie tworzenia warunków „zapewniających kaŜdemu 

korzystanie z praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz obywatelskich i 

politycznych” były uchwalone przez ONZ 19 grudnia 1948r. Pakt Praw Obywatelskich i 

Politycznych oraz Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Gwarantują one 

realizację wymienionych praw bez dyskryminacji i bez względu na jakiekolwiek 

okoliczności.  

Pojawienie się większej liczby dokumentów kierowanych takŜe lub tylko do osób 

niepełnosprawnych moŜna datować na początek lat siedemdziesiątych Dokumentem, który 

zwracał uwagę na osoby z niepełnosprawnością umysłową była przyjęta przez Zgromadzenie 

ONZ w 1971r. deklaracji o Prawach Osób Umysłowo Upośledzonych uchwałą 2856 (XXVI) 

w dniu 20 grudnia 1971r.. Znajduje się w niej m.in. zapis, Ŝe osoba z upośledzeniem 

umysłowym ma, w moŜliwie największym stopniu, te same prawa, co inni ludzie, ma prawo 

do odpowiedniej opieki medycznej i fizjoterapii oraz do nauki, szkolenia, rehabilitacji i 

poradnictwa w takim zakresie, aby umoŜliwi ć jej rozwój posiadanych uzdolnień i 

zrealizowanie całego potencjału, ma prawo do ekonomicznego zabezpieczenia i godziwego 

poziomu Ŝycia, osoba z upośledzeniem umysłowym powinna Ŝyć z własną rodziną lub 

rodziną zastępczą oraz uczestniczyć w róŜnych formach Ŝycia społecznego. Ma ona prawo do 

korzystania z pomocy wykwalifikowanych opiekunów, jeśli jest to wskazane ze względu na 

ochronę jej osoby i jej interesów.  

Cztery lata później w 1975r. ONZ ogłosiło Deklarację Prawa Osób 

Niepełnosprawnych, w którym jest zapis o równości praw obywatelskich i politycznych osób 

z niepełnosprawnościami. MoŜemy w niej przeczytać m.in.: „Osoby niepełnosprawne mają 

wrodzone prawo do poszanowania godności osoby ludzkiej [..]. NiezaleŜnie od rodzaju czy 

stopnia niepełnosprawności mają te same fundamentalne prawa co inni obywatele”. Kolejnym 

krokiem w tworzeniu podstaw integracji społecznej osób z niepełnosprawnością było 
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ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981r. Międzynarodowego Roku Osób 

Niepełnosprawnych. Jego hasłem przewodnim było: „Pełne uczestnictwo i równość określone 

jako prawa osób niepełnosprawnych do udziału w Ŝyciu społecznym i rozwoju ich 

społeczeństw…” (za: Ochoczenko 2005). Po tym wydarzeniu uchwalony został w 1982r. 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Światowego Programu Działania na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych, który zawierał wytyczne do realizacji celu jakim było 

wyrównywanie szans pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach 

Ŝycia (uchwała 37/52 w dniu 3 grudnia 1982r.). Celem stało się popieranie skutecznych 

działań w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, rehabilitacji, a takŜe realizacji zadań 

„pełnego uczestnictwa” osób niepełnosprawnych w społecznym Ŝyciu i rozwoju oraz 

„równości”. Zapis ten oznaczał, Ŝe państwa mają zapewnić osobom z niepełnosprawnościami 

szanse takie same jak innym ludziom oraz ich równy udział w ogólnej poprawie warunków 

Ŝycia stanowiących rezultat rozwoju społecznego i ekonomicznego. Działania te miały być 

realizowane we wszystkich krajach w takim samym zakresie, z równą starannością, bez 

względu na stopień ich rozwoju ekonomiczno-gospodarczego. W powyŜszych dokumentach 

zauwaŜyć moŜna, Ŝe nałoŜono na władze państwowe obowiązek poprawy warunków, które 

prowadzą do upośledzenia. Dodatkowo instytucje państwowe powinny w swoich działaniach 

mieć na celu budzenie powszechnej świadomości całej ludności co do korzyści dla jednostek i 

społeczeństwa z włączania osób z niepełnosprawnościami w kaŜdą dziedzinę Ŝycia 

społecznego, ekonomicznego i politycznego. Zadania te realizowane przez państwa muszą 

być prowadzone łącznie z całym społeczeństwem, poszczególnymi jednostkami czy teŜ 

organizacjami pozarządowymi, które mogą pomagać władzom państwowym - formułując 

potrzeby, sugerując odpowiednie rozwiązania i świadcząc usługi uzupełniające poczynania 

tych władz. DuŜe znaczenie odgrywają tu same osoby z niepełnosprawnościami, które 

powinny mieć istotny wpływ na decydowanie o skuteczności polityki, programów i usług na 

ich rzecz, poprzez samoorganizowanie się w stowarzyszenia czy organizacje. Skierowanie 

uwagi na potencjał społeczny jakim są osoby o niepełnej sprawności widoczny jest w tzw. 

Zasadach Tallińskich przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych uchwałą 44/70 w dniu 15 marca 1990r.. Dokument ten podejmuje problem 

rozwoju ludzkich zasobów jako procesu poszukiwania przez jednostkę realizacji całego 

swojego potencjału i moŜliwości, co jest niezbędne dla idei wyrównywania szans. Dzięki 

rozwojowi zasobów ludzkich osoby z niepełnosprawnością są w stanie efektywnie realizować 

swoje prawa pełnego obywatelstwa, mają moŜliwość korzystania z tych samych praw i 

obowiązków, jak inni członkowie społeczności, dokonywania tych samych wyborów 
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związanych z Ŝyciem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i politycznym społeczeństwa. 

Integracyjne podejście do problemów osób z niepełnosprawnościami polega na włączeniu ich 

spraw do rządowej polityki i planowania na kaŜdym szczeblu jej struktur.  

Kolejnym filarem, który stał się podstawą do tworzenia nowych jakości w 

prawodawstwie były „Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” 

przyjęte 20 grudnia 1993r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Zasady w 

nim zawarte traktowane są przez państwa jako normy zwyczajowe prawa międzynarodowego 

pomimo, Ŝe nie był on dla państw dokumentem wiąŜącym. W wielu krajach stały się 

inspiracją do podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i wywarły wpływ na 

tworzenie nowych norm prawnych, dotyczących poprawy jakości Ŝycia we wszystkich 

sferach Ŝycia niepełnosprawnych. Zasady te wiązały się głownie z koniecznością podniesienia 

poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami, potrzeb, 

moŜliwości i udziału w Ŝyciu społecznym; zapewnienia skutecznej pomocy medycznej, 

zapewnienia usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, pomocy im w podnoszeniu 

poziomu niezaleŜności w Ŝyciu codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujących im praw, 

pomocy w znalezieniu moŜliwości wykonywania poŜytecznej i satysfakcjonującej pracy na 

otwartym rynku pracy, zapewnienia środków na utrzymanie, podejmowania badań nad 

warunkami Ŝyciowymi osób niepełnosprawnych i gromadzeniu informacji na ten temat 

(www.mpips.gov.pl/_osobyniepelnosprawne.php). W dokumencie tym zostało teŜ 

podkreślone znaczenia pozostawienia jednostek z niepełnosprawnościami w ich własnym 

środowisku lokalnym i stworzenie w nim szans dostępu do wszystkich dziedzin Ŝycia 

społecznego. Przyjęcie zasad przez większość Państw oznaczało ich zobowiązanie moralne i 

polityczne do podejmowania działań w celu wyrównywania szans tych osób. W procesie 

osiągania pełnej równości i podnoszenia jakości Ŝycia społecznego osoby z 

niepełnosprawnościami i ich organizacje miały odgrywać aktywną rolę jako partnerzy. Te 

załoŜenia znalazły odzwierciedlenie w działalności międzynarodowych organizacji 

pozarządowych reprezentujących osoby z niepełnosprawnością, które dąŜyły do uchwalenia 

międzynarodowej konwencji regulującej ich prawa. Ich zdaniem dotychczasowe 

uregulowania dotyczące praw tych osób nie są wystarczającym narzędziem w dąŜeniu do 

równości praw osób niepełnosprawnych, tym bardziej, Ŝe dotychczasowe dokumenty m.in. 

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych nie mają mocy 

wiąŜącej państwa członkowskie. 
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W związku z tym w Pekinie w marcu 2000r. podczas Światowego Szczytu Organizacji 

Pozarządowych w sprawie niepełnosprawności największe międzynarodowe organizacje 

pozarządowe reprezentujące grupy niepełnosprawnych (Rehabilitation International, Disabled 

Peoples International, Inclusion International, World Blind Union, World Federation of the 

Deaf), podpisały Deklarację Pekińską. Wezwały one w niej Organizację Narodów 

Zjednoczonych do rozpoczęcia prac nad konwencją poświęconą ludziom z 

niepełnosprawnościami czego wynikiem było podpisanie Konwencja Narodów 

Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006r. na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych. Została ona wyłoŜona do podpisu przez państwa członkowskie dnia 30 marca 

2007r., kiedy to równieŜ Polska ratyfikowała i podpisała powyŜszą Konwencje. W 

opracowanym dokumencie zostały zawarte podstawowe prawa tych osób, m.in. równość oraz 

zakaz dyskryminacji. Zgodnie z art. 1 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych jej celem 

jest „promowanie, ochrona oraz poszanowanie pełni praw człowieka oraz podstawowych 

wolności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, jak równieŜ ich wrodzonej godności”. 

Konwencja nakłada równieŜ na państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych 

obowiązki, mające na celu zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym pełny udział w Ŝyciu 

społecznym. Państwa - strony konwencji zostały zobowiązane do podjęcia wszelkich starań i 

dokonania zmian mających na celu wprowadzenie zakazu dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych, zagwarantowanie im dostarczania informacji w sposób dla nich 

zrozumiały i przystępny, jak równieŜ nałoŜony został obowiązek promowania szkolenia osób 

współpracujących z osobami niepełnosprawnymi (profesjonalistów) w celu zagwarantowania 

coraz lepszej jakości usług wobec osób z zaburzeniami rozwoju. Dokument ten stał się 

krokiem milowym w promowaniu idei integracji (Kamiński 2006).  

Analizując międzynarodowe rozwiązania dotyczące poprawy warunków Ŝycia osób 

niepełnosprawnych warto podać przykłady rozwiązań prawnych w wybranych krajach, 

których ustawy obejmują nie tylko same osoby z niepełnosprawnościami, ale jak i osoby 

naleŜące do ich rodziny, czy teŜ osoby pozostające z taką osobą w bliskim związku. Jednym z 

pierwszych państw świata, które wprowadziło odrębne regulacje prawne poświęcone osobom 

z niepełnosprawnościami były Stany Zjednoczone Ameryki. NajwaŜniejszym aktem 

prawnym jest uchwalona w 1990r. ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach (ang. 

Americans with Disabilities Act 1990 − ADA), w który zakazuje się jakiejkolwiek 

dyskryminacji tych osób w zakresie zatrudnienia i gwarantuje równy z osobami 

pełnosprawnymi dostęp do mieszkań, dóbr, usług, transportu i telekomunikacji. Celem tej 
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ustawy było „ogłoszenie Ameryce i całemu światu, Ŝe osoby niepełnosprawne są w pełni 

istotami ludzkimi, Ŝe jakiekolwiek paternalistyczne, dyskryminacyjne i zmierzające do 

segregacji postawy od tej chwili przestały być akceptowane”. Innym krajem, który w swoim 

czasie wprowadził postępową ustawę regulującą prawa osób z niepełnosprawnościami była 

Australia. Aktem prawnym, o którym mowa jest Disability Discrimination Act, który został 

uchwalony w 1992r. po długich dyskusjach z samymi zainteresowanymi osobami oraz 

organizacjami działającymi na ich rzecz. 

Celem, obowiązującej po dziś dzień, ustawy jest: 

• eliminacja - tak dalece, jak to tylko moŜliwe - powodowanej niepełnosprawnością 

dyskryminacji, 

• zapewnienie - tak dalece, jak to praktycznie moŜliwe - by osoba z niepełnosprawnością 

stała się wobec prawa równa z resztą społeczeństwa, 

• promocja zrozumienia i akceptacji społecznej faktu, iŜ osobom z niepełnosprawnościami 

przysługują te same prawa i wolności, jakie ma reszta społeczeństwa. 

Akt ten ma charakter kompleksowym, odnosi się bowiem do wielu sfer Ŝycia i 

zakazuje dyskryminacji zarówno w zatrudnieniu, jak i dostępie do edukacji, dóbr i usług, 

wymiaru sprawiedliwości, mieszkań, programów rządowych itp. (www.psouu.org.pl). 

W poszczególnych krajach ONZ mimo róŜnic kulturowych, zróŜnicowania pod 

względem językowym, poziomu ekonomicznego i gospodarczego, widoczne jest wspólne 

dąŜenie do walki z dyskryminacją wobec jednostek z niepełnosprawnościami. Podobny 

kierunek działań widać w krajach europejskich. Rozwiązania legislacyjne dotyczące ludzi o 

niepełnej sprawności, podobnie jak w ONZ, mają swój początek w latach pięćdziesiątych. 

Jednym z pierwszych zapisów, skierowanym bezpośrednio do osób z 

niepełnosprawnościami, pojawił się w Traktacie Rzymski ustanawiającym Wspólnotę 

Europejską w 1957r.. W cześci I w artykule 13 zapisana została zasada o niedyskryminacji ze 

względu na niepełnosprawność, oraz konieczności przeciwdziałaniu temu problemowi: 

„Instytucje Europejskie (...) mogą podjąć odpowiednie działania w celu zwalczania 

dyskryminacji na tle płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, wieku i 

orientacji seksualnej (...)”. 

Kolejnym dokumentem, który był bezpośrednio skierowany do tych osób była 

Rezolucja dotycząca spójnej polityki w sprawie rehabilitacji tych osób z 1984r.. Ten 
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dokument opracowany przez Radę Europy w sposób znaczący wpłynął na kształt 

prowadzonej polityki w Unii Europejskiej. Określał bowiem ogólne zasady polityki państw, 

która powinna być prowadzona razem z organizacjami działającymi na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami i nimi samymi. Ta konieczność prowadzenia wspólnej polityki wobec 

osób niepełnosprawnych i wyznaczenia pewnych standardów prawnych uwypuklona została 

w dokumencie przyjętym przez Wspólnotę Europejską w 1996r. pt. Rezolucja o Równości 

Szans Osób Niepełnosprawnych. Stanowiła ona swojego rodzaju strategię działań na rzecz 

integracji tych osób w społeczeństwie (Mikulski 1998). 

Aspekt pełnego uczestnictwa społecznego pojawił się teŜ w zrewidowanej przez Radę 

Europy w 1996r. Europejskiej Karcie Społecznej. Określała ona obowiązki państw wobec 

osób z niepełnosprawnościami i nakazuje „[...] opierać pełną integrację i pełny udział w Ŝyciu 

wspólnoty, szczególnie w drodze środków, w tym w drodze pomocy technicznej, mających na 

celu pokonywanie przeszkód w porozumiewaniu się i przemieszczaniu się oraz poprzez 

umoŜliwienie im korzystania ze środków transportu, mieszkań, działalności kulturalnej i 

rozrywek” (PRSiZ 1997 nr 2). Część II, art. 15 mówi o prawie osób z niepełnosprawnościami 

fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i 

społecznej. Państwa zobowiązywały się:  

• podjąć konieczne środki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami ułatwień 

szkoleniowych, w tym, jeŜeli to konieczne, utworzenie wyspecjalizowanych instytucji 

publicznych lub prywatnych, 

• podjąć odpowiednie środki w celu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, takie jak 

wyspecjalizowane słuŜby pośrednictwa pracy, ułatwianie podejmowania pracy chronionej 

oraz środki dla zachęcania pracodawców do zatrudniania tych osób. (www.synapsis.pl). 

Wzrost zainteresowania kwestią niepełnosprawności wiąŜe się takŜe z 

opublikowaniem Traktatu Amsterdamskiego z dnia 2.10.1997r., zawierającym słynny juŜ art. 

13 ustalający ogólną zasadę zakazu dyskryminacji, a który mówi, Ŝe „bez uszczerbku dla 

innych postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat powierza 

Wspólnocie, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z 

Parlamentem Europejskim, moŜe podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej 

dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. Pojawienie się tego dokumentu 

umoŜliwiło ingerowania Unii w ustawodawstwo socjalne państw członkowskich. Artykuł ten 
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stał się podstawą polityki Rady UE, która przeciwdziała dyskryminacji oraz wprowadzała na 

poziomie Wspólnoty Europejskiej środki i przepisy prawne słuŜące eliminowaniu i 

zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji. Dzięki tym zmianom pojęcie niepełnosprawności 

zostało wprowadzone do przepisów traktatowych i dało podstawę do podjęcia szerszych 

działań na rzecz walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. Pierwszym krokiem 

było wydane na bazie art. 13 dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000r. 

ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, 

czyli tzw. dyrektywy antydyskryminacyjnej Wprowadzony przez nią zakaz dyskryminacji 

dotyczy: warunków dostępu do zatrudnienia; dostępu do wszystkich typów i poziomów 

szkolenia zawodowego; warunków zatrudnienia w tym wynagrodzeń i zwolnień; członkostwa 

w organizacjach zawodowych. Celem było wyznaczenie ogólnych ram dla walki z 

dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy, w celu realizacji w państwach 

członkowskich zasady równego traktowania. Pomimo wprowadzenia tak szerokiego spektrum 

podmiotów, dyrektywa była istotna z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. 

Zawiera zasadę mówiąca, Ŝe osoby te są pełnoprawnymi obywatelami europejskimi, jednakŜe 

w celu umoŜliwienia im korzystania z ich praw potrzebne są pewne udogodnienia. Przejawem 

tego jest art. 5 wprowadzający regulacje dotyczące tzw. racjonalnych usprawnień dla osób 

niepełnosprawnych (ang. reasonable accommodation). Oznaczają one, Ŝe pracodawca 

podejmuje właściwe środki, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, aby umoŜliwi ć 

jednostce z niepełnosprawnością dostęp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy 

bądź kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich 

obciąŜeń. 

Kolejnym krokiem w tworzeniu podstaw integracji społecznej było pojawienie się 

zapisów o prawach tych osób do korzystania ze środków zapewniających im społeczną i 

zawodową integrację oraz uczestnictwo w Ŝyciu społecznym. Zostały one zawarte w Kracie 

Praw Podstawowych ogłoszonej w grudniu 2000 roku podczas posiedzenie Rady Europejskiej 

w Nicei. W świetle tych zapisów osoba niepełnosprawna jawi się jako niezaleŜny i 

pełnosprawny uczestnik społeczeństwa.  

Szeroki zapis o konieczności dania osobom z niepełnosprawnościami równych szans i 

dostępu do wszystkich społecznych zasobów, posiadania tych samych prawa, integrowania w 

normalny nurt Ŝycia zawarto w Deklaracji Madryckiej. Została ona przyjęta w czasie obrad 

Europejskiego Kongresu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Madrycie 20-24 marca 2002r.. 
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Dokument ten zawierał zarys przewidywanych działań w czasie Europejskiego Roku Osób 

Niepełnosprawnych 2003r.. Rezultatami deklaracji było wydanie komunikatu KE - Równe 

Szanse dla osób niepełnosprawnych - Europejski Plan działania na lata 2004 - 2010. 

Przedstawiał on program działań, mających na celu włączanie osób z niepełnosprawnościami 

do społeczeństwa i gospodarki w poszerzonej Unii Europejskiej. Zapisy dotyczyły ochrony 

praw i godności tych osób, ich dostępu tych jednostek do społeczeństwa opartego na wiedzy, 

równouprawnienia w dostępie do edukacji, promocji zatrudnienia i integracji społecznej osób 

z niepełnosprawnościami. Zadaniem Państw członkowskich było przełoŜenie idei 

Europejskiego Roku na konkretne rezultaty czego wynikiem były zapisy 

antydyskryminacyjne w prawodawstwie poszczególnych państw m.in. w Niemczech, 

Holandii, Austrii, i Belgii. Natomiast Irlandia przejęła regulacje dotyczące niezaleŜnego Ŝycia 

i edukacji osób z niepełnosprawnościami, zaś Dania, Szwecja, Finlandia, Portugalia, Grecja i 

Hiszpania ogłosiły narodowe plany działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami. 

Jednak najistotniejszym aspektem dokumentu było pokreśleniem znaczenia pracy jako 

warunku rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami co wyznaczało 

nowy kierunek podejmowanych działań. Taka idea jest spójna z treścią większości koncepcji 

jakości Ŝycia gdzie praca stanowi istotny jej czynnik. Realizacja zawodowa jednostki stanowi 

bowiem nie tylko źródło utrzymania, ale daje teŜ poczucie niezaleŜności finansowej i 

społecznej. W związku z tymi koncepcjami powstała uchwała Rady Unii Europejskiej, która 

określa cele i kierunki działań Państw Członkowskich w dziedzinie zatrudniania. Aktualny 

dokument, uchwalony 22 lipca 2003 roku, precyzuje trzy zasadnicze cele, którymi są: 

• pełne zatrudnienie, 

• poprawa jakości i wydajności pracy, 

• wzmocnienie spójności i włączenia społecznego (www.niepełnosparwni.pl). 

Mimo promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i 

likwidowania barier ograniczających tą sytuację to nadal prymarną formą pracy w krajach UE 

jest zatrudnienie chronione. W zakładach takich największą grupę stanowią osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną, najwięcej w Niemczech i Hiszpanii - ponad 80 proc, 

najmniej w Wielkiej Brytanii - 16 proc. i w Holandii - 30 proc. Drugą grupę stanowią osoby z 

fizyczną oraz sensoryczną niepełnosprawnością: w Wielkiej Brytanii - 62 proc., w Holandii - 

43 proc. i Danii - 32 proc. Poza wyjątkami, większość zakładów pracy chronionej jest 

deficytowa i wymaga dotacji z budŜetów lokalnych lub centralnych. W niektórych krajach tj.: 
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Hiszpania, Francja, Niemcy, Portugala i Grecja zakłady te jednak rozwijają się, ale w innych 

traktuje się je raczej jako placówki pomocy społecznej, a nawet słuŜby zdrowia. 

Mimo tych trudności kraje UE kładą coraz większy nacisk na to, by pracownicy 

zakładów pracy chronionej przechodzili do pracy na otwartym rynku pracy. Największe 

osiągnięcia pod tym względem mają Szwecja i Holandia, w których kaŜdego roku kilka 

procent osób niepełnosprawnych otrzymuje posadę na otwartym rynku pracy. W pozostałych 

krajach wskaźnik ten nie przekracza 2 procent (http://www.integracja.org/ledge/x/7822). 

Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań kwestia zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami jest jedną z najpowaŜniejszych do rozwiązania przez Unię 

Europejską. Problem ten jest o tyle złoŜony poniewaŜ jego rozwiązanie zaleŜne jest teŜ od 

podjęcia decyzji o wejściu na otwartym rynku pracy a następnie zdecydowaniu się na 

podjęcie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. AŜ 52,2% tych osób jest 

nieaktywnych ekonomicznie w porównaniu z 28,1% populacji osób sprawnych, natomiast 

osoby z niepełnosprawnościami aktywne zawodowo są tylko nieznacznie częściej bezrobotne 

niŜ osoby sprawne aktywne zawodowo (12% w porównaniu z 10%) (Kamiński 2006). 

Niepełnosprawność bardziej wpływa na wskaźnik aktywności zawodowej niŜ na wskaźnik 

bezrobocia. Niski poziom aktywności zawodowej stanowi główny problem osób z 

niepełnosprawnościami, a szczególnie osób z upośledzeniem umysłowym.  

WdraŜaniu powyŜszych zmian w procesie zatrudnienia musi towarzyszyć 

modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, które są warunkiem osiągnięcia 

stabilnego rozwoju gospodarczego, a jednocześnie społecznej spójności. Taką strategię, na 

lata 2000-2010, przyjęła Rada Europejska na posiedzeniu szefów państw i rządów w marcu 

2000 roku w Lizbonie. Dokument ten nosi nazwę Strategia Lizbońska. Dotychczas Unia 

Europejska pozostawiała politykę społeczną w gestii państw członkowskich, natomiast w 

Lizbonie uzgodniono nową metodę otwartej koordynacji, która jest swego rodzaju 

instrumentem zarządzania Unią Europejską i moŜliwość kształtowania polityki wspólnotowej 

w zakresie polityki społecznej. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Strategii Lizbońskiej, 

Prezydencja Francuska przedstawiła stworzony na podstawie projektu Komisji dokument pt. 

Europejska Agenda Społeczna. Propozycje zawarte w niej przekładają strategiczne cele 

określone w traktacie szczytu w Lizbonie na konkretne działania. Opracowany Europejski 

Model Społeczny musi sprostać wyzwaniom związanym przede wszystkim z bezrobociem, 

wykluczeniem społecznym, starzeniem się społeczeństwa, dysproporcjami pomiędzy 

regionami, globalizacją i rozwijającym się społeczeństwem informacyjnym.  
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Kolejną próbą przełamania dotychczasowego, deklaratywnego podejścia na rzecz 

tworzenia konkretnych strategii jest Inicjatywa Komisji Europejskiej - Europejski Plan 

Działania. Związane jest to z przyjmowanie krótkookresowych, dwuletnich programów, 

których realizacja będzie oceniana w specjalnych raportach. Działania przebiegają w 

kolejnych fazach, z których kaŜda ma swoje priorytety. Wstępna analiza pierwszej fazy 

(2004-2005) wykazała, Ŝe udało się uwzględnić problematykę niepełnosprawności w 

niektórych obszarach, w szczególności w zatrudnieniu, nowoczesnych technologiach i 

edukacji (e-kształcenie). Faza druga (2006-2007) dotyczyła aktywnej integracji osób z 

niepełnosprawnościami opartej o obywatelską koncepcję niepełnosprawności. Było to zgodne 

z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która stanowi m.in., iŜ Unia Europejska 

„uznaje i szanuje prawo osób z niepełnosprawnościami do korzystania ze środków mających 

zapewnić im niezaleŜność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w Ŝyciu 

społeczności”. Zgodnie z koncepcją obywatelską, osoby z niepełnosprawnościami powinny 

mieć te same wybory i kontrolę nad codziennym Ŝyciem, co osoby w pełni sprawne 

(http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8301, Kamiński 2006).  

Kolejne zmiany polityki wobec osób z niepełnosprawnościami wyznaczyła teŜ 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego poprzez Europejski Plan Działania na lata 2006-2007 

(2006/2105 (INI)). Wzywa on państwa członkowskie do uchylenia wszystkich 

obowiązujących w ich krajowych systemach prawnych przepisów, które dyskryminują te 

osoby i są niezgodne z art. 13 Traktatu Wspólnoty Europejskiej; do wspierania w ramach 

swoich kompetencji aktywnego zaangaŜowania osób z niepełnosprawnościami w zdobywanie 

wykształcenia, szkolenia zawodowe, kształcenie drogą elektroniczną, uczenie się przez całe 

Ŝycie oraz aktywnego uczestnictwa tych osób w Ŝyciu kulturalno-społecznym, działalności 

sportowo-rekreacyjnej, społeczeństwie informacyjnym oraz mediach. Wzywa ona równieŜ do 

tworzenia warunków koniecznych do uniknięcia „pułapki świadczeń” oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 

W Unii Europejskiej w walkę o prawa osób z niepełnosprawnościami zaangaŜowane 

są, podobnie jak w ONZ, w duŜym stopniu organizacje pozarządowe. Ich głównym celem jest 

reprezentowanie tych osób w dialogu z Unią Europejską i innymi europejskimi władzami, 

dąŜenie do zniesienia ich dyskryminacji we wszystkich sferach Ŝycia społecznego.  

W latach 80-tych Komisja Europejska wydała decyzje o ustanowieniu dwóch 

następujących po sobie programów wspólnotowych: Helios (1988-1991) i Helios II (1993-

1996). Dzięki tym programom zrealizowano szereg projektów na rzecz środowiska osób 
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niepełnosprawnych - zagadnienie niepełnosprawności wpisało się w kontekst polityki 

społecznej i zatrudnienia Unii Europejskiej. Następne działania na poziomie UE to Horizont 

w ramach inicjatywy Employment (1996-2000) oraz inicjatywa Equal (2000-2006), które 

ugruntowały miejsce osób z niepełnosprawnościami w podejmowanych działaniach 

społecznych. Innymi programami i inicjatywami, które mają szczególne znaczenie dla osób z 

niepełnosprawnościami to: Wspólnotowy Program Przeciwdziałania Społecznemu 

Wykluczeniu, Wspólnotowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji, Program Pobudzenie 

do zatrudnienia. 

Podsumowując analizę ustawodawstwa międzynarodowego moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

państwa Unii Europejskiej postulują wyrównywanie szans Ŝyciowych i edukacyjnych, 

poprawę jakości kształcenia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz normalizację 

wszystkich sfer Ŝycia społecznego. Postępujące zmiany dzięki tym przeobraŜeniom 

legislacyjnym mają za zadanie stworzenia społeczeństwa dostępnego dla wszystkich ludzi, 

bezpiecznego socjalnie, szanującego godność drugiego człowieka i dającego moŜliwość 

uczestniczenia wszystkim w kaŜdej dziedzinie Ŝycia.  

Przedstawione powyŜej analizy przepisów ONZ i Unii Europejskiej świadczą o 

wspólnym kierunku działań. Przykładem jest tu najnowsza inicjatywa ONZ - Konwencja 

ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 30 marca 2007 roku. Celem jej było 

zapewnienie, Ŝe osoby z niepełnosprawnościami korzystają z praw człowieka i 

fundamentalnych wolności tak samo, jak wszyscy inni. Jej powstanie było wynikiem analiz, 

które określiły istniejące traktaty ONZ dotyczące praw człowieka jako niezapewniające pełnej 

ochrony osób z niepełnosprawnościami. Konwencja ta jest zgodna z właściwym 

ustawodawstwem i systemem prawnym Unii Europejskiej o czym świadczy przyjęcie przez 

nią definicji dyskryminacji sformułowanej przez Unię Europejską. 

MoŜemy zatem stwierdzić, Ŝe w perspektywie integracja społeczna w wymiarze 

międzynarodowym będzie wyznaczana przez wspólne kierunki działań, które będą przyjęte 

przez wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie zarówno o zasięgu europejskim jak i 

światowym.  

Zachodzące zmiany w rozwoju tej integracji będą związane z: 

• zmianami w przepisach, które rozszerzą dostęp do wszystkich płaszczyzn Ŝycia 

społecznego osobom z niepełnosprawnościami, 
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• eliminowaniem barier lokujących się na poszczególnych płaszczyznach Ŝycia 

społecznego, które ograniczają tym osobom wykorzystanie swoich zasobów, 

• włączaniem kwestii niepełnosprawności w podstawowy nurt działań społecznych, które 

pozwolą na zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością.  

Podejmowane działania w tym zakresie moŜna nazwać, dąŜeniem do unormowania 

warunków Ŝycia, określenia odpowiednich standardów Ŝycia poprzez ustalenia 

administracyjne, ustawodawcze, społeczne. Ciągle następujące zmiany w przepisach 

prawnych mają szansę na ułatwienie normalnego funkcjonowania osobom z 

niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie i organizację ich środowiska Ŝycia bez 

znamion dyskryminacji co pozwoli na podniesienie jakości ich Ŝycia.  
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ROZDZIAŁ 3 
Jakość Ŝycia osób z niepełnosprawnościami jako wyznacznik integracji 
społecznej 

 

3.1. Uwagi wprowadzające 

W kształtowaniu jakości Ŝycia jednostki znaczące miejsce zajmują warunki społeczno-

ekonomiczne. Kształtują się one w toku transformacji i przeobraŜeń gospodarczo- 

społecznych, kiedy to zmieniają się standardy Ŝycia. Jest to wynikiem ewolucji uwarunkowań 

kulturowych, ekonomicznych, społecznych, które oddziaływają na funkcjonowanie 

człowieka. Próby pogrupowania głównych kierunków zmian globalnych podjął A. Krause 

(2006, s. 94) i wskazał na zmiany w zakresie systemów produkcyjnych; sposobów 

zarządzania; zmian w sposobie myślenia i postępowania; relatywizację systemów wartości; 

przekształcenie priorytetów Ŝycia zbiorowego do wielości priorytetów indywidualnych; 

zmniejszenie kreującej funkcji państwa w Ŝyciu jednostki; zmniejszenie liczby osobistych 

kontaktów interpersonalnych; dominacja kultury medialnej. Czynniki te, w określonych 

sytuacjach, wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na jakość Ŝycia jednostki. 

Współcześnie duŜe znaczenie miała teŜ zmiana jaka nastąpiła w stosunku państwa do 

jednostki czyli odejścia od państwa opiekuńczego. Obok pozytywnego aspektu tego działania 

przyczyniło się ono, w pewnym stopniu, do pojawienia się problemów z radzeniem sobie z 

rzeczywistością niektórych grup społecznych, a co za tym do odsunięcia ich na margines 

Ŝycia społecznego.  

O globalnym społeczeństwie informacyjnym XXI wieku mówi się, Ŝe rozwija się w 

klimacie niepewności i ryzyka. Jest on dostrzegalny nie tylko w skali globalnej, lecz takŜe 

lokalnej (regionalnej) oraz w wymiarze jednostkowym jako cecha egzystencji współczesnego 

człowieka. Obecna ekspansja ryzyka i natłok róŜnorodnych zagroŜeń skłania do przyjęcia 

tezy, iŜ współczesne społeczeństwo jest w istocie społeczeństwem ryzyka (Beck 2004 za: 

Dykcik 2005, s. 17). Według U. Becka społeczeństwo ryzyka oznacza epokę, w której ciemne 

strony postępu technicznego i rozwoju zdominowały społeczna debatę. U. Beck wyróŜnia 

przy tym cztery rodzaje ryzyka:  

1. ryzyko ekologiczne spowodowane efektem cieplarnianym, destrukcje ekosystemu, 

2. ryzyko związane ze zdrowiem (ryzyko spoŜywania Ŝywności genetycznie modyfikowanej, 

rak skóry, astma, alergia, AIDS), 
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3. ryzyko ekonomiczne (spadek bezpieczeństwa pracy, bezrobocie), 

4. ryzyko społeczne (np. wzrost liczby przestępstw, dewiacji, rozwodów, rozpad tradycyjnej 

rodziny itp.).  

Przyczyny powstawania ryzyka dostrzega się przede wszystkim w modernizacji, 

rozwoju nowych technologii i w procesach globalizacji. UwaŜa się, Ŝe obecnie nauka staje się 

główną przyczyną występowania ryzyka, lecz jednocześnie tylko dzięki niej moŜemy w ogóle 

to ryzyko rozpoznać i dzięki niej dąŜyć do jego zredukowania. (Beck 2002, Beck 2005). 

Eliminacja czynników ryzyka związanych z poziomem fizycznego, emocjonalnego, 

intelektualnego i społecznego funkcjonowania, aktywności, i produktywności wpływa na 

podniesienie jakości Ŝycia. Zatem moŜemy tu mówić równieŜ o pozytywnych aspektach 

przeobraŜeń społecznych. Zaliczyć do nich moŜna wzrost wartości jednostki oraz 

humanizację Ŝycia społecznego (Krause 2006). WiąŜe się to z większym rozumieniem 

odmienności innych ludzi i przyznawania im pełnoprawnego miejsca w społeczeństwie. 

Dotyczy to zwłaszcza grupy osób z niepełnosprawnościami, wobec których podejmowane są 

procesy normalizacyjne i integracyjne wiąŜące się z przyznaniem im prawa do uczestnictwa 

w Ŝyciu społecznym.  

Działania normujące warunki Ŝycia osób o niepełnej sprawności wpływają na jakość 

Ŝycia tych osób, a która jest związana z poziomem dobrostanu fizycznego, materialnego, 

społecznego, emocjonalnego.  

Pojęcie „jakość Ŝycia” (quality of life) pojawiło się po raz pierwszy po II wojnie 

światowej w Ameryce Północnej i początkowo było kojarzone wyłącznie z materialnymi 

aspektami ludzkiego Ŝycia (bogactwo, dom, wysoki standard Ŝycia itd.), dopiero później 

poszerzono go o wartości niematerialne (edukacja, szczęście, wolność, zdrowie) (por. de 

Walden-Gałuszko 1997). 

Zakres pojęciowy wyznaczany jest poprzez dwa terminy: Ŝycie i jakość. Obydwa 

doczekały się wielu definicji. 

Rozumienie pojęcia Ŝycia dotyczy: 

• procesów biologicznych dokonujących się w organizmie od jego powstania aŜ do śmierci, 

• procesów psychicznych dokonujących się w psychice organizmu, a w przypadku 

człowieka takŜe świadomości. Są to m.in. spostrzeŜenia, wyobraŜenia, myśli, samoocena, 

dąŜenie, poczucie, ustosunkowanie i wiele innych, 
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• uczestnictwo w wydarzeniach świata w sensie ich spostrzegania, odnoszenie się do 

wydarzeń, reagowania na wydarzenia i posiadanie do nich dostępu (Ossowski 2004). 

Natomiast pojęcie jakości ujmowana jest róŜnorodnie w zaleŜności od dziedziny 

nauki, na której potrzeby zostało stworzone. W ekonomii jakość oznacza zadowolenie klienta 

z usług, lub towaru, w psychologii dotyczy refleksji nad Ŝyciem jednostki. 

R. Koch (1997, s. 94-95) wyróŜnił kilka cech jakości: 

• jakość jako funkcjonowanie powyŜej dolnej przyjętej granicy, 

• jakość jako przygotowanie do realizacji celów, 

• jakość jako moŜliwości przekształcenia stanów istniejących (np. zmiany w stanie 

zdrowia), 

• jakość jako przygotowanie do realizacji celów, 

• jakość jako brak usterek w wytworze. 

Połączenie dwóch pojęć w termin „jakość Ŝycia” powoduje, Ŝe ukazuje się jego 

interdyscyplinarny charakter. Pojęcie to jest obecne w wielu dziedzinach nauki i omawiane 

jest w zaleŜności od dyscypliny, której stało się przedmiotem badań. Interdyscyplinarność 

pojęcia jakości Ŝycia moŜna zauwaŜyć w projekcie badawczym „Diagnoza społeczna 2007- 

warunki i jakość Ŝycia Polaków”, gdzie w skład Rady Monitoringu Społecznego wchodzą 

ekonomiści, psychologowie, socjologowie, specjalista od ubezpieczeń, znawca ekonomiki 

zdrowia i statystycy. Kompleksowość tego projektu oznacza uwzględnienie w jednym 

badaniu wszystkich waŜnych aspektów Ŝycia poszczególnych gospodarstw domowych i ich 

członków - zarówno ekonomicznych (np. dochodu, zasobności materialnej, oszczędności, 

kredytów), jak i pozaekonomicznych (np. edukacji, leczenia, ubezpieczeń, sposobów radzenia 

sobie z kłopotami, stresu, dobrostanu psychicznego, stylu Ŝycia, zachowań patologicznych, 

uczestnictwa w kulturze, korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wielu 

innych) (Czapiński, Panek 2007). RównieŜ większość ośrodków naukowych zajmujących się 

problemem jakości Ŝycia ma charakter interdyscyplinarny. Świadczyć o tym mogą wydawane 

czasopisma, które prezentują badania o takim charakterze np. „Social Indicators Research”, 

„Quality of Life Research”, „The Journal of Happiness Studies” czy polskie czasopismo 

„Psychologia Jakości śycia”. Czasopisma te umoŜliwiają przedstawicielom róŜnych nauk 

wymianę poglądów, opinii, przedstawienie zróŜnicowanych zagadnień z zakresu teorii i 

badań nad jakością Ŝycia.  
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Koncepcję jakości Ŝycia określa się w piśmiennictwie jako multidemencjonalną (por. 

Brown 1997, Peace 1990) ze względu na swoją złoŜoność i wewnętrzne powiązania. MoŜna 

znaleźć w literaturze przedmiotu liczne podejścia teoretyczne (Felce, Perry 1996, Kowalik 

1993, 1994, 2000, Sęk 1993, Tobiasz-Adamczyk, Oleś 2002, Bańka 1994, Derbis 1994, 

Adamiec, Popiołek 1993) i praktyczne (Maciaszek 1994, Juros 1997, Kasprzak 1999, 

Otrębski 2001, Sękowska 2006 i in.). Wyniki badań nad oceną jakości Ŝycia pacjentów, 

klientów, członków społeczeństwa, konsumentów są wykorzystywane w organizacji Ŝycia 

społecznego i wsparcia. Mimo tak szerokiego zainteresowania problemem to 

przedstawicielom nauk społecznych nie udało się podać jednej, zwartej i zwięzłej definicji 

jakości Ŝycia. Jednocześnie D.M. Romney (2002) wskazał, Ŝe istnieje niezliczona liczba 

definicji jakości Ŝycia, natomiast R. Faden i A. Leplege (2002) zaobserwowali, Ŝe pojęcie 

jakości Ŝycia rozpatrywane przez pryzmat róŜnych szkół ma wiele wspólnych punktów. J.T. 

Chibnall i R.C. Tait (1999) stwierdzili, Ŝe koncepcja jakości Ŝycia jest nieuchwytna (elusive). 

WaŜne jest jednak to, Ŝe nauki społeczne koncentrują się przede wszystkim na jakości Ŝycia w 

znaczeniu uniwersalnym. Definicje jakości Ŝycia na podstawie ich struktury moŜna podzielić 

na globalne, złoŜone, mieszane specyficzne (tabela 3.1). 

Tabela 3.1 Podział definicji jakości Ŝycia ze względu na struktur ę 

Globalne Odnoszące się do dobrego samopoczucia 
(well-being) i dotyczą subiektywnego 

zadowolenia człowieka z Ŝycia jako całości 
(np. poczucie satysfakcji z Ŝycia, 

pomyślności). 

Jakość Ŝycia to satysfakcja z Ŝycia i 
poczucie szczęścia lub jego brak. Jakość 
Ŝycia to subiektywnie odbierane poczucie 

satysfakcji z sytuacji Ŝyciowej w kontekście 
własnych potrzeb i moŜliwości. 

ZłoŜone Dotyczą oceny subiektywnej i obiektywnej 
zarówno w wymiarze ogólnym jak i w 

poszczególnych obszarach funkcjonowania 
człowieka. 

Jakość Ŝycia to subiektywnie oceniane 
zadowolenia z Ŝycia oraz obiektywna ocena 
warunków zewnętrznych. Jakość Ŝycia to 

poczucie dobrostanu wynikającego z 
satysfakcji lub jej braku, w odniesieniu do 

waŜnych dziedzin Ŝycia jednostki. 
Mieszane Zawierają one składowe definicji 

globalnych i złoŜonych oraz aspekty 
związane ze środowiskiem, organizacją 
Ŝycia społecznego, stanem emocjonalnym, 

oczekiwaniami itp. 

Jakość Ŝycia to indywidualna percepcja 
własnej pozycji Ŝyciowej z uwzględnieniem 
warunków kulturowych, systemu wartości 

w powiązaniu z osobistymi celami, 
oczekiwaniami, normami i problemami. 

Wpływa na nią w złoŜony sposób: zdrowie 
fizyczne, stan psychiczny, stopień 

niezaleŜności, relacje z innymi ludźmi i 
waŜne dla danej osoby cechy środowiska 
(WHO). Jakość Ŝycia to interpersonalne 
społeczno- normatywne kryteria systemu 
człowiek- środowiska w odniesieniu do 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  

Specyficzne Odnoszące się do jakości Ŝycia 
uwarunkowanej stanem zdrowia 

Jakość Ŝycia to samoocena pacjenta 
dotycząca własnego stanu zdrowia i 

zdolności funkcjonowania w aspekcie 
fizycznym, psychicznym i społecznym. 

Jakość Ŝycia to funkcjonowalne następstwa 
choroby i leczenia w ocenie pacjenta. 

Źródło: K. Górna (2005) cyt za: K. Bauman, 2006, s. 167. 
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Uwzględniając ujęcie interdyscyplinarne, nie moŜna nie przytoczyć kilku koncepcji 

jakości Ŝycia funkcjonujących w poszczególnych dziedzinach. Wybrane definicje zawarte 

zostały w tabeli 3.2. 

Tabela 3.2 Jakość Ŝycia w ujęciu interdyscyplinarnym 

Psychologia - Jakość Ŝycia oznacza szeroko rozumiane poczucie zadowolenia (dobrostanu) i szczęście jednostki osobowej 
 
Andragogika - Jakość Ŝycia odnosi się do hierarchii wartości, celów, aspiracji Ŝyciowych człowieka bądź grup społecznych 
 
Socjologia - Jakość Ŝycia rozpatruje się przez pryzmat wskaźników, takich jak: normy społeczne wyznaczające jego jakość, 
system wartości i zasady Ŝycia społecznego 
 
Ekonomia - Jakość Ŝycia rozpatruje się przez pryzmat wymiernych indeksów cech i wskaźników jakości Ŝycia, przyjmując 
za punkt odniesienia tak zwany kosz dóbr i usług, minimum socjalne, poziom konsumpcji, zakres podstawowych potrzeb 
czy teŜ świadczenia socjalne 
 

Źródło: A. Zych, 2001 

W definicjach spotkać moŜna określenia zarówno jakość Ŝycia jak i poczucie jakości 

Ŝycia. Zakres tych obu pojęć jest odmienny. MoŜna przyjąć, Ŝe jakość Ŝycia odnosi się 

głównie do obiektywnego wymiaru, gdzie punktem wyjścia do formułowania jakichkolwiek 

wniosków na jej temat są zewnętrzne warunki, obiektywna rzeczywistość, w której jednostka 

zdobywa doświadczenia i poddawana jest działaniom bodźców. Natomiast poczucie jakości 

Ŝycia związane jest z subiektywnym ustosunkowaniem się do tej rzeczywistości, a jej ocena 

kształtowana przez emocje i uczucia (Grodzicka, 2002, s. 8-9). Subiektywna ocena jakości 

Ŝycia jest w znacznej mierze następstwem obiektywnych zmian sytuacji podmiotu, a 

subiektywne wskaźniki jakości Ŝycia określają jej poczucie jakości Ŝycia (Kasprzak 1998, s. 

127).  

Opiniowanie poziomu jakości Ŝycia odnoszono często do zaburzeń lub pojawiających 

się chorób w Ŝyciu człowieka (Sęk 1993, Juros 1997, Ostrowska 1999, Otrębski 2001). 

RównieŜ aspekt niepełnosprawności intelektualnej stał się podstawą zdefiniowania 

konstrukcji jaką jest jakość Ŝycia (Cummins 1997, Goode 1994, Schalock i in. 1990). Przy tak 

licznych propozycjach definicji trudnością staje się określenie składników tego pojęcia. W 

zaleŜności od środowiska, które je interpretuje, brane są pod uwagę bardzo liczne i 

róŜnorodne wyznaczniki jakości Ŝycia. Ilość obszarów wchodzących w skład jakości Ŝycia 

oscyluje wokół 8, a najczęściej uwzględniane to praca, współŜycie społeczne, stan zdrowia i 

stan emocjonalny jednostki. R. Schalock (2002, s. 16) porównał wskaźniki jakości Ŝycia u 

róŜnych badaczy. Porównanie zakresu pojęcia przedstawia tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 Porównanie zakresu jakości Ŝycia u róŜnych badaczy 

Badacz Zakres pojęcia jakości Ŝycia 
Flanagan (1982) stan materialny i zdrowotny 

stosunki z innymi ludźmi 
społeczna, wspólnotowa i obywatelska aktywność 

spełnienie i rozwój osobisty 
wypoczynek 

Cummins (1997) dobrostan materialny 
zdrowie 

aktywności/praca 
zaŜyłość (bliskie związki) 

bezpieczeństwo 
miejsce we wspólnocie 

stan emocjonalny 
Felce (1997) 

 
zdrowie 

stan materialny 
społeczny dobrostan 

aktywności i rozwój osobisty 
stan emocjonalny 

prawa obywatelskie 
Schalock (2000) stan emocjonalny 

stosunki międzyludzkie 
 materialny dobrostan 

rozwój osobisty 
zdrowie 

autonomia 
integracja społeczna 

prawa 
Źródło: R. Schalock, M.A. Verdugo, 2002, s. 16 

Przegląd koncepcji jakości Ŝycia wymaga dookreślenia rozumienia przeze autorkę 

jakości Ŝycia w aspekcie przeprowadzonych badań empirycznych. Poczucie jakości Ŝycia 

traktowane jest w opracowaniu jako całościowa ocena zadowolenia z Ŝycia. Priorytetową rolę 

odgrywa w niej indywidualna ocena waŜności poszczególnych aspektów Ŝycia potrzebnych 

do kształtowania zadowolenia z niego. Specyficzna grupa badanych wymaga uwzględnienia 

w ocenie całości przebiegu ich Ŝycia, a w szczególności ich spojrzenia na przeszłość 

(uwarunkowania rozwoju, doświadczenia z przeszłości, sytuacja rodzinna i społeczna), 

sytuację obecną i moŜliwości realizacji siebie w przyszłości. Jest to rozwinięcie myśli 

badaczy (Newman, Newman 1984, s. 503), którzy wskazują znaczenie postrzegania dalszego 

Ŝycia dorosłego. Jeśli jednostka widzi je i ocenia swoją przyszłość pesymistycznie to 

przeŜywanie obecnego okresu Ŝycia będzie równieŜ zdeterminowane poczuciem 

beznadziejności i rozpaczy. Jeśli jednak widzi dalsze Ŝycie jako przynoszące nowe 

doświadczenia to równieŜ wcześniejsze okresy Ŝycia będą pełne swobody, otwartości na 

nowe doświadczenia i łatwiejszego akceptowania siebie i innych. Istotnym elementem 

subiektywnej oceny jest ocena wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną przez otoczenie społeczne w przeszłości, w sytuacji obecnej i oczekiwania 

badanych co do trafności i jakości tego wsparcia w przyszłości. 
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Rysunek 3.1 Czynniki warunkujące poczucie jakości Ŝycia 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie analizy literatury w pracy badawczej przyjęto załoŜenia, które moŜna 

sformułować w pewne tezy:  

- konstrukcja jakości Ŝycia osób z upośledzeniem i pełnosprawnych posiada te same 

elementy, 

- aspekt subiektywny pełni prymarną rolę w określeniu jakości Ŝycia jednostki, 

- jakość Ŝycia jest strukturą wielowymiarową i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sfery 

Ŝycia jednostki zarówno w przeszłości, teraźniejszości jak i przyszłości, 

- jakość Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym uwarunkowana jest jakością wsparcia 

społecznego. 

PowyŜsze uogólnienia zbieŜne są ze stwierdzeniami R.L. Schalocka, który przyjął, Ŝe 

jakość Ŝycia: 

• zawiera te same czynniki i relacje zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i 

pełnosprawnych, 

• jest doświadczana, gdy jednostka moŜe na równych prawach dąŜyć do realizacji i osiągać 

podstawowe swoje potrzeby i cele w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym, 

• ma zmienny charakter w biegu Ŝycia jednostki, 

• jest związana z kulturą i dziedzictwem danej grupy etnicznej, 

Wsparcie społeczne 

Całościowy wynik oceny 
poczucia  jakości Ŝycia 

Ocena sytuacji 
rozwojowej 
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Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość 
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• bazuje na wartościach szczególnie waŜnych dla odbiorcy i jego rodziny, 

• jest koncepcją uzgadnianą przez szeroki krąg osób reprezentujących róŜne punkty 

widzenia odbiorców, ich rodziny, zwolenników oraz profesjonalistów, organizatorów 

usług rehabilitacyjnych (Schalock 2000 za: Zawiślak 2007, s. 53). 

MoŜemy tu określić wzajemną zaleŜność między poczuciem jakości Ŝycia i integracją 

społeczną. Działania integracyjne mające na celu normalizację warunków osób z 

niepełnosprawnością są działaniami, które mają jednocześnie podnieść jakość Ŝycia tych 

osób. Z drugiej strony odczuwany poziom jakości Ŝycia osób o niepełnej sprawności staje się 

wyznacznikiem poziomu integracji społecznej i unormowania warunków Ŝycia. We 

wszystkich działaniach znaczenie ma moŜliwość autonomicznego funkcjonowania jednostki, 

poziom zaspokojenia jej potrzeb, moŜliwość kształtowania Ŝycia zgodnie z wyznawanymi 

wartościami, społeczna akceptacja. W teoriach dotyczących jakości aspekt subiektywny i 

obiektywny jakości Ŝycia, aspekt zaspakajania potrzeb, aspekt przeŜyciowy, społeczny i 

kontekst wartości są elementami, które w sposób istotny determinują poziom jakości Ŝycia. 

PowyŜsze elementy zostaną kolejno poddane analizie. 

3.2. Obiektywny i subiektywny wymiar jakości Ŝycia. Cechy wspólne i swoiste 

Jakość Ŝycia jako teoretyczny i praktyczny model wykorzystywana jest w wielu 

dziedzinach nauki do opisu funkcjonowania jednostki. Liczne jego zastosowanie powoduje Ŝe 

w róŜnych obszarach badawczych uŜywane są róŜne wskaźniki do oceny jakości Ŝycia.  

śycie człowieka jest często widziane z perspektywy badaczy poszczególnych 

dziedzin, których perspektywa wpływa na sposób pojmowania i badania jakości Ŝycia. Nurty 

badawcze róŜnicuje to co podlega ocenie i kto jej dokonuje. Początki określenia wskaźników 

jakości Ŝycia najczęściej wiązane były z ekonomią, w której jakość Ŝycia rozumiano jako 

poziom konsumpcji dóbr i usług słuŜących zaspokajaniu potrzeb człowieka. Jakość w ujęciu 

ekonomistów, statystyków, czy demografów pojmowana jest często w sposób 

zobiektywizowany. Odzwierciedla on podstawowe cechy rzeczywistości społecznej 

niezaleŜnie od jej postrzegania i wartościowania przez poszczególnych ludzi. W takim 

zakresie bada się motywacje, kulturę, społeczne warunki Ŝycia, w tym warunki pracy, płace, 

poziom dochodów, poziom spoŜycia, sytuację materialną, stan posiadania dóbr 

konsumpcyjnych oraz wyposaŜenie gospodarstwa domowego (Ostrowski 1999, s. 42-43).  

Zdaniem Wł. Tatarkiewicza (1979) przeciętny człowiek zajmuje w sprawach 

zadowolenia Ŝycia skrajne stanowisko, bagatelizuje czynniki wewnętrzne, szczęście uzaleŜnia 
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od zewnętrznych. Często poczucie sensu Ŝycia, zadowolenia z Ŝycia poszukuje się w 

obiektywnych warunkach Ŝycia, w bogactwie, zdrowiu, młodości. Jakością obiektywną często 

określano warunki Ŝycia człowieka, szacowano nimi dobrobyt ekonomiczny. Takie podejście 

prezentował R. Kolman, który określał jakość Ŝycia jako globalny wskaźnik poziomu Ŝycia 

jednostki lub grupy społecznej. Do określonych sfer Ŝycia: rodzinnej, psychicznej, 

zawodowej somatycznej, środowiskowej, siedliskowej dobrał odpowiadające im wskaźniki 

(Kolman 1977 za: Kowalik 1993, s. 35). Obiektywnym wskaźnikiem dla sfery psychicznej 

był wskaźnik strat nałogowych czyli roczne koszty ponoszone na wyroby alkoholowe i 

tytoniowe. Cząstkowy wskaźnik dla sfery rodzinnej był dobowy koszt umownej jednostki 

aprowizacyjnej (koszt 12 głównych produktów Ŝywnościowych). Potencjał funkcjonalny 

czyli stosunek rocznego dochodu jednostki do ceny typowego w danym kraju samochodu jest 

wskaźnikiem dla sfery Ŝycia zawodowego, natomiast dla sfery somatycznej to koszty 

Ŝywności odniesione do całkowitego dochodu jednostki. Wydatki na imprezy kulturalne, 

urlopy, sport i turystykę czyli koszt relaksu to wskaźnik sfery środowiskowej. Wskaźnik sfery 

siedliskowej to opłaty za czynsz, światło, telefon czyli koszty zamieszkania. Taki sposób 

opisu jakości Ŝycia poprzez wskaźniki, z których kaŜdy ma wymiar ekonomiczny (pienięŜny) 

okazały się jednak niewystarczające do ukazania pełnego obrazu Ŝycia człowieka.  

W badaniach makroekonomicznych wskaźnikami jakości Ŝycia była ocena dobrobytu 

ludności w ramach danego obszaru, która była podstawą wyznaczania kierunku i tempa zmian 

społecznych i gospodarczych (Begg, Dornbusch, Fischer 2003, Czarny, Rapacki 2002). W 

miarę rozwoju badań nad jakością Ŝycia podejmowano próby rozszerzania wskaźników poza 

aspekt zaspokojenia potrzeb materialnych. Obecnie jakość Ŝycia jest pojmowana jako pojęcie 

ściśle powiązane z równowagą i rozwojem pięciu ładów: ekologicznym, społecznym, 

ekonomicznym, przestrzennym i instytucjonalno- politycznym. Zakres wartościowania 

jakości Ŝycia przez społeczeństwo jest określany poprzez cele rozwoju w tych obszarach (por. 

Borys 2001, s. 31-32, Becla, Czaja 2003).  

Warto wspomnieć tu o ekologicznych (środowiskowych) uwarunkowaniach poziomu 

Ŝycia. Jednym z mierników dobrobytu jest miernik krajowego dobrobytu netto (Net National 

Welfare - NNW), który uwzględniał straty spowodowane degradacją środowiska. Jest to 

miernik ekonomicznych aspektów dobrobytu (Index of the economic Aspects of Welfare - 

EAW), który uwzględniał koszty zanieczyszczenia środowiska, ubytków w zasobach 

naturalnych. Postępujące w kolejnych latach zainteresowanie ekologią i skutkami degradacji 
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środowiska spowodowały pojawienie się nowej grupy mierników ekorozwoju 

(zrównowaŜonego trwałego rozwoju) (Borys 2001, s. 32). 

Kolejnymi czynnikami, które wyzwalały konieczność pomiaru Ŝycia były: 

przeobraŜenia cywilizacyjne, zmiany gospodarcze i społeczne, postęp w medycynie, nowe 

metody usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Zmieniający się poziom gospodarczo- 

ekonomiczny w krajach rozwiniętych stworzył potrzebę odpowiedzi na pytanie jak podnieść 

standard Ŝycia jak największej grupie społeczeństwa? Zamiarem podejmowanych działań 

stało się zapewnienie wszystkim ludziom dobrych warunków Ŝyciowych - nie tylko 

materialnych, ale i społecznych.  

W tym celu w latach 50 podejmowano kolejne próby pomiaru dobrobytu za pomocą 

innych niŜ ekonomiczne kryteriach (por. Wachowiak 2001, s. 8, Czapiński 2002, s. 21) 

Znaczenia nabierała tu odpowiednia polityka społeczna państwa, której zadaniem była pomoc 

tym grupom społecznym, które nie były sobie w stanie zapewnić godziwego Ŝycia. Starano 

się włączać grupy społeczne funkcjonujące na marginesie społeczeństwa do normalnego 

Ŝycia, zgodnie ze standardami obowiązującymi w danej społeczności (dotyczy to między 

innymi działań wobec osób z niepełnosprawnościami) (por. Kowalik 2000, s. 13).  

Od wczesnych lat 60-tych poszukiwano niepienięŜnych wskaźników jakości Ŝycia. 

Jedna z najbardziej znanych metod badania- metoda genewska wprowadzała jako miernik 

stopień i sposób zaspokojenia potrzeb. Innym miernikiem rozwoju społecznego był Indeks 

Rozwoju Społecznego (Human Development Index - HDI) opracowany w latach 90. 

Tworzyły go takie wskaźniki jak: produkt krajowy brutto, przewidywana długość Ŝycia w 

chwilach narodzin, poziom wykształcenia obywateli (Weinert 2001, s. 46). Obecnie nadal 

trwają próby opracowywania i modyfikowania wskaźników ekonomicznych, społecznych i 

środowiskowych. W 1997 roku w Rio de Janeiro w Agendzie 21 wskazano potrzebę 

przeanalizowania 130 wskaźników w dziedzinach: społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i 

instytucjonalnej, które są podstawą dalszych prac (por. Borys 1999, Kusterko 2003).  

Oznaka współpracy nauk ekonomicznych i społecznych widoczna jest w ocenie 

bytowej, warunków Ŝycia, wysokość dochodów, zatrudnienie, które oceniane początkowo z 

perspektywy obiektywnej poddawane były kolejno ocenie subiektywnej jednostki. W 

przypadku osób z niepełnosprawnościami ocenie poddawane były takŜe działania prawno- 

instytucjonalne na ich rzecz, a takŜe problem postaw wobec osób z niepełnosprawnością i 
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problem marginalizacji tej grupy (Ostrowska 1999, Ostrowska, Sikorska, Gonciarz 2001, 

Wojnarska 2002, Balcerzak-Parandowska 2002).  

Mimo niezaprzeczalnego znaczenia nauk ekonomicznych i społecznych w 

konceptualizacji terminu i pomiaru jakości Ŝycia to początki operacyjnej standaryzacji 

dobrostanu (psychicznego i społecznego) przypisuje się przedstawicielom medycyny i 

psychologii zdrowia. Opisywali oni wpływ choroby i terapii na sytuację Ŝyciową pacjenta i 

jego samopoczucie (Czapiński 2002, s. 22). Dodatkowymi czynnikiem, który inicjowały 

podejmowane badania nad jakością Ŝycia w naukach medycznych, były zmiany w metodach 

leczenia, które ratowały i wydłuŜały Ŝycie pacjentów, sposoby opieki nad chorym. 

DostrzeŜono ich indywidualne potrzeby psychospołeczne, a co za tym idzie znaczenie 

podmiotowego traktowania pacjenta. Badanie jakości Ŝycia zaczęły mieć znaczenie w 

momencie uświadomienia sobie, Ŝe celem medycyny nie jest tylko wydłuŜenie Ŝycia, ale teŜ 

zapewnienie Ŝycia na odpowiednim poziomie (Kowalik 1995, s. 80, Jaracz 2001, s. 210).  

Początkowo zainteresowanie nauk medycznych dotyczyło oceny Ŝycia codziennego 

badanych, które dokonywane było przez osoby opiekujące nad pacjentem. Przykładem takiej 

skali był indeks stworzony w 1949 roku przez Karnfoskego i Burchenala słuŜący do 

metrycznej oceny stopnia funkcjonalnej samodzielności wyraŜonej w postaci jednej liczby 

(Majkowicz 1994, s. 69). W miarę rozwoju badań rozszerzono wskaźniki oceniające zdrowie 

o wskaźniki psychologiczne i społeczne, a zamiast terminu „stan zdrowia” zaczęto uŜywać 

terminu „jakość Ŝycia”. Zmiany te były podstawą do utworzenia obecnie funkcjonujących 

skal Sickness Impast Profile (SIP) określającej stopień dysfunkcji w obszarze funkcjonowania 

fizycznego, psychicznego i społecznego i skali Quality of Well-Being Scale (QWB) słuŜącej 

do oceny mobilności, funkcjonowania społecznego, fizycznego oraz symptomów 

chorobowych (por. Jaracz 2001, s. 212-213). W miarę rozwoju badań w naukach medycznych 

zauwaŜalny jest wpływ podejścia zaczerpniętego z psychologii odnoszącego się do 

subiektywnej oceny Ŝycia badanych. Wprowadzono do uŜycia takie wskaźniki jak poczucie 

szczęścia i zadowolenie z Ŝycia (Opara, Mehlich 2005). Chcąc jednak zaznaczyć własne 

ujęcie badawcze przedstawiciele nauk medycznych wprowadzili termin „jakość Ŝycia 

uwarunkowane stanem zdrowia” (Heath related quality of life - HRQoL), które oznaczało 

wartość przypisaną Ŝyciu, modyfikowaną poprzez uszkodzenie organizmu; stan funkcjonalny 

i moŜliwości społeczne chorego, determinowane urazem, chorobą i leczeniem (Patrick za: 

Jaracz 2001, s. 215). Liczba definicji określających HRQoL jest liczna, ale naleŜy uznać, Ŝe 

dziedziny: fizyczna, psychiczna, społeczna, pełnienie ról, ogólne samopoczucie stanowią jej 
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integralną zawartość (Spiker 1996 za: Jaracz 2001, s. 24). Na ocenę jakości Ŝycia związanej 

ze stanem zdrowia składa się: ocena osobistego funkcjonowania chorego, stanu 

psychologicznego, ogólnej subiektywnej percepcji stanu zdrowia oraz funkcjonowania 

chorego w rolach społecznych. Jednym z aspektów metodologicznych prowadzonych badań 

było tworzenie skal w zaleŜności od jednostek chorobowych. Dotyczyły one oceny jakości 

Ŝycia u chorych z zaburzeniami widzenia (Oleś, Steuden, Toczołowski 2002), osób po udarze 

mózgu (Jaracz 2001), chorych z nowotworem krtani (Steuden, Zdunek, Soból 2003), osób po 

urazie kręgosłupa (Opara, Mehlich 2005). Celem ich było wspieranie diagnozy pozwalającej 

na planowanie przebiegu leczenia i sprawdzenie jego efektów. Natomiast związek medycyny 

z psychologią czy socjologią widoczny jest w podejmowanych badaniach nad zaleŜnością 

między współpobudzeniem emocji pozytywnych i negatywnych, a zdrowiem (Larsen i in. 

2004), czy przejawami poczucia jakości Ŝycia u chorych z bólem przewlekłym, a strategiami 

radzenia sobie z tym problemem (Derbis, Ortenburger 2004). 

Sumując moŜna stwierdzić, Ŝe badając jakość Ŝycia wyznaczoną stanem zdrowia, 

brane były pod uwagę trzy elementy: 

a) moŜliwości funkcjonalne człowieka (tj. zdolność do aktywności związanej z 

zaspokajaniem potrzeb dnia codziennego, udział w Ŝyciu społecznym, kontynuowanie i 

podejmowanie nowych ról społecznych, sprawność emocjonalną, intelektualną, pozycję 

ekonomiczną, 

b) sposób postrzegania własnej sytuacji Ŝyciowej, poziom dobrego samopoczucia, 

satysfakcję z Ŝycia, 

c) objawy chorobowe i kondycję fizyczną wynikającą z procesów chorobowych i wieku 

(Aaronson i in. 1997, za: Oleś 2002, s. 41). 

Zatem moŜemy zaobserwować istniejącą zaleŜność między obiektywnymi i 

subiektywnymi wyznacznikami jakości Ŝycia. Czynniki obiektywne umoŜliwiają ocenę 

poziomu Ŝycia w oparciu o zbiór ilościowych i wartościowych mierników obiektywnych, zaś 

subiektywne tworzą moŜliwość oceny jakości Ŝycia uwzględniając ocenę poziomu 

zadowolenia człowieka ze stopnia zaspokojenia potrzeb. Subiektywny komponent jest 

powszechnie uznawany za istotny i nie do pominięcia. Nawet w opisach technicznych, 

dotyczących obiektów czy wyrobów, określa się subiektywność odczuwania czyli stopień 

spełnienia, jako jeden z podstawowych atrybutów jakości (Kłos, Gasiński 1998).  
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Oprócz teorii, które opierają ocenę jakości Ŝycia na obiektywnych wyznacznikach 

funkcjonują teŜ koncepcje, które przyznają pierwszoplanową rolę elementowi subiektywnej 

oceny. Wielu autorów, jak podaje Przybyło (2002, s. 69) porównuje jakość Ŝycia z 

subiektywnym odczuwaniem szczęścia i zadowolenia, które są wyznaczone poprzez: 

satysfakcję z Ŝycia, koncepcję własnej osoby, zdrowie i funkcjonowanie, czynniki społeczno- 

ekonomiczne. Właśnie ta subiektywna ocena własnej sytuacji przez konkretną osobę 

uznawana jest za najistotniejsze źródło informacji, uzyskane w najbardziej prawidłowy 

sposób (de Walden-Gałuszko, Majkowicz 1997). Stanowisko przyjęte przez The International 

Association for Study of the Scientific Intellectual Disabilities (IASSID 2000) wyraŜa 

przekonanie, Ŝe w ocenie jakości Ŝycia prymarne znaczenie ma jej indywidualna percepcja 

doświadczana przez jednostkę. Wskaźniki subiektywne są wynikiem indywidualnych 

doświadczeń, osobistej hierarchii wartości. Zatem jakość Ŝycia winna być oceniana z ujęciem 

odczuć i doświadczeń jednostki. R.L. Schalock (2000, s. 118) uwaŜa, iŜ subiektywna 

perspektywa determinuje doświadczanie jakości Ŝycia przez jednostkę. Autor wymienia teŜ: 

zmienność w biegu Ŝycia jednostki czy odniesienie do wartości szczególnie waŜnych dla 

osoby jako cechy jakości Ŝycia związane z jej indywidualnym charakterem i sugeruje, Ŝe 

analizowanie jej nie jest moŜliwe bez głębokiej znajomości ludzi i ich punktu widzenia.  

Inną koncepcją, która daje subiektywnym wskaźnikom pierwszoplanową rolę stworzył 

C.J. Bulpitt (1997). Dotyczyła ona jakości Ŝycia kojarzonej ze zdrowiem jako stopień 

odczuwanego dobrego samopoczucia, wiązanego z niewystępowaniem objawów 

chorobowych, stanem psychologicznym i podejmowanymi aktywnościami. Podejmujący 

rozwaŜania nad terminem jakość Ŝycia w medycynie, stwierdza, Ŝe strefami, które podlegają 

ocenie jakości Ŝycia powinny być: 

- dobre samopoczucie fizyczne mierzone niewystępowaniem objawów, na które uskarŜałby 

się pacjent, włączając ból, funkcjonowanie poszczególnych układów (np. oddechowego, 

trawiennego czy nerwowego) sen, aktywność seksualna, 

- dobre samopoczucie psychiczne, w tym niewystępowanie depresji, niepokoju, 

funkcjonowanie poznawcze, 

- aktywność, w tym: praca, rozrywka, funkcjonowanie społeczne, spełnianie swoich ról (np. 

matki, opiekuna itp.) (Bulpitt 1997, s. 51, 1998 s. 91). 

W tym podejściu aspekty niemedyczne są zazwyczaj opuszczane, zwłaszcza te, 

których prawdopodobieństwo zmiany w krótkim czasie jest małe np.: zabezpieczenie 
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finansowe, stan cywilny, wolność, osobowość. Obszary, które są wg C.J. Bulpitta trudne do 

oceny to szczęście, ambicje, oczekiwania, agresja, przestępczość, zadłuŜenia (majątkowe), 

przeŜycia religijne, poczucie wstydu. Podejście to zakłada brak negatywnych uczuć i 

problemów w funkcjonowaniu jednostki, podejmowanie pozytywnej aktywności w czasie 

wypełniania ról społecznych.  

Mimo funkcjonowania teorii, w których przewaŜa podejście mówiące o subiektywnym 

zdeterminowaniu jakości Ŝycia to najnowsze koncepcje wprowadzają równowagę między 

czynnikami subiektywnymi i obiektywnymi. Wskazuje się na konieczność integracji tych 

czynników i uznawania obu komponentów w realistycznej ocenie jakości Ŝycia (por. 

Schalock 2000). 

Przykładem teorii, która w równym stopniu przyjmuje ocenę obiektywną jak i 

subiektywną jest koncepcja B. Lindstroma (1992, 1994, s. 43). Jej podstawą była teoria 

zdrowia ludzkiego Światowej Organizacji Zdrowia oraz pojęcie treść egzystencji. Jakość 

Ŝycia rozumiana jest tu jako ogólna egzystencję jednostki, grupy lub społeczności opisywana 

poprzez pomiar czynników obiektywnych i odczuwanych - subiektywnych, dokonywanych 

przez jednostkę, grupę lub społeczność. Istotnym elementem definicji jest tu pojęcie 

egzystencji, które pojmowane jest tu jako obejmujące cztery sfery Ŝycia człowieka, a kaŜda z 

tych sfer ma swój obiektywny i subiektywny wymiar. Są to: 

• globalną - związanych z ekologicznymi, społecznymi i politycznymi źródłami: np.: prawa 

człowieka, kultura, 

• zewnętrzna - dotycząca wątków społecznych i ekonomicznych, obejmującą pracę, 

dochody, mieszkanie, 

• międzyludzką - odnoszącą się do źródła stosunków z innymi i wsparciu, a szerokie 

społeczne wspomaganie obejmujące rodzinę i przyjaciół, 

• osobistą - obejmującą fizyczną, umysłowa i duchowa sferę człowieka (za: Zawiślak 2006, 

s. 150). 

Podobną równowagę znaczenia obiektywnych i subiektywnych wskaźników ukazują 

w swojej teorii D. Felce i J. Perry (1995, s. 60). Piszą oni o trzech poziomach zaleŜnych od 

siebie, składających się z pięciu obszarów odczuwania jakości Ŝycia: 

• dobry stan fizyczny (zdrowie, mobilność, sprawność, bezpieczeństwo), 
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• dobry stan materialny (zarobki, mieszkanie, komunikacja, bezpieczeństwo socjalne, 

komunikacja), 

• dobry stan społeczny (związki osobiste, więzi społeczne, wsparcie),  

• dobry stan emocjonalny (pozytywne emocje, zdrowie psychiczne, odporność na stres, 

wypoczynek),  

• rozwój i aktywność (kompetencje, produktywność w pracy, samoocena, wiara, seks) oraz 

satysfakcji Ŝyciowej i obiektywnych warunkach Ŝycia.  

Czynniki te są zmienne i zaleŜą od wielu warunków, w tym gospodarczych i 

mentalnych. Uzyskiwana jakość Ŝycia to konglomerat wszystkich elementów co nie daje 

jednak jasnego obrazu pojęcia jakości Ŝycia. Związek elementów obiektywnych i 

subiektywnych opiera się na złoŜeniu, Ŝe obiektywne warunki Ŝycia umoŜliwiają lub nie 

szansę realizacji wartości, które łączą się z osiągnięciami dobrego stanu w poszczególnych 

obszarach. Uzyskiwana jakość Ŝycia to konglomerat tych obiektywnych i subiektywnych 

elementów (za: Kowalik 2000, s. 14-15). Subiektywna ocena jakości własnego Ŝycia moŜe 

być określana w kategoriach pozytywnych lub negatywnych. Zestawienie tych ocen z 

obiektywnymi warunkami Ŝycia prowadzi do ukazania róŜnych sytuacji. 

Tabela 3.4 Subiektywna jakość Ŝycia a obiektywne warunki Ŝycia 

 
Subiektywna ocena jakości własnego Ŝycia 

 

 
Obiektywne 

warunki Ŝycia 

Pozytywna Negatywna 
Korzystne (+ +) 

zadowolenie uzasadnione 
(+ -)  

dylemat niezadowolenia 
Niekorzystne (- +)  

paradoks zadowolenia 
(- -) 

niezadowolenie uzasadnione 
Źródło: H. Sęk 1993, s. 110-117 

TakŜe A. Campbell (1981, s. 23) opierał wykorzystanie mierników jakości Ŝycia na 

załoŜeniu, Ŝe ogół doświadczeń codzienności sumuje się, tworząc całościowe poczucie 

dobrostanu (well - being), które utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez dłuŜszy 

okres, co pozwala ludziom na w miarę trafny i dokładny jego opis (Kowalik 1995). A. 

Campbell dodał do aspektów obiektywnych zespół wskaźników subiektywnych czyli ocenę 

poszczególnych sfer Ŝycia przez ludzi. Uznał on, Ŝe wskaźniki określające warunki Ŝycia, nie 

mogą zastąpić subiektywnej oceny Ŝycia, nie moŜna bowiem jednoznacznie określić związku 

między nimi. Stworzona przez Campbella Skala Jakości śycia poddawała ocenie sfery Ŝycia 

w skali siedmiostopniowej (od 1- bardzo niezadowolony do 7- bardzo zadowolony) (za: 

Kowalik 1995). Wprowadzenie pytania: w jakim stopniu jesteś zadowolony z Ŝycia jako 
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całości? pozwoliło zbadać, które dziedziny są najsilniej związane z ogólnym stanem 

zadowolenia z Ŝycia, czyli które są dla jakości Ŝycia najwaŜniejsze (Aryle 2004). W Polsce 

skalę tą stosowali w badaniach m.in. Czapiński (1998), Czapiński, Panek (2001, 2004), 

Derbis, Bańka (1998), Derbis (2000) Zabor (1997). Według A. Cambella (za: Kowalik 1995, 

s. 76) nie moŜna załoŜyć, Ŝe obiektywnej poprawie warunków Ŝycia nieodmiennie towarzyszy 

odczucie zadowolenia. Występują sytuacje gdzie niezadowolenie z warunków obiektywnych 

wzrasta mimo widocznej poprawy tych warunków. 

Kolejnym badaczem, który w swoich teoriach zwraca uwagę na zaleŜności między 

wskaźnikami subiektywnymi i obiektywnymi jakości Ŝycia był R. A. Cummins (1996, 1997). 

Określił on jakość Ŝycia w aspekcie zarówno obiektywnym jak i subiektywnym, a kaŜdy z 

tych aspektów zawierał siedem takich samych zakresów: dobry stan materialny, zdrowie, 

produktywność, zaŜyłość, bezpieczeństwo, społeczność i dobry stan emocjonalny. Elementy o 

charakterze obiektywnym mają miary adekwatne do dobrostanu danej kultury. Natomiast 

elementy subiektywne to satysfakcja z kaŜdego z ww. zakresów określana przez jednostkę z 

uwzględnieniem kryterium waŜności (Cummins 1997, s. 7). Konsekwencją tego jest 

konieczność podwójnej oceny kaŜdego elementu. 

 

Rysunek 3.2 Model jakości Ŝycia R.A. Cumminsa 

Źródło: R.A. Cummins, 1997, s. 7. 

Mimo wyróŜnienia w modelu wymiaru subiektywnego i obiektywnego autor zaznacza, 

ze nie naleŜy łączyć w jednym indeksie mierników subiektywnych odwołujących się do 

osobistych wartości, z miernikami obiektywnymi odwołującymi się do norm ogólnej 

populacji (tamŜe). W kolejnych pracach autor zmodyfikował wskaźniki jakości Ŝycia na nowo 

tworząc skład, w których wchodzą: standard Ŝycia, zdrowie, osiągnięcia Ŝyciowe, stosunki z 
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innymi, osobiste bezpieczeństwo, związki ze społeczeństwem oraz zabezpieczenie na 

przyszłość (Cummins 2004, s. 5).  

Element subiektywny wyraŜany poprzez określone zadowolenie lub niezadowolenie 

jest cechą o ponadczasowym i stabilnym charakterze, pozwalająca jednocześnie na ocenę 

relatywnie waŜnych zakresów jakości Ŝycia, a tym samym wyznaczenie wartości 

indywidualnych (Zawiślak 2006) Dotychczas przyjmowano, Ŝe szczęście jest wypadkową 

pewnych zdarzeń i stanów - rezultatem sytuacji Ŝyciowej człowieka. Obecnie dowiedziono, Ŝe 

poziom dobrostanu psychicznego jest wyjątkowo stały; nawet po dziesięciu latach, 

niezaleŜnie od kolei losu, szczęśliwi pozostają szczęśliwymi, nieszczęśliwi zaś - 

nieszczęśliwymi. Ten układ wyników badań skłonił teoretyków szczęścia do rewizji 

wcześniejszych załoŜeń. Coraz powszechniej akceptuje się obecnie pogląd, Ŝe dobrostan 

psychiczny jest trwałą cechą indywidualną i poczucie szczęścia nie tyle (lub nie tylko) zaleŜy 

od kolei losu, ile (takŜe) wpływa na koleje losu (Czapiński 2008). 

Potwierdzenie takiej moŜliwości zauwaŜalne jest w koncepcja M. Straś- 

Romanowskiej (2003, s. 262-274). Ukazuje ona, Ŝe człowiek moŜe czerpać satysfakcję z 

Ŝycia nawet w sytuacjach obiektywnie niesłuŜących mu. Według autorki człowiek posiada 

pewne mechanizmy psychologiczne i strategie, które pozwalają na radzenie sobie z 

przeciwnościami losu, zwiększanie dobrostanu. Odpowiednia połączenie czterech wymiarów 

istnienia człowieka: biologicznego, społecznego, podmiotowego i transcendentalnego, 

sprawia, Ŝe człowiek moŜe podnosić jakość swego Ŝycia takŜe w sytuacjach obiektywnie 

niesprzyjających. Pogarszające się warunki zewnętrzne, mogące wpłynąć na odczuwanie 

jakości Ŝycia, ale mogą być teŜ łagodzone przez istniejące w człowieku bufory. Mówi o nich 

w swoich pracach teoretycznych R.A. Cummins (2001). Ukazuje on problem jakości Ŝycia w 

kontekście satysfakcji jednostki i uwzględnianie wagi subiektywnych odczuć jednostki. 

Opracował on homeostatyczny model subiektywnej jakości Ŝycia (homeostatic model for 

subjective quality of life), w których określił czynniki trojakiego rodzaju determinujące 

satysfakcję Ŝyciową. Pierwsze, związane z genetycznym wyposaŜeniem jednostki to 

ekstrawersja i neurotyzm. Według autora czynniki te szczególnie silnie korelują z 

subiektywną jakością Ŝycia. Kolejna grupa to tzw. wewnętrzne bufory takie jak kontrola, 

samoocena i optymizm. Pozwalają one w momencie zmian w otoczeniu „łagodzić” 

ewentualne pogorszenie się warunków zewnętrznych. Ostatnią grupę determinantów stanowią 

te związane ze środowiskiem zewnętrznym (por. Czapiński 2004, s. 86, Zawiślak 2006, s. 

155). 
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Rysunek 3.3 Homeostatyczny model subiektywnej jakości Ŝycia Cumminsa 

Źródło: R.A. Cummins, 2001, s. 100. 

RównowaŜenie się tych wszystkich elementów staje się podstawą subiektywnej 

jakości Ŝycia i dlatego utrzymuje się ona na stałym poziomie mimo odchyleń w zewnętrznych 

warunkach. Twierdzenie to zweryfikował autor w swoich badaniach, w których satysfakcja z 

Ŝycia okazywała się parametrem bardzo stałym i o niskiej rozpiętości wyników, przy 

zróŜnicowanych wynikach mierzonych obiektywnie. Homeostatyczne równowaŜenie moŜe 

być zachwiane dopiero przez działanie trwałych, negatywnych wpływów środowiskowych, co 

jest oznaką wskazującą na istnienie wybitnie niekorzystnych warunków dla osoby z 

niepełnosprawnością. Wtedy subiektywna jakość Ŝycia obniŜa się pod wpływem 

obiektywnych warunków (Cummins 2001 za: Zawiślak 2005). 

Kolejnym podejściem, które ukazuje zaleŜności między obiektywnymi warunkami 

Ŝycia, a subiektywną jakością Ŝycia widoczne jest w integratywnej teorii jakości Ŝycia (The 

QOOL Theory) (Ventegodt, Merrick, Andersen 2003). W swojej treści uwzględnia ona 

mechanizm pośredniczący (łączący), pomiędzy tymi dwoma aspektami, którym jest 

egzystencjonalna jakość Ŝycia. Jest to niewyraŜalna głębia człowieczeństwa i Ŝycia, wokół 

której warstwami układają się struktury obiektywnej i subiektywnej jakości Ŝycia. NajbliŜej 

jądra znajdują się znaczenie Ŝycia (czynnik subiektywny) i porządek biologiczny (czynnik 

obiektywny); kolejno szczęście - realizacja potencjału; satysfakcja z Ŝycia - zaspokojenie 

potrzeb; samopoczucie-normy kulturowe. Specyfiką tej teorii jest umieszczenie pomiędzy 
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aspektem subiektywnym i obiektywnym elementu integrującego, który determinuje działanie 

pozostałych elementów.  

Uwzględnienie w zakresie pojęcia jakości Ŝycia, aspektów zarówno obiektywnych jak 

i subiektywnych powoduje pojawianie się róŜnej liczby wskaźników ich określających. 

Tabela 3.5 przedstawia wybrane propozycje zakresu pojęciowego wskaźników 

subiektywnych i obiektywnych u wybranych badaczy. 

Tabela 3.5 Wskaźniki subiektywne i obiektywne w wybranych pracach. 

 Brown, Bayer (1992) Allardt, Wallis (1975) Sęk (1993) 

S
ub

ie
kt

yw
ne

 

Warunki domowe, rodzaje i zakres 
podejmowanych aktywności, stan 

zdrowia jednostki, sytuację 
rodzinną, kontakty towarzyskie, 

rodzaje aktywności w czasie 
wolnym, sytuację zawodową, 

sytuację prawną jednostki, zakres 
jej niezaleŜności. 

Systemy prawne, polityczne, 
ekonomiczne, polityka społeczna, 
funkcjonowanie słuŜb społecznych 
i administracji. Czynniki dotyczące 

warunków Ŝycia człowieka, 
wykształcenia, stanu organizmu. 

dochód, zdrowie, warunki 
mieszkaniowe, udział w Ŝyciu 

publicznym 

Atrybuty świata przyrody, 
przedmiotów i kultury oraz 

obiektywnie oceniane atrybuty 
człowieka związane z poziomem 
Ŝycia i pozycją społeczną, strukturę 

organizmu człowieka i zdrowie, 
ujmowane jako właściwe 

funkcjonowanie wszystkich 
układów biologicznych 

O
bi

ek
ty

w
ne

 

Ocenę, percepcję i opinie badanych 
o badanych obszarach. 

Satysfakcja z Ŝycia rodzinnego, 
zawodowego, zadowolenie z 

własnych osiągnięć Ŝyciowych 

Procesy wartościowania róŜnych 
sfer Ŝycia i Ŝycia jako całości 

Źródło: H. Sęk 1993; A. Firkowska-Mankiewicz 1999; L. Rebenda-Bajkowska 1979. 

Autorzy poszczególnych koncepcji wskazują, ze czynniki obiektywne jakości Ŝycia, 

tworzące wymiar mikrospołeczny, dotyczą warunków bytu i Ŝycia jednostek i ich rodzin, 

zaleŜne m.in. od stanu zdrowia, wykształcenia, sytuacji zawodowej i materialnej, miejsca 

zamieszkania czy warunków zamieszkania. Na wymiar mikrospołeczny wpływają czynniki 

mezostrukturalne, czyli funkcjonowanie instytucji społecznych (oświata, słuŜba zdrowia, 

słuŜba administracyjnych i komunalnych), oraz makrostrukturalne (system polityczny, 

prawny i ekonomiczny państwa i realizowana przez nie polityka społeczna względem 

obywateli. Na czynniki subiektywne składają się oceny i samopoczucie jednostki (fizyczne, 

psychiczne, materialne) więzi i stosunki między ludźmi, poczucie oparcia jakie w nich 

znajdują oraz wyznawane wartości i światopogląd (Firkowska-Mankiewicz 1999, de Walden-

Gałuszko 1997). 

W ujęciu innych badaczy grupy te są uszczegóławiane lub rozszerzane do mierników, 

które pozwalają na dokładniejszą ocenę jakości Ŝycia i zaliczane są tu: 

- subiektywne, czyli, odczucia ludzi w tym: wartości i treści podkładane pod pojęcie 

zadowolenia z Ŝycia, oczekiwania, postrzeganie przeszłości i ocena perspektywy, 

przyjmowanie punktu odniesienia, porównywanie z przeszłością, aspiracje 

(Lewandowski, Lecewicz-Bartoszewska 2001, s. 245), 
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- obiektywne czyli obiektywną rzeczywistość, w której Ŝyjemy, oraz struktura społeczno- 

ekonomiczno-demograficzna (Lewandowski, Lecewicz-Bartoszewska 2001, s. 245) oraz 

poziom zjawisk lub procesów przebiegających poza człowiekiem (Róg 1991, s 11).  

Analizując badania nad jakością Ŝycia, ujmujących jej wskaźniki obiektywne i 

subiektywne warto podać przykład badań prowadzonych w Polsce jakim jest, wspomniany 

wcześniej, projekt Diagnozy Społecznej - warunki i jakość Ŝycia Polaków. Jest on cyklicznie 

powtarzany co kilka lat od 2000r.. W projekcie „Diagnoza Społeczna 2007” podział 

wskaźników społecznych na warunki Ŝycia i jakość Ŝycia odpowiada mniej więcej podziałowi 

na obiektywny opis sytuacji Ŝyciowej (warunki) i na jej psychologiczne znaczenie wyraŜone 

subiektywną oceną respondenta (jakość Ŝycia). Dla warunków Ŝycia jednostką badaną jest 

całe gospodarstwo domowe, a dla jakości Ŝycia poszczególni jego członkowie. Warunki Ŝycia 

mierzone były metodą wywiadu bezpośredniego z jednym przedstawicielem gospodarstwa 

domowego (osobą najlepiej zorientowaną w sytuacji; najczęściej była to głowa gospodarstwa 

domowego). Jakość Ŝycia mierzona była natomiast metodą samodzielnego wypełniania 

kwestionariusza przez respondentów, którymi byli wszyscy dostępni członkowie badanych 

gospodarstw domowych w wieku 16 i więcej lat (Czapiński, Panek 2007). 

Jak widać z powyŜszych teorii trudnym zadaniem jest ocena związków pomiędzy 

czynnikami subiektywnymi i obiektywnymi jakości Ŝycia. W badaniach często dochodzi do 

rozbieŜności w ocenie obiektywnych i subiektywnych parametrów np. osoby o wysokim 

obiektywnie statusie materialnym mogą go subiektywnie oceniać jako niezadowalający. 

Faktem jest, Ŝe takie same warunki finansowe lub rodzinne mogą być i najczęściej są, róŜnie 

oceniane przez osoby badane (por. Kasprzak 1999). 

MoŜemy stwierdzić, Ŝe przedstawione koncepcje jakości Ŝycia pozwalają 

sformułować wniosek, ze zaleŜność między subiektywnym doświadczeniem jednostki, a 

obiektywnymi warunkami Ŝycia nie są jednoznaczne. Nie ulega wątpliwości, Ŝe na kształt 

Ŝycia (w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym) i jego jakość ma wpływ aktywność 

człowieka. Sądy jednostki o Ŝyciu zaleŜą od tego, jakie informacje wykorzysta jednostka do 

tworzenia standardu oceny, jaki cel stawia sobie w Ŝyciu oraz jakiego uŜyje standardu 

ewaluacyjnego (intraindywidualnego czy z zakresu porównań społecznych) (por. Bańka 

2005). 

Mimo przyjęcia wstępnego załoŜenia, Ŝe jakość Ŝycia osób z upośledzeniem 

umysłowym zawiera te same czynniki co jakość Ŝycia osób pełnosprawnych to warto 
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przedstawić elementy oceny swoiste dla tej grupy. RównieŜ w odniesieniu do tej grupy osób 

badacze przyjmowali, Ŝe jakość Ŝycia to struktura jednocześnie obiektywna i subiektywna, 

jednak sposób akcentowania tych komponentów jest zróŜnicowany. W podejmowanych 

projektach dotyczących jakości Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym dominują 

uzasadnione opinie preferujące uwzględnianie indywidualnych ocen i sądów tych osób 

(Schalock 2000, IASSID 2000). Analizując literaturę światową moŜna zauwaŜyć pojawiające 

się poglądy mówiące, iŜ uŜywanie zadowolenia jako miary jakości Ŝycia osób z 

upośledzeniem umysłowym jest dyskusyjne (Hensel 2001, Hatton, Ager 2002). Dotyczy to 

wykorzystywania samopoczucia jako miary, ze względu na stałość tego elementu, 

utrzymywanego poprzez mechanizmy adaptacyjne na wysokim poziomie. Innym problemem 

są trudności komunikacyjne (mowy czynnej) osób z upośledzeniem umysłowym oraz 

skłonności do nadmiernego zgadzania się z rozmówcą. W konsekwencji całkowicie odrzuca 

się zasadność uŜywania zadowolenia do oceny jakości Ŝycia w odniesieniu do ludzi z 

upośledzeniem umysłowym (Hensel 2001, s. 323). W przeszłości oddzielano pojęcie jakości 

Ŝycia i zadowolenia z Ŝycia tych osób (Matikka 2001, s. 32).  

Ujęcie zarówno komponentu obiektywnego jak i subiektywnego jakości Ŝycia osób 

upośledzonych umysłowo widać w koncepcji L.M. Matikka (2001, za: Zawiślak 2006, s. 81). 

WyróŜnia ona cztery paradygmaty: interpretatywny i interpretatywno-konfliktowy związany z 

subiektywizmem oraz funkcjonalno-obiektywny i obiektywistyczno-konfliktowy przypisany 

obiektywizmowi. Główne perspektywy przyjmowane dla pojęcia jakość Ŝycia z 

uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym są analizowane w zaleŜności od 

kontekstu, treści i znaczenia. Z załoŜeń autorki wynika, iŜ rozpatrując Ŝycie człowieka z 

niepełnosprawnością naleŜy uwzględnić takie same zmienne oraz dodatkowe, związane z jego 

specyficzną sytuacją: autonomię, pełnomocnictwo, włączanie, wzajemne wspieranie, usługi 

specjalne oraz wsparcie (tabela 3.6). 

Tabela 3.6 Perspektywy pojęcia jakość Ŝycia i ich operacjonalizacja wg Matikka  

Przyjęta perspektywa Rozumienie pojęcia 
QOL Zmienne Operacjonalizacja zmiennych 

Perspektywa 
subiektywna (SQOL) 

Subiektywne 
samopoczucie 

Ogólna percepcja Ŝycia 
szczęście, ogólna satysfakcja,  

wolność od stresu, negatywny stosunek do Ŝycia 

Perspektywa 
obiektywna (OQOL) 

Uniwersalny społeczny 
konstrukt oceniający 
Ŝycie ludzkie w 

róŜnych kulturach 

Zakresy Ŝycia waŜne 
dla wszystkich ludzi 

prawa człowieka, środki utrzymania, 
bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, 
mieszkanie, praca, usługi, stosunki 

społeczne, zainteresowania 
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Perspektywa 
obiektywna w 

kontekście 
upośledzenia 

umysłowego (OQOL 
in context of ID) 

Oparty o społeczność 
lokalną konstrukt 

jakości Ŝycia ludzi z 
upośledzeniem 
umysłowym 

Zakresy Ŝycia waŜne 
dla wszystkich ludzi 

oraz osób z 
upośledzeniem 
umysłowym 

prawa człowieka, środki utrzymania, 
bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, 
mieszkanie, praca, usługi, stosunki 

społeczne, zainteresowania 
autonomia, pełnomocnictwo, 

włączanie, wzajemne wspieranie, 
usługi specjalne, wsparcie 

Źródło: Matikka (2001, s. 74), za: A. Zawiślak 2006 

Zatem po raz kolejny moŜna zauwaŜyć swoisty wyznacznik jakości Ŝycia osób z 

upośledzeniem umysłowym jakim jest wsparcie, integracja społeczna, przy zachowaniu 

autonomii jednostki. Uznanie znaczenia specjalnych usług, systemu zabezpieczeń i 

rehabilitacji dla oceny jakości Ŝycia osób z niepełnosprawnością umysłową widać równieŜ w 

teorii R.L. Schalock i M.A. Verdugo (2002, za: Zawiślak 2007, s. 51). Autorzy ci rozpatrują 

jakość Ŝycia na trzech poziomach. NajniŜszy dotyczy jednostkowego (mikrosystemu), czyli 

płaszczyzny wspierania i planowania indywidualnego Ŝycia osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz wartościowania przez nią rezultatów edukacyjnych i rehabilitacyjnych. 

Kolejny to poziom instytucji usługowych (mezosystem), który jest uŜyteczny do 

programowania zamierzeń, zmian, przemieszczeń, badań z udziałem niepełnosprawnych, 

analizy rezultatów poczynań oraz udoskonalania programów. Najszerszy to poziom 

społeczeństwa (makrosystem), który jest międzykulturową perspektywą odnoszoną do 

ogólnych koncepcji, pomiaru i aplikacji w róŜnych krajach i obszarach językowych. Pomiar 

tak ogólnych zakresów wymaga ich uszczegółowienia. Przyjęcie róŜnych poziomów analizy 

(indywidualnego, instytucjonalnego czy ogólnospołecznego) moŜe jednak znacznie 

róŜnicować wskaźniki. PoniŜszy przykład obrazuje operacjonalizację wybranej zmiennej w 

zaleŜności od podejścia badawczego (tabela 3.7). 

Tabela 3.7 Wskaźniki przykładowej zmiennej, w zaleŜności od obszaru badań  

Obszar badawczy Wskaźniki zmiennej „rozwój osobisty” 
Mikrosystem -wykształcenie 

-umiejętności zachowań adaptacyjnych 
-zdolność do aktywności w czynnościach codziennych 

-czynności pomocnicze Ŝycia codziennego 
-kompetencje osobiste  

Mezosystem -planowanie indywidualne 
-wspomaganie moŜliwości 
-moŜliwości rozwojowe 

-programy edukacyjne i rehabilitacyjne 
-technologie wspierające 

Makrosystem -ustawodawstwo równych moŜliwości 
-ustawodawstwo funduszy edukacyjno-rehabilitacyjnych 

-statystyki edukacyjne 
Źródło: R.L. Schalock, M.A. Verdugo (2002), za: Zawiślak 2007, s. 51. 

Na podstawie powyŜszych rozwaŜań moŜemy stwierdzić, Ŝe oceniając warunki Ŝycia 

osób z niepełnosprawnościami bierze się pod uwagę trzy waŜne grupy problemów 

składających się na jakość Ŝycia:  
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1. czynniki obiektywne takie jak: cechy osobiste - zdrowie fizyczne i psychiczne, poziom 

(stopień) przyswojenia wiedzy, cechy socjodemograficzne itp., oraz obiektywne warunki 

Ŝycia - zatrudnienie, mieszkanie, warunki środowiskowe itp., 

2. percepcję osób z niepełnosprawnością w społeczności, 

3. indywidualne postrzeganie wartości (własne przekonanie o tym co waŜne i jak 

funkcjonuje świat (Firkowska-Mankiewicz 1999, s. 15-21). 

Potwierdzeniem tych załoŜeń jest analiza badań nad jakością Ŝycia osób z 

upośledzeniem umysłowym w ostatnim dziesięcioleciu, które koncentrowały się zarówno na 

subiektywnych jak i na obiektywnych wskaźnikach Ŝycia. Pierwsze z nich dotyczyły oceny 

samopoczucia fizycznego, satysfakcji z dóbr materialnych, oceny działań społecznych i 

kontaktów społecznych. Obiektywna wskaźniki odnosiły się do warunków zewnętrznych tj. 

zdrowie, opieka społeczna, warunki mieszkaniowe, edukacyjne, opieka państwa, sąsiedztwo, 

spędzanie wolnego czasu. Takie badania prowadzone był często w oparciu o wywiady z 

terapeutami, opiekunami oraz na podstawie obserwacji (Firkowska-Mankiewicz 1993, Juros 

1997, Otrębski 2001). MoŜna tu zauwaŜyć, Ŝe ocena jakości Ŝycia często dokonywana była z 

punktu widzenia rodziców, opiekunów, osób wspierających (Rutkowski 1991, Dąbrowska 

2002, Jurgiel 2003), a nie z punktu widzenia samych osób upośledzonych. Wynikało to z 

tego, Ŝe niepełnosprawni w polskich badaniach naukowych postrzegani byli często jako 

przedmiot badań, a nie jako aktywny podmiot o określonych prawach. Podjęte badania nad 

poziomem Ŝycia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji w ich własnej ocenie przez 

E. Skrzetuską (2002) mają charakter reminiscencyjny i dotyczą odczucia przez nich zmian 

społeczno - ekonomicznych po 1989 roku. Pionierskie badania dotyczące poczucia jakości 

Ŝycia prowadził A. Juros (1997), który porównywał poziom subiektywnego poczucia jakości 

Ŝycia osób z lekkim upośledzeniem oraz osób z innym rodzajem niepełnosprawności. 

Następnie W. Otrębski (1998, 2000) badał poziom poczucia jakości Ŝycia osób z 

niepełnosprawnością intelektualną ze względu na miejsce przebywania (uczestnicy DPS-u i 

Warsztatów Terapii Zajęciowej); porównał on teŜ poczucie jakości Ŝycia u osób z lekkim i 

umiarkowanym upośledzeniem (2001). Podobne badania nad poczuciem jakości Ŝycia u 

mieszkańców DPS-ów przeprowadził teŜ Z. Zabor (1997).  
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Tabela 3.8 Problematyka badań jakości Ŝycia w aspekcie niepełnosprawności 

Autor Problematyka Narzędzie Badana próba Wyniki badań 
A. Juros (1997) Jakość Ŝycia osób 

niepełnosprawnych 
Kwestionariusz 

QOLQ 
Schalock i 

Keith 

152 dorosłe osoby 
róŜnego typu 

niepełnosprawnością 

Osoby niepełnosprawne oceniają 
swoje Ŝycie określony w skali jako 

przeciętny. Osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną 

mają niŜsze niŜ pozostałe grupy osób 
ogólne poczucie jakości Ŝycia. 
Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną mają słabe poczucie 
przynaleŜności do otaczającej 

rzeczywistości i zintegrowania z nią 
oraz niŜsze zadowolenie z Ŝycia w 

porównaniu z innymi grupami 
A. Firkowska-
Mankiewicz 

(1999) 

 Kwestionariusz 
QOLQ 

Schalock i 
Keith 

Uczestnicy 
warsztatów terapii 

zajęciowej: pierwsza 
grupa 17 osób w 
wieku 21-30 lat z 
upośledzeniem 
umysłowym w 

stopniu 
umiarkowanym i 

druga grupa 49 osób 
w wieku 36 lat - dolna 

granica normy. 

Porównanie z badaniami 
amerykańskimi R.L. Schalocka 

otrzymane wynik były podobne w 
zakresie integracji i zadowolenia (I 
grupa).W wymiarze niezaleŜności 
znacznie niŜsze, zaś w wymiarze 

produktywności znacznie wyŜsze. W 
drugiej grupie róŜnice wystąpiły 

tylko w zakresie niezaleŜności, które 
były znacząco wyŜsze. 

W. Otrębski 
(2001) 

Poszukiwanie 
związku między 

poziomem 
kompetencji 

zawodowej, a 
poczuciem jakości 
Ŝycia osób z lekkim 

i umiarkowanym 
upośledzeniem 

Kwestionariusz 
QOLQ 

Schalock i 
Keith 

360 osób z lekkim i 
umiarkowanym 

upośledzeniem (po 
180 osób w kaŜdej 

grupie) w wieku 16-
30 lat. Badani 

pochodzili z trzech 
środowisk (po 120 

osób): szkoła 
zasadnicza specjalna, 

warsztaty terapii 
zajęciowej i dom 

rodzinny. 

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe osoby 
upośledzone w stopniu lekkim mają 
wyŜsze poczucie jakości Ŝycia, niŜ 
osoby umiarkowanie upośledzone. 

Osoby z lekkim upośledzeniem 
odczuwają znacznie lepiej odczuwają 
jakość Ŝycia w aspektach działania, 
niezaleŜności i integracji społecznej. 
Wnioski badacza mówią o wpływie 
na róŜnice w poczuciu jakości Ŝycia 

danej grupie ma stopień upośledzenia 
i wypływające stąd ograniczeń w 

funkcjonowaniu. RównieŜ w zakresie 
kompetencji zawodowych wnioskuje 

on, Ŝe im ona jest wyŜsza tym 
bardziej wzrasta poczucie 

zadowolenia z Ŝycia. 
H. Łaś (2004) Jakość Ŝycia Wywiad 40 osób z 

niepełnosprawnością 
intelektualną w 
stopniu lekkim- 

absolwenci szkół 
zawodowych 

Autorka opiniując wyniki badań 
stwierdziła, Ŝe występuje u tych osób 

zawyŜona a nawet zbyt 
optymistyczna ocena swojej jakości 
Ŝycia w stosunku do warunków 
obiektywnych w których Ŝyją. 

M. Parchoniuk, 
St. Byra (2006) 

Jakość Ŝycia w 
kontekście 

zróŜnicowania 
niepełnosprawności 

Kwestionariusz 
QOLQ 

Schalock i 
Keith 

120 podzielonych na 
grupy wg 

niepełnosprawności 

Typ niepełnosprawności róŜnicuje 
poczucie jakości Ŝycia. NajniŜsza 
jakość Ŝycia odczuwają osoby z 
uszkodzonym narządem ruchu. 

S. Sadowska 
(2006) 

Jakość Ŝycia dzieci i 
młodzieŜ z 

niepełnosprawnością 
intelektualną w 
stopniu lekkim 

Skala Jakości 
Ŝycia wg skali 

Campbella 

507 uczniów 
niepełnosprawnych i 

313 w normie 
intelektualnej 

Zadowolenie z Ŝycia obu grup jest 
zbliŜone, a buduje je przede 

wszystkim więzi społeczne. W 
badaniach zauwaŜono równieŜ 

róŜnice w ocenie zadowolenia dzieci 
przez dorosłych, które jest niŜsze niŜ 

oceniają je same dzieci. 
Źródło: opracowanie własne 

MoŜna zauwaŜyć, polskie badania dotyczące jakości Ŝycia osób z 

niepełnosprawnością umysłową wymagają pewnego pogłębienia. Tym bardziej, Ŝe nadal 



 

153

stawiane są pytania o uwarunkowania jakości Ŝycia oraz o przyczyny róŜnic w przeŜywaniu 

tych samych sytuacji. Dodatkowo rozwiązania wymagają pewne trudności badawcze, które 

dotyczą stosowanych podejść, strategii metodologicznych i wiarygodności uzyskiwanych 

wyników.  

Mimo róŜnych zdań w kwestii liczby i rodzajów wskaźników, istnieje zgoda na temat 

osoby, która ma dokonywać oceny. JeŜeli to tylko moŜliwe autorami winni być sami badani. 

Z tego powodu na poziomie pomiaru piszemy „poczucie jakości Ŝycia”, akcentując 

subiektywny charakter zjawiska i ocenę dokonywana przez samych zainteresowanych. (Oleś 

2002). Kluczowymi i rozstrzygającymi są doświadczenia subiektywne jednostki i jej ocena 

własnego Ŝycia mimo, Ŝe podejście do liczby i rodzaju mierników jakości Ŝycia wzbudzały i 

nadal wzbudzają wiele kontrowersji i dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do mierzenia 

subiektywnej jakości Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym (Cummins 2002, Hatton, Ager 

2002). Subiektywna ocena otaczającej nas rzeczywistością jest wyznacznikiem poczucia 

jakości Ŝycia jednostki. Poczucie to podlega zmianom ze względu na zdobywane 

doświadczenia i gromadzone przeŜycia, które wprowadzają zmiany w wielu obszarach Ŝycia 

jednostki. PrzeŜyte zdarzenia, sytuacje stają się czynnikami wpływającymi na postrzeganie 

własnego Ŝycia i jego jakości  

3.3. Przegląd wybranych poglądów i koncepcji na temat jakości Ŝycia  

3.3.1. Podmiotowy i przeŜyciowy aspekt jakości Ŝycia 

Poczucie jakości Ŝycia wiąŜe się z dwoma istotnymi elementami: przeŜyciami i 

podmiotowym uczestnictwem w nich jednostki. Pierwszy aspekt związany jest głównie z 

emocjami i samopoczuciem człowieka występującym w momencie oceny sytuacji, która 

zaistniała w jego Ŝyciu. PrzeŜycia wiąŜą się z wewnętrznymi zmianami w człowieku, które 

wzbogacają postrzeganie przez niego rzeczywistości, jej elementów. Natomiast aspekt 

podmiotowy odnosi się do autonomicznego, bezpośredniego uczestnictwa człowieka w tym 

co się dzieje w jego Ŝyciu, moŜliwości samodzielnego ustosunkowania się do wydarzeń. 

PrzeŜycia jakie doświadcza człowiek są indywidualne dla kaŜdego człowieka, poniewaŜ 

kaŜdy inaczej interpretuje i odbiera wydarzenia, na inne elementy rzeczywistości zwraca 

uwagę i inaczej na nie reaguje. Z udziałem człowieka w zdarzeniach i sytuacjach oraz z jego 

własnymi czynnościami i zachowaniami w tych sytuacjach wiąŜe się zdobywanie 

doświadczeń przez jednostkę. Doświadczenie pośredniczy równieŜ w procesach uczenia się 

człowieka. Jest ono tym, co jednostka wynosi z przeŜywanych zdarzeń, sytuacji i własnych 
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działań (Tyszkowa 1996, s. 140, Przetacznik-Gierowska 1996, s. 140). Zatem przeŜycia 

osobiste, a przez nie zdobywanie doświadczeń, wiąŜą się z autonomicznym organizowaniem 

własnego Ŝycia, jego oceną i wyznaczaniem własnego kierunku dąŜeń Ŝyciowych. Jak widać 

podmiotowość to dostępna jedynie człowiekowi zdolność uświadamiania sobie faktu 

podlegania przemianom i wpływania na nie dzięki własnym, mniej lub bardziej 

anatomicznym działaniom (Pietrusiński 1987, s. 219-250). MoŜliwość decydowania o sobie 

przez osoby z niepełnosprawnościami to jeden z czynników normalizacji warunków ich Ŝycia. 

Podmiotowość, niezaleŜność funkcjonowania i moŜliwość rozszerzania doświadczeń są 

niezbędne do osiągnięcia pełnej integracji społecznej przez te osoby.  

Człowiek w toku swojego rozwoju społecznego dąŜy do autonomii, a osiąganie coraz 

wyŜszych jego etapów, zaleŜy w duŜej mierze od nabywania przez niego przeŜyć i 

doświadczeń. Poprzez kontakty z otoczeniem i własne działanie człowiek (zarówno 

pełnosprawny jak i niepełnosprawny) gromadzi indywidualnie doświadczenia, które 

wywołują w jego zachowaniu trwałe zmiany. Zdaniem T. Maruszewicza (2000, s. 165-173) 

doświadczenia dotyczą świata zewnętrznego, własnej osoby i relacji między osobą, a 

otoczeniem. Są one wzajemnie ze sobą powiązane i przenikają się wzajemnie. PrzeŜycia i 

doświadczenia nabierają szczególnego znaczenia w kontekście rozwoju jednostki z 

niepełnosprawnością umysłową (patrz rozdz. I).  

Według A. Lewickiego (1972, s. 40) z psychologicznego punktu widzenia 

doświadczenie rozpatrujemy jako zespół informacji „wpisanych” w mózgu, czyli śladów 

pamięciowych. Owe ślady konstytuujące doświadczenie jednostki odnoszą się do aktywności 

podmiotu, która odbywa się w kontekście jej uczestnictwa w zdarzeniach w świecie 

zewnętrznym i w jej świecie wewnętrznym. Te ostatnie nazywamy takŜe przeŜyciami 

(Tyszkowa 1996). Są one istotnym składnikiem jakości Ŝycia.  

Jedną z teorii, która uwzględnia stan przeŜywania dla oceny jakości Ŝycia jest 

koncepcja szwedzkiego filozofa L. Nordenfelta (Kowalik 2000, s. 22). Jakość Ŝycia ukazana 

jest tu jako indywidualny dobrostan jednostki, który jest wynikiem jej aktywności w 

określonym środowisku i zbieraniem doświadczeń Ŝyciowych. Autor przyjął, Ŝe jakość Ŝycia 

jest dobrostanem, który zaleŜy od trzech typów doświadczeń psychicznych człowieka: wraŜeń 

odbieranych z otoczenia, przeŜywanych emocji i odczuwanych nastrojów. Pierwsze to 

wraŜenia odbierane z otoczenia, które związane są z oddziaływaniem róŜnych bodźców 

płynących z otoczenia fizycznego. JeŜeli są one pozytywne to dają poczucie spokoju i 

równowagi. Drugi typ doświadczeń psychicznych to przeŜywane emocje. Są one przede 
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wszystkim doświadczaniem szczęścia, które jest wynikiem świadomej oceny własnego Ŝycia, 

przekonania o zrealizowaniu dąŜeń i celów. Emocje pozytywne związane są z przekonaniem, 

Ŝe udało nam się zrealizować dąŜenia, dzięki znalezieniu się we właściwym środowisku. 

Trzecim elementem jest odczuwanie nastrojów. Nasze samopoczucie jako stan psychiczny 

moŜe być odczuwane jako coś przyjemnego lub przykrego i często istnieje ono samoistnie 

bez konkretnego powodu. Centralnym pojęciem jest tu pojęcie szczęścia. Istotne jest co czuje 

jednostka, jaką wartość nadaje własnym przeŜyciom oraz całości swojego Ŝycia. 

Doświadczenie emocji wiąŜe się z refleksją nad własnym Ŝyciem i świadomą oceną na tle 

dąŜeń i Ŝyczeń jednostki (Kowalik 2000, Brzezińska 2002). L. Nordenfelt podkreśla w swojej 

teorii wymiar psychiczny jakości Ŝycia. W jego koncepcji łączą się trzy elementy jakości 

Ŝycia traktowane w innych koncepcjach niezaleŜnie (…): zadowolenie z Ŝycia, dobrostan 

(samopoczucie) i sprawność funkcjonalna (działanie) (za: Kowalik 2000, s. 23).  

 

Rysunek 3.4 Koncepcja jakości Ŝycia według L. Nordenfelta 

Źródło: S. Kowalik, 2000, s. 22.   
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przeŜyć. Na ten element zwraca uwagę T. Tomaszewski (1984, s. 204). Jego normatywna 

teoria zakłada, Ŝe jakość Ŝycia uwarunkowana jest przebiegiem rozwoju jednostki oraz 

procesów zachodzących w świecie. Autor określa cechy Ŝycia, które są wartościowe dla 

wszystkich ludzi i które determinują wysokie bądź niskie poczucie jakości Ŝycia.  

Wymienia on pięć kryteriów oceny jakości Ŝycia:  

• bogactwo przeŜyć, ich róŜnorodność, intensywność i ilość, które powodują, Ŝe Ŝycie jest 
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przez jedną cechę przeŜyć, ale przez układ przeŜyć - w konfrontacji z przeŜyciami 

negatywnymi np. strachem, napięciem, 

• poziom świadomości - jakość Ŝycia człowieka wzrasta wraz z poziomem wiedzy, 

rozumieniem świata; istotne jest tu kierowanie się przez człowieka w Ŝyciu rozumem a 

nie zdawanie się na przypadek, 

• aktywność Ŝyciowa jednostki - rozwijanie aktywności, czynne Ŝycie traktuje się jako 

jedną z najwyŜszych wartości, 

• twórczość czyli przekształcanie rzeczywistości, wprowadzanie określonych zmian do 

istniejącego stanu rzeczy, stworzenie nowych sytuacji, nowych przedmiotów, nowych 

idei, nowych wartości; Ŝycie ludzi, których działalność pozostawiła po sobie wartościowe 

skutki, ocenia się jako dobrze przeŜyte, w przeciwnym razie mówi się o Ŝyciu jałowym, 

• współuczestnictwo w Ŝyciu społecznym, współŜycie jednostki z innymi ludźmi (tamŜe, s. 

204-208). 

Określone przez autora kryteria jakości Ŝycia występując ze sobą w szczególnym 

układzie i sprawiają, Ŝe jakość Ŝycia jest pełna. 

Wyodrębnione przez T. Tomaszewskiego elementy wiąŜą się w znacznym stopniu z 

dąŜeniami do normalizacji Ŝycia osób z niepełnosprawnościami, moŜliwością tych osób do 

podejmowania aktywności, zdobywania doświadczeń i uczestniczenia w Ŝyciu społecznym. 

W tym procesie gromadzenia doświadczeń znaczenia nabiera sama jednostka, która musi 

umiejętnie wykorzystywać działające na nią bodźce. Na ten aspekt zwrócił uwagę S. Kowalik 

(1999). Określa on przeŜycie jako proces wewnętrzny, który polega na wzbogaceniu 

rezultatami naszego poznania rzeczywistości zewnętrznej. Odbywa się to poprzez 

rozpoznawanie w niej niejawnych (niedostrzegalnych zmysłowo) elementów oraz 

uczynnianie i kojarzenie wybranych elementów własnego doświadczenia z percepcją 

aktualnie oddziałującej rzeczywistości (wydobywanie ich z pamięci, kierowanie wyobraŜeń i 

fantazji). Istotne w tym procesie jest teŜ personalizowanie informacji o poznawanej 

rzeczywistości, czyli aktywne i świadome ustosunkowanie się do nich z perspektywy ich 

znaczenia dla własnego Ŝycia (Kowalik 2000). Według S. Kowalika (1999) wyodrębnienie 

pojęcia „jakość Ŝycia psychicznego” pozwala na odejście nie tylko od dawnego sposobu 

rozumienia jakości Ŝycia, w kategoriach jedynie oddziaływań środowiska zewnętrznego, ale 

takŜe na inne spojrzenie na Ŝycie psychiczne i jego rozwój. Cechą przeŜycia jest jego 

indywidualizm, poniewaŜ kaŜdy inaczej odbiera i interpretuje rzeczywistość, a takŜe w inny 



 

157

sposób odpowiada emocjami na oddziaływające na niego bodźce. Wpływ na jakość Ŝycia 

mają nie tylko bieŜące doświadczenia, ale teŜ te zdobyte w przeszłości, wspomnienia, które 

równieŜ są indywidualnie zróŜnicowane. Bodźce płynące z otaczającej rzeczywistości, są 

róŜnie wykorzystywane przez ludzi. Jedni szukają jak największej liczby informacji w 

materiale bodźcowym, co pozwala im na zaangaŜowanie w duŜym stopniu pamięci, 

wyobraźni, a więc procesy aktywujące sferę przeŜyciową (Kowalik, 1999 s. 18). Pozwala to 

na pojawienie się wielu przeŜyć, nawet przy ubogim materiale bodźcowym, co powoduje u 

jednostki wyŜszy poziom Ŝycia psychicznego. W przypadku niŜszej jakości Ŝycia osoba moŜe 

odbierać i przetwarzać bodźce na niskim poziomie, nie korzystać w pełni z bogatej oferty jaką 

przedstawia jej otoczenie i włączać do swojej struktury przeŜyć tylko część zdobytych 

doświadczeń. S. Kowalik określa to jako zmarnowanie szansy na rozwój sfery przeŜyć i 

polepszenie jakości Ŝycia psychicznego. Taką sytuację powodują teŜ bodźce o niskim 

zróŜnicowaniu, które powodują Ŝe człowiek nie wykorzystuje materiału do stworzenia 

przeŜyć (tamŜe, s. 18- 20). PowyŜsza koncepcja ukazująca subiektywny i psychiczny wymiar 

jakości ludzkiego Ŝycia, nie pomija aspektu środowiska Ŝycia jednostki - rzeczywistości 

zewnętrznej. Wysoki poziom jakości zaleŜy od umiejętności odbierania, przetwarzania 

docierających informacji i odnoszenia ich do własnego doświadczenia, a takŜe od 

umiejętności wykorzystania działania bodźców. Człowiek ma zatem moŜliwość 

samodzielnego kształtowania swojej jakości Ŝycia. Jak pisze S. Kowalik (1995, s. 40) z 

uzyskiwanych danych o obiektywnych warunkach Ŝyciowych i subiektywnych stanach 

psychicznych, a przede wszystkim z zaleŜności między warunkami zewnętrznymi i stanami 

psychicznymi, moŜna wyciągnąć wnioski i formułować sądy o właściwościach własnego 

Ŝycia (Ŝycie jest wygodne, Ŝycie jest zmarnowane, Ŝycie ma sens). 

Autor ten dodatkowo zwrócił równieŜ uwagę na temporalne uwarunkowania jakości 

Ŝycia (Kowalik 1994). Uznał on, Ŝe doświadczenie czasu moŜe mieć istotne znaczenie w 

określeniu jakości Ŝycia, które traktuje jako sumę przeŜyć doświadczanych przez człowieka w 

określonym odcinku czasu (Kowalik 2000, s. 27). Dzięki temu zauwaŜalne są powiązania 

między zewnętrznymi warunkami Ŝycia, występowaniem kolejnych warunków Ŝyciowych i 

zmianami w Ŝyciu psychicznym, jakie zachodzą w czasie (Kowalik 1993, s. 40). Czas jako 

kategoria psychologiczna „przyswajany” jest przez człowieka w procesie socjalizacji, dlatego 

wpływ czasu na przeŜycia doświadczane przez człowieka opierają się na innych zasadach w 

poszczególnych okresach Ŝycia. Dziecko przejmuje od dorosłych porządek czasowy zdarzeń, 

który jest oferowany mu przez społeczeństwo. Wykorzystanie czasu w procesie uczenia się 
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dzieci moŜe być źródłem wielu złoŜonych przeŜyć psychicznych (związanych z narzuconym z 

zewnątrz porządkiem czasowym). W momencie nabycia kompetencji czasowych dziecko 

moŜe juŜ samodzielnie wypełniać czas poprzez odpowiednie włączenie przebiegu własnego 

Ŝycia w przebiegi czasowe innych osób. Działanie w niezgodzie z przebiegiem Ŝycia 

społecznego i zdarzeń w nim zachodzących jest traktowane jako społeczna niekompetencja 

jednostki. Powoduje to, Ŝe staramy się odpowiednio podporządkować naruszonemu 

porządkowi i modyfikujemy własną autoczasowości, co wywołuje w nas określone przeŜycia. 

Po pewnym czasie większość ludzi ustala własne tempo działania (tzw. punktowanie linii 

Ŝycia), a ta moŜliwości Ŝycia we własnym tempie powoduje poczucie zadowolenia. 

Wydarzenia, które naruszają ten wypracowany, własny rytm Ŝycia wywołują w jednostce 

dyskomfort psychiczny. Ustalenie indywidualnego sposobu funkcjonowania odbywa się 

zwykle w młodości. Człowiek organizuje w określony sposób przebieg własnego Ŝycia wraz 

ze świadomością istnienia norm kulturowych, które się z nim wiąŜą oraz poprzez świadomość 

istnienia ograniczenia potencjału czasowego, jakim dysponuje jednostka (Kowalik 1994).  

Czynnik czasu jest szczególnie istotny dla osób z upośledzeniem umysłowym, u 

których moŜliwości pozyskiwania, przetwarzania, przyswajania zdarzeń i doświadczeń jest 

uwarunkowana posiadanym zaburzeniem. Natomiast organizacja i realizacja zadań Ŝyciowych 

jest uwarunkowana indywidualnym tempem rozwoju. 

Znaczenia Ŝycia psychicznego podkreślanego przez kategorię „dobrostanu 

psychicznego” moŜna znaleźć teŜ w pracach J. Czapińskiego (1991, 2001, 2004). W jego 

cebulowej teorii szczęścia waŜna jest warstwowa budowy szczęścia i obecność trudnego do 

uszkodzenia rdzenia, który określony jest jako mało podatna na zmienne koleje losu wola 

Ŝycia. Kolejną warstwą, podatną na uszkodzenia, to przeŜycia emocjonalne i ogólne poczucie 

dobrostanu wyraŜone w sądach poznawczych (ogólne poczucie szczęścia). Ostatnia warstwa 

obejmuje, wraŜliwe na zewnętrzną rzeczywistość, cząstkowe zadowolenie z róŜnych dziedzin 

Ŝycia (pracy, rodziny, wypoczynku, warunków mieszkaniowych itp.). J. Czapiński (tamŜe) 

daje pierwszeństwo czynnikom wewnętrznym w przywracaniu pozytywnej równowagi w 

zakresie woli Ŝycia niŜ w zakresie ogólnego dobrostanu psychicznego. Czynniki zewnętrzne 

wpływają na spadek woli Ŝycia, w takim samym stopniu co spadek dobrostanu w płytszych 

warstwach ogólnych ocen Ŝycia, ale jej wzrost jest warunkowany wewnętrznie. Wola Ŝycia 

przywraca danej osobie właściwy poziom równowagi, niezaleŜnie od kolei losu. W teorii tej 

istotną rolę w kształtowaniu jakości Ŝycia odgrywają róŜnego rodzaju działania zaradcze i 

mechanizmy psychologiczne, które warunkują dynamikę subiektywnego dobrostanu. Dzięki 
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temu subiektywna ocena jest zwykle wysoka i róŜni się od ocen osób postronnych, które 

uwzględniają w ocenie jakości Ŝycia innych ludzi tylko łatwo dostrzegalne obiektywne 

wskaźniki sytuacji. 

 

 
Rysunek 3.5 Cebulowa teoria szczęścia 

Źródło: J. Czapiński, 2004, s. 90.  

W koncepcji tej moŜna zauwaŜyć zaleŜność dwustronną między obiektywnymi 

warunkami, a zadowoleniem i dobrostanem psychicznym. Pozytywne warunki Ŝycia mogą 

wzmacniać poczucie szczęścia w dwóch zewnętrznych warstwach, natomiast warstwa 

najgłębszego poczucia szczęścia jest przyczyną pozytywnej postawy wobec Ŝycia względnie 

niezdeterminowanej obiektywnymi okolicznościami. Teoria ta w przypadku osób z 

niepełnosprawnością umysłową moŜe wyjaśniać sytuację, gdy subiektywna ocena Ŝycia tych 

osób róŜni się od ocen innych obserwatorów. Osoba oceniająca z zewnątrz dostrzega tylko 

wskaźniki ich sytuacji, nie biorąc pod uwagę mechanizmów tkwiących w jednostce, a 

warunkujących subiektywny dobrostan.  

Kolejne spojrzenie na jakość Ŝycia w aspekcie przeŜyciowym proponuje A. Derbis 

(2000a). Analizuje on ją pod kątem dwóch wymiarów: psychologicznego i psychologiczno-

ekonomicznego. W pierwszej perspektywie autor kładzie nacisk na sferę przeŜyciowo- 

doświadczeniową procesów regulacyjnych jednostki. PrzeŜycie stanowi istotne źródło 

informacji o przebiegu i efektywności zachowań określanych z perspektywy przyjętych przez 

człowieka standardów kulturowych i osobistych.  

Człowiek w trakcie rozwoju zdobywa doświadczenia, które pozwalają mu na 

oddziaływanie na środowisko i stopniowe uwalnianie się od jego wpływu aŜ do 
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autonomicznego istnienia. To wszystko sprowadza się do umoŜliwienia podmiotowego 

istnienia i działania jednostki z upośledzeniem umysłowym. Postrzeganie podmiotowości 

człowieka wyznaczają określone warunki jego istnienia w przestrzeni Ŝyciowej (społeczne, 

kulturowe, instytucjonalne itp.). Natomiast wyznacznikami podmiotowości tkwiącymi w 

samym człowieku są świadomość, aktywność i poczucie sprawstwa (Kofta 1998). Przejawia 

się ona w jej dąŜeniach, potrzebach samorealizacji Ŝyciowej, kierowania się subiektywnymi 

wartościami. W procesie dochodzenia do samodzielności człowieka występują trzy główne 

elementy: zdolność określania celów i zadań Ŝyciowych, zdolność wyznaczania sobie 

własnych sposobów realizacji, przekonanie o słuszności podjętego działania w osobistej 

samorealizacji (Sowa, Wojciechowski 2001, s. 120). 

Zatem stawanie się autorem własnego Ŝycia wiąŜe się z posiadanie sensu i celu Ŝycia, 

do których człowiek dąŜy, które są motywacją do podejmowanych zadań Ŝyciowych. Według 

Sheehy’ego (1982 za: Steller 2006) sens i cel Ŝycia jest to właśnie tajemnica dobrostanu i 

zadowolenia z Ŝycia. Do elementów dobrego Ŝycia zalicza on posiadanie kilku 

długoterminowych celów, zdolności do kochania, posiadanie przyjaciół oraz pogodny nastrój. 

Autor ten ukazuje konieczność pokonywania trudności i wyciągania wniosków z poraŜek. 

Pojawiające się problemy zmuszają jednostkę do zastosowania środków zaradczych, których 

duŜa liczba w zachowaniach świadczy o znacznych kompetencjach Ŝyciowych. MoŜemy tu 

mówić o wykorzystaniu potencjału rozwojowego, który w połączeniu z aktywnością 

człowieka jest podstawą poczucia szczęścia i satysfakcji Ŝyciowej w koncepcji N. Cantora 

(1991 za: Kowalik 1995). Według tego autora istotny wpływ na jakość Ŝycia mają 

indywidualne cele Ŝyciowe. W trakcie swojego Ŝycia człowiek wybiera do realizacji zadania 

rozwojowe, które są potrzebne są do tworzenia własnych zadań Ŝyciowych, zgodnymi z 

moŜliwościami i potrzebami danej osoby. Stają się one wartościowe dla jednostki w 

zaleŜności od czasu i miejsca ich realizacji. Na wysoką jakość Ŝycia składa się tu 

doświadczenie emocjonalne, których źródłem jest aktywność wynikająca z realizacji zadań 

Ŝyciowych. Ilość pozytywnych lub negatywnych doświadczeń jest tu miarą jakości Ŝycia. 

Istotnym elementem staje się teŜ porównywanie własnej osoby z innymi i sposobu, 

moŜliwości realizacji zadań rozwojowych. Ocena własnego Ŝycia moŜliwa jest dzięki 

świadomości. Jej zróŜnicowanie zaleŜne jest od tego czy jednostka opiera się na świadomości, 

która odzwierciedla obiekty zewnętrzne i emocjonalne ustosunkowanie się do nich, czy teŜ 

świadomość ta ma charakter refleksyjny polegającym na przemyślanym i subiektywnym 

tworzeniu opinii o Ŝyciu. „Im bardziej rozwinięta świadomość refleksyjna, tym większa 
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będzie niezaleŜność jednostki od wpływów otoczenia, tym bardziej człowiek będzie 

podmiotem swojego Ŝycia” (Kowalik 1993, s. 38). A więc koncepcja N. Cantora zakłada, Ŝe 

poziom jakość Ŝycia zaleŜy od indywidualnych kryteriów, które go określają a które ustala 

sama jednostka. ZałoŜył on, Ŝe kaŜdy człowiek dysponuje własnymi kryteriami 

umoŜliwiającymi określenie poziomu satysfakcji Ŝyciowej, pod warunkiem, Ŝe będzie miał 

moŜliwość zdobywania doświadczeń w trakcie realizacji zadań Ŝyciowych (por. Kowalik 

1993b, Smirnowa 2000). Wyznaczanie sobie tych Ŝyciowych załoŜeń wyzwala w jednostce 

szereg pytań o własne Ŝycie, jego wartość i sens. Podobną analizę tego co czyni Ŝycie 

jednostki godnym i wartościowym podejmuje w swoich rozwaŜaniach Kleineman (1988). 

Jego teoria związana jest z wpływem choroby na Ŝycie pacjenta. Stwierdza on, Ŝe rozumienie 

jakości Ŝycia charakteryzują dwa elementy: subiektywizm i kontekst kulturowy, w którym się 

pojawia. Dotyczy to zwłaszcza momentów, w których człowiek stawia sobie pytanie o sens 

Ŝycia, jego wartość, pojawiające się cierpienie, choroby, kresu Ŝycia. Refleksja w takich 

momentach moŜe wpływać na pozytywną ocenę jakości mijającego lub przeszłego Ŝycia. 

Pozwala na docenienie sukcesów w waŜnych sferach i planach. Wszystkie doświadczenia 

Ŝyciowe, spełnione i niezrealizowane zamierzenia wpływają na jego poziom. Dotyczy to 

wszystkich dziedzin Ŝycia człowieka. MoŜna tu mówić o zaleŜności pomiędzy nadziejami i 

oczekiwaniami jednostki, a realną jego sytuacją. Jakość Ŝycia staje się tu róŜnicą pomiędzy 

nadziejami i dąŜeniami w danym momencie czasu, a aktualnie przeŜywanymi 

doświadczeniami (Twycross, Frampton 1996). Jest to szczególnie istotne w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami, które często nie maja moŜliwości realizacji swoich celów i planów 

wynikająca z uwarunkowań ich sytuacji Ŝyciowej zdeterminowanej przez posiadane 

upośledzenie.  

Znaczenie moŜliwości realizacji własnych zamierzeń dla jakości Ŝycia, poprzez 

zmianę własnej sytuacji Ŝyciowej podkreślał równieŜ w swojej koncepcji M. 

Csikszentmihalyia (1996). Według niego to od jakości i umiejętności kontrolowania 

wewnętrznych doświadczeń zaleŜy jakości naszego Ŝycia. Aby poprawić jakość Ŝycia naleŜy 

dostosować warunki zewnętrzne do naszych celów i (lub) zmienić sposób doświadczania 

warunków zewnętrznych, by były zgodne z naszymi celami. Prowadzone przez autora 

badania miały na celu poznanie uczuć ludzi w chwilach największego zadowolenia. Za 

pomocą wywiadów uzyskiwał opis ich optymalnych doświadczeń. Na podstawie badań 

wyróŜnił pewne elementy, które determinują zadowolenie z Ŝycia. Satysfakcja wiąŜe się z 

poczuciem osiągnięć i rozwojem własnej jaźni, czynności dające satysfakcje podnoszą jakość 
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Ŝycia, zwłaszcza gdy zbliŜają nas do celu. Przy aktywności, która daje zadowolenie moŜe 

mieć miejsce zmiana czasu, który moŜe upływać szybko lub wolno. Tak opisane 

doświadczenia optymalne mają charakter autoteliczny; działania są wykonywane dla nich 

samych, same w sobie są nagradzające. Z badań wynika, Ŝe moŜliwości czerpania 

zadowolenia są nieomal nieskończone poprzez wykorzystywanie umiejętności i ich 

rozwijanie, działania na polu pracy, rodziny, stosunków społecznych. 

Zatem samodzielne działanie w zgodzie z sobą, kierowanie własnym Ŝyciem wymaga 

rozwijania posiadanych zasobów, które przejawiają się potrzebą sprawstwa, 

samodecydowania, rozwijania osobowości. B. Suchodolski (1990, s. 215) wyróŜnia sześć 

zakresów działalności jednostki, którymi są; poznawanie siebie, sterowanie własnym Ŝyciem, 

praca zawodowa, działalność społecznym, uczestnictwo w kulturze, we wspólnocie. Autor 

stwierdza, Ŝe jakość Ŝycia nie jest funkcją jednorodną, a wartości decydujące o jakości Ŝycia 

mogą być róŜne i mogą być róŜnie hierarchizowane, dlatego jakość Ŝycia moŜe być 

przypisywana róŜnym rodzajom ludzkiej egzystencji. B. Suchodolski (tamŜe) starał się teŜ 

odpowiedzieć na pytanie: jakim być, preferując styl Ŝycia, w którym wyraŜa się pragnienie 

„bycia kimś”. Według niego Ŝycie według tej zasady oddaje człowiekowi znacznie większą 

władzę nad jego własnym losem, powoduje, Ŝe pojawia się kryterium jakości Ŝycia jakim jest 

spokój i równowaga, znosi interesowność ze stosunków międzyludzkich, pojawia się 

postrzeganie drugiej osoby jako człowieka, a nie wroga lub sojusznika. Osiągnięcie takiej 

jakości Ŝycia widzi w poznawaniu świata, rozwoju osobowości, sterowaniu własnym Ŝyciem, 

a wykształcenie staje się jednym z warunków osiągania przez jednostkę satysfakcjonującej 

jakości Ŝycia. MoŜemy tu po raz kolejny podkreślić znaczenie wdraŜania jednostki z 

niepełnosprawnością umysłową do autonomicznego działania, brania odpowiedzialności za 

własne działania poprzez rozwijanie posiadanych kompetencji i pozyskiwania nowych w 

drodze edukacji. 

Znaczenie odczuwania radości z własnych moŜliwości Ŝyciowych jest podstawą teorii 

J.M. Raeburna, J. Rootmana (1996 za: Kowalik, Janecka, 1998, s. 23, Kowalik 2000, s. 19). 

Określili oni jakość Ŝycia jako dobrostan wynikający z realizacji własnego potencjału. W 

swoich załoŜeniach traktują człowieka wielowymiarowo, ujmując w strukturze jakości Ŝycia 

sfery związane z pozycją społeczną człowieka, aktywnością, jego moŜliwościami i sukcesami. 

Jest ona związana z egzystencja człowieka oraz jego doświadczaniem własnego istnienia w 

wymiarze fizycznym, duchowym, psychicznym. Ekspresja radości dotyczyć moŜe realizacji 

człowieka w wymiarach: rozwoju osobistego, spędzania czasu wolnego i produktywności.  
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Podobne spojrzenie na poczucia jakości Ŝycia przedstawiają w swojej koncepcji 

jakości Ŝycia D. Raphael, I. Brown, R. Renwick (1999, s. 158, 2005). Określają oni ją jako: 

„stopień radości osoby z własnych moŜliwości Ŝyciowej”. Uwarunkowania tych moŜliwości 

są trzy zakresy: atrybuty jednostki jako indywidualności bycia/istnienia (being), wzajemne i 

harmonijne dopasowanie osoby i jej środowiska - przynaleŜność (belonging) oraz wzrastanie 

poprzez realizację własnej osoby (becoming). Według autorów tej koncepcji jednostka sama 

osobiście ocenia jakość Ŝycia analizując powyŜsze zakresy poprzez cztery kryteria: waŜności 

poszczególnych zakresów, stopnia odczuwalnej przyjemności, kontroli nad poszczególnymi 

segmentami Ŝycia oraz analiza moŜliwości jakie stoją przed jednostką w poszczególnych 

elementach. W obszarze „bycie” radość związana jest z moŜliwościami doświadczania 

istnienia w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Wzajemne dopasowanie się 

osoby i jej środowiska fizycznego, społecznego i lokalnego powoduje odczuwanie radości w 

obszarze „przynaleŜność”. Samorealizacja w wymiarach produktywności, rozwoju i czasu 

wolnego wyzwala radość w obszarze „stawania się” (Centre of Heath Promotion 2005). 

Koncepcja ta wyraźnie uwypukla zaleŜność jaka zachodzi pomiędzy jakością Ŝycia, a 

moŜliwościami rozwojowymi a aktywnością człowieka co przedstawia tabela 3.9. 

Tabela 3.9 Zakresy jakości Ŝycia wg Raphaela, Browna i Renwick  

Zakresy główne Podzakresy Uszczegółowienie 
 Fizyczne zdrowie, higiena osobista, odŜywienie, ruch, pielęgnacja, ubiór i wygląd 

zewnętrzny 

 Psychiczne zdrowie psychiczne i przystosowanie, percepcja, emocje, ocena siebie i 
samokontrola 

 
Bycie (being) 

 Duchowe osobiste wartości, styl bycia, wierzenia 
 Fizyczna powiązania z fizycznym środowiskiem np. domem, miejscem pracy, sąsiedztwem, 

szkołą, wspólnotą 

 Społeczna powiązania ze środowiskiem dotyczące akceptacji i Ŝyczliwości innych np. z 
rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, sąsiadami 

 
PrzynaleŜność 
(belonging) 

 Lokalna równy i adekwatny dostęp do zasobów społecznych takich jak: dochody, słuŜba 
zdrowia, pomoc społeczna, zatrudnienie, edukacja, rekreacja, uroczystości 

 Produktywność planowane i regularne zajęcia uwzględniające potrzeby jednostki np. czynności 
domowe, zarobkowe, edukacyjne, do wyboru 

 Czas wolny odpoczynek, relaks, redukcja stresu 

 
Stawanie się 
(becoming) 

 Rozwój osobisty zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 
Źródło: D. Raphael, I. Brown, R. Renwick 1999, s. 158. 

Z powyŜej przedstawionych teorii wynika jednoznacznie, Ŝe w ocenie poczucia 

jakości Ŝycia jednostki to ona jest kompetentną osobą do jej przeprowadzenia. Ma moŜliwość 

uwzględnienia kryteriów oceny dla niej istotnych tj: moŜliwość realizacji własnych 

zamierzeń, uczestnictwa w sytuacjach społecznych warunkujących zdobywanie doświadczeń, 

sensowności Ŝycia i realizacje zadań Ŝyciowych. Zatem największego znaczenie w opisie 

poziomu Ŝycia nabiera element wolności i autonomii jednostki. ZałoŜenie iŜ konkretna osoba 

potrafi najlepiej ocenić własną sytuację Ŝyciową wynika z orientacji humanistycznej w której 
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aspekcie omawiane jest poczucie jakości Ŝycia (Zelin, Zelinowa 2001). Jej poziom wiąŜe się z 

zachowaniem godności ludzkiej i wolności jednostki. KaŜdy człowiek wybiera własną 

ścieŜkę, którą podąŜa. stara się przy tym rozwijać swoje potencjały Ŝyciowe. Jakość Ŝycia 

pozostaje w fundamentalnym związku z byciem autorem własnego Ŝycia. Zatem istotnym 

elementem jest realizowanie własnych celów, respektowanie własnego systemu wartości, 

własnego „ja” (Maciuszek 1994). NajwyŜszy pułap jakości Ŝycia występuje wtedy, gdy 

jednostka ma moŜliwość doświadczania pełni własnej egzystencji, własnego rozwoju i 

akceptacji otoczenia (Kowalik 2000, s. 20).  

Podkreślenie podmiotowości, moŜliwości decydowania o sobie jest istotne w aspekcie 

analizy dotyczącej Ŝycia osób z niepełnosprawnościami na co wskazywali badacze 

przedmiotu m.in. Bach, Rioux (1996), śuraw (1998), Firkowska-Mankiewicz (1999), 

Kowalik (2001), Kosakowski (2003). Oprócz moŜliwości realizacji własnych zamierzeń 

istotne znaczenie w podmiotowych uwarunkowaniach jakości Ŝycia mają takie czynniki jak: 

stan somatyczny, psychiczny, poziom sprawności, samodzielność. Wpływają one w sposób 

znaczący na postrzeganie własnej osoby jako członka społeczności, samoocenę, samodzielne 

funkcjonowanie (Larkowa 1987, Juros 2002, Otrębski 2001). MoŜna tu przywołać społeczny 

model niepełnosprawności gdzie widoczna jest organizacja Ŝycia tych osób z zachowaniem 

ich podmiotowości i niezaleŜnego Ŝycia.  

W odniesieniu do osób o niepełnej sprawności i oceny przez nich własnego Ŝycia 

aspekt podmiotowy i przeŜyciowy nabiera szczególnego znaczenia. WiąŜe się to z 

moŜliwościami fizycznymi i psychicznymi tych jednostek a takŜe z organizacją Ŝycia 

społecznego. Współczesny model pomocy osobom z niepełnosprawnościami przyświeca idea 

personalizmu, podmiotowego i godnego traktowania. Badacze z The Quality of Life Special 

Interest Group działającej w ramach The International Association for Study of the Scientific 

Intellectual Disabilities (IASSID), przyjęli, Ŝe koncepcja jakości Ŝycia mimo braku ścisłych 

ram terminologicznych postrzegana jest jako pojęcie związane z polityka społeczną i oceną 

usług jakimi ona dysponuje, programami realizowanymi przez lokalne i narodowe inicjatywy. 

Uznali takŜe fakt, iŜ kluczowym aspektem pojęcia jest indywidualna percepcja i subiektywne 

odczucia jednostki odnośnie jej jakości Ŝycia. To załoŜenie podkreśla pierwszoplanowe 

znaczenie indywidualnej percepcji i subiektywnych odczuć doświadczanej jakości Ŝycia bez 

wykluczenia istnienia obiektywnych wskaźników. Badacze z IASSID przyjęli brak róŜnic 

między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Ocena jakości Ŝycia przez jednostki 

przynaleŜne do jednej czy drugiej grupy związane są w ścisły sposób z osobistymi 
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przeŜyciami. Odnosząc się do współistnienia grup osób z niepełnosprawnościami i 

pełnosprawnych w przestrzeni społecznej warto zauwaŜyć, Ŝe uznanie podmiotowości 

jednostki i jej autonomicznych działań jest warunkiem ułoŜenia ich wzajemnych relacji.  

Przy tworzeniu takiej sytuacji naleŜy zwrócić uwagę na czynniki występujące w Ŝyciu 

osób z upośledzeniem umysłowym które zakłócają podmiotowe i niezaleŜne przeŜywanie 

doświadczeń Ŝyciowych w drodze do jakości Ŝycia. 

Pierwszym z nich jest zakres moŜliwości samodzielnego podejmowania decyzji 

dotyczących własnego Ŝycia. Wymaga to od jednostki świadomość swoich moŜliwości i 

posiadania określonej samooceny. M. Grzegorzewska (1964) przedstawiała opinie, Ŝe 

jednostka o obniŜonej sprawności intelektualnej na pewnym etapie rozwoju osiąga 

dostateczny poziom „samoświadomości”, umoŜliwiający jej w miarę krytyczne 

ustosunkowanie się do swojego wyglądu, zachowania, do własnych moŜliwości w zakresie 

realizacji róŜnych celów. NiezaleŜność jednostki w tym zakresie musi być odpowiednio 

rozumiana: jako instrument słuŜący samorealizacji i osiągania celów Ŝyciowych. Badanie 

porównawcze osób z upośledzeniem umysłowym i osób w dolnej granicy normy wykazały 

niŜsze poczucie niezaleŜności tych pierwszych (Firkowska-Mankiewicz 1999a). Samodzielne 

kształtowanie swojego Ŝycia wymaga brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Jest to w 

duŜym stopniu oparte na doświadczeniu osobistym i treningu właściwych umiejętności 

podczas róŜnorodnych sytuacji społecznych. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym 

zdobywanie doświadczeń poprzez własną aktywność zaleŜne jest od organizacji środowiska 

w którym funkcjonuje i osób je kreujących. MoŜliwość rozszerzenia ich ilości i jakości często 

ograniczana jest przez wąski krąg sytuacji, w których uczestniczy jednostka z upośledzeniem. 

A to właśnie doświadczenia zdobyte, opracowane i włączone do struktur psychicznych 

jednostki wywołują zmiany w jej systemie psychicznym co owocuje powstaniem nowego 

rodzaju interakcji człowieka z otoczeniem i zmianami w jego ekosystemie. Osoba z 

upośledzeniem umysłowym musi być spostrzegana jako sprawca ukierunkowania i dynamiki 

aktywności; jako osoba, która bada świat oraz spostrzega w nim szanse 

samourzeczywistnienia (Ossowski 1999, s. 3). 

Realizacja celów zawodowych i osobistych stanowi istotny warunek osiągnięcia 

poczucia wysokiej jakości Ŝycia (Sękowski 2006, s. 34). NiezaleŜność w wieku dorosłym 

wiąŜe się w duŜym stopniu z posiadaniem pracy i moŜliwościami zarobkowania, co 

warunkowane jest często poziomem posiadanego wykształcenia. W badaniach wykazano, Ŝe 

ponad połowa osób niepełnosprawnych ma wykształcenie podstawowe, niepełne podstawowe 
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lub zasadnicze zawodowe, a stosunek osób posiadających wyŜsze wykształcenie wynosi 

odpowiednio 1:4 (Ostrowska 1989, Błeszyńska 1999).  

W obszarze moŜliwości doświadczania sytuacji i zdarzeń czynnikiem zakłócającym 

staje się postrzeganie osób niepełnosprawnych jako osób doświadczających więcej 

niepowodzeń niŜ sukcesów (por. Ostrowska 1993). Dotyczy to równieŜ ich aktywnego 

realizowania zadań Ŝyciowych. MałŜeństwo i Ŝycie rodzinne jest postrzegane przez osoby 

pełnosprawne jako obszar o małej szansie dostępności dla osób niepełnosprawnych 

(Ostrowska 1993). To dąŜenie do osiągnięcia poziomu funkcjonowania osób pełnosprawnych 

moŜe być przyczyną frustracji i niezadowolenia. Aby obniŜyć ten czynnik zakłócający 

poczucie jakości Ŝycia jednostka z niepełnosprawnością musi zrozumieć swoją odmienność, 

która nie wynika jedynie z faktu pewnych ograniczeń, ale przede wszystkim z 

indywidualnych cech niezwiązanych z owymi ograniczeniami (Sękowski 2006, s. 35). 

Akceptacja swoich indywidualnych moŜliwości daje szansę stworzenia takiej wizji własnego 

Ŝycia, która pozwoli na osiągnięcie jego odpowiedniej jakości. DuŜe znaczenie w tym 

wypadku ma otoczenie społeczne, którego postawy wobec osób z niepełnosprawnościami 

powinno cechować realistyczna ocena ich moŜliwości i ograniczeń.  

3.3.2. Problem zaspokajania potrzeb w koncepcjach jakości Ŝycia 

KaŜda jednostka (niezaleŜnie od poziomu sprawności) w swojej aktywności dąŜy do 

bycia autorem własnego Ŝycia, a jej podstawowa działalność ukierunkowana jest na 

zaspokojenie potrzeb. Badacze jakości Ŝycia w tym aspekcie zakładają, Ŝe o jakości Ŝycia 

świadczy stopień ich zaspokojenia, co wiąŜe się z indywidualnymi potrzebami kaŜdej 

jednostki, jej autonomicznymi wyborami.  

Zrozumienie jakości Ŝycia w aspekcie zaspakajania potrzeb wymaga przybliŜenia 

istoty pojęcia potrzeba. Potocznie jego rozumienie odnosi się do stanu pewnego braku i 

dotyczy tego co jest człowiekowi niezbędne, aby istniał jako organizm i rozwijał się jako 

osoba. Potrzeba jest stanem powstającym w wyniku zakłóceń, optimum Ŝyciowego 

organizmu, inicjującym jego aktywność, kierunkowaną na osiągnięcie czegoś, co przywraca 

owo optimum w mniejszym lub większym stopniu (Szewczuk 1985, s. 434). 

Pojęcie potrzeby w aspekcie jakości Ŝycia pojawia się zarówno w naukach 

ekonomicznych, gdzie dotyczy dóbr konsumpcyjnych, jak i w naukach humanistycznych w 

których rozumiana jest jako stopień jej zaspokojenia nie tylko w wymiarze materialnym, ale i 

niematerialnym oraz sposobu ich realizowania. Często jest rozumiana takŜe jako „wyŜszy 
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poziom konsumpcji dóbr materialnych oraz bardziej sprawiedliwe zasady Ŝycia społecznego” 

i wiąŜe się z wieloaspektowym pojęciem dobrobytu społecznego, stopnia i sposobu 

zaspakajania potrzeb człowieka oraz świadomościowe postrzeganie osiągniętego poziomu 

Ŝycia (Kaleta 1998, s. 8-12). W psychologii przyjmuje się, Ŝe potrzeba reprezentuje pewną 

siłę, która organizuje percepcję, myślenie, działanie w taki sposób, aby przekształcić 

istniejący stan rzeczy odbierany jako niezadowalający, w stan satysfakcjonujący człowieka w 

sferze biologicznej, psychicznej i duchowej (za: Ostrowska 1999, s. 200). Odnosząc się do 

liczby i kategoryzacji potrzeb człowieka nie ma wśród psychologów zgodności. Według T. 

Tomaszewskiego (1982, s. 492) ich liczba jest nieograniczona, poniewaŜ nieograniczona jest 

liczba róŜnorodnych zaleŜności, jakie mogą zachodzić między nim a otoczeniem, jak i 

wzajemnych zaleŜności między procesami zachodzącymi w nim samym. W przypadku 

względnej stabilizacji układu tych zaleŜności liczba potrzeb człowieka ulega stabilizacji, w 

przypadku zaś zmian zachodzących w układzie tych stosunków zmieniają się takŜe potrzeby 

ludzkie. Jako przykład klasyfikacji moŜna odnieść się do koncepcji psychotrangresjonizmu. 

Według niej człowiek Ŝyje i działa w czterech światach - świecie poznawczym 

(symbolicznym), świecie materialnym (naturalnym), świecie społecznym i świecie 

wewnętrznym (system nerwowy) i zgodnie z tą klasyfikacją wyróŜnia się cztery rodzaje 

potrzeb ludzkich: 

• potrzeby witalne (podstawowe, naturalne) - wrodzone, ukształtowane przez przekaz 

genetyczny, zaspakajane przede wszystkim w świecie materialnym (na przykład potrzeby 

pokarmowe, fizjologiczne, seksualne, zdrowotne, bezpieczeństwa fizycznego), 

• potrzeby poznawcze realizowane głównie w świecie symbolicznym, człowiek zaspokaja 

je w sferze nauki, filozofii, literatury, muzyki, malarstwa, informatyki itp., mamy zatem 

do czynienia z potrzebą kompetencji, informacji, eksploracji, pragnieniami estetycznymi, 

• potrzeby społeczne odnoszące się do świata zbiorowości ludzkich (na przykład potrzeby 

miłości, braterstwa, dominacji nad innymi czy władzy, potrzeba bezpieczeństwa 

społecznego), 

• potrzeby osobiste związane ze światem wewnętrznym jednostki, do których zalicza się 

m.in. potrzebę własnej wartości - w jej zaspokajaniu najwaŜniejsze są zjawiska 

symboliczne, duchowe i społeczne, nie dominują tu czynniki materialne. Dzięki aktywacji 

i funkcjonowaniu człowieka w czterech światach zdobywa on lub generuje wartości 
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materialne, poznawcze, społeczne i duchowe niezbędne do przystosowania się i rozwoju 

(Ochoczenko 2006, s. 16). 

Natomiast zdaniem A. Maslowa potrzeby tworzą hierarchię, składającą się z pięciu 

kategorii, które motywują człowieka do aktywności. Dzieli on potrzeby na dwie jakościowo 

róŜne kategorie. Obie wyrastają z natury człowieka, ale spełniają odmienne funkcje. Pierwszą 

kategorię nazywa potrzebami niŜszego rzędu, albo potrzebami homeostatycznymi. Ich 

zaspokojenie prowadzi do redukcji napięcia motywacyjnego. Druga kategoria potrzeb 

(metapotrzeby) słuŜy doskonaleniu i rozwojowi człowieka. Zaspokojenie potrzeb niŜszego 

rzędu jest warunkiem zaspokajania potrzeb wyŜszego rzędu (Przetacznik-Gierowska 1989). 

Cały rodzaj ludzki charakteryzują specyficzne potrzeby do których zaliczamy: pomoc, 

nasilenia własnej wartości, znaczenia, wytwarzania, poznawania, piękna, zabawy, miłości, 

szczęścia, sensu Ŝycia (Szewczuk 1985, s. 434), które w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami nabierają szczególnego znaczenia. Według czołowych psychologów 

najwaŜniejszą potrzebą jest potrzeba miłości czyli kochania i bycia kochanym. Realizacja tej 

potrzeby, szczególnie u osób z niepełnosprawnościami, zaleŜna jest w duŜym stopniu od 

otaczającego świata i warunków w jakich człowiek Ŝyje. Zadowolenie z Ŝycia często 

związane jest z poczuciem czy jest się akceptowanym przez innych czy nie. Postawa miłości 

jest często niedoścignionym marzeniem i pragnieniem człowieka niezaleŜnie od poziomu jego 

sprawności. W dobie współczesnej cywilizacji moŜliwe do osiągnięcia jest zwykła 

akceptacja, uznanie równych praw czy teŜ otwartość na partnerskie relacje (Chlewiński, 

Sękowski 2004). Zmniejszenie dystansu społecznego wobec osób z upośledzeniem 

umysłowym, jest niezbędnym elementem, który wspomaga rozwój tych osób, a jednocześnie 

zaspokaja jedne z najwaŜniejszych, według H. Olechnowicz (1971), potrzeb ludzi z 

niepełnosprawnością intelektualną - te, związane z dojrzewaniem osobowości społecznej. Jak 

zauwaŜa badaczka, w skład tej grupy potrzeb wchodzą przede wszystkim: potrzeba 

doznawania opieki, kontaktu i wzajemnego porozumiewania się, a takŜe potrzeba pełnienia 

określonych ról społecznych i potrzeba doznawania własnej wartości. Zaspokojenie tej 

ostatniej „wpływa na wiarę we własne siły i na pewność siebie (Kozielecki 2001, s. 152). 

Stymuluje równieŜ róŜnorodną aktywność człowieka, oddziaływuje na wybór drogi Ŝyciowej, 

kwestie zdrowotne, egzystencjonalne i transcendentne oraz sprawy duchowe, emocjonalne, 

czy teŜ związane z budowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby na co dzień 

(Ochoczenko 2006, s. 62).  
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Podejmując analizę jakości Ŝycia w kontekście zaspakajania potrzeb naleŜy zwrócić 

uwagę na stanowisko badaczy problemu, którzy zakładają, Ŝe jakość Ŝycia osób pełno- i 

niepełnosprawnych jest identycznym konstruktem (za: Zawiślak 2006, s. 156). Zarówno u 

osób z niepełnosprawnościami jak i u ludzi pełnosprawnych jakość Ŝycia związana jest z 

zaspokajaniem potrzeb jednostki opartych na jej indywidualnych potrzebach, wyborach i 

niezaleŜności. (IASSID 2000 za: Zawiślak 2006, s. 150). Zatem poniŜej dokonana zostanie 

analiza koncepcji jakości Ŝycia w aspekcie zaspokajania potrzeb jednostki w załoŜeniu, Ŝe ten 

aspekt nie róŜnicuje poczucia jakości Ŝycia osób pełno- i niepełnosprawnych. MoŜna tu 

jedynie mówić o róŜnicach w zakresie wpływu trzech elementów na jakość Ŝycia: rodzaju 

potrzeb (Mazur, Siemak-Talikowska 1999), stopnia zaspokojenia potrzeb (Michalos 1985, 

Okoń 2001, Paszkowicz i in. 2001, Flanagan 1980) oraz sposobu zaspokojenia potrzeb 

(Gałęski 1977). Te elementy zostaną poddane analizie z uwzględnieniem trudności jakie 

mogą pojawić się w Ŝyciu osób z niepełnosprawnościami, a które wpływają na moŜliwość 

zaspokajania potrzeb przez te osoby.   

Pierwszym elementem, który ma znaczenie dla jakości Ŝycia w aspekcie jednostki jest 

rodzaj potrzeb jakie jednostka chce zaspokoić (Kaleta 1988, s. 1 i nast.). Według niego jakość 

Ŝycia obejmuje te potrzeby człowieka, które ten uwaŜa za najistotniejsze dla swojego Ŝycia 

(wartości egzystencjonalne) oraz jego opinie jednostki na temat poziomu ich zaspokojenia. 

Na jakość Ŝycia wpływa więc umiejętność wyboru pewnych zadań do realizacji, które narzuca 

nam społeczeństwo, z drugiej natomiast strony waŜne jest dostosowanie tych zadań do 

własnego systemu wartości, własnej wizji świata oraz dopasowanie do indywidualnej 

hierarchii potrzeb.  

Właśnie to załoŜenie, Ŝe o wysokim poczuciu jakości Ŝycia świadczy zaspokojenie 

potrzeb w obszarze, który jednostka uznaje dla siebie za waŜny, przyjął J.C. Flanagan (1979, 

1980 za: Brzezińska i in. 2002). Według tego autora poczucie jakości Ŝycia moŜna szacować 

na podstawie róŜnic między waŜnością tego co jest źródłem satysfakcji Ŝyciowej, a 

poczuciem zaspokojenia potrzeb w tym właśnie obszarze. Im większa jest wartość tej róŜnicy 

tym mniejsze poczucie jakości Ŝycia danej osoby. Zwraca on jednak uwagę, iŜ określone z 

góry sfery Ŝycia mogą mieć róŜne znaczenie dla badanej osoby. Jeśli któraś z nich jest mało 

istotna jej niska ocena nie będzie mieć wpływu na jakość Ŝycia. Do określenia poziomu 

zadowolenia z poszczególnych dziedzin Ŝycia autor proponuje uŜycie wskaźnika wagi. W ten 

sposób ocena jakości Ŝycia staje się subiektywna, pochodzi z wewnętrznych procesów 

wartościowania. J.C. Flanagan stworzył narzędzie badające jakość Ŝycia w aspekcie 
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zaspakajania potrzeb -Flanagans’s Quality of Life Scale. Opracowana skala zawiera pięć 

grup, obejmujących piętnaście źródeł, które są podstawą satysfakcji Ŝyciowej. Są to: dobry 

stan fizyczny i materialny, związki z ludźmi, działalność społeczną i obywatelską, osobisty 

rozwój- samorealizacja (Sadowska 2006, s. 56). Przeprowadzone na grupie 3000 dorosłych 

osób badania polegały na określaniu przez uczestników na skali stopnia waŜności kaŜdego z 

piętnastu źródeł i stopnia zaspokojenia potrzeb w kaŜdym z tych obszarów. Analiza wyników 

pokazała, iŜ 80% męŜczyzn i kobiet w kaŜdej grupie wiekowej jako najwaŜniejsze wymieniło 

zdrowie i osobiste bezpieczeństwo, posiadanie i wychowywanie dzieci oraz rozumienie tego, 

co się dzieje i planowanie. Lista obszarów satysfakcji stworzone przez J.C. Flanagana 

posłuŜyły do opracowania w Polsce kwestionariusza „Poczucie waŜności potrzeb”, „Poczucie 

zaspokojenia potrzeb”, które stosowała w swoich badaniach A. Brzezińską (Brzezińska, 

Stolarska, Zielińska 2002). Badana przez nią grupa osób będących w okresie dorosłości miały 

za zadanie oszacowanie jednego z 15 obszarów aktywności, a następnie oszacowanie 

poczucia zaspokojenia potrzeb w tych obszarach. Wszystkie obszary podzielono na pięć grup: 

bezpieczeństwo, związki z ludźmi, działalność dla innych, aktywność i praca, wypoczynek i 

czas wolny. Wskaźnikiem poczucia jakości Ŝycia była róŜnica pomiędzy oszacowanym 

poczuciem waŜności kaŜdej potrzeby, a poczuciem jej zaspokojenia. Wskaźnikiem niskiego 

poczucia jakości Ŝycia była duŜa wartość róŜnicy między wysokim poczuciem waŜności danej 

potrzeby przy jednocześnie niskim poczuciu jej zaspokojenia, wysokim wskaźnikiem była 

natomiast mała wartość róŜnicy między wysokim poczuciem waŜności potrzeby i 

jednocześnie wysokim poczuciem zaspokojenia lub niskim poczuciem waŜności i niskim 

poczuciem zaspokojenia danej potrzeby. Wyniki badań wykazały, Ŝe inna jest hierarchia 

potrzeb w róŜnym wieku i występuje róŜnica w aktywnościach Ŝyciowych, które wyznaczają 

poczuciu jakości Ŝycia ludzi młodych, w średnim wieku i starszym (tamŜe, s. 116). 

Badania na temat wpływu rodzaju zaspakajanych potrzeb na poczucie zadowolenia z 

Ŝycia jednostki i postrzegania znaczenia ich dla innych osób przeprowadziły B. Mazur i A. 

Siemak-Tylikowski (1996). Dotyczyły one grupy osób w wieku 15-20 lat. Autorki 

skoncentrowały się na subiektywnych wyznacznikach poczucia zadowolenia bądź 

dyskomfortu psychicznego, wykorzystując codzienne doświadczenia osób badanych. 

Kategoryzacja wypowiedzi, które uzyskały, doprowadza do stwierdzenia, Ŝe sytuacje 

zapewniające poczucie dobrostanu sprowadzają się do zaspokojenia co najmniej jednej z 

potrzeb: materialnych, biologicznych, potrzeby osiągnięć, aktywności, kontaktów 

społecznych, bezpieczeństwa.  
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Teoretycznie jakość Ŝycia jest rozumiana jakościowo, a dopiero w ramach 

rozróŜnionych jakości rozumiana jest wielkościowo (Zimny 2000). Praktycznie biorąc jakość 

Ŝycia jest rozumiany jako: „poziom (a więc wielkość) zaspokojenia potrzeb określonych 

jakościowo i to najpierw potrzeb, kolejno: bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego, 

psychicznego oraz biologicznego, a następnie jako stopy podnoszenia poziomu zaspokojenia 

tychŜe potrzeb przez podnoszenie poziomu zaspokajania odpowiednich potrzeb 

przedmiotowych” (tamŜe, s. 36). 

Poszukiwanie wskaźników, które w sposób jakościowy świadczyłyby o jakości Ŝycia 

doprowadziły w 1966 roku do opracowania w Instytucie Rozwoju Społecznego -United 

Nations Research for Social Development - UNRISD ONZ mierników dobrobytu 

społecznego, wspomnianej wcześniej, tzw. metody genewskiej (por. Drewnowski, Scott 1966, 

Luszniewicz 1971). Badaniami objęto siedem grup potrzeb: wyŜywienie, warunki 

mieszkaniowe, zdrowie, wykształcenie, rekreację, zabezpieczenie społeczne, 

zagospodarowanie materialne. W metodzie tej zaproponowano wyróŜnienie potrzeb niŜszego 

i wyŜszego rzędu. Do tych pierwszych zaliczono potrzeby: wyŜywienia, mieszkania, zdrowia, 

wykształcenia, rekreacji i zabezpieczenia społecznego, natomiast do potrzeb wyŜszego rzędu 

- zagospodarowanie materialne KaŜda potrzeba opisana jest za pomocą trzech mierników: 

dwoma jakościowymi, dotyczącymi sposobu jej zaspokojenia, oraz jednym ilościowym, 

odnoszącym się do stopnia zaspokojenia potrzeby. Do kaŜdej zmiennej wprowadzono dwa 

arbitralnie dopasowane wzorce w wartościach stałych, które określają minimalny i optymalny 

stopień zaspokojenia danej potrzeby. Przykładem moŜe być potrzeba zabezpieczenia 

społecznego, którą określają: nagła śmiertelność, powszechność zabezpieczeń na wypadek 

choroby, powszechność świadczeń emerytalnych i rentowych (Borys 2001, s. 29-30). 

Tabela 3.10 Mierniki dobrobytu społecznego metodzie genewskiej 

Grupa potrzeb- sfer 
(cząstkowe jakości Ŝycia)  

Cechy opisujące cząstkowe jakości Ŝycia  
 

WyŜywienie kaloryczność poŜywienie 
spoŜycie białka 

procent kalorii ze skrobi 
Mieszkanie zaludnienie mieszkań 

samodzielność mieszkań 
jakość usług mieszkaniowych (woda, kanalizacja) 

Zdrowie dostępność usług leczniczych 
zgon z powodu chorób zakaźnych i pasoŜytniczych 

zgon osób poniŜej 50 lat 
Wykształcenie powszechność systemu szkolnego 

wydajność szkół 
liczba uczniów na jednego nauczyciela 

Rekreacja czas wolny od pracy zarobkowej 
nakład czasopism 

abonenci radia i telewizji 
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Zabezpieczenie społeczne nagła śmiertelność 
powszechność zabezpieczeń na wypadek choroby 

powszechność świadczeń emerytalnych i rentowych 
Zagospodarowanie materialne - nadwyŜka z bieŜącej konsumpcji (fundusz swobodnej konsumpcji) 

Źródło: T. Borys, 1999. 

Metoda została zaadaptowana na potrzeby polskich badań przez A. Luszniewicza 

(1970 za: Kaleta 1981), który w latach 80-tych dodał ósmą grupę potrzeb - środowisko 

naturalne. ZastrzeŜenia co do stosowania tej metody wiąŜą się ze stosowanie takich samych 

grup potrzeb i mierników w odmiennych warunkach róŜnych krajów, co ogranicza 

moŜliwości prowadzenia międzynarodowych badań porównawczych.  

Zatem oprócz rodzaju zaspakajanych potrzeb kolejnym aspektem wyznaczającym 

jakość Ŝycia jest stopień ich zaspokojenia. W koncepcji A.C. Michalosa (za: Kowalik, 

Janecka 1998, Kowalik 2000) jakość Ŝycia wiąŜe się z indywidualnym stosunkiem do stopnia 

zaspokojenia potrzeb. Jednostka ocenia swoje Ŝycie z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb 

w róŜnych sferach Ŝycia, odnosząc to do osobistego poczucia zadowolenia. W koncepcji tej 

podkreśla się wymiar refleksyjny - osoba dokonuje oceny swojego Ŝycia z punktu widzenia 

frustracji potrzeb w róŜnych sferach Ŝycia, odnosząc się do subiektywnego poczucia 

zadowolenia. A.C. Michalos wskazuje w swojej teorii kolejny wyznacznik, którym jest 

stopień zadowolenia z Ŝycia (1986; za: Kowalik, Janecka, 1998, Kowalik 2000). Zmianę 

indywidualnej jakości Ŝycia powoduje istnienie rozbieŜności pomiędzy stanem poŜądania - 

potrzebą, a stanem aktualnym czyli poziomem zaspokojenia. Inaczej mówiąc jest to 

spostrzegana róŜnica między tym co aktualnie mamy, a tym co chcemy mieć (zamiar- 

osiągnięcie - luka). Autor podkreśla jednak, Ŝe samo istnienie luki nie wpływa na zmianę 

jakości Ŝycia, ale istotne jest w jakiej sferze Ŝycia człowieka ona zaistniała i jak waŜna jest ta 

sfera dla danej osoby.  

Im strefa jest istotniejsza, tym większe niezadowolenie z niezaspokojenia potrzeb z nią 

związanych. WaŜność sfer dla jednostki ulega zmianie wraz z wiekiem, pełnionymi rolami i 

pozycja społeczną. Zatem w tej teorii zasadniczymi kryteriami oceny własnego Ŝycia są: 

aspiracje (czego bym chciał); inni ludzie (co mają inni, a czego ja nie mam); własna 

przeszłość (co posiadałem w przeszłości, a czego nie mam obecnie); oczekiwania (co się 

spodziewam uzyskać w przyszłości); własne wartości (czego poŜądam, co chcę mieć) oraz to, 

co uwaŜam, Ŝe mi się naleŜy (na co w mojej ocenie zasługuję). Te wyznaczniki pozwalają 

ocenić stan obecny, który gdy róŜni się w sposób pozytywny od kryteriów powoduje 

podniesienie poziomu jakości Ŝycia (Michalos 1985, za: Czapiński 2004, s. 62-63).  
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Rysunek 3.6 Model jakości Ŝycia w ujęciu A.C. Michalosa 

Źródło: S. Kowalik, 2000, s. 17. 

Społeczne cechy jakości Ŝycia widoczne są w pracach nad miernikami dobrobytu 

społecznego, które związane są ze stopniem zaspokojenia potrzeb społecznych Takie 

podejście do badań jakości Ŝycia zaproponowano na Uniwersytecie w Helsinkach, które 

oparto na trzech filarach potrzeb: 

- mieć (potrzeby materialne), 

- kochać (potrzeby społeczne), 

- być (potrzeby rozwoju). 

Mierniki oceniają jakość Ŝycia z obiektywnego i subiektywnego punktu widzenia Jako 

podstawę teoretyczną prowadzonych badań przyjęto koncepcje Rawlsa, Maslowa, 

Drewnowskiego. Za najwaŜniejsze pojęcie określające jakość Ŝycia uznano potrzeby i stopień 

satysfakcji z ich zaspokojenia (Ostasiewicz 2004, s. 42).Wskaźniki przedstawiono w tabeli 

3.11.  

Tabela 3.11 Obiektywne i subiektywne wskaźniki jako ści Ŝycia 

 wskaźniki obiektywne wskaźniki subiektywne 
Mieć (potrzeby materialne) mierniki standardu Ŝycia i warunków 

Ŝycia 
Odczucia subiektywne zadowolenie z 

warunków Ŝycia 
Kochać (potrzeby społeczne) mierniki związków z innymi ludźmi Subiektywne odczucie szczęścia i 

smutku 
Być (potrzeby rozwoju) mierniki relacji człowieka ze 

społeczeństwem 
Odczucie alienacji, rozwoju osobistego 

Źródło: Ostasiewicz 2004, s. 42 

Poziom zaspakajania potrzeb w jakość Ŝycia staje się aspektem mówiącym o zakresie 

dostępności dóbr gospodarczych na aktualnym wymiarze cywilizacji oraz kultury wyraŜającej 

się w hierarchii wartości, czyli hierarchii zaspokajania potrzeb określonych podmiotowo jako 

AKTUALNA PERCEPCJA WŁASNEGO POŁOśENIA 

niska 
jakość 
Ŝycia 

 

luka „a" 

luka „b" 

luka „c" 

luka „d" 

luka „e" 

luka „f" 

zsumowane luki  
a, b, c, d, e, f 

 

KRYTERIA WYKORZYSTANE W OCENIE WŁASNEGO śYCIA 
 

wysoka 
jakość 
Ŝycia 

 



 

174

potrzeby współŜycia i współdziałania z ludźmi i przyrodą (Zimny 2000). M. Zimny w swojej 

koncepcji zwraca uwagę na rozróŜnienie jakości Ŝycia w aspekcie przedmiotowym, 

gospodarczym: jako zamoŜności człowieka i jakości Ŝycia w aspekcie kultury osobistej 

(osobowościowej): jako sposobie korzystania ze swej moŜności działania, korzystnego dla 

siebie i innych ludzi. Przyjmuje on, Ŝe kultura odnosi się do hierarchicznej struktury 

zaspokojenia potrzeb określonych podmiotowo, a cywilizacja - do hierarchicznej struktury 

zaspokajanych potrzeb określanych przedmiotowo (poprzez środki działania i konsumpcji). 

UwaŜa on równieŜ, Ŝe aby móc stworzyć skalę jakości Ŝycia jako zmiennej wielkościowej 

naleŜałoby uwzględnić ogólnoludzką hierarchię potrzeb przedmiotowych człowieka oraz 

stopnie zaspokojenia tych potrzeb (tamŜe, s. 37-38)  

Tabela 3.12 Synteza koncepcji jakości Ŝycia według M. Zimnego 

Określone podmiotowo Określone przedmiotowo Potrzeby 
Kulturowe Cywilizacyjne 

Jakość Ŝycia człowieka   
jakość potrzeb 
- biologiczne 
- psychiczne 

- socjo-psychiczne 
- społeczne 

hierarchia wartości 
(osobowość) 

struktura posiadanych dóbr oraz 
struktura ich wartości uŜytkowej i 

rynkowej 

wielkość potrzeb 
- bezpieczeństwa 

- rozwoju 

poziom osiągnięć twórczych Poziom zamoŜności 

Źródło: M. Zimny, 2000, s. 38. 

Jakość Ŝycia, w kontekście stopnia zaspokojenia potrzeb, dotyczy zarówno potrzeb 

materialnych i niematerialnych - pojedynczych ludzi, jak równieŜ rodzin i innych zbiorowości 

ludzkich, które Ŝyjąc w danej wspólnocie, mogą realizować poszczególne potrzeby w róŜnym 

stopniu (por. Okoń 2001, s. 150, Paszkowicz i in. 2001, s. 192). Potrzeby te dotyczą: treści 

pracy i czasu wolnego, poziomu komfortu pracy i Ŝycia domowego, sposobu odŜywiania, 

mody, jakości mieszkania, środowiska mieszkalnego i środowiska przyrodniczego, jakość 

funkcjonowania instytucji społecznych, potrzeb - kontaktów, wiedzy, twórczości, przeŜyć 

estetycznych. KaŜdy człowiek posiada swoją indywidualną hierarchię potrzeb, a 

umoŜliwienie ich zaspokojenia, prowadzi do podniesienia jakości Ŝycia człowieka (tamŜe). 

Trzecim elementem, który ma znaczenie w określeniu jakości Ŝycia w aspekcie 

potrzeb jest sposób ich zaspokajania (Gałęski 1977). Kategoria jakości Ŝycia według  

B. Gałęskiego (tamŜe, s. 44) znajduje swój wyraz w ocenach satysfakcji płynącej z 

zaspokojenia potrzeb, a więc „w konfrontacji oczekiwań z rzeczywistością”. Zdaniem autora 

o ile poziom Ŝycia odnosił się do stopnia zaspokojenia potrzeb, to termin jakość Ŝycia - to 

sposób ich zaspokajania. Według niego jakość Ŝycia badana jest za pomocą róŜnych 

wskaźników związanych z warunkami środowiskowymi, ekonomicznymi, psychologicznymi. 
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WaŜna jest tu satysfakcja płynąca z zaspokojenia potrzeb takich jak: bezpieczeństwa - ze 

względu na zagroŜenia, które są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, samorealizacji - 

odnosi się ona głównie do zadowolenia z wykonywanej pracy, a takŜe realizacji uznawanego 

systemu wartości, potrzebę utrzymania równowagi psychicznej (jako nadrzędna potrzeba), 

potrzebę akceptacji i uznania społecznego ze strony grup, z którymi jednostka moŜe się 

utoŜsamić (tamŜe, s. 47-50).  

W sytuacji dąŜenia do zaspokajania potrzeb, a tym samym podnoszenia jakości Ŝycia 

występują pewne czynniki osłabiające i zagraŜające. 

Największym wrogiem, ograniczeniem, racjonalnego, celowego działania człowieka 

są jego choroby, utrata sprawności, samotność, bezczynność, które uniemoŜliwiają pełne 

zaspokojenie zwłaszcza tych potrzeb (Dykcik 2005, s. 249). MoŜemy tu stwierdzić, Ŝe samo 

zaburzenie jakim jest niepełnosprawność umysłowa w jakimś stopniu determinuje moŜliwości 

zaspakajania potrzeb. Warto teŜ zwrócić uwagę na pewne utrudnienia w zaspokajaniu potrzeb 

wynikające nie tyle posiadanej niepełnosprawności ile wynikających z zagroŜeń społecznych 

i uwarunkowań polityczno - społecznych, które w większym stopniu wpływają na jakość 

Ŝycia osób niepełnosprawnych. W tej sytuacji najbardziej zagroŜone w realizacji są potrzeby: 

potrzeba samorealizacji, potrzeba akceptacji społecznej czy poczucia bezpieczeństwa. 

Realizacja pierwszej z nich zagroŜona jest przez utrudniony dostęp do działalności 

zawodowej osób z niepełnosprawnościami, co powoduje brak satysfakcji z własnego Ŝycia, 

obniŜenie samoakceptacji. ZagroŜenie realizacji potrzeby akceptacji społecznej wynika z 

istniejącego w społeczeństwie dystansu i funkcjonujących w nim stereotypów, a takŜe wiąŜe 

się z sytuacją ekonomiczną, istniejącymi rozwiązaniami pomocowymi dla osób z 

niepełnosprawnością, które nie zawsze są zadowalające. Łączy się z pojawianiem się u tych 

osób lęku przed przyszłością, obawą przed trudnościami w realizacji planów i celów 

Ŝyciowych. Kolejnym znaczącym czynnikiem wpływającym na moŜliwość zaspokajania 

potrzeb jest otoczenie społeczne z jego wymaganiami i oczekiwaniami wobec jednostki. Na 

aspekt istnienia rozbieŜności między moŜliwością realizacji własnych potrzeb, a 

koniecznością sprostania wymaganiom otoczenia zwraca uwagę Z. Ratajczak (1993). Według 

autorki jednostka dokonuje oceny poznawczej relacji między sobą a otoczeniem, między 

oceną osiągnięć i poraŜek we własnych zmaganiach ze światem oraz oceną szans realizacji 

swoich dąŜeń, pragnień i celów Ŝyciowych ulokowanych w przyszłości. W wyniku 

dokonywanej oceny człowiek doświadcza określonych stanów psychicznych - pozytywnych, 

bądź negatywnych. Poczucie zadowolenia i emocje pozytywne będą udziałem jednostki 
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wtedy, kiedy czuje ona, Ŝe relacja między nią a otoczeniem jest adekwatna i nie narusza 

zasobów jednostki oraz umoŜliwia jej realizację potrzeb. Poczucie nieadekwatności między 

potrzebami i zasobami (własnymi i tkwiącymi w otoczeniu) prowadzi natomiast do ogólnego 

poczucia niezadowolenia. W przypadku wymagań niezgodnych z potrzebami jednostki, a 

narzuconych przez naturę biologiczną i społeczny kontekst Ŝycia pojawiają się odczucia 

negatywne zwane kosztami psychologicznymi. Pojawiają się one w trzech rodzajach sytuacji: 

• kiedy istnieje rozbieŜność między tym, co człowiek moŜe zrobić, a co musi. Między tym, 

czego otoczenie wymaga od niego, a co sam uwaŜa za swoją powinność, obowiązek. 

Uczuciem, jakie powstaje w wyniku tej rozbieŜności jest upokorzenie, 

• kiedy istnieje rozbieŜność między tym, czego człowiek pragnie, do czego dąŜy, czego 

potrzebuje lub uwaŜa, Ŝe mu się naleŜy, a tym co posiada (zasoby posiadane). 

Nieadekwatności w tym względzie towarzyszy poczucie pokrzywdzenia, 

• kiedy istnieje rozbieŜność między tym, co człowiek lubi robić lub co potrafi, a tym co 

musi robić. W takim przypadku rodzi się poczucie winy (tamŜe, s. 21-37). 

Zatem pomiar jakości Ŝycia związany z zaspokajaniem potrzeb jest według  

Z. Ratajczak (1993 za: Chudzińska 1995, s. 89) dwojakiego rodzaju:  

- kryterium obiektywne, określenie poziomu jakości Ŝycia danej jednostki jest moŜliwe 

poprzez określenie stosunku jej potrzeb do stanu zasobów otoczenia pozwalającego na ich 

zaspokojenie, 

- kryterium subiektywne - o poziomie jakości Ŝycia człowieka świadczą stany psychiczne 

towarzyszące mu w procesie zaspokajania potrzeb, będące wynikiem poznawczej oceny 

relacji między sobą i otoczeniem, oceny własnych osiągnięć, poraŜek oraz oceny szans 

realizacji swoich dąŜeń, pragnień, celów Ŝyciowych.  

MoŜemy zatem określić tu, Ŝe jakość Ŝycia jest efektem oceny między realizacją i 

stopniem zaspokojenia własnych potrzeb, a wymaganiami i zasobami otoczenia. W 

przypadku osób z niepełnosprawnością moŜemy stwierdzić, Ŝe znaczące miejsce w 

umoŜliwieniu im zaspokojenia potrzeb ma społeczeństwo. MoŜe ono poprzez swoje zasoby i 

sposób organizowania otoczenia wpłynąć na poziom ich realizacji. Obiektywne 

uwarunkowania mogą determinować poziom, sposób i rodzaj zaspakajanych potrzeb. 
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3.3.3. Kontekst społeczny w koncepcjach jakości Ŝycia 

W ocenie własnego Ŝycia jednostka napotyka na problem związany z rozbieŜnością 

między moŜliwością realizacji własnych potrzeb, a koniecznością sprostania wymaganiom 

otoczenia społecznego. Społeczne oczekiwania co do kształtu Ŝycia jednostki, pewne 

kulturowe uwarunkowania wpływają na poczucie jakości Ŝycia jednostki. Badacze problemu 

szukają odpowiedzi na pytania: na ile oczekiwania społeczne wobec jednostki determinują 

przebieg jej drogi Ŝyciowej i jakość tej drogi? Jak jednostka ma znaleźć równowagę między 

zaspakajaniem własnych potrzeb i wymaganiami otoczenia? 

Zrozumienie wpływu czynnika społecznego na jakość Ŝycia poszczególnych członków 

społeczeństwa wymaga przybliŜenia terminu „społeczeństwo”. 

Pojęcia to rozumiane i określane jest wieloznacznie w zaleŜności od kontekstu 

sytuacji, i analizowanego problemu. P. Sztompka (2005, s. 32) wymienia siedem punktów 

widzenia, które powstały w wyniku rozwoju socjologii, na to czym jest społeczeństwo: 

- demograficzny - gdzie społeczeństwo rozumiane jest jako populacja, wielkość, zbiór 

jednostek, 

- grupowym - gdzie społeczeństwo to złoŜone z jednostek zintegrowane całości, 

- systemowy - gdzie społeczeństwo to powiązany układ pozycji i typowych dla nich ról, 

- strukturalny - gdzie społeczeństwo to sama sieć relacji międzyludzkich, 

- aktywistyczny - gdzie społeczeństwo to konglomerat wzajemnie zorientowanych działań 

jednostek, 

- kulturalistyczny - gdzie społeczeństwo to matryca podzielanych przez zbiorowość 

znaczeń, symboli i reguł odciskających piętno na ludzkich działaniach, 

- zdarzeniowym - gdzie społeczeństwo to nieustanne, płynne pole, pełne zdarzeń 

społecznych, które powodują, Ŝe społeczeństwo nie „istnieje”, ale ciągle na nowo „staje 

się”. 

W obrębie społeczeństwa wyróŜniamy trzy części składowe: obiektywne warunki bytu 

danego społeczeństwa zwane „podłoŜe”, strukturę społeczną oraz kulturę danego 

społeczeństwa (Turowski 2000, s. 52). Pierwsza cześć dotyczy określonego obszaru 

geograficznego, który ze swoimi cechami wpływa na charakter gospodarki narodowej danego 

społeczeństwa i obejmuje teŜ warunki ekonomiczne. Na tym fundamencie kształtuje się 

struktura społeczna czyli powstają róŜne formy Ŝycia społecznego połączone wzajemnymi 
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zaleŜnościami. Ilość tych elementów składowych jest bardzo bogata i róŜnorodna. Struktura 

społeczna obejmuje wielość elementów, definiowanych jako systemy społeczne, grupy, 

związki, organizacje społeczne, mikrostruktury społeczne. Ład pomiędzy tymi elementami 

utrzymywany jest poprzez zaleŜności wzajemnego przyporządkowania realizowane poprzez 

róŜne formy regulacji, przymusu przede wszystkim przez państwo oraz poprzez zaleŜności 

osiągane na drodze porozumień - consensusu, przez uznawanie pewnych wartości, norm, 

wzorów zachowań jako wspólnych elementów kultury (tamŜe, s. 66). Strukturę społeczną 

łączą wspólne kompleksy kulturowe czyli wspólne wartości, wzory zachowań, co do których 

występuje względna zgodność, mimo istnienia róŜnic odmienności i odrębności kulturowych 

wśród wielości grup, jakie składają się na dane społeczeństwo. (tamŜe, s. 52-53). W pojęciu 

struktury znikają jednostki, pozycje społeczne czy role, a pozostają jedynie czysta sieć relacji 

miedzy nimi, sam kształt, czy forma organizacji (Sztompka 2005, s. 135). Jest to czysta 

konfiguracja stosunków społecznych, niezaleŜnie od tego miedzy kim występują i czego 

dotyczą. 

Początkowo ocena dobrego Ŝycia w wymiarze społecznym opierała się na zjawiskach i 

procesach odbywających się poza samą jednostką. Często równieŜ wiązała się ze 

wskaźnikami ekonomicznymi, które pozwalały na określenie stopnia zaspokojenia potrzeb 

materialnych jednostki. W latach 60-tych ocenę dobrobytu poszerzono o kryteria społeczne, 

które określały poziom zaspokojenia potrzeb wyŜszych. Zwrócono teŜ uwagę na 

środowiskowe uwarunkowania poziomu Ŝycia. Aspekt społeczny i jego powiązanie z jakością 

Ŝycia zauwaŜalny jest od lat 70, kiedy to swoje badania opublikował A. Campbell. Określił on 

jakość Ŝycia jako doświadczanie Ŝycia, wyraŜające się poziomem satysfakcji Ŝyciowej i 

poczucia szczęścia. Badacz ten dostrzegł jego zaleŜność od związku między jednostką i 

otoczeniem, rozpoznaniem właściwości otoczenia i poznaniem właściwości jednostki. Istotne 

w tym procesie były teŜ działania jakie odbywały się w otoczeniu społecznym. Podejmowane 

badania pozwalały na modyfikacje procesów społecznych w zaleŜności od zmian 

zachodzących w jakości Ŝycia ludzi w nim uczestniczących. Korzystne zmiany w poziomie 

satysfakcji z ich Ŝycia to powód do kontynuacji procesu, pogorszenie to powód do zmian. 

Badania oceny dobrobytu społecznego, podejmowane w poszczególnych obszarach kraju, 

regionu miały na celu określenie zmian gospodarczych, społecznych, a takŜe przebiegu ich 

tempa (por. Czarny, Rapacki 2002, Nordhaus 2000, Fischer 2003). A. Wallis (1976, s. 142) 

ustalił wskaźniki społeczne jakości Ŝycia: długości Ŝycia, liczby samobójstw, liczby zgonów 

w wypadkach związanych z cywilizacją techniczna (przy pracy, w drodze), liczby osób na 
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jedna izbę mieszkalną, stopnia zatrudnienia męŜczyzn w wieku 24-50 lat, poziomie 

wykształcenia uzyskiwanego w poszczególnych wybranych rocznikach. Autor określił je 

mianem syntetycznych. Wyszedł z załoŜenia, ze pewne zjawiska społeczne są następstwem 

ogólnego rozwoju w ciągu dłuŜszego czasu i są charakterystyczne dla społeczeństwa w 

danym momencie. Mają one znaczenie dla jakości Ŝycia zarówno całego społeczeństwa jak i 

dla poszczególnych jej członków. 

Koncepcją, która podkreśla znaczenie uwarunkowania makro Ŝycia ludzkiego z 

istniejącymi w nich zabezpieczeniami, ale teŜ stosunków interpersonalnych jest koncepcja B. 

Lindstroma (1992, 1994). Ukazał on w swoim modelu cztery pojemne sfery Ŝycia ludzkiej 

egzystencji, które poprzez zawarte w nich czynniki opisują jakość Ŝycia jednostki: 

• globalną - nawiązującą do ekologicznych, społecznych i politycznych źródeł np. prawa 

człowieka, kultura, polityka dobrobytu, 

• zewnętrzną - odnoszącą się do wątków społecznych i ekonomicznych, obejmującą pracę, 

dochody i mieszkanie, 

• międzyludzką - czerpiącą swe źródła ze stosunków z innymi i wsparciu a zawierającą 

rodzinę, przyjaciół i szerokie społeczne wspomaganie, 

• osobistą - obejmującą fizyczne, umysłowe i duchowe aspekty jednostki. 

Autor ten zdefiniował on jakość Ŝycia jako ogólną egzystencję jednostki, grupy lub 

społeczności opisywaną poprzez pomiar czynników obiektywnych i odczuwanych - 

subiektywnych, dokonywany przez jednostkę, grupę lub społeczność (Lindstrom 1994, s. 43, 

Zawiślak 2006). 

Oprócz zjawisk zachodzących w społeczeństwie, które są wynikiem postępujących 

zmian społecznych T. Tomaszewski (1984) zwraca uwagę na pojawiający się problem 

wpływu kultury oraz norm społecznych, które narzucają i wyznaczają pewne wzorce 

postępowania. Nawiązując do wyznaczonych przez społeczeństwo kryteriów jakości Ŝycia, 

chcąc im sprostać, człowiek musi w jakimś stopniu dostosować się do wymagań otoczenia. 

Jednostka staje tu przed dylematem w jakiej sytuacji będzie bardziej zadowolona z Ŝycia- 

akceptując kulturę i normy społeczne, czy kształtując siebie w oderwaniu od tego, co 

proponuje otoczenie? Satysfakcję z Ŝycia człowiek moŜe uzyskać gdy postara się odnaleźć 

równowagę pomiędzy moŜliwością realizacji własnych potrzeb, a koniecznością sprostania 

wymaganiom otoczenia. Koncepcje analizujące jakość Ŝycia w aspekcie społecznym 
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zakładają, Ŝe wprowadzenie poŜądanych zmian w rzeczywistości społecznej prowadzi do 

poprawy społecznej, a w konsekwencji jednostkowej jakości Ŝycia. Z drugiej strony jakość 

Ŝycia staje się wynikiem równowagi miedzy zaspakajaniem własnych potrzeb, a 

wymaganiami otoczenia. W kaŜdym społeczeństwie istnieją zbiory oczekiwań wobec 

jednostki, przebiegu jej drogi Ŝyciowej i zmian jakie powinny następować w toku Ŝycia. Na 

poziom jakości Ŝycia jednostki wpływa umiejętność pogodzenia wyboru zadań do realizacji 

narzucanych przez społeczeństwo z własnym systemem wartości i hierarchią potrzeb. 

Realizacja własnych potrzeb, celów Ŝyciowych wiąŜe się z podejmowanymi przez 

jednostkę ukierunkowanymi działaniami, które stają się są źródłem wartości poprzez 

włączanie wyników własnej aktywności do dorobku ogólnoludzkiego. W poczynaniach tych 

niezbędna jest umiejętność współŜycia i współpracy z innymi ludźmi, których brak jest 

uwaŜana za problem społeczny. Koncepcja ta określa z góry cechy, które są wartościowe dla 

wszystkich ludzi, pozostawiając w naszej mocy moŜliwość rozstrzygania o niskiej bądź 

wysokiej jakości Ŝycia (Kowalik 1993). 

Kolejna koncepcją, która wskazuje na wpływ społecznej jakości Ŝycia na 

indywidualne poczucie zadowolenia z Ŝycia jest koncepcja M. Bacha i M.H. Riouxa (1996). 

Według tych badaczy kryteriami, które określają społeczną jakość Ŝycia są:  

• poziom równości społecznej (czyli uzyskanie równych szans dla własnego rozwoju ludzi, 

niezaleŜnie od posiadanych systemów wartości, poglądów i potrzeb oraz wzajemny 

szacunek wobec siebie, niezaleŜnie od istniejącego zróŜnicowania jednostek i grup), 

• poziom demokratyzacji Ŝycia społecznego (czyli określanie poziomu moŜliwości ludzkich 

i na tej podstawie włączanie ludzi w Ŝycie zbiorowe, które opiera się na współzaleŜności, 

współdecydowaniu i współodpowiedzialności), 

• moŜliwość samostanowienia (wyznaczana przez posiadane zasoby środowiska, prawa 

człowieka, moŜliwości jednostek) (za: Kowalik 2000, s. 18-19).  

MoŜna tu zauwaŜyć dwustronną zaleŜność między społeczną i jednostkową jakością 

Ŝycia. Według autorów indywidualne zadowolenie z Ŝycia jednostki jest zdeterminowane 

wysokim poziomem jakości Ŝycia społecznego. Poziom społecznej jakości Ŝycia determinuje 

indywidualny poziom zadowolenia z Ŝycia i odwrotnie, gdy większa liczba osób poprawia 

własne zadowolenie Ŝyciowe, to zwiększa się szansa na rozpowszechnienie ładu społecznego 

opartego na równości i demokracji. „Im więcej pojedynczych osób poprawi własną 

satysfakcję Ŝyciową, tym większa jest szansa na upowszechnienie się przekonań dotyczących 
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ładu społecznego” (Kowalik 2000, s. 19). Wzajemną zaleŜność między jednostką, a 

społeczeństwem moŜna zauwaŜyć równieŜ w takiej sytuacji gdy mimo moŜliwości 

podejmowania samodzielnych działań i wyborów człowiek osiąga swe cele i realizuje swe 

potrzeby dopiero poprzez Kościół, państwo, naród, rodzinę i inne formy i rodzaje Ŝycia 

społecznego (Turowski 2000b, s. 13). Koncepcja ta jest szczególnie istotna dla osób z 

niepełnosprawnościami, na których jakość Ŝycia znaczący wpływ ma stopień integracji 

społecznej, moŜliwość uczestnictwa w społeczeństwie oraz poczucie równości społecznej. 

Odmienną koncepcję jakości Ŝycia zaprezentowali D. Raphael, I. Brown, R. Renwick, 

(1999, s. 158, 2005) Autorzy ci rozumieją jakość Ŝycia jako stopień radości jednostki z 

realizacji własnych moŜliwości, które dotyczą teŜ obszaru przynaleŜności. Wzajemne 

dopasowanie się osoby i jej środowiska fizycznego, społecznego i lokalnego powoduje 

odczuwanie radości i zadowolenie. Koncepcja ta podkreśla rolę moŜliwości rozwojowych 

człowieka przy właściwej organizacji Ŝycia społecznego.  

Biorąc pod uwagę istniejące w społeczeństwie stereotypy i pewien dystans społeczny 

w stosunku do osób z niepełnosprawnościami realizacja moŜliwości w tym obszarze moŜe 

być dla tych osób przyczyną obniŜania jakości Ŝycia. Znaczenie w regulacji stosunków 

społecznych mają tu działania słuŜb społecznych i organizowanie sytuacji wsparcia. Dlatego 

waŜnym elementem badań nad jakością Ŝycia tych osób jest wykorzystanie jej wskaźników 

do rozpoznanie problemów Ŝyciowych tych osób. Diagnoza jakości Ŝycia pozwala na: 

• rozpoznawaniu konkretnych wymiarów Ŝycia, które stanowią źródło trudności Ŝyciowych 

osób z niepełnosprawnościami, 

• prognozowanie moŜliwych trudności Ŝyciowych, jakie mogą się pojawić w przyszłości; 

• projektowanie odpowiedniego procesu rehabilitacji, 

• ewaluacje skuteczności zastosowanych działań pomocowych, 

• monitorowanie reakcji róŜnych kategorii osób z niepełnosprawnościami na dokonujące się 

zmiany społeczno-ekonomiczne (Stochmiałek 2004, s. 89). 

Oznacza to, Ŝe pomiar jakości Ŝycia moŜna wykorzystać do oceny pracy słuŜb 

rehabilitacyjnych (Kowalik, Janecka 1998). Poziom jakości Ŝycia osób z 

niepełnosprawnościami wiąŜe się z poziomem zabezpieczeń jaki oferuje społeczeństwo tym 

osobom i w jak są one realizowane przez profesjonalne słuŜby. Potwierdzenie tej tezy 

znajduje się w funkcjonującym społecznym modelu niepełnosprawności, a który określa 
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przyczynę niepełnosprawności jako niedostarczanie przez społeczeństwo odpowiednich 

usług, brak zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnych (Ogólnopolski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych 1998, Ostrowska, Sikorska 1996). Zmiany w polityce społecznej wobec 

osób z niepełnosprawnościami spowodowały podjęcie badań dotyczących: oceny sytuacji 

bytowej tych osób, rynku pracy, systemu pomocowego, działań instytucji pomocowych oraz 

problemu marginalizacji tej grupy osób (por. Ostrowska 1994, 1999, Ostrowska, Sikorska 

1996, 1997, Skrzetuski, Osik-Chudowolska, Wojnarska 2002, Balcerzak-Parandowska 2002, 

Dykcik 1998, Kościelak 1993, Kowalak 1998, Machel 1992, Zakrzewska-Manterys, 

Gustavsson 1996).  

Dochodzimy tutaj do wskaźników jakości Ŝycia, istniejących w otoczeniu społecznym, 

osób z niepełnosprawnościami, które nie tylko wpływają na określa warunki Ŝycia, ale mają 

teŜ aspekt rehabilitacyjny. R.L. Schalock, W. Kiernan (1990 za: Borowska-Beszta 2005) 

przedstawili charakterystykę środowiska dobrego, optymalnego, które zwiększa moŜliwości 

Ŝyciowe jednostki. Cechami takiego środowiska są: I - stwarzanie okazji moŜliwości 

Ŝyciowych, II - wzmacnianie dobrego samopoczucia, III - promowanie stabilizacji. Takie 

środowisko pozwala na realizację zadań Ŝyciowych jednostki, jej planów i celów. Autorzy 

wskazują cztery grupy czynników, które mają wpływ na dobre samopoczucie (jakość Ŝycia): 

fizyczny, materialny, społeczny i poznawczy. Stanowią one istotne sfery planowania 

środowiskowych działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych poprzez zawartą sugestię do 

wzmacniania dobrego samopoczucia jednostki, rozwijania i poszerzania wsparcia dla ludzi z 

niepełnosprawnościami (Schalock, Kiernana 1990 za: Borowska-Beszta 2005). Na aspekt 

potencjału otoczenia tworzonego przez sieć społecznego wsparcia z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych zwraca uwagę F. Wojciechowski (2003). Stwierdza on, Ŝe 

prawidłowa organizacja adekwatnego wsparcia umoŜliwia tworzenie tym osobom zdrowego 

pola Ŝycia. Wynikiem czego moŜe być zmiana ich ocena jakości Ŝycia zmienia się pod 

wpływem zmian sytuacji społecznej oraz postaw pełnoprawnych członków społeczeństwa 

wobec nich. A. Maciarz (1996, 1999) twierdzi, Ŝe istota integracji tkwi w odczuwaniu przez 

jednostkę więzi społecznych z innymi ludźmi, w poczuciu przynaleŜności do nich, a takŜe w 

przeświadczeniu, Ŝe jest się przez nią akceptowanym, mimo, Ŝe nie zawsze i nie w pełni 

spełnia się przyjęte przez społeczność standardy. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, co 

potwierdzają badania Ramik-MaŜewskiej (2004), która badała jakość i ilość kontaktów 

absolwentów zasadniczych szkół specjalnych z pełnosprawnym otoczeniem. Najczęstsze 

kontakty badanych były z rodziną, a sytuacja integracji ze środowiskiem u większości 
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badanych była niekorzystna (51,6%). Badania te podkreślają waŜną rolę w procesie przekazu 

satysfakcji Ŝyciowej z poziomu jednostkowego na poziom społeczny małych grup takich jak: 

rodzina, społeczności sąsiedzkie, grupy znajomych, w których jednostka posiada swoje 

miejsce i odgrywa róŜne role społeczne.  

Kolejnymi elementami wpływającymi na jakość Ŝycia osób z niepełnosprawnością 

umysłową jest organizacja systemów pomocowych w społeczeństwie i sposoby percepcji tych 

osób przez otoczenie społeczne  co widać w pracach R.L. Schalocka i in. (1990, za: 

Firkowska-Mankiewicz 1999, s. 16-17). Jego model jakości Ŝycia uwzględnia doświadczenia 

Ŝyciowe, które są wynikiem indywidualnych cech charakteru, obiektywnych warunków Ŝycia, 

systemu wartości, własnej oceny jakości Ŝycia oraz postrzegania tych osób przez innych i 

zachowania demonstrowane wobec nich przez społeczeństwo. Ten ostatni składnik wpływa 

na kształtowanie się wewnętrznych standardów stosowanych do oceny doświadczeń 

Ŝyciowych i jakości Ŝycia, jak i osobistych poglądów człowieka. 

Indywidualne       Obiektywne 
cechy jednostki      warunki Ŝycia 

 

 

Percepcja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 

 

Światopogląd i system wartości 

 

Postrzegana jakość Ŝycia 

 

Mierzona jakość Ŝycia 

Rysunek 3.7 Model jakości Ŝycia Schalocka, Keitha i Hoffmana (1990) 

Źródło: A. Firkowska-Mankiewicz, 1999, s. 17. 

Według R.L. Schalocka społeczeństwo stwarza szanse, z których mają moŜliwość 

skorzystania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dokonuje się to w trzech 

wymiarach: zdrowie, dom oraz praca lub szkoła. Autor podkreśla, Ŝe dla tych osób waŜnym 

aspektem mającym wpływ na utrzymywanie się u nich wysokiego poczucia jakości Ŝycia jest 

nie samo zabezpieczenie lecz gwarancja otrzymania go w razie potrzeby. Koncepcja ta 

połączyła jakość Ŝycia z pracą słuŜb rehabilitacyjnych, co stało się niejako punktem 
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zwrotnym w ewolucji tego pojęcia (Kowalik 1998 s. 23-25). Definicja R.L. Schalocka 

wynikająca z jego załoŜeń teoretycznych brzmi: „jakość Ŝycia jest koncepcją 

odzwierciedlającą posiadaną kondycję Ŝyciową w stosunku do ośmiu zakresów: dobry stan 

emocjonalny, stosunki interpersonalne, dobry stan materialny, rozwój osobisty, dobry stan 

fizyczny, autonomia, integracja społeczna i prawa jednostki” (Schalock 2000, s. 122). 

Zakresy te autor ilustruje przykładowymi wskaźnikami zaprezentowanymi w tabeli 3.13.  

Tabela 3.13 Wskaźniki jako ści Ŝycia wg Schalocka 

 
Poszczególne zakresy 

 

 
Przykładowe wskaźniki 

Dobry stan emocjonalny poczucie bezpieczeństwa, duchowość, szczęście, wolność od stresów, wyobraŜenie siebie, 
zadowolenie  

Stosunki interpersonalne zaŜyłość, przywiązanie, rodzina, interakcje, przyjaźń, wsparcie  
Dobry stan materialny własność, finanse, bezpieczeństwo, Ŝywność, zatrudnienie, dorobek, status socjo-

ekonomiczny, mieszkanie 
Rozwój osobisty edukacja, umiejętności, samorealizacja, kompetencje osobiste, ukierunkowana aktywność, 

rozwój 

Dobry stan fizyczny zdrowie, odŜywianie, odpoczynek, mobilność, opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne, 
czas wolny, aktywność dzienna  

Autonomia samostanowienie, wybory, decyzje, samokontrola, samosterowność, osobiste cele i wartości 
Integracja społeczna akceptacja, status, wsparcie, środowisko pracy, aktywność społeczna, role społeczne, 

działalność społeczna, środowisko zamieszkania 
Prawa  Prywatność, prawo głosu, dostęp, posiadanie, odpowiedzialność obywatelska  

Źródło: R.L. Schalock, 2000, s. 116-127. 

Przedstawione elementy jakości Ŝycia autor obrazuje jako składniki o naturze 

hierarchicznej (rysunek 3.8). Jednocześnie R.L. Schalock (2000, s. 118-119) zwracał w 

swoich rozwaŜaniach uwagę na załoŜenia dotyczące jakości Ŝycia, które mówią o: 

- jej naturalnym, subiektywnym charakterze, 

- róŜnorodności wartościowania wymiarów jakości Ŝycia przez ludzi, 

- zmiany wartości nadawanych poszczególnym wymiarom jakości Ŝycia w róŜnych 

okresach Ŝycia człowieka (tamŜe). 
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Rysunek 3.8 Hierarchiczna natura jakości Ŝycia wg R.L. Schalocka  

Źródło: R.L. Schalock, 2000, s. 116-127. 

Koncepcja ta pokazuje jakość Ŝycia jako wielopłaszczyznową interakcję osoby z 

niepełnosprawnością z otoczeniem społecznym zwłaszcza na płaszczyźnie realizacji działań 

wspierających tj. edukacji, rehabilitacji, medycyny, rozszerza swe znaczenie poza same 

jednostki z upośledzeniem umysłowym i oddziałuje juŜ na cały system usług dostarczany dla 

tych osób.  

W kolejnej pracy (Schalock i in. 2002, s. 463-464, za: Steuden, Oleś 2005, s. 234) 

autor podkreśla moŜliwość oddziaływania na jakość Ŝycia jednostek z niepełnosprawnościami 

poprzez rozwijanie i rozszerzanie wsparcia dla tych osób i ich rodzin. Proponuje on w 

zakresie społecznego włączania: włączanie w naturalną sieć wsparcia, integrację ze 

środowiskiem i uczestniczenie w Ŝyciu społecznym (tamŜe, s. 234). Według R.L. Schalocka 

(1993, za: Juros 1997, s. 297) istotnymi czynnikami w dąŜeniu do podniesienia jakości Ŝycia 

jest zwiększenie poczucia satysfakcji osoby z jej aktualnej sytuacji, zwiększenie poczucia 

własnej kompetencji, umiejętność radzenia sobie z aktualną sytuacją [...] zwiększenie 

poczucia przynaleŜności społecznej i integracji ze społecznością lokalną, zwiększenie 

poczucia własnej siły i niezaleŜności. Potwierdzeniem znaczenia tych czynników są badania 

osób z upośledzeniem umysłowym w wieku 17-28 lat, które wykazały ze najistotniejsze w 

poczuciu jakości Ŝycia tej grupy jest poczucie własnej niezaleŜności, samodzielność działania 

(Parchomiuk, Byra 2006).  

Analizując jakość Ŝycia osób z niepełnosprawnościami warto wspomnieć tu o 

przeobraŜeniach, które dotyczą społecznych warunków jakości Ŝycia, do których zaliczany 

jest: stosunek do osób z niepełnosprawnościami, gotowość udzielania im pomocy, poziom 



 

186

społecznej wraŜliwości, wyznawane systemy wartości. Nie bez znaczenia dla jakości Ŝycia 

pozostaje równieŜ poziom materialny środowiska Ŝycia w skład którego wchodzą: poziom 

infrastruktury, systemy pomocowe, moŜliwości zarobkowania. Dołączyć naleŜy tu równieŜ 

zmiany, jakie następują w zachowaniu, postawach, wyznawanych wartościach i celach 

Ŝyciowych ludzi z niepełnosprawnościami w związku ze zmieniającymi się warunkami 

społeczno-ekonomicznymi. Współczesne realia są, przez badaczy, postrzegane w sposób 

dwojaki. F. Mayor (2001, s. 492) wyraŜa wiarę w mądrość Ŝyciową ludzi i wiedzę naukową 

XXI wieku. Według tego autora pozwala ona nie tylko stworzyć fundamenty prawdziwego 

rozwoju kaŜdego człowieka, a takŜe pozwala na stabilność i bezpieczeństwo, które zaleŜą od 

ogółu środków o charakterze edukacyjnym, naukowym, technicznym, ekonomicznym, 

finansowym i politycznym, jakie naleŜałoby solidarnie organizować, kształtować i 

wykorzystywać wspólnie w makrosystemie, egozystemie, mikrosystemie i ontosystemie. 

Przeciwstawnym do tego „Ŝyczeniowego” spojrzenia jest opinia Becka (2004) według 

którego Ŝyjemy obecnie w społeczeństwie, w którym trudne realia ekonomiczne zaczynają 

dominować nad humanistycznymi, etyczno-moralnymi warunkami solidarnej wspólnoty i 

dobrostanu jakości Ŝycia kaŜdego człowieka. W tych warunkach ludziom z 

niepełnosprawnością coraz trudniej jest realizować marzenie społeczeństwa, w którym 

wszyscy ludzie mogą i potrafią mieć swój satysfakcjonujący udział w dobrobycie (Urban 

2004, za: Dykcik 2005, s. 17).  

Mówiąc o pełnym i niezaleŜnym uczestnictwie osób z upośledzeniem umysłowym 

(zwłaszcza w stopniu lekkim) w Ŝyciu społecznym naleŜy po raz kolejny zwrócić uwagę na 

ich nietypową sytuację. Upośledzenie w stopniu lekkim nie wiąŜe się najczęściej z jej 

zewnętrznymi oznakami, które wskazują, Ŝe są to osoby wymagające pomocy i wsparcia. 

Postrzegane są one jako osoby pełnosprawne, jednocześnie z racji swoich ograniczeń nie są w 

stanie sprostać wymaganiom stawianym im na równi z osobami pełnosprawnymi. Dotyczy to 

zwłaszcza wypełniania zadań Ŝyciowych i pełnienia ról społecznych na poziomie 

odpowiadającym wiekowi rozwojowemu. Sytuacja taka powoduje zarówno pozytywne jak i 

negatywne konsekwencje. Z jednej strony grupa ta ma największe szanse na pełna integrację 

społeczną, a z drugiej strony rodzi obraz osób z lekkim upośledzeniem jako nieporadnych i 

prowadzi do marginalizacji tej grupy. W dobie dąŜeń normalizacyjnych naleŜy mieć nadzieję, 

Ŝe wykorzystana zostanie szansa tej grupy na pełny jej udział w Ŝyciu społecznym bez etykiet. 

W praktyce społecznej waŜne okazuje się więc tworzenie wystarczającej ilości oraz jakości 

słuŜb i placówek wspierających ich niezaleŜność i samodzielność w równoprawnym, 
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partnerskim udziale w Ŝyciu społecznym co pozwoli skutecznie zapobiegać ich krzywdzeniu i 

pogarszaniu ich Ŝyciowego statusu (Dykcik 2005, s. 12). W związku z tym jednym z 

najwaŜniejszych zadań społeczeństwa jest i będzie w przyszłości oddanie do dyspozycji ludzi 

zagroŜonych dyskomfortem obniŜonej kondycji psychofizycznej, związanej z 

niepełnosprawnością, wszelkich systemów niezbędnej opieki i pomocy (tamŜe). 

W nowej sytuacji główne wytyczne efektywnej pracy społecznej z osobami z 

niepełnosprawnością umysłową naleŜy sprowadzić do pewnych zasad mówiących o tym, Ŝe 

niepełnosprawność jest problemem społecznym, a prawa tych osób muszą być 

usankcjonowane politycznie; naleŜy wspierać wszelkie inicjatywy słuŜące tworzeniu 

toŜsamości osób z niepełnosprawnością. Praktyczny model działania obejmuje cztery role 

osoby wspierającej pracę z osobami niepełnosprawnymi: doradcy, nauczyciela, pośrednika i 

adwokata; główne ideowe hasła i zadania obowiązujące podczas organizowania 

ponowoczesnego świata społecznego dla tych osób to: humanizacja, indywidualizacja, 

integracja, normalizacja, regionalizacja, deinstytucjonalizacja (Mackelprang, Salsgiver 1999 

za: Dykcik 2005, s. 13). 

Koncepcje jakości Ŝycia, w kontekście społecznym, opierają się więc na załoŜeniu, Ŝe 

wprowadzanie poŜądanych zmian w rzeczywistości społecznej będzie prowadziło do zmian 

jakości Ŝycia zarówno społecznej jak i jednostkowej. Jakość Ŝycia staje się tu wskaźnikiem 

postępujących procesów społecznych, działań integracyjnych w drodze do normalizacji 

warunków Ŝycia osób z niepełnosprawnościami.  

3.3.4. Wartości, a poczucie jakości Ŝycia 

Społeczny aspekt poczucia jakości Ŝycia ukazywał nam moŜliwości rozwoju i 

wzbogacania się człowieka dzięki społecznemu uczestnictwu i zdobywaniu doświadczeń. 

Jednak aby osiągnąć pełną podmiotowość, wykształcić swoją osobowością człowiek musi 

czynnie uczestniczyć w kreowaniu i potwierdzaniu wartości w relacjach z innymi ludźmi. 

Z punktu widzenia psychologii to wartości wyznaczają relacje ja - świat (patrz. Oleś 

2003, Ostrowska 2004), a poprzez nadanie kierunku dąŜeniom, motywacjom i aktywnościom 

wpływają na przyjętą i realizowaną koncepcję własnego Ŝycia. 

J. Szczepański (1972) określa wartości jako dowolny przedmiot materialny lub 

idealny, ideę lub instytucję, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do 

którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu waŜną rolę w 

swoim Ŝyciu i dąŜą do jego osiągnięcia, a owo dąŜenie odczuwają jako przymus. Wartości są 



 

188

obiektem poŜądania, czynnikiem selekcji motywów i kryterium wyboru celów działania i 

środków ich realizacji (Matusiewicz 1975).  

E. Spranger (za: Giryński 1996) wyróŜnił sześć grup wartości, które ukierunkowują 

aktywność Ŝyciową człowieka: 

1. teoretyczne - typowe dla ludzi ceniących odkrywanie prawdy drogą rozumowania, 

2. ekonomiczne - typowe dla ludzi ceniących dobra materialne, 

3. estetyczno-artystyczne - charakterystyczne dla ludzi ceniących piękno, harmonię, 

skoncentrowanych na przeŜywaniu wartości estetycznych 

4. polityczne - odnoszące się do ludzi ceniących władzę i wpływy 

5. społeczne - typowe dla ludzi ceniących najbardziej bezinteresowne działania 

6. religijne - odnoszące się do ludzi ceniących prawdy, których źródłem jest religia  

Natomiast biorąc pod uwagę jakościowy aspekt wartości M. Schelera (1997, por. 

Maciaszek 1997, Ostasiewicz 2004) podzielił je na poszczególne typy: 

• wartości hedonistyczne - czyli przyjemność jako wartość pozytywna stwierdza, Ŝe 

preferowanie przez jednostki wartości z grupy hedonistycznej oznacza, Ŝe jakość Ŝycia 

oceniana jest z pozycji sfery zmysłowej, 

• wartości cywilizacji - czyli poŜyteczność, oznaczałoby to, Ŝe jakość Ŝycia przyjmuje tu 

wartość konsumpcyjną, czyli jej wyznacznikiem jest ilość zgromadzonych dóbr, 

materialny komfort i wysoki standard Ŝycia, 

• wartości witalne - sprawność, tęŜyzna jako preferowane wartości pozytywne, człowiek, 

który realizuje te wartości jakość Ŝycia ocenia z punktu widzenia zdobytej władzy i sławy, 

a takŜe powodzenia Ŝyciowego, 

• wartości duchowe lub kulturalne - to poznawanie prawdy, dobro moralne, wartości 

religijne, doświadczanie i tworzenie piękna.  

Osobisty system wartości jest tworzony przez całe Ŝycie, podczas zdobywania 

doświadczenia. Jednocześnie podejmowane aktywności człowieka determinują posiadany 

system wartości, który wpływa na wybór zadań Ŝyciowych, celów i określa aspiracje. Ludzie 

poprzez swoje działania zabiegają o dobre Ŝycie, które byłoby wartościowe i dawało poczucie 

sprawstwa.  
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Elementy te widoczne są w koncepcji J. Maciuszka (1994) gdzie jakość Ŝycia 

określają trzy wymiary: moŜliwości realizacji własnych pragnień, osiąganie 

satysfakcjonujących celów i czerpania prawdziwego zadowolenia z Ŝycia.  

Oprócz moŜliwości realizacji wartości istotny jest rodzaj preferowanych wartości. 

WyŜszą jakość Ŝycia zapewniają te wartości, które związane są z wystąpieniem głębszego 

zadowolenia. Zatem na jakość Ŝycia wpływa moŜliwość bycia sobą poprzez realizowanie 

własnych celów przy zachowaniu własnego systemu wartości, ale w odpowiednich 

warunkach. Potwierdzenie tego załoŜenia, Ŝe jakość Ŝycia nie jest cechą Ŝycia ludzkiego, lecz 

jest zbiorem warunków, umoŜliwiających pewien sposób Ŝycia moŜna znaleźć takŜe w 

pracach M. Adamiec i K. Popiołek (1993). Według autorów jakość Ŝycia jest uwikłana w 

wartości, jest z nimi związana i wynika z pewnych wartości. Sposób Ŝycia jest określony przy 

pomocy pojęcia wartości generatywnych, które określone są jako pewien zbiór osobistych 

cech, właściwości i umiejętności. UmoŜliwiają one podmiotowi działania autonomiczne, 

konstruowanie własnego systemu wartości, tworzenie drogi Ŝyciowej. 

Są to: 

• samoświadomość: umieć poznawać i rozumieć siebie; 

• więź z ludźmi: umieć komunikować się, poznawać i rozumieć innych ludzi, wchodzić w 

trwałe, dające zadowolenie związki z nimi; 

• autonomia: być niepowtarzalną, autonomiczną indywidualnością, stwarzać samego siebie; 

• twórczość: być twórczym, dawać coś nowego i cennego sobie, światu i innym; 

• rozwój: przekształcać się, rozwijać, doskonalić; 

• satysfakcja: umieć znaleźć podstawy trwałego poczucia własnej wartości i zadowolenia z 

Ŝycia (tamŜe, s. 93-101) 

Warunkami, które autorzy ci określają „dobrą jakość Ŝycia” są wolność oraz 

moŜliwość unikania mistyfikacji (rysunek 3.9). Głównym składnikiem zewnętrznej jakości 

Ŝycia jest moŜliwość świadomego, swobodnego wyboru. Wewnętrznej jakości Ŝycia dotyczy 

moŜliwość osiągnięcia i wyraŜenia ludzkiej indywidualności i niepowtarzalności. Wszelka 

niezgodność między warunkami zewnętrznymi, a wewnętrznymi powoduje zakłócenie w 

relacji jednostka - świat.  
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Rysunek 3.9 Schemat jakości Ŝycia według Adamiec, Popiołek 

Źródło: M. Adamiec, K. Popiołek, 1993, s. 98.  

Pomiędzy warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi koniecznymi do zaistnienia 

autentycznej egzystencji musi istnieć pewien stan zrównowaŜenia. Koncepcja jakości Ŝycia 

rozumiana jest tu jako warunki do tworzenia autentycznej egzystencji, poczucia wartości i 

niepowtarzalności własnej osoby. Przedstawione dwie postacie jakości Ŝycia: zewnętrzna i 

wewnętrzna są ze sobą powiązane. Jakość zewnętrzna warunkuje wewnętrzną, stwarza jej 

podstawy, zwiększa szanse jednostki na powiększenie jej wewnętrznej jakości Ŝycia. Ta 

natomiast, o ile jest osiągana w sposób powszechny, jest wskaźnikiem poziomu jakości 

zewnętrznej Ŝycia, miernikiem poziomu społeczności i świata - miejsca w którym realizuje się 

nasze Ŝycie (Adamiec, Popiołek 1993, s. 93-101). 

TakŜe J.C. Flanagan (1978, 1980) i P. Brickman (1978, za: Sęk 1993) wprowadzili do 

badań czynnik jakim jest waŜenie sfer Ŝycia. W swoich badaniach wykazali, Ŝe aby 

wnioskować o poczuciu jakości Ŝycia naleŜy wprowadzić istotny element, jakim jest waŜenie 

sfery Ŝycia poprzez wprowadzenie do oceny poziomu zadowolenia z poszczególnych dziedzin 

Ŝycia wskaźnika wagi, czyli miejsca w hierarchii wartości danych obszarów naszego Ŝycia. 

Wartościowanie to pozwala nam poznać indywidualną strukturę systemu wartości badanych 

osób. TakŜe G.M. Kiebert (1997, za: Oleś 2002) dostrzegł kluczową rolę wartościowania w 

jakość Ŝycia wewnętrznego jako Ŝycie niepowtarzalne o 
„odrębnej istocie” 
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procesie oceny jakości Ŝycia. Stwierdza on, Ŝe jeśli jakość Ŝycia podlega subiektywnej ocenie 

to jest ona wyznaczona indywidualnymi kryteriami wartościowania, odniesieniem do stanów 

uznawanych za idealne lub poŜądane, procesami porównywania się z innymi i oczekiwaniami 

pod adresem środowiska fizycznego i społecznego. Podobne szacowanie warunków Ŝycia i 

subiektywnej oceny dobrostanu w aspekcie osobistych wartości akcentowane jest w teorii D. 

Felce i J. Perry (1995, s. 60). Jakość Ŝycia autorzy ci definiują jako ogólny dobrostan (well-

being), w skład którego wchodzą obiektywne wyznaczniki i subiektywna ocena dobrostanu 

fizycznego, materialnego, społecznego, emocjonalnego wraz z poziomem rozwoju osobistego 

oraz aktywnością, a wszystko to jest ocenianie przez pryzmat własnych wartości. 

Normatywne podejście do kwestii wartości w obszarze jakości Ŝycia analizował A. 

Kaleta (1981). Przyjął on, Ŝe w jakości Ŝycia zawierają się te potrzeby jednostki, które uwaŜa 

ona za najistotniejsze dla swojego Ŝycia (wartości egzystencjonalne) oraz opinie jednostki na 

temat poziomu zaspokojenia tych potrzeb. Określił on pięć rodzajów jakości Ŝycia: 

altruistyczna, pragmatyczna, hedonistyczna, konformistyczna, jednowartościowa, do których 

zaliczał względnie jednorodne, zgodne dla większości badanych typy dąŜeń, wartości, 

poglądów, wyobraŜeń i ocen subiektywnych. Autor ten stworzył kryteria jakie muszą być 

spełnione, oraz określił warunki i cechy, które są poŜądane dla jakości ludzkiego Ŝycia. W 

kolejnych pracach (1985, 1988) starał się określić wartości egzystencjonalne, które są cenione 

w badanej populacji, co daje ludziom powód do zadowolenia lub niezadowolenia z Ŝycia oraz 

jakie są poŜądane zmiany słuŜące poprawie jakości Ŝycia.  

RównieŜ w przypadku osób z niepełnosprawnościami, a szczególnie z upośledzeniem 

umysłowym moŜemy mówić o determinowaniu jakości Ŝycia przez wartości. Posiadanie 

własnego systemu wartości przez te osoby jest faktem niezaprzeczalnym, wielokrotnie 

udowadnianym w badaniach. MoŜemy zatem mówić o identycznym u osób pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych konstrukcjach jakości Ŝycia w aspekcie wartości. RównieŜ twórcy 

koncepcji jakości Ŝycia osób z niepełnosprawnościami, podkreślają znaczenie wartości 

osobistych dla ich jakości Ŝycia. Wyniki badań przytaczane przez R.A. Cumminsa (1997) 

wykazują, Ŝe wartości indywidualne, priorytetowe są zaleŜne od płci, wykształcenia, rasy, 

poziomu satysfakcji Ŝyciowej. Określił on siedem zakresów jakości Ŝycia, z których 

zadowolenie określa jednostka z uwzględnieniem własnego kryterium waŜności (tamŜe, s. 7). 

RównieŜ R.L. Schalock (2000, s. 118-119), który ustalił hierarchię wymiarów jakości Ŝycia, 

wskazuje, Ŝe jej uporządkowanie zaleŜne jest od jednostek, które nadają im zróŜnicowaną 

wartość, róŜną w poszczególnych okresach Ŝycia człowieka.  
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Znaczeniu systemu wartości w wyjaśnianiu, ukierunkowywaniu i modyfikowaniu 

ludzkiego zachowania, świadczyć moŜe liczba prowadzonych w ostatnich latach badań oraz 

podnoszone w nich problemy. Jednymi z badań obrazu świata wartości osób z 

niepełnosprawnością są badania Olszak-KrzyŜanowskiej (2006), w których badani uznali za 

najwaŜniejsze (70-80% wskazań) wartości „miłość”, „rodzinę”, „zdrowie”. Są to wartości, 

które mimo zmian społeczno-politycznych, ekonomicznych zajmują zawsze miejsce w 

wartościach naczelnych (Kwiecińska 1990, Świda-Ziemba 2000). Na podstawie 

wyznawanych wartości człowiek formułuje pewne cele, najczęściej ambicją badanych jest 

„zdobycie wykształcenia” i „szczęśliwa rodzina” (Olszak-KrzyŜanowskiej 2006). Młodzi 

ludzie dąŜą do tych samych celów bez względu na stan swego zdrowia (Bąbka 2004, Świda- 

Ziemba 2000). MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe takŜe w przypadku osób z niepełnosprawnościami 

wartości wyznaczają kierunek dąŜeń i aspiracji, konstytuują potrzeby, w ogóle nadają sens 

Ŝyciu człowieka, a poprzez to stają się niezbędnym składnikiem jakość Ŝycia i w sposób 

pośredni wpływają na poczucie dobrostanu.  

Stanowią one dla człowieka to, co jednostkę pociąga, ubogaca ukierunkowuje i tworzy 

jej egzystencję we wszystkich przejawach i dąŜeniach (śółkowka 2003). Proces motywacyjny 

i aktywizacyjny człowieka ma swój początek w wartościach, która ukierunkowuje 

podejmowane aktywności Ŝyciowe i warunkują wybór drogi Ŝyciowej.  

To wielowątkowe powiązanie elementów jakości Ŝycia z wartościami widać w 

rozwaŜaniach D. Rybczyńskiej (1998). Według niej wartości razem z potrzebami tworzą 

wymiar motywacyjno - dąŜeniowy i wpływają pośrednio i bezpośrednio na całość systemu 

jakości Ŝycia. Konkludując autorka stwierdza, Ŝe „jakość Ŝycia stanowi zintegrowany system 

czynników motywacyjno - dąŜeniowych, u podłoŜa których tkwią potrzeby i wartości 

ludzkie”. Poziom jakości Ŝycia uzaleŜniony jest od oczekiwań indywidualnych i społecznych, 

od rodzaju aktywności jednostki i jej wyborów Ŝyciowych. Wszystkie te cechy mają wpływ 

na samoocenę człowieka i jego samorealizację. Podsystem ten, w połączeniu z przestrzenią 

Ŝyciową jednostki, wywiera wpływ na poczucie jej sensu Ŝycia (tamŜe, s. 19). Poszukiwanie 

go jest jednym z podstawowych kierunków aktywności człowieka. Człowiek w swoich 

działaniach dąŜy do zrealizowania planów i celów, a poprzez nie do zrealizowania potrzeby 

znalezienia sensu swojego istnienia co stanowi wartość nadrzędną. Zatem w analizie jakości 

Ŝycia w kontekście wartości naleŜy zwrócić uwagę na istotną wartość jaką jest sens Ŝycia. 

Według A. Rumińskiego (2004, s. 25) dąŜenie do jakości Ŝycia to dąŜenie do sensu 

Ŝycia. Człowiek w swoich aktywnościach przejawia dąŜenia do sensu Ŝycia przy 
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jednoczesnym odniesieniu się do wartości, i to niezaleŜnie od tego, jak te wartości rozumie i 

przeŜywa. MoŜna stwierdzić, Ŝe kaŜdy człowiek pragnie aby jego Ŝycie było sensowne i 

wartościowe, takŜe ludzie z niepełnosprawnością umysłową. Realizacja określonych wartości 

nadaje sens ludzkiej egzystencji a przy tym określa jakość Ŝycia jednostki. W wymiarze 

etyczno- aksjologicznym jakość Ŝycie rozumiana jest jako ocena zadowolenia i satysfakcja z 

sensu Ŝycia oraz dobrego funkcjonowania opartego na normatywnym porządku etycznym 

(tamŜe.) Odnalezienie sensu Ŝycia jest według K. Obuchowskiego (1974) jedną z trzech 

potrzeb (oprócz potrzeby poznawczej i potrzeby kontaktu emocjonalnego) konstytuujących 

specyfikę ludzkiego bytowania w świecie. Autor ten podkreśla, Ŝe w przypadku osób 

dorosłych jest to podstawowa potrzeba, poniewaŜ bez stworzenia własnej koncepcji Ŝycia, nie 

jest moŜliwy rozwój osobowości (Obuchowski 2000). Sensowność Ŝycia łączy się z celami do 

których człowiek zmierza, a które układają się w hierarchiczny porządek. Dodatkowo o ich 

sensie przesądza wartość celów lub cel ostateczny do którego zmierza jednostka realizując 

cząstkowe zamierzenia. Mówiąc o tym uświadamiamy sobie wzajemną zaleŜność celów i 

wartości, które nadają znaczenie Ŝyciu ludzkiemu. MoŜna zatem przywołać definicję 

sensownego Ŝycia, które mówi, Ŝe: Ŝycie ma sens jeśli zostało tak ułoŜone, iŜ tworzy całość 

zmierzającą rozumnie ku zrealizowaniu celów najlepszych z tych, do których zrealizowania w 

danych warunkach jesteśmy zdolni (CzyŜewski 1989, s. 172). Zatem poczucie sensu Ŝycia 

zaleŜy od posiadanej wartościowej koncepcji Ŝycia, która jest realna i dostosowana do 

moŜliwości danego człowieka, zawiera strukturę celów, podejmowane działania oraz metody 

ich realizacji. Uwarunkowane jest zarówno czynnikami istniejącymi wewnątrz jednostki jak i 

czynnikami zewnętrznymi. U poszczególnych ludzi poczucie sensu Ŝycia pozostaje w 

związku z właściwościami osobowościowymi i fizycznymi, moŜe się zmieniać pod wpływem 

warunków zewnętrznych, społecznych, sytuacji rodzinnej, zawodowej, materialnej 

(Zaborowski 1997). W przypadku Ŝycia osób z niepełnosprawnością te czynniki mogą 

równieŜ przyczynić się do znacznego obniŜenia poziomu egzystencji, co udowodniło wielu 

badaczy (m.in. Kirenko 1988, Konarska 1996, 2002, śółkowska 2003, Rorat 2006). śycie, 

które przynosi satysfakcję, tworzone jest poprzez wybór określonych celów, wartości, w 

momencie autonomicznego decydowania o sensie i stylu Ŝycia.  

Momentem szczególnego zastanowienia się nad sensem Ŝycia jest wizja jego końca, 

cierpienie lub choroba. Modelową sytuację indywidualnej refleksji nad Ŝyciem opisał  

W. Dykcik (2005, s. 248): „często pytamy siebie czy nasze Ŝycie w całości ma sens i 

wyobraŜamy sobie wtedy jakiegoś zewnętrznego obserwatora, którym moglibyśmy być my 
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sami, aby spojrzeć na wartość naszego istnienia z punktu widzenia zdobytych doświadczeń i 

minionych przeŜyć, aby ocenić czy nasze dotychczasowe Ŝycie było/jest szczęśliwe, czy nie, 

czy istnieje moŜliwość pokierowania własnym losem dla jego ciągłości albo zmiany na 

lepsze”.  

W przypadku ludzi z niepełnosprawnościami moŜna przyjąć, Ŝe potrzebują oni 

pomocy w poszukiwaniu sensu Ŝycia. Towarzyszenie w odnajdywaniu i objaśnianiu świata 

jest poŜądane, zwłaszcza w sytuacji gdy z powodu hamujących lub blokujących zaburzeń 

rozwoju grozi jednostce, Ŝe rozwinie ona w sobie zawęŜony, zredukowany lub destrukcyjny 

obraz sensu świata (por. Speck 2005). 

W tej sytuacji waŜne jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków, w 

których będą mieli moŜliwość znalezienia konstruktywnego sensu Ŝycia i włączenia się w 

pełne Ŝycie społeczne, pomimo indywidualnych i społecznych ograniczeń. 

Istotne jest zatem zwrócenie uwagi na zaistnienie następujących czynników: 

• osobiste doznanie akceptacji (sens przyzwolenia na istnienie), 

• wystarczająca liczba moŜliwości i - o ile to konieczne - wystarczające wsparcie w 

doświadczaniu sensu świata i w jego kształtowaniu (sens w umiejętnościach), 

• przeŜywanie własnego Ja jako centrum kształtowania sensu (sens w samorealizacji), 

• doświadczanie znaczenia wspólnego kształtowania świata i sensu oraz moŜliwości Ŝycia 

(sens we wspólnocie z innymi ludźmi), 

• akceptacja ograniczeń własnych moŜliwości oraz adaptacja odpowiedzialności za innych, 

jak równieŜ praktykowanie tego (sens własnego ograniczenia), 

• moŜliwość uczestnictwa w systemie kierującym ludzkim współistnieniem oraz w sensie 

przyszłego świata (ostateczny horyzont sensu) (Speck 2005, s. 303). 

Stworzenie takich warunków daje szanse człowiekowi z niepełnosprawnością na 

osiągnięcie Ŝycia wypełnionego sensem. Przez ograniczenia psychofizyczne, czy społeczne 

człowiek doświadcza obniŜonego sensu Ŝycia, czy wręcz jego braku. W tej sytuacji jednostka 

powinna akceptować dąŜenie do sensu Ŝycia jako drogę rozwoju, stawania się człowiekiem, 

nadawania kierunku własnej aktywności. Pomocne w tym mogą być dwie rady sformułowane 

przez Höffa (tamŜe, s. 306), które mówią, Ŝe trzeba zdobyć umiejętność Ŝycia z deficytem 

sensu- wyćwiczyć się w tolerancji frustracji; oraz trzeba wiedzieć jak Ŝyć z wyobcowaniem. 

Zadowolenie się mniejszym szczęściem pozwala oczekiwać na większe szczęście. DąŜenie do 
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szczęścia kaŜdego człowieka sprawia, Ŝe odnajduje on sens w najróŜniejszych formach Ŝycia i 

na najróŜniejsze sposoby. NaleŜy zatem uznać prawo osób z niepełnosprawnościami do 

decydowania o tym co nadaje prawdziwy sens ich Ŝyciu i podnosi jego jakość. DąŜenie do jej 

osiągnięcia jest powiązane z moŜliwością realizacji własnych potrzeb, celów i planów w 

zgodzie z wyznawanymi wartościami, czyli odnalezienia sensu we własnych działaniach. 

Zatem dąŜenie do osiągnięcia wysokiej jakości Ŝycia to dąŜenie do jego sensownego 

wypełnienia. 

3.4. Rehabilitacja i wsparcie społeczne w procesie normalizacji Ŝycia osób z 

upośledzeniem umysłowym.  

Problem jakości Ŝycia osób z niepełnosprawnościami jest w polu zainteresowań nie 

tylko teoretyków i badaczy, ale teŜ osób organizujących praktyczną pomoc społeczną, 

rehabilitację czy edukację. Podejmowane działania na rzecz tych osób są kompleksem działań 

na poziomie zarówno mikro-, mezo- i makrospołecznym i dotyczą rozwiązań na poziomie 

ekonomii, gospodarki i prawa oraz realnie odczuwanych codziennie standardów Ŝycia, 

zaspakajania potrzeb i kontaktów z otoczeniem społecznym.  

American Association on Mental Retardion (2002) zwraca uwagę na pięć obszarów, w 

których osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują pomocy. Są to : 

• pomoc w usprawnieniu funkcji intelektualnych, 

• wsparcie w zakresie nabywania umiejętności praktycznych i uczenia się róŜnych form 

zachowań adaptacyjnych, 

• uczenie wchodzenia w role społeczne,  

• pomoc w nawiązywaniu i trwaniu w relacjach interpersonalnych, 

• wsparcie medyczne i uczenie troski o własne zdrowie oraz wprowadzanie w szersze 

środowisko społeczne i kulturalne (za: Domagała-Zyśk 2004). 

Działania organizowane w zakresie tych pięciu obszarów podejmowane są nie tylko 

na poziomie rozwiązań medyczno-społecznych, ale wymagają zaangaŜowania sił tkwiących 

otoczeniu społecznym jednostki, które wspierają jej aktywność i pomagają pokonać trudności. 

Zatem analizując problem jakości Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym naleŜy zwrócić 

uwagę na pojęcie rehabilitacji i wsparcia społecznego. 
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Rehabilitacja jest podstawą tworzonych programów i dokumentów o zasięgu 

międzynarodowym, opracowywanych przez ONZ a zwłaszcza Międzynarodową Organizację 

Pracy i Światową Organizację Zdrowia, które uznają rehabilitację za najwłaściwszą formę 

pomocy ludziom z niepełnosprawnościami. W Polsce rehabilitacja ma wieloletnie tradycje, a 

dorobek badaczy (Dega, Weiss, Hulek) znany jest nie tylko w kraju, ale i na świecie.  

Proces rehabilitacji definiowany jest jako „proces medyczno-społeczny, który dąŜy do 

zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami godziwego Ŝycia w poczuciu poŜyteczności 

społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia” (Kabsch 2001, s. 79).  

Definicja ta wskazuje na przeobraŜenia jakie następowały w podejściu do jednostki w 

procesie rehabilitacji. ZauwaŜalne jest odejście od działań mających charakter tylko 

medyczny na rzecz procesu wielowymiarowego (Ossowski 1999). Rozumienie rehabilitacji 

jako działań wielozakresowych naleŜy wiązać z modelem niepełnosprawności, w którym 

człowiek postrzegany jest całościowo jako biologiczny, społeczny i osobowy podmiot.  

Jeden z twórców polskiej szkoły rehabilitacyjnej A. Hulek (1973) podkreślał 

integrującą cechę rehabilitacji, w której zawierają się aspekty: medyczny, pedagogiczny, 

psychologiczny, społeczny, zawodowy. Obejmuje ona równieŜ wszystkie aspekty Ŝycia osoby 

z niepełnosprawnością. Takie podejście widać równieŜ w funkcjonującej definicji 

rehabilitacji, która mówi, Ŝe jest to: „złoŜony proces obejmujący oddziaływania lecznicze, 

społeczne i zawodowe, a w przypadku dziecka pedagogiczne, zmierzające do przywrócenia 

sprawności i umoŜliwienia samodzielnego Ŝycia w społeczeństwie człowiekowi, który takich 

moŜliwości nie miał lub z powodu przebytego urazu czy choroby je stracił”11.  

We współczesnej rzeczywistości dominuje społeczny model rehabilitacji, w którym to 

osoba z niepełnosprawnością decyduje o korzystaniu z rehabilitacji stając się klientem, a nie 

pacjentem systemu. Personel specjalistyczny moŜe najwyŜej dopingować, przekonywać, 

zachęcać do usprawniania własnego organizmu (Kowalik 2008, s. 14). 

Pełna rehabilitacja oznacza ścisłe powiązanie rehabilitacji leczniczej z rehabilitacją 

socjalną i zawodową (Dega, 1995, s. 16). W przypadku osób z niepełnosprawnością 

                                                 

 

 

11 Encyklopedyczny słownik rehabilitacji 1986, s.  263 
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umysłową w stopniu lekkim rehabilitacja zawodowa nabiera szczególnego znaczenia. 

Funkcjonowanie tych osób na otwartym rynku pracy jest dla nich wielką szansa na pełną 

integracje społeczną. Jednocześnie wymagają one wsparcia, w zdobyciu i utrzymaniu 

zatrudnienia, ze strony instytucji do tego powołanych. Rehabilitacja zawodowa określana jest 

przez Międzynarodową Organizację Pracy jako: „część ogólnego procesu rehabilitacji i 

polega na udzielaniu osobie z niepełnosprawnością takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, 

szkolenie zawodowe i zatrudnienie, aby umoŜliwi ć jej uzyskanie, utrzymanie i awans w 

odpowiedniej pracy, a przez to umoŜliwi ć jej integrację lub reintegracje w normalne Ŝycie 

społeczne” (Majewski 1995). Zgodnie z Zaleceniem nr 168 Międzynarodowej Konferencji 

Pracy środki rehabilitacji zawodowej powinny być dostępne dla wszystkich kategorii osób z 

niepełnosprawnościami, niezaleŜnie od płci.  

Rehabilitacja zawodowa jest procesem, który zachodzi pomiędzy osobą z 

niepełnosprawnością a pozostałymi osobami, które wywołują w niej zmiany przybliŜając ich 

sytuacje pracy do osób pełnosprawnych. Warto zatem zwrócić uwagę na model, w którym 

dochodzi do interakcji czynników podmiotowych (przynaleŜących do osoby rehabilitowanej) 

i środowiskowych (środowisko rehabilitacji jako całość, z jego elementami organizacyjnymi, 

fizycznymi i społecznymi). Zakłada się, Ŝe poziom kompetencji zawodowej prezentowany 

przez podmiot rehabilitacji (czyli osobę z upośledzeniem umysłowym) w wyniku interakcji 

ulegnie zmianie (in plus). Zmiany nastąpią teŜ w środowisku rehabilitacji, czy teŜ w 

środowisku pracy tych osób, otwierając się na róŜnorodność potrzeb zawodowych, 

uwraŜliwiając na zachowania osób z upośledzeniem umysłowym (Otrębski 2007, s. 59). 

Kolejnym elementem składowym kompleksowej rehabilitacji, która ma na celu 

przywrócenie sprawności Ŝyciowej osobie z niepełnosprawnością jest rehabilitacja społeczna. 

Ma ona na celu doprowadzenie do adaptacji społecznej czyli przystosowania tej osoby do 

Ŝycia społecznego (Stochmiałek 2004), którą powinni prowadzić wszyscy członkowie 

społeczeństwa (Kowalik 1989). Rehabilitacja społeczna jest - według WHO - “częścią 

ogólnego procesu rehabilitacji, który ma na celu integrację lub reintegrację osoby z 

niepełnosprawnością w środowisku społecznym poprzez udzielanie jej pomocy w 

przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie 

ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudnić cały proces rehabilitacji”(Majewski 

1995). Celem jej jest pełne włączenie jednostek we wszystkie dziedziny Ŝycia społecznego, 

tak aby mogła korzystać z dóbr, osiągnięć kultury i cywilizacji jednocześnie dając moŜliwość 

stania się ich współtwórcą. Proces ten stawia określone wymagania zarówno osobie z 
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niepełnosprawnością jak i społeczeństwu. Osoby rehabilitowane muszą bowiem chcieć nabyć 

kompetencje i umiejętności funkcjonalne pozwalające im na uczestnictwo w Ŝyciu 

społecznym, zaś społeczeństwo musi stworzyć odpowiednie warunki integracji co oznacza 

zniesienie wszelkich barier utrudniających włączenie się osób z niepełnosprawnościami w 

Ŝycie społeczne.  

NajpowaŜniejszą barierą w przezwycięŜaniu własnych ograniczeń, z którą musza się 

uporać osoby z niepełnosprawnościami, jest niechęć do włączenia się w proces usprawniania. 

Aktywne uczestnictwo w procesie własnej rehabilitacji, we wszystkich jej zakresach, daje 

najpełniejsze warunki rozwoju tych osób. MoŜemy tu mówić o autorehabilitacji, formie, która 

ma największe szanse skuteczności w przypadku dorosłych osób z niepełnosprawnością 

(Hulek 1993). Jednak jak wspomniano w poprzednich rozdziałach potrzebują oni wsparcia z 

otoczenia. Dochodzimy tu roli jaką powinny odegrać osoby pełnosprawne funkcjonujące w 

środowisku społecznym tych osób.  

Niezbędnym ogniwem, w procesie rehabilitacji, stają się grupy pomocowe. Wsparcie 

społeczne moŜe stanowić uzupełnienie jego procesu, wzmacniając siłę jej oddziaływania i być 

pomocą, która jest dostępna dla jednostki w sytuacjach trudnych (Sęk, Cieślak 2004). Daje teŜ 

poczucie zaspokojenia potrzeb społecznych podmiotu przez interakcje z osobami znaczącymi 

- uczucie przynaleŜności, bezpieczeństwa, aprobaty, pomoc w ukierunkowaniu działań, 

doradztwo, czerpanie zeń poczucia własnej wartości (Popiołek 1996, s. 31).  

W skład systemu pomocy osobom z niepełnosprawnościami wchodzą róŜne elementy: 

• rodzina - określana jako pierwotny system pomocy oparty na bezpośrednich kontaktach; 

• grupy samopomocowe - wtórny system pomocy oparty na bezpośrednich kontaktach; 

• instytucje i organizacje pozarządowe - pośredni system pomocy; 

• instytucje i organizacje publiczne - formalne systemy pomocy społecznej, medycznej, 

edukacyjnej, ekonomicznej (Kawczyńska-Butrym 1997, s. 43-45). 

Mówiąc o osobach z niepełnosprawnościami moŜemy stwierdzić, Ŝe systemy wsparcia 

są pozytywnymi siłami tkwiącymi w przestrzeni społecznej, które zapobiegają samotności 

jednostki jako bariery integracji społecznej. Jednocześnie stymulują one dynamizm jednostki 

w jej codziennym funkcjonowaniu w środowisku. MoŜemy w nim znaleźć trzy źródła 

społecznego zabezpieczenia, które opisali R. Kalma i A. Antonucciego (za: Kowalik 1996). 

Pierwsze tworzą współmałŜonkowie, bliska rodzina, najbliŜsi przyjaciele. Ten właśnie krąg 
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daje największe wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, związki są tu bliskie i trwałe. 

Drugi krąg tworzą dalsza rodzina i koledzy z róŜnych środowisk. Wsparcie od tych ludzi jest 

znaczne, ale nie niezawodne. Trzeci krąg tworzą sąsiedzi, znajomi, dalecy krewni, 

pracownicy róŜnych instytucji medycznych, opiekuńczych rehabilitacyjnych. Więzi są tu 

stosunkowo słabe, a wsparcie najmniejsze. W tym kręgu następuje podział źródeł wsparcia, 

który obejmują: systemy wtórne, czyli instytucje zabezpieczające warunki Ŝycia i rozwoju, 

oraz specjalne programy mające na celu wspieranie - wyrównywanie (Kawczyńska-Butryn 

1996). Wsparcie w tych kręgach moŜe mieć róŜne funkcje: emocjonalne, instrumentalne, 

poznawcze i rzeczowe, które mają za zadanie pomóc w tworzeniu warunków oparcia, 

zrozumieniu sytuacji i poznaniu nowych jej aspektów, dzielenia się własnym 

doświadczeniem, dostarczania ludziom instrumentów do działania (Sęk 2001). Innymi 

istotnymi funkcjami wsparcia społecznego są:  

- wsparcie materialne, finansowe, 

- wsparcie dowartościujące - okazywanie uznania, akceptacji, ukazywanie wartości osoby 

dla Ŝycia społecznego, 

- wsparcie ewaluatywne i regulujące społeczne funkcjonowanie - dostarcza wzorów ról 

społecznych, pokazuje moŜliwości wyboru działań, 

- wsparcie towarzyskie - prowadzenie pozytywnych interakcji (por. Kowalik 1998, 

Popiołek 1996, Kawula 1996). 

Wszystkie te działania dają moŜliwość rozwoju jednostki, podejmowania coraz 

trudniejszych zadań społecznych, zdobywaniu pozytywnych doświadczeń Ŝyciowych 

DuŜe znaczenie odgrywa teŜ wsparcie w rozwoju. Traktowane jest ono czasem jako 

wsparcie duchowe czy psychiczno-rozwojowe, którego elementy pojawiają się juŜ w 

wymienionych rodzajach wsparcia, poniewaŜ pomagają w przezwycięŜaniu kryzysów, 

trudności w wielu dziedzinach funkcjonowania człowieka. MoŜna tu mówić o wspieraniu 

bezpośrednio ukierunkowanym na rozwój osoby; polegającym między innymi na 

wyrównywaniu szans w róŜnych płaszczyznach Ŝycia, w zaleŜności od indywidualnych 

potrzeb jednostki. Przejawia się jako pomoc w wyrównywaniu szans związanych z edukacją, 

aktywnością ruchową, pozyskaniem pracy (Kawczyńska-Butryn 1998). W tym wypadku 

moŜemy mówić o wiodącej roli jednego z segmentów społecznego wsparcia na który składają 

się instytucje oraz organizacje udzielające pomoc ludziom, drugi stanowią ludzie z 

najbliŜszego otoczenia jednostki (Titkowa 1993).  
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Do takiego podziału moŜna odnieść dwie formy pomocy, które są ze sobą wzajemnie 

powiązane:  

• wpływ na warunki obiektywne, w jakich Ŝyje człowiek. Pomoc tego rodzaju -

wprowadzanie zmian w otoczeniu powinno zapewnić państwo razem z instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi. Dotyczy to tworzenia nowych miejsc pracy, wspieranie 

działalności szkół integracyjnych, tworzenia róŜnych form kształcenia ustawicznego, 

usprawnianie systemu osłonowego. 

• wpływ na warunki subiektywne (wywołanie zmian w człowieku). Pomoc tu oparta jest na 

kontakcie z drugim człowiekiem, motywowanie osoby niepełnosprawnej do działania, 

ukierunkowywanie jej działań (Chudzicka 1996). 

Działania pomocowe idące w kierunku kompleksowych zmian zarówno w 

obiektywnych jak i subiektywnych warunkach Ŝycia dają moŜliwość poprawy jakości Ŝycia 

jednostki. O jej poziomie decyduje nie tylko dynamizm jednostki, ale teŜ stymulatory jakimi 

są bodźce pochodzące ze strony społecznego środowiska. Całościowe widzenie przestrzeni 

Ŝyciowej zobowiązuje do uwzględnienia zgodnie z pracami K. Lewina znaczenia środowiska 

fizycznego i społeczno- kulturowego i związków zachodzących między zachowaniem, 

doświadczeniem, a rozwojem. Badania naukowe nad zachowaniem człowieka z 

niepełnosprawnością intelektualną ukazują większą jego podatność na sterowanie z zewnątrz i 

ograniczoną autonomię, którą kontroluje i reguluje jednak środowisko (Speck 2005, s. 151). 

PowyŜsze wskazania zwracają uwagę na rodzaj wsparcia jakiego naleŜy udzielić, aby 

osoba z niepełnosprawnością mogła jak najlepiej funkcjonować. Dodatkowo istotną sprawa 

jest czas wsparcia, częstotliwość, a takŜe stopień ingerencji w jej Ŝycie. Wsparcie spełni 

swoją funkcję jeśli zostanie uwzględniona autonomia jednostki. Pełny wymiar 

funkcjonowania osoby z upośledzeniem umysłowym musi być zaleŜy od niej samej, 

poniewaŜ moŜe ona modyfikować swoim zachowaniem zakres otrzymywanego wsparcia. 

Pod wpływem oddziaływań rehabilitacyjnych następują zmiany nie tylko w samej 

jednostce, ale i w jakości jej funkcjonowania MoŜe to być osiągnięte poprzez poprawę 

procesów: poznawczego, emocjonalnego czy motywacyjnego; podniesienie kompetencji 

zachowaniowych, zmianę społecznych warunków Ŝycia, nauki, pracy (Pajaras 2002, s. 1-2). 

Samodzielne funkcjonowanie jednostki z niepełnosprawnością stanowi jeden z punktów do 

jakich dąŜy proces normalizacji. Odnosząc tą kategorię do teorii rehabilitacji trzeba 

przedstawić jej dwojakie znaczenie (Błeszyńska 1999). Pierwsze stwierdza, Ŝe celem 
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rehabilitacji jest zmiana społecznego znaczenia nadanego zjawisku niepełnosprawności oraz 

wynikających z owej interpretacji praktyk. Poprzez prowadzoną politykę wyrównywane są 

szanse Ŝyciowe oraz tworzone jest środowisko, które nie będzie ograniczało jednostki, ale 

umoŜliwi korzystanie z dóbr, usług i instytucji dostępnych ludziom pełnosprawnym, Drugie 

znaczenie odnosi się do oddziaływań rehabilitujących odwołujących się do standardowych 

zasobów i potencjału normalnego środowiska społecznego. Celem staje się umoŜliwienie 

jednostkom z niepełnosprawnością funkcjonowania zgodnie z normami przyjętymi w danej 

zbiorowości. Cel ten realizowany jest nie tylko poprzez pracę bezpośrednią z osobami z 

niepełnosprawnością, ale takŜe poprzez oddziaływanie na nich otaczającej zbiorowości. 

Wszystkie podejmowane działania normalizacyjne mają ma celu poprawę jakości Ŝycia osób 

niepełnosprawnych. Model oddziaływań rehabilitacyjnych przedstawia K. Błeszyńska (2001). 

 

Rysunek 3.10 Model oddziaływań rehabilitacyjnych  

Źródło: K. Błeszyńska, 2001. 

Autorka podkreśla obowiązek państwa w organizowaniu programów wspomagających 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w normalnym środowisku. Podstawową ich zasadę 

stanowi poszanowanie podmiotowości i autonomii rozumianej jako realizowane na miarę 

moŜliwości podmiotu prawo do podejmowania decyzji, świadomego wyboru oraz 

podnoszenia związanej z tymi wyborami odpowiedzialności.  

Ścisły związek jakości Ŝycia z psychospołeczną autonomią, moŜliwością 

podejmowania samodzielnych decyzji i realizacji swoich dąŜeń jest obecny w modelu 

mechanizmu Ŝycia opracowanym przez W. Dykcika (2002, s. 37-38) na podstawie propozycji 

J. Belitza. Autor podkreśla ścisły związek procesu rehabilitacji, który ma słuŜyć podnoszeniu 

jakości Ŝycia, z samostanowieniem, własnymi wyborami, decyzjami jednostki. „Dobre Ŝycie” 
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wiąŜe się z moŜliwością wpływu na jego przebieg, przeŜywania Ŝycia zgodnie z własnymi 

potrzebami i wartościami, ale w oparciu o zasoby tkwiące w rodzinie, środowisku i samej 

jednostce. 

 
Rysunek 3.11 Mechanizmy Ŝycia 

Źródło: W. Dykcik 2002, s. 38.  

Jak moŜna zauwaŜyć ze schematu W. Dykcika wybory, decyzje realizacja potrzeb 

zaleŜne są od wartości, celów zadań oraz od postaw społecznych przyjmowanych wobec osób 

z niepełnosprawnościami i ich postrzegania przez otoczenie społeczne. RównieŜ według R.L. 

Schalock (2000, s. 21) postrzeganie przez otoczenie wpływa na kształtowanie się 

wewnętrznych standardów jakości Ŝycia jednostki, jej poglądów i wartości. Podobnie M. 

Bach i M.H. Rioux (1996, za: Kowalik 2000, s. 18-19) wskazują na znaczenie przekonań 

społecznych: samostanowienia, demokratyzacji, równości w realizacji moŜliwości 

rozwojowych członków społeczeństwa i podnoszą konieczność ich upowszechniania (do 

czego moŜe przyczynić się właściwa organizacja Ŝycia społecznego). Elementy te stanowią 

standardy jakości Ŝycia. Warto tu przytoczyć pracę R.L. Schalocka i W. Kiernana (1990 za: 

Borowska-Beszta 2005, s. 375-377), która zwraca uwagę na tworzenie środowiska dobrego, 
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optymalnego, które umoŜliwia rozwój i wspiera wykorzystanie zasobów istniejących w 

osobie. Takie środowisko cechują trzy aspekty: stwarzanie moŜliwości, okazji, wzmacnianie 

dobrego samopoczucia i promowanie stabilizacji. Jakość Ŝycia, w pracach R.L. Schalocka 

(1993, za: Juros 1997, s. 298), pozostaje w ścisłym związku z jakością ofert pomocowych 

proponowanych osobom z niepełnosprawnością przez społeczeństwo. Autor zwraca uwagę, 

Ŝe prowadzone badania nad jakością Ŝycia powinny dotyczyć oprócz planowania wsparcia i 

pomocy równieŜ ocenę działań. Według tego autora jakość Ŝycia osób z 

niepełnosprawnościami pozostaje w ścisłym związku z jakością zabezpieczeń oferowanym 

przez społeczeństwo. Praca słuŜb rehabilitacyjnych jest oceniana przez osoby uprawnione i 

wpływa na całościową ocenę jakości ich Ŝycia (Kowalik, Janečka 1998, s. 24-25). Siły 

wsparcia, które tkwią w społeczeństwie mogą wyzwolić potencjał jednostki. Badania tym 

zakresie wykazały, Ŝe aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością umysłową 

zdeterminowana jest poczuciem wsparcia społecznego. NajwyŜszy jego poziom otrzymują 

badani od najbliŜszych osób. Natomiast badani nie odczuwają satysfakcji z otrzymywanego 

wsparcia ze strony osób czy instytucji powołanych do realizacji zadań na rzecz pomocy 

osobom z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Jest to wskazówką do 

prawidłowego organizowania wsparcia społecznego, które moŜe się stać istotnym czynnikiem 

podnoszenia poziomu aktywności osób niepełnosprawnych tak potrzebnego do 

autorehabilitacji (śółkowska 2002) 

Reasumując niniejsze rozwaŜania raz jeszcze naleŜy podkreślić, Ŝe rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnościami jest procesem złoŜonym, wieloetapowym i wielowymiarowym. Jego 

zadaniem jest maksymalne usprawnienia jednostek dotkniętych niepełnosprawnością, które 

odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, 

psychologicznym, pedagogicznym, społecznym i zawodowym, przy istotnym współudziale 

samych zainteresowanych. Ostatecznym celem rehabilitacji jest osiągnięcie przez osoby z 

niepełnosprawnościami najwyŜszego moŜliwego poziomu niezaleŜności i samodzielności, 

umoŜliwienie jednostce poczucia sprawstwa. WiąŜe się to ściśle z jakością Ŝycia, która jest 

pojęciem organizującym proces rehabilitacji. Jakość Ŝycia w tym aspekcie, jak wykazano 

powyŜej, wiąŜe się z działalnością, która umoŜliwia rozwój jednostki, wspiera 

wykorzystywanie zasobów tkwiących w samej jednostce i tworzy optymalne środowisko. Jest 

to celem procesu normalizacji do którego dąŜą wszelkie działania społeczne w tym zakresie. 

Podjęte rozwaŜania nad jakość Ŝycia osób z niepełnosprawnością umysłową jako 

wyznacznika integracji społecznej wskazują na wiele pytań, które nadal pozostają otwarte. 
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Systematyzując zagadnienie jakości Ŝycia w odniesieniu do osób z upośledzeniem 

umysłowym naleŜy zwrócić uwagę na kształtujące go czynniki i wyznaczniki, które 

determinują jego poziom. Wymaga to kontynuowania badań i pogłębiania podejmowanych 

analiz. Interesującą tu kwestią jest uchwycenie podobieństw i róŜnic w kształtowaniu się 

jakości Ŝycia osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie, 

Ŝe pozwolą one na uchwycenie moŜliwości prawidłowego programowania rozwoju jednostek 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Dotyczy to zwłaszcza uchwycenia zarówno 

wspólnych elementów drogi Ŝyciowej jak i indywidualnych cech właściwych tylko grupie z 

upośledzeniem umysłowym. W podejmowanych badaniach wiodącą tezą będzie myśl, Ŝe 

codzienne doświadczanie Ŝycia jest wspólne dla wszystkich ludzi. RóŜnice mogą dotyczyć 

interpretacji zdobywanych doświadczeń. Zatem rozpoznanie dynamiki procesu jakości Ŝycia z 

jego prawidłowościami u osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest 

interesującym wymiarem podjętych badań. 
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ROZDZIAŁ 4 
Metodologiczne podstawy badań 

 

4.1. Cel, przedmiot i typ badań 

Cel społecznej integracji ludzi z niepełnosprawnością umysłową moŜna wyrazić próbą 

unormowania ich sytuacji w środowisku społecznym, tak aby ich odmienność była 

przyjmowana w sposób naturalny. Sytuacja ta determinowana jest wieloma czynnikami, do 

których moŜna zaliczyć: przejawianie akceptacji tych osób przez społeczeństwo, 

umoŜliwianie osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowania w rolach społecznych, a 

takŜe ułatwienie im realizacji aktywności na właściwym dla nich poziomie. Unormowanie 

warunków Ŝyciowych osób z upośledzeniem umysłowym powinno wpłynąć na 

zlikwidowanie róŜnicy, jaka istnieje między rzeczywistością ludzi zdrowych i rzeczywistością 

ludzi z upośledzeniem umysłowym. Przebieg tego procesu moŜna obserwować poprzez 

pryzmat udziału człowieka z niepełnosprawnością w określonych sytuacjach Ŝyciowych, a 

które są funkcją samodzielności tej osoby, działań na jej rzecz, wyznawanych przez nią 

wartości oraz warunków zewnętrznych (społecznych, kulturalnych, przyrodniczych). 

Istotnymi składowymi sytuacji Ŝyciowej jest jej charakter podmiotowy (predyspozycje 

jednostki: samoświadomość, sprawczość, indywidualność, aktywność), oraz społeczny w 

którym uczestniczą inni ludzie (pojedyncze osoby, lub grupy) (Winiarski 1999, s. 293). 

WaŜnym aspektem jest teŜ edukacyjny charakter sytuacji Ŝyciowej rozumiany jako 

nabywanie przez jednostkę wiadomości i umiejętności, a takŜe względnie trwałe zmiany w 

zachowaniu na podstawie indywidualnego doświadczania (Włodarski 1993). Proces 

normalizacji Ŝycia ludzi z niepełnosprawnościami moŜna i naleŜy rozpatrywać na 

płaszczyźnie tworzenia jego jakości (Dykcik 2001). W niniejszej pracy jakość Ŝycia osób z 

upośledzeniem umysłowym rozumiany jest przez autorkę za: D. Felce (1997, s. 132) jako 

ogólny dobrostan (dobre samopoczucie), na który składają się obiektywne wyznaczniki i 

subiektywna ocena fizycznego, materialnego, społecznego, produktywnego, emocjonalnego 

dobrostanu dokonywana zgodnie z posiadanymi wartościami. Aspekt pedagogiczny jakości 

Ŝycia odnosi się głównie do hierarchii wartości, celów i aspiracji Ŝyciowych (Misiak 1999).  

Jak wykazano w części teoretycznej pracy w literaturze przedmiotu znaleźć moŜna 

liczne opracowania dotyczących rodzajów, liczebności wskaźników jakości Ŝycia (m.in. 

Withey 1974, Schneider 1975, Kolman 1977, Kowalik 1993). Sądzić naleŜy, Ŝe jedną z 

przyczyn tego stanu rzeczy jest to, Ŝe poczucie jakości Ŝycia nie jest wartością stałą, zmienia 
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się ona wraz z sytuacją społeczną, systemem wartości i potrzebami jednostek. Najczęściej 

powtarza się stwierdzenie, Ŝe jakość Ŝycia określają dwa wskaźniki: obiektywne (ilościowe, 

jakościowe, rzeczowe i wartościowe) i subiektywne (stopień zadowolenia z warunków Ŝycia). 

W grupie obiektywnych wskaźników moŜemy wydzielić kilka obszarów istotnych dla osób z 

dysfunkcjami rozwojowymi. Są to rehabilitacja medyczna, pedagogiczna, społeczna i 

zawodowa (a właściwie jej jakość i skuteczność), zabezpieczenie społeczne i infrastruktura 

(Garbat, Paszkowicz 2003, s. 198) lub w ujęciu Sęk (1993) - zespół warunków Ŝycia 

człowieka (atrybuty świata przyrody, przedmiotów, kultury i atrybuty człowieka związane z 

poziomem Ŝycia i pozycją społeczną). Z. Ratajczak (1995) stwierdza, Ŝe o poziomie poczucia 

jakości Ŝycia jednostki świadczą stany psychiczne towarzyszące mu w procesie zaspakajania 

potrzeb, będące wynikiem poznawczej oceny relacji między osobą i otoczeniem, oceny 

własnych osiągnięć i poraŜek oraz oceny szans realizacji swoich dąŜeń, pragnień i celów 

Ŝyciowych. Subiektywna ocena jakości Ŝycia to ocena osiągniętego poziomu obiektywnego, 

która odnosi się do osobistych wyobraŜeń o pewnych standardach zaspokojenia potrzeb, 

oczekiwań i aspiracji, a takŜe rezultat wewnętrznych procesów wartościowania róŜnych sfer 

Ŝycia i jego całości (Sęk 1993). Subiektywna ocena jakości Ŝycia jest w znacznej mierze 

następstwem obiektywnych zmian sytuacji podmiotu. NaleŜy teŜ przyjąć, Ŝe subiektywne 

wskaźniki jakości Ŝycia określają poczucie jakości Ŝycia (Kasprzak 19298, s. 127). Termin 

„poczucie„ wskazuje, Ŝe jest to pojęcie zrelatywizowane do podmiotu doświadczającego 

Ŝycia. Ocena siebie, własnego połoŜenia Ŝyciowego oraz środowiska jest subiektywnym 

odzwierciedleniem rzeczywistości.  

Badania uwzględniają ocenę jakości Ŝycia dokonaną przez osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. ZałoŜono, Ŝe ci ludzie nie róŜnią się w 

sposób zasadniczy od osób z normą intelektualną. Tym bardziej, Ŝe podlegają takim samym 

prawom rozwoju jak osoby pełnosprawne intelektualnie. Dodatkowo osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną są bardzo normalne w swoich potrzebach, wartościach i 

motywach działania (Kościelska 1995). Nie ma zatem powodu uwaŜać ich za inne, choć 

funkcjonujące w sposób trochę odmienny jednostki. 

W badaniach nad poczuciem jakości Ŝycia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

przyjęto zasady określone przez S.J. Taylor, R. Bogdan (1996, s. 17): 

• jakość Ŝycia musi być rozwaŜana pod względem doświadczeń subiektywnych; 

• jakość Ŝycia moŜe być róŜnie doświadczana przez róŜnych ludzi; 
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• badanie jakości Ŝycia osób zaszufladkowanych jako „opóźnione umysłowo” wymaga 

odrzucenia etykiety jaką ich opatrzono; 

• badanie jakości Ŝycia osób opóźnionych umysłowo wymaga umiejętności spojrzenia na 

świat z ich perspektywy; definicje i koncepcje jakości Ŝycia muszą uwzględniać 

indywidualne doświadczenie ludzki. 

W podjętych badaniach skoncentrowano się na analizie poczucia jakości Ŝycia w 

aspekcie podmiotowym, które dotyczy moŜliwości realizowania przez badanych własnych 

pragnień, celów, dąŜeń w poszczególnych sferach Ŝycia, z perspektywy dorosłych osób z 

niepełnosprawnością umysłową. Istotnym stało się znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki 

sposób funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie wiąŜe się z kategorią poczucia 

jakości Ŝycia? Weryfikacji badawczej zostało poddane załoŜenie, Ŝe poczucie jakości Ŝycia 

człowieka uwarunkowane jest jego sytuacją podmiotową i społeczno-edukacyjną, a 

jednocześnie determinuje ono jego funkcjonowanie, zarówno w obszarze psyche jak i polis. 

W tym aspekcie istotne znaczenie ma wieloaspektowe poznanie sytuacji ludzi z 

niepełnosprawnością: postaw społecznych wobec nich, czynników wyznaczające im miejsce 

w społeczeństwie, charakteru i rozmiarów wsparcia społecznego. Widoczna jest tu wielość jej 

uwarunkowań podmiotowych i społeczno-edukacyjnych, które tworzą sieć okoliczności 

pozostających we wzajemnej zaleŜności i wpływają na poczucie jakości Ŝycia przez 

jednostkę.  

Problemy badawcze podjęte w niniejszej pracy tworzą kontinuum na osi praktyczność- 

teoretyczność (Palka 1989, s. 59-60). Podjęte badania mają za zadanie odkryć pewne 

prawidłowości pedagogiczne, które będą efektem rozwiązania podjętych problemów 

badawczych. Jednocześnie mają za zadanie przyczynić się do rozwoju teoretycznej wiedzy 

pedagogicznej dając impuls do zmian praktyki. MoŜemy zatem określić je jako badania 

teoretyczno-praktyczne (Palka 2006, s. 99). 

W podejściu badawczym starano się wykazać drogę budowania zadowolenia z Ŝycia i 

wskazać aspekty Ŝycia, które wpływają na największe zadowolenie, a które powodują, Ŝe 

Ŝycie jest mało satysfakcjonujące. Związane jest to z próbą wykrycia róŜnic w odczuciach, 

przeŜyciach, doświadczeniach osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych 

rówieśników. 
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Przedmiotem podjętych badań było poczucie jakości Ŝycia osób z upośledzeniem 

umysłowym w okresie wczesnej dorosłości w kontekście ich sytuacji podmiotowej i 

społeczno-edukacyjnej. 

Ogólnym celem badań było poznanie poczucia jakość Ŝycia osób z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w okresie wczesnej dorosłości. 

Nakreślony cel teoretyczno-poznawczy wiązał się analizą poczucia jakości Ŝycia osób z 

upośledzeniem umysłowym w okresie wczesnej dorosłości w kontekście uwarunkowań 

podmiotowych i społeczno-edukacyjnych. Celem praktyczno-wdroŜeniowym było 

wypracowanie modelu strategii postępowania rehabilitacyjnego w działaniach 

normalizacyjnych wobec osób z upośledzeniem umysłowym. 

4.2. Problematyka badawcza 

Czynnością niezbędną do podjęcia działań badawczych i właściwego dalszego 

postępowania badawczego jest określenie problemu badawczego, który odzwierciedla 

zaleŜności między zmiennymi  

Problemy badawcze 

Problem główny: 

Jak kształtuje się poczucie jakości Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym i przez 

jakie czynniki natury podmiotowej i społeczno-edukacyjnej jest warunkowane?12 

Problemy szczegółowe: 

1. Jak przedstawia się stan zdrowia i rozwój psychofizyczny badanych? 

2. Jak badani postrzegają samych siebie? 

3. Jak kształtuje się system wartości badanych i moŜliwości jego realizacji? 

4. W jakim stopniu badani odnajdują sens własnego Ŝycia? 

5. Jakie są plany, aspiracje i cele Ŝyciowe badanych? 

                                                 

 

 

12 Szczegółowy opis badanych grup znajduje się w rozdziale 4.5 
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6. W jakim stopniu badani doświadczają poczucia osamotnienia? 

7. Jak prezentuje się sytuacja rodzinna badanych? 

8. Jak wygląda sytuacja społeczno-edukacyjna badanych?  

9. W jakim zakresie badani realizują zadania wynikające z okresu rozwojowego? 

10. Jakie stereotypy i uprzedzenia funkcjonują w środowisku społecznym badanych? 

11. Jaka zachodzi zaleŜność pomiędzy oddziaływaniami wspierającymi badanych, a ich 

poczuciem jakości Ŝycia? 

12. Jaka zachodzi zaleŜność pomiędzy czynnikami podmiotowymi, a poczuciem jakości Ŝycia 

badanych? 

13. Jaka zachodzi zaleŜność pomiędzy uwarunkowaniami społeczno-edukacyjnymi, a 

poczuciem przez nich jakości Ŝycia? 

4.3. Zmienne i wskaźniki 

Przedmiotem podjętych badań było poczucie jakości Ŝycia osób upośledzonych 

umysłowo w okresie wczesnej dorosłości w kontekście ich sytuacji podmiotowej i społeczno-

edukacyjnej. Zmienne te tworzą dwie grupy: pierwsza to zmienne niezaleŜne zawierające 

uwarunkowania podmiotowe i uwarunkowania społeczno-edukacyjne sytuacji Ŝyciowej osób 

z upośledzeniem umysłowym, które są dokładniej określone przez zmienne szczegółowe. 

Drugą grupę stanowią zmienne zaleŜne: poczucie jakości Ŝycia, oraz poczucie 

beznadziejności jako negatywna miara jakości Ŝycia. Zmienną pośredniczącą jest wsparcie 

społeczne. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe pomiędzy tymi zmiennymi zachodzi zaleŜność nie tylko 

linearna, ale i cyrkularna.  

Aby osiągnąć postawiony cel pracy naleŜy wziąć pod uwagę poniŜej przedstawione 

zmienne: 

Stan zdrowia oraz rozwój psychofizyczny badanych 

Poprzez obiektywne wskaźniki medyczne i psychologiczne wyraŜone opisowo i 

liczbowo przedstawiona zostanie zmienna określająca czynniki biopsychiczne. Analiza stanu 

zdrowia dotyczyć będzie aspektu somatycznego i fizycznego, częstotliwości występowania 

chorób, funkcjonowania analizatorów wzroku, słuchu, mowy. Wskaźnikiem sprawności 

intelektualnej jest iloraz inteligencji mierzony za pomocą testów inteligencji (wynik 

liczbowy). 
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Obraz samego siebie  

Obraz samego siebie (self-image) jest tym elementem struktury osobowości, który 

pełni funkcje integrującą, stabilizującą, reguluje aktywność jednostki, jej kontakt z 

otoczeniem, wyznacza sposób zachowaniu się w sytuacjach trudnych oraz jest źródłem 

motywacji do podjęcia pracy nad sobą, dąŜenia do stawania się coraz lepszym (Pileccy 1997). 

Analiza tej zmiennej pozwoli na poznanie oceny samego siebie przez badanych w sferze 

fizycznej, umysłowej, społecznej, emocjonalno-motywacyjnej, sprawności w działaniu i 

stosunku do przyszłości w porównaniu do rówieśników (Krzywicki 2001). 

System wartości preferowany przez badanych 

System wartości to rzeczy i zjawiska określane jako cenne, poŜądane, godne starania i 

wysiłku, niezbędne do realizacji człowieczeństwa i godności ludzkiej (Bulenda 1999). Opis 

tej zmiennej pozwoli poznać nastawienie osób z upośledzeniem umysłowym do określonych 

wartości moralno - społecznych i stwierdzić na ile te uznawane wartości są przez badanych 

wdraŜane i realizowane.  

Sens Ŝycia w poczuciu badanych 

Zmienna ta rozumiana jest dwojako: jako wartość i potrzeba. J. Aleksandrowicz 

(1987) określa „sens Ŝycia” jako cele i dąŜenia realizujące się w działaniu, któremu 

towarzyszy samoocena. Poczucie sensu Ŝycia wg V. Frankla (za: Konarska 1994) to 

najistotniejszy składnik Ŝycia psychicznego, to podmiotowa satysfakcja jednostki związana z 

działaniem celowym i ukierunkowanym na wartość. Zmienna ta powoli określić na ile badani 

posiadają przeświadczenia o znalezieniu „Ŝyciowej drogi” jako wartości, na którą 

ukierunkowane są działania.  

Plany Ŝyciowe badanych 

Z orientacją Ŝyciową związane jest formułowania planów i określanie własnych 

oczekiwań. Plan Ŝyciowy to stworzony lub dowolnie wybrany przez jednostkę waŜny cel 

główny powiązany szeregiem celów pomocniczych (Mądrzycki 1996). Zmienna ta określa 

Ŝyczenia, pragnienia zamierzenia dotyczące wyników własnego działania. Realizacja tych 

pragnień i wyobraŜeń przynosi satysfakcje i wyzwala aktywność jednostki, natomiast brak 

takich moŜliwości powoduje problemy emocjonalne. 
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Poczucie osamotnienia 

Z funkcjonowaniem w strukturach społecznych wiąŜe się poczucie osamotnienia, 

które jest rozumiane jako nieobecność lub dostrzegalny brak satysfakcjonujących związków 

społecznych z towarzyszącymi im objawami psychologicznego stresu (Rembowski 1989). 

Jest to wewnętrzny subiektywny stan osoby, ale moŜe się wiązać się z samotnością społeczną 

jak i emocjonalną. Zmienna ta wiąŜe się w ścisły sposób z badanymi, którzy często otrzymują 

zbyt małe wsparcie, są izolowani przez grupy społeczne co powoduje u nich zaburzenia 

emocjonalne, stres. 

Środowisko rodzinne badanych 

Przez środowisko rozumieć będziemy zespół warunków i czynników osobowych i 

materialnych, powstających w wyniku współdziałania ludzi odgrywających główną rolę w 

kształtowaniu się osobowości społecznej jednostki (Strelau 1979). Rodzina jest naturalnym 

środowiskiem Ŝycia i jako takie oddziałuje na nie socjalizująco, stwarzając warunki 

sprzyjające rozwojowi lub hamujące go, (...) kształtuje osobowość, postawę społeczną i 

wyznacza koleje losu (Izdebska 1993). Ze względu na potwierdzony fakt zaleŜności między 

środowiskiem rodzinnym, a funkcjonowaniem jednostki (zob: Hurlock 1986, Przetacznikowa 

1986) naleŜy przyjąć je jako zmienną w niniejszych badaniach. Wskaźnikami tej zmiennej 

będą: stosunek rodziców do osoby upośledzonej, znajomość jej sytuacji problemowej, pomoc 

i wsparcie jednostki przez rodzinę. 

Sytuacja edukacyjno-zawodowa 

Zmienna ta ma określić zakres, rodzaj i rezultat oddziaływań edukacyjnych i 

zawodowych na jednostkę, uwzględniając ich uwarunkowania jednostkowe i środowiskowe 

(Kowalik 1993). Zakres tych oddziaływań pozwoli ustalić uwarunkowania moŜliwości 

efektywnego sposobu rozwiązywania własnych problemów wynikających ze związku 

człowieka z otoczeniem w określonej przestrzeni Ŝyciowej (Sowa, Wojciechowski 2001). 

Realizacja zadań wynikających z roli związanej z wiekiem 

Celowość i sensowność Ŝyciu człowiek moŜe nadawać realizacja określonych zadań 

rozwojowych, które według Havighursta (za: Tyszkowa 1993, s. 952) pojawiają się w lub 

około pewnego okresu Ŝycia jednostki, a których pomyślna realizacja prowadzi do poczucia 

szczęścia i powodzenia w zadaniach późniejszych. Natomiast ich niewypełnienie pociąga za 

sobą brak szczęścia jednostki, dezaprobatę społeczną i trudności w zadaniach późniejszych. 

To spełnianie się w głównej mierze przypada na okres dorosłości, której miarą jest zdolność 
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człowieka do samodzielnego kształtowania własnego Ŝycia w taki sposób, aby efektywnie, 

spełniając formułowane wobec niego oczekiwania społeczne, dostarczało mu poczucia sensu 

jego egzystencji i było źródłem jego satysfakcji (tamŜe, s. 36). Odnosi się to równieŜ do 

dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W ich przypadku bycie dorosłym oznacza prawo i 

moŜliwość stawania się nim, niezaleŜnie od wizji rodziców, społeczeństwa i terapeutów 

(Dąbrowska 2003). Analiza tej zmiennej pozwoli ocenić na ile zasady te są realizowane i na 

ile badani wypełniają zadania przewidziane na okres wczesnej dorosłości. 

Percepcja osób badanych przez otoczenie społeczne 

Zmienna ta związana jest z uproszczonym wartościującym obrazem ludzi z 

niepełnosprawnością umysłową funkcjonujący w świadomości członków innych grup. 

Typową reprezentację społecznego modelu upośledzenia stanowi koncepcja dewiacji 

społecznej i naznaczenia wyjaśniające jego powstawanie jako konsekwencję reakcji 

otoczenia. Zgodnie z tym ujęciem upośledzenie jest definiowane przez odwoływanie się do 

znaczenia, jakie przypisujemy róŜnym rodzajom dewiacji. Nadawane w ten sposób 

„etykietki” wtłaczają osobę w kategorię, która wypełniona jest społecznymi znaczeniami i 

uprzedzeniami (Gustavsson, Zakrzewska-Manterys 1997, 13). Analizie poddane zostały teŜ 

istniejące w społeczeństwie stereotypy, które powstają w rezultacie bezrefleksyjnego 

przyjmowania opinii rozpowszechnionych w danym środowisku, a które rozumieć będziemy 

jako poglądy stanowiące odbicie gotowych wzorów, przyswajanych bez zastanowienia i 

konfrontowania ich z rzeczywistością (Sreber, Kurcz 2002).  

Poczucie jakości Ŝycia przez badanych 

D. Felce (1997, s. 132) określa jakość Ŝycia jako ogólny dobrostan (dobre 

samopoczucie), na który składają się obiektywne wyznaczniki i subiektywna ocena 

fizycznego, materialnego, społecznego, produktywnego, emocjonalnego dobrostanu 

dokonywana zgodnie z posiadanymi wartościami. Natomiast poczucie jakości Ŝycia związane 

jest z subiektywnym ustosunkowaniem się do tej rzeczywistości, a jej ocena kształtowana jest 

przez emocje i uczucia (Grodzicka 2002, s. 8-9). Poczucie jakości Ŝycia to satysfakcja i 

zadowolenie z warunków społecznych, materialnych, dobrostanu psychicznego, 

preferowanych wartości, które zaleŜne są od cech jednostkowych, poziomu lęku, doświadczeń 

osobistych, pozycji społecznej badanych. Zmienna ta dotyczyć będzie takŜe moŜliwości 

realizowania przez badanych własnych pragnień, celów, dąŜeń, zwłaszcza w takich sferach 

jak rodzina, praca, pozycja społeczna itp. w sposób podmiotowy i przeŜyciowy. E. Kasprzak 
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(1998, s. 127) dodaje, Ŝe: „subiektywne wskaźniki jakości Ŝycia określają poczucie jakości 

Ŝycia. Subiektywna ocena jakości Ŝycia jest w znacznej mierze następstwem obiektywnych 

zmian sytuacji podmiotu”.  

Postrzeganie własnej przyszłości 

Beznadziejność jest, obok negatywnego obrazu siebie i świata, trzecim podstawowym 

objawem depresji. Natomiast w badaniach dotyczących jakości Ŝycia poczucie 

beznadziejności jest uznawane za jedną z jej negatywnych miar. Poczucie beznadziejności 

polega na tym, Ŝe „osoba systematycznie fałszywie wyjaśnia swoje doświadczenia, bez 

obiektywnej podstawy przewiduje negatywne wyniki własnych działań i realizacji waŜnych 

celów w Ŝyciu” (Beck, Kovacs, Weissman 1975, s. 147).  

Rodzaj, charakter i zakres wsparcia społecznego 

Wsparcie społeczne określa się jako rodzaj interakcji społecznej podjętej przez jedną 

lub dwie strony w sytuacji problemowej, w której dochodzi do wymiany informacji 

emocjonalnej lub instrumentalnej. Wymiana ta moŜe być jednostronna lub dwustronna, moŜe 

być stała lub zmieniać się. Zawsze istnieje w takim układzie osoba lub grupa pomagająca i 

odbierająca wsparcia. Jej celem jest zbliŜenie jednego lub obu uczestników do rozwiązania 

problemu, przezwycięŜenia trudności, reorganizacji zakłóconej relacji z otoczeniem i 

podtrzymanie emocjonalne. Dla jej skuteczności istotna jest trafność między oczekiwaniami, 

a uzyskanym wsparciem (Kawula 1999, Sęk 1993). Analizie poddana zostanie zakres i 

poziomu wsparcia ze strony rodziny, instytucji, państwa.  

PoniŜsza tabela prezentuje dokładny wykaz zmiennych oraz wskaźników.  

Lista zmiennych i ich wskaźników. 

RODZAJ ZMIENYCH 
Zmienne niezaleŜne Zmienne szczegółowe 

WSKAŹNIKI 

Uwarunkowania 
indywidualne 

Stan zdrowia i rozwój 
psychofizyczny badanych 

 
Percepcja siebie i własnej 

odrębności. 
 
 

Hierarchia preferowanych 
wartości  

 
Sens Ŝycia 

 
 

Plany i oczekiwania Ŝyciowe 
 
 
 

obiektywne wskaźniki medyczne i psychologiczne wyraŜone 
opisowo i liczbowo  

 
cechy indywidualne badanych określone na podstawie 

Kwestionariusza Samowiedzy 
 i Samooceny Krzywickiego 

 
zespół wartości cenionych przez badanych określonych na 

podstawie Skali Wartości  
 

zbiór twierdzeń wskazujących na poczucie sensu Ŝycia u 
badanych na podstawie Testu Sensu śycia 

 
plany Ŝyciowe badanych zdefiniowane przy pomocy 

kwestionariusza wywiadu w treści wypowiedzi werbalnych 
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Poczucie osamotnienia 
 

poziom poczucia braku więzi społecznych z otoczeniem, braku 
poczucia więzi emocjonalnej z najbliŜszymi osobami określone 

na podstawie Skali UCLA 
Uwarunkowania 

społeczno-edukacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Warunki Ŝycia wyznaczone 
przez środowisko rodzinne 

 
 
 
 

Sytuacja edukacyjno- 
zawodowa 

 
 

Realizacja zadań 
wynikających z roli związanej 

z wiekiem 
 

Percepcja osób 
upośledzonych przez 
otoczenie społeczne 

cechy środowiska rodzinnego, określone na podstawie twierdzeń 
charakteryzujących rodzinę, zainteresowania rodziców 

problemami osób z upośledzeniem, pomoc  
i wsparcie rodziny w percepcji badanych diagnozowane przy 

pomocy kwestionariusza wywiadu  
 

obiektywne wskaźniki, dostarczające informacji o 
podejmowanych działaniach edukacyjnych i zawodowych 

wobec badanych wyraŜone opisowo  
  

poziom wypełniania zadań rozwojowych związanych z wiekiem 
przez badanych określonych na podstawie kwestionariusza 

wywiadu w treści wypowiedzi werbalnych 
 

zbiór twierdzeń, zdefiniowanych przy pomocy Skali Dystans 
Społeczny Bogadrusa wg Giryńskiego 

Zmienna pośredniczące    
wsparcie społeczne 

 
 
 
 

stan, jakość i charakter wsparcia społecznego wobec badanych 
określony na podstawie twierdzeń zawartych w Kwestionariuszu 

Wsparcia Społecznego Norbecka (NSSQ) 
Zmienne zaleŜne Zmienne szczegółowe  

poczucie jakości Ŝycia 
 
 
 
 
 

Postrzeganie i ocena 
własnej przyszłości 

zadowolenie 
produktywność 

moŜliwości działania 
przynaleŜność do 

społeczności 
 

samopoczucie fizyczne 
 

zbiór twierdzeń wskazujących na poziom i charakter poczucia 
jakości Ŝycia badanych zdefiniowanych przy pomoc 

Kwestionariusza Poczucia Jakości śycia (w tłum. A. Juros) 
uzupełnionego testem KINDL,  

 
 

Postawy badanych wobec przyszłości określone na podstawie 
twierdzeń zawartych w Skali Poczucia Beznadziejności Becka 

(HS) 

 

Schemat związków między badanymi zmiennymi 

Zmienne niezaleŜne 
uwarunkowania indywidualne 
uwarunkowania społeczno- 

edukacyjne sytuacji Ŝyciowej osób 
upośledzonych umysłowo 

 
   

 
 
 
 

 Zmienna pośrednicząca  
wsparcie społeczne 

 

 

4.4. Metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach  

Podstawową metodą planowaną w niniejszych badaniach był sondaŜ diagnostyczny 

oraz dodatkowo metoda indywidualnych przypadków. SondaŜ diagnostyczny to wg T. Pilcha 

(1995, s. 51) to sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych 

oraz o dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, 

Zmienne zaleŜne 
poczucie jakości Ŝycia 

postrzeganie i ocena własnej 
przyszłości 
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nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach 

instytucjonalnie nie zlokalizowanych - posiadających znaczenie wychowawcze - w oparciu o 

specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko 

występuje. Natomiast metoda indywidualnych przypadków to sposób badania polegający na 

analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub 

na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych 

biografii ludzkich (tamŜe s. 48). Metody te pozwoliły zrealizować załoŜony cel teoretyczno-

poznawczy. W ramach sondaŜu diagnostycznego zastosowano następujące techniki badań: 

analiza dokumentów, ankieta, wywiad. Analiza dokumentów pozwoliła na dokonanie 

prawidłowego doboru osób do badań na podstawie orzeczeń psychologicznych (osoby z 

lekkim upośledzeniem umysłowym). Natomiast wywiad umoŜliwił poznanie danej osoby oraz 

jej sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, sytuacji osobistej.  

Wymienione techniki realizowane będą poprzez zastosowanie następujących narzędzi 

badawczych: 

1. Kwestionariusz wywiadu z badanymi wersja A dla osób z upośledzeniem umysłowym 

dotyczącym sytuacji społecznej oraz wersja B dla osób w normie intelektualnej - 

konstrukcja własna, 

2. Kwestionariuszu Poczucia Jakości śycia - R.L. Schalock, K.D. Keith (tłum. A. Juros) 

(wersja A dla osób z upośledzeniem, wersja B dla osób w normie), 

3. Kwestionariusz Wsparcia Społecznego Norbecka (NSSQ - The Need of Support and 

Service Questionnaire), 

4. Skala Osamotnienia UCLA, 

5. Kwestionariusz Samowiedzy i Samooceny Krzywickiego, 

6. Skala Dystansu Społecznego Bogadrusa (A. Giryński, S. Przybylski), 

7. Test Sensu śycia (J.C. Crumbaugh’a i L. Maholick’a), 

8. Skala Wartości, 

9. Kwestionariusz Poczucia Beznadziejności Becka. 

Posługując się narzędziami psychologicznymi korzystano z konsultacji 

psychologicznych zarówno w toku badań jak i przy interpretacji wyników. 
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Kwestionariusz wywiadu 

Narzędziem, które umoŜliwia opis grupy badanych oraz wykorzystanie zebranych 

informacji jako analizowanych zmiennych jest kwestionariusz wywiadu. Zawiera on pytania 

o opinię respondentów, ale teŜ pytania o fakty dotyczące badanych problemów. Składa się on 

z 53 pytań. Kwestionariusz podzielony jest na 6 części, które dotyczą: sytuacji rozwojowej 

badanych (13 pytań), sytuacji bytowej, opisu ich środowiska rodzinnego (14 pytań), sytuacji 

społecznej (7 pytań), sytuacji dotyczącej pracy lub jej braku (6 pytań), realizacji zadań 

rozwojowych i planów Ŝyciowych respondentów (13 pytań). Pytania w kwestionariuszu 

wywiadu mają charakter zamknięty, półotwarty lub otwarty. Odpowiedzi badanych na pytania 

zamknięte zostały pogrupowane według podanych kategorii, natomiast odpowiedzi na pytania 

półotwarte lub zamknięte zostały opisane według kategorii stworzonych na potrzeby badań. 

Kwestionariusz Poczucia Jakości śycia - R.L. Shalock, K.D. Keith (tłum. A. Juros) 

(wersja A dla osób z upośledzeniem, wersja B dla osób w normie). 

Zgodnie z załoŜeniami badawczymi narzędzie do pomiaru jakość Ŝycia miało dawać 

moŜliwość zbadania subiektywnego jej odczucia. W badaniach zastosowano Kwestionariusz 

Poczucia Jakości śycia - wersję zmodyfikowaną do potrzeb badań. Podstawą stała się polska 

wersja Kwestionariusz QOL (Quality of Life Questionaire) Roberta L. Schalocka i in (1990). 

Tłumaczenia i adaptacji tego kwestionariusza do warunków polskich dokonała A. Firkowska- 

Mankiewicz (1993). A.Ł. Juros (1997) opracowany kwestionariusz wykorzystał do własnych 

badań w 1997r. Narzędzie to opracowane zostało specjalnie dla osób z niepełnosprawnością 

umysłową. Oznacza to, Ŝe jego konstrukcja uwzględnia ich ograniczenia wynikające z 

poziomu funkcjonowania poznawczego. QOL dopuszcza modyfikację zwrotów w zakresie 

poszczególnych podskal tak, aby osoba badana mogła zrozumieć intencję badającego. 

Kwestionariusz wykorzystywany był równieŜ do badania osób w normie (Oleś 2003).  

Kwestionariusz umoŜliwia zbadanie poziomu poczucia jakości Ŝycia badanych osób 

oraz na jego dokładny opis. Ta szczegółowa analiza moŜliwa jest dzięki analizie poczucia 

jakości Ŝycia z uwzględnieniem czterech wymiarów: I- zadowolenie/satysfakcja - obejmuje 

ogólne poczucie zadowolenia z tego co niesie Ŝycie, z aktualnej sytuacji domowej, II- 

produktywność - dotyczy poczucia własnej wartości związane z wykonywaniem pracy, ocenia 

poczucie samodzielności i zadowolenia z pracy, III- moŜliwość działania/niezaleŜność - 

ocenia samodzielność oraz moŜliwość kontroli podejmowanych wyborów w swoim Ŝyciu, 

IV- przynaleŜność do społeczności/integracja społeczna - obejmuje odzwierciedlenie 
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uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i lokalnym, poczucie przynaleŜności do grupy. Te 

komponenty jakości Ŝycia zostały wzbogacone o wymiar V- tj. samopoczucie fizyczne, które 

jest jednym z elementów dobrostanu. W pedagogice specjalnej jakość Ŝycia jest teŜ 

traktowana jako ocena rehabilitacji, zatem musi się koncentrować na obrazie osoby 

niepełnosprawnej równieŜ w aspekcie zdrowia fizycznego. Pytania dotyczące tej sfery Ŝycia 

zostały zaadoptowane z kwestionariusza KINDL do mierzenia związanej ze zdrowiem jakości 

Ŝycia dzieci i młodzieŜy (www.kindl.org). Wymiar ten mierzy subiektywną ocenę zdrowia 

niezaleŜnie od statusu zdrowotnego. Samopoczucie fizyczne - pozwala określić stopień 

zadowolenia ze zdrowia, określić poziom dbałości o własne zdrowie. W badaniach 

zachowano zasadę obliczania wyników stosowanych w wersji podstawowej QOL.  

KaŜdy z wymienionych wymiarów zawiera od 10 do 12 itemów. Badani oceniają 

kaŜdy item, pod względem zgodności z ich rzeczywistym Ŝyciem. Odpowiedzi rejestrowane 

są na trzy stopniowej skali punktacji od 1 do 3. Uwzględniając ograniczenia badanych podane 

są opisy punktów, co umoŜliwia wybór odpowiedzi. Minimalny wynik dla kaŜdego z 

wymiarów to 10-12 maksymalny 30-36, a dla całej skali 156 pkt. Rzetelność kwestionariusza 

oszacowano metodą α-Crombacha. Zgodność wewnętrzna całego kwestionariusza okazała się 

wysoka (współczynnik α-Crombacha = 0,81) 

Kwestionariusz Wsparcia Społecznego Norbecka (NSSQ) 

Do badania wsparcia społecznego i jego sieci w populacji słuŜy Kwestionariusz 

Wsparcia Społecznego (NSSQ - J.S. Norbeck). Informacje zdobyte na jego podstawie dotyczą 

źródeł wsparcia oraz osób, które zapewniają emocjonalną, materialną i instrumentalna pomoc 

badanym w ich codziennych problemach. Osoby biorące udział w badaniu mają za zadanie 

wymienienia 5 znaczących osób w ich Ŝyciu. Ograniczenie liczby podawanych osób zostało 

wprowadzone w stosunku do oryginału testu po przeprowadzonych badaniach pilotaŜowych, 

w których badani mieli trudność z wymienieniem większej liczby osób.  

Badane osoby określają powiązania jakie łączą ich z daną osobą (np. kolega, 

nauczyciel, rodzic). Następnie kolejno odpowiadają na pytania, w jakim stopniu dane osoby 

sprawiają, Ŝe badani czują się szczęśliwi, szanowani, podziwiani, na ile ufają danej osobie 

oraz w jakim zakresie mogą liczyć na pomoc umysłową, fizyczną, materialną z ich strony. 

Pytania dotyczą teŜ długości trwania znajomości, częstotliwości kontaktów z podana osobą, a 

takŜe utracie z nią kontaktów. Badani w stosunku do kaŜdej osoby udzielają odpowiedzi na 

pytania wybierając jeden z podanych pięciu wariantów. Po zliczeniu punktów według klucza 
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otrzymuje się ocenę w zakresie trzech skal: emocji, afirmacji, pomocy oraz sumy 

funkcjonalnej. Po analizie wyników moŜna określić najbardziej skuteczne rodzaje i źródła 

wsparcia.  

Skala Osamotnienia UCLA 

Wsparcie społeczne, a właściwie jego brak wiąŜe się nieodłącznie z poczuciem 

osamotnienia. Rozumianym tu jako nieobecności lub dostrzegalny brak satysfakcjonujących 

związków społecznych z towarzyszącymi im objawami stresu psychologicznego (Young 

1980 za: Rembowski 1989). Skalą, która odzwierciedla trzy czynniki samotności: poczucie 

braku bliskiego, osobistego kontaktu z ludźmi, braków więzów społecznych i emocjonalnych 

z osobami z otoczenia oraz brak przynaleŜności do grupy jest skala UCLA (University 

California and Los Angeles) opracowana przez D. Russella, L. Pepla, C. Cutrona (1980) 

(Rembowski 1992). Skala ta składa się z 20 pytań (np. „Jak często ma Pan(i) odczucie, Ŝe jest 

zgrany(a) z ludźmi z Pana(i) otoczenia?”, „Jak często odczuwa Pan(i) brak towarzystwa i 

bliskości innych ludzi?”). Na kaŜde pytanie respondenci mogą udzielić odpowiedzi na skali 

od 1 do 4, gdzie: 1- nigdy, 2- rzadko, 3- czasami, 4- zawsze. Rozpiętość skali wynosi 20 

(najmniejsza samotność) do 80 (największa samotność). Skala jest rzetelna na poziomie α 

Cronbacha = 0,90 przy N = 259 dla populacji polskiej. Skala samotności UCLA uzyskała 

wysoką wewnętrzną zgodność (współczynnik alfa). Wyniki skali UCLA okazały się teŜ 

związane z niską samooceną, korelowały teŜ z odczuciem „zamknięcia w sobie” (r = 0,54), 

„braku spokoju wewnętrznego” (r =0,38), „znudzenia” (r =0,36). (Rembowski 1991). 

Kwestionariusz Samowiedzy i Samooceny Krzywickiego 

Kwestionariusz został stworzony z myślą o diagnozowaniu samowiedzy u osób z 

upośledzeniem umysłowym. W badaniach porównawczych autor kwestionariusza badał grupę 

osób w normie intelektualnej (Krzywicki 2002). Zatem równieŜ w prowadzonych badaniach 

zastosowany został w takiej samej wersji zarówno w grupach osób z normą intelektualną jak i 

upośledzonych. Narzędzie to pozwala określić poziom samooceny badanej osoby oraz jej 

cechy specyficznych. 

Kwestionariusz składa się z 50 krótkich stwierdzeń (do badania wykorzystano 48) 

dotyczących 6 aspektów własnej osoby (sfera fizyczna, umysłowa, działania, emocjonalno- 

motywacyjna, społeczna, stosunek do przeszłości). Badane osoby mają wyrazić swój stosunek 

do kolejnych stwierdzeń i zaznaczyć swój wybór na 5-stopniowej skali: zdecydowanie gorzej 

niŜ inni - pozycja 1 na skali ocen, raczej gorzej niŜ inni - pozycja 2; tak samo jak inni - 
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pozycja 3; raczej lepiej niŜ inni - pozycja 4; zdecydowanie lepiej niŜ inni - pozycja 5. 

Wszystkie odpowiedzi zaleŜą od tego jak badany określa siebie w stosunku do swoich 

rówieśników. Wynik, który jest sumą punktów odpowiadających oznaczeniom na skali od 1 

do 5, stanowi poziom samooceny badanej jednostki. Mała liczba punktów oznacza niski 

poziom samooceny, a duŜa liczba punktów - wysoki poziom samooceny. W taki sam sposób 

moŜna określić poziom samooceny dla sześciu podskal. Cechy wyraźnie specyficzne dla 

badanej osoby to odpowiedzi określone przez nią na skali ocen na pozycji 1 i 5; cechy mało 

specyficzne to wybory pozycji 2 i 4, a niespecyficzne to 3 (Brzezińska, Krzywicki 2001). 

Skala Dystansu Społecznego Bogardusa (w adaptacji wg Giryńskiego)  

Skala Dystansu Społecznego Bogardusa mierzy dystans społeczny wobec róŜnych 

form niepełnosprawności za pomocą ich werbalnych wskaźników. Badania z jego uŜyciem 

miały na celu charakterystykę postaw osób pełnosprawnych wobec osób z 

niepełnosprawnościami, które w tej pracy będą oznaczać względnie trwałą strukturę procesów 

poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraŜa się określony 

stosunek wobec danego przedmiotu (Mika 1982). Badane grupy to osoby w normie 

intelektualnej w okresie wczesnej dorosłości (80 osób), dwie grupy porównawcze - jedna 

osób pracujących i druga niepracujących. 

Test składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy opinii na temat sytuacji 

dotykających bezpośrednio badanych. W tej części poproszono badanych o podanie określeń, 

które charakteryzują, kaŜdą z wymienionych kategorii osób z niepełnosprawnościami. Skala 

Dystansu Społecznego Bogardusa słuŜy do badaniu dystansu społecznego wobec czterech 

kategorii niepełnosprawności: osób upośledzonych, niesłyszących, kalekich i niewidzących.  

Zdaniem osoby badanej było określenie na 5- cio stopniowej skali (5- zdecydowanie 

tak, 4- raczej tak, 3- nie wiem, 2- raczej nie, 1- zdecydowanie nie) stopnia akceptacji 4 

kategorii osób niepełnosprawnych w róŜnych sytuacjach społecznych moŜliwych do 

zaistnienia z udziałem tych osób. Druga część testu dotyczy opinii badanych na temat sytuacji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami. Skala Dystansu Społecznego Bogardusa z jej 

modyfikacjami jest narzędziem rzetelnym i trafnym. Jak donosi D. Majewska (1986) 

rzetelność skali jest wysoka i wynosi 0,90.  
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Test Sensu śycia (Purpose in Life Test - PLT, J.C. Crumbaugh’a i L. Maholick’a, 

adapt. Z. PłuŜek) 

Skala Sensu śycia znana jest w literaturze polskiej pod nazwą „Test Sensu śycia” 

(skrót PLT). Podstawą testu jest koncepcja V.E. Frankla, który zajmował się w swoich 

badaniach określeniem sensu Ŝycia. Zakładał on, Ŝe człowiek poprzez swoje działania dąŜy do 

znalezienia sensu Ŝycia i do zrealizowania go we wszystkich aspektach swej egzystencji.  

Test ten w oryginalnej wersji skonstruowany był w 1963r. i słuŜył do ilościowego 

ujęcia stanu określanego przez V.E. Frankla jako nerwica egzystencjonalna. W badaniach 

własnych nie jest interesujący ten aspekt, poniewaŜ nie zakłada się nerwicy egzystencjonalnej 

u któregokolwiek z badanych. Natomiast interesujący jest tu poziom poczucia sensu Ŝycia w 

badanych grupach i czy róŜnicuje on je między sobą  

Skala składa się z trzech części: A, B, C. Część A utworzona z 20 twierdzeń, które na 

potrzeby badań ograniczono do 18. Po konsultacji z psychologiem odrzucono pytania 

dotyczące śmierci i samobójstwa. ZałoŜono, Ŝe odpowiedzi na te pytania u osób we wczesnej 

fazie dorosłości nie zaleŜą od poczucia sensu Ŝycia, ale innych czynników (por. Rorat 2006). 

Osoby w tym wieku nie są przygotowana na własną śmierć.  

Badani ustosunkowując się do treści pytania musi wybrać cyfrę od 1 do 7, oznaczając 

natęŜenie aprobaty lub dezaprobaty wobec twierdzenia. Cyfra 1 oznacza brak zgodności, 

cyfra 7 - najwyŜsze nasilenie zgodności, cyfra 4 oznacza stan neutralny. Punkty uzyskane we 

wszystkich pozycjach sumuje się i jest to podstawą do ilościowej oceny wyników. Im 

uzyskany wynik jest wyŜszy, tym wyŜsze jest zaspokojenie dąŜenia do znalezienia sensu 

Ŝycia. Część B stanowi 13 zdań niedokończonych i ma charakter metody projekcyjnej, a część 

C jest zachętą do wypowiedzi wolnej na temat swoich emocji, dąŜeń i celów Ŝyciowych. 

Wypowiedz te wykorzystano przy opisie indywidualnych przypadków. 

W badaniach analizie poddano jedynie część A ze względu na moŜliwość analizy 

ilościowej. Suma punktów surowych jest wskaźnikiem nasilenia posiadanego poczucia sensu 

Ŝycia.  

Skala Wartości Schelerowskich (wersja D-50) 

Skala wartości Schelerowskich SWS w opracowaniu P. Brzozowskiego (1995) składa 

się z 50 wartości. Tworzą one sześć skal podstawowych. Są to podskalne wartości: 

hedonistycznych, witalnych, estetycznych, prawdy, moralnych  i świętych. Skala umoŜliwia 
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poznanie subiektywnej waŜności 50 wartości, a takŜe pozwala na ocenę podobieństwa 

wartości subiektywnych do obiektywnego i idealnego prototypu.  

Na poszczególne podskale podstawowe składają się następujące pozycje: 

• podskala wartości Hedonistycznych - 8 pozycji: dostatnie Ŝycie, miłość erotyczna, posiadanie, 

przyjemność, radość Ŝycia, wygoda, wypoczęcie, Ŝycie pełne wraŜeń, 

• podskala wartości Witalnych - 6 pozycji: odporność na zmęczenie, siła fizyczna, sprawność, 

spręŜystość ciała, umiejętność znoszenia chłodu, umiejętność znoszenia głodu, 

• podskala wartości Estetycznych - 7 pozycji: elegancja, gustowność, harmonia, ład rzeczy, 

proporcjonalność kształtów, regularność rysów, uporządkowanie, 

• podskala wartości Prawdy - 8 pozycji: inteligencja, logiczność, mądrość, obiektywność, 

otwarty umysł, rozumienie, szerokie horyzonty umysłowe, wiedza. 

• podskala wartości Moralnych - 11 pozycji: dobroć, honor, miłość bliźniego, pokój, pomaganie 

innym, prawdomówność, rzetelność, szczerość, uczciwość, uprzejmość, Ŝyczliwość. 

• podskala wartości Świętych - 10 pozycji: Bóg, kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, państwo, 

patriotyzm, wiara, zbawienie, Ŝycie wieczne 

Zadanie badanych polega na dokonaniu, na 101-punktowej skali, oceny subiektywnej 

waŜności kaŜdej wartości. Narzędzie prezentuje zadawalające właściwości psychometryczne 

zarówno pod względem trafności jak i rzetelności W przeprowadzonych badaniach P. 

Brzozowskiego (1995) rzetelność wyniosła α-Cronbacha = 0,91. 

Skala Poczucia Beznadziejności Becka 

Skala Poczucia Beznadziejności Becka jest narzędziem badawczym dość powszechnie 

uŜywanym jako jedna z negatywnych miar do badania jakości Ŝycia (Czapiński 1992, Boski 

1992, Derbis 2000, Giovagnoli, Avanzini 2000, Schimmer, Elliott, Abbey, Raiz, Keating, 

Beanlands, McCay, Messner, Lipton, Devins 2001). Odnosi się ona bezpośrednio do trzeciego 

elementu depresyjnej triady poznawczej - negatywnej i pesymistycznej oceny przyszłości. 

Narzędzie to składa się z dwudziestu twierdzeń, na które respondent odpowiada twierdząco 

lub przecząco, w zaleŜności od tego, czy zgadza się lub nie z przedstawionymi twierdzeniami. 

Im wyŜszą liczbę punktów uzyskuje osoba badana, tym większe jest jej poczucie 

beznadziejności. Rzetelność dla całej skali, w zaleŜności od populacji, na której dokonywano 

pomiaru oraz zastosowanej metody, kształtuje się w granicach od 0,65 do 0,93 (Beck 1974). 
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4.5. Charakterystyka badanej próby 

Cel oraz przedmiot i problematyka pracy wyznaczały podstawowe kryteria doboru 

grupy pod względem jakościowym i ilościowym. Kryterium jakościowe ograniczało badaną 

próbę do grupy osób w normie intelektualnej i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 

które w czasie badań miały między 20, a 35 lat. Przedział wiekowy badanych wyznacza etap 

Ŝycia człowieka zwany okresem wczesnej dorosłości (Brzezińska 2005, s. 9).  

Badaniami objęto osoby funkcjonujące na otwartym rynku pracy - samodzielnie 

zarobkujące, zamieszkujące z rodziną generacyjną. 

Zasadniczą grupę badanych stanowiło 160 osób. W doborze grup (A, B, C, D) 

porównawczych przyjęto następujące kryteria: poziom intelektualny i wykonywanie pracy 

zawodowej.  

Grupa A - 40 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, funkcjonujących w 

środowisku rodzinnym, na utrzymaniu rodziców bez aktywności zawodowej - na potrzeby 

pracy określanej jako grupa osób upośledzonych umysłowo niepracujących - „UN”, 

Grupa B - 40 osób z normą intelektualną, funkcjonujących w środowisku rodzinnym, na 

utrzymaniu rodziców bez aktywności zawodowej - na potrzeby pracy określanej jako grupa 

osób w normie intelektualnej niepracujących - „NN”, 

Grupa C - 40 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pracujących, 

samodzielnie zarobkujących, funkcjonujących w środowisku rodzinnym - na potrzeby pracy 

określanej jako grupa osób upośledzonych umysłowo pracujących - „UP”, 

Grupa D - 40 osób z normą intelektualną, pracujących, samodzielne zarobkujących, 

funkcjonujących w środowisku rodzinnym - na potrzeby pracy określanej jako grupa osób w 

normie intelektualnej pracujących - „NP”. 

Przeciętny wiek badanych osób to 22 - 23 lata, zatem wszyscy badani mieszczą się w 

granicach wieku wyznaczonych okresem wczesnej dorosłości (Brzezińska 2003, Erikson 

1968). W grupie osób pracujących z normą intelektualną średnia wieku wyniosła 23 lata, a w 

grupie osób z upośledzeniem umysłowym - 22 lata. U osób niepracujących to odpowiednio 22 

lata dla badanych w normie rozwojowej i z upośledzeniem umysłowym. 
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Wiek: 

 N waŜnych Średnia Mediana 
UP 40 21,93 22,00 
NP 40 22,98 23,00 
UN 40 21,90 22,00 
NN 40 21,95 22,00 

 

Badania obejmowały absolwentów szkół zawodowych (osoby pełnosprawne) i szkół 

zawodowych specjalnych (osoby upośledzone umysłowo). Badani to mieszkańcy 

województwa małopolskiego, w szczególności samego miasta Krakowa (77%), reszta 

badanych to mieszkańcy okolicznych miejscowości - ale pracujący w Krakowie. 

Zamieszkanie: 

 UP NP UN NN 
 Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent 

pow. 100 tys.  34 85,00 34 85,00 40 100,00 32 80,00 
pow. 10 tys.  6 15,00 6 15,00 0 0,00 8 20,00 

Inne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Braki 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

4.6. Organizacja i przebieg badań 

Badanie funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo okazało się skomplikowaną 

sprawą. Pierwszą z napotkanych trudności było dotarcie do tych osób, które po ukończeniu 

szkoły „wtapiają się w społeczeństwo”. Szkoły niechętnie udzielały informacji o swoich 

absolwentach i ich miejscu zamieszkania. Ostatnim problemem było skłonienie respondentów 

do wypełnienia ankiet, co z uwagi na ich zaburzenie stanowiło dla nich spory wysiłek.  

Cykl postępowania badawczego został podzielony na dwie fazy: 

1. Badania pilotaŜowe objęły 40 osób po 10 osób z czterech grup. Zadaniem tej części badań 

była weryfikacja narzędzi badawczych, pod kątem ich zrozumienia przez osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Badania właściwe objęły grupę 160 osób i przeprowadzone zostały przy uŜyciu narzędzi 

badawczych opisanych w podrozdziale 4.  

Badania odbywały się indywidualnie, często w miejscu zamieszkania osoby badanej. 

Ze względu na rozbudowany aparat badawczy i trudność dotarcia do respondentów badania 

były bardzo czasochłonne. Pojedyncze badanie trwało około 4 godzin, dlatego w przypadku 

osób upośledzonych umysłowo odbywały się one w trakcie 2-3 spotkań.  
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4.7. Prezentacja metod statystycznych wykorzystanych w analizie 

Analizę materiału badawczego przeprowadzono za pomocą pakietu Statistica (wersja 

7.1). 

Wnioskowanie o zakładanych zaleŜnościach oparto na następujących procedurach: 

• Test rang Kruskala-Wallisa; 

• Dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) oraz porównania wielokrotne (test NIR); 

• Regresja krokowa wsteczna; 

• Test niezaleŜności Chi kwadrat. 
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ROZDZIAŁ 5 
Determinanty indywidualnej i społecznej sytuacji badanych osób 

 

5.1. Stan zdrowia i rozwój psychofizyczny  

Według klasycznej definicji WHO (1947) zdrowie określane było jako stan 

pozytywny (dobrostan) samopoczucia fizycznego i społecznego, a nie tylko jako brak 

choroby, czy kalectwa. W obecnym podejściu do zdrowia jest ono postrzegane 

wieloaspektowo gdzie oprócz wymiaru biologicznego zwraca się uwagę na jego wymiar 

psychospołeczny (Sęk 2005). To właśnie zdrowie i samopoczucie psychiczne jest podstawą 

optymalnego funkcjonowania człowieka (por. Wojnarowska, Mazur 1999, s. 4). Pojawienie 

się choroby powoduje zmianę w samopoczuciu (subiektywnie doznawane dolegliwości), w 

zmianach biologicznych (schorzenie, proces patologiczny wyraŜający się odchyleniami od 

normy) oraz zmianie statusu społecznego (społeczny wymiar choroby) (Marinkera za: 

Ossowski 1999, s. 41). W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym zaburzona sytuacja 

zdrowotna skutkuje dodatkowo zmianami w aktywności Ŝyciowej, ogranicza działania, 

zakłóca funkcjonowanie społeczne. Szczególnie trudne jest zmaganie się tych osób z 

chorobami towarzyszącymi badanym przez dłuŜszy okres Ŝycia - chorobami przewlekłymi. 

Światowa Organizacja Zdrowia określa taki stan jako m.in. trwały, wymagający specjalnego 

postępowania rehabilitacyjnego lub długiego okresu nadzoru, obserwacji i opieki (za: Pilecka 

2002, s. 15). Analiza wyników badań i analiza dokumentów pozwoliła stwierdzić, Ŝe więcej 

osób z takimi chorobami jest w grupie osób upośledzonych umysłowo niŜ w normie. Wśród 

osób upośledzonych umysłowo niepracujących 40% i 22,50% osób upośledzonych 

pracujących leczy się na przewlekłą chorobę. Natomiast w grupie osób w normie rozwojowej 

analogicznie 12,50% i 15%. Zatem widoczna jest róŜnica pomiędzy grupami osób z 

niepełnosprawnością i pełnosprawnych, których stan zdrowia rzadziej wymaga stałej opieki 

lekarskiej. 

Tabela 5.1 Ilość osób leczących się na przewlekłe choroby 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 31 34 24 35 124 

 77,50% 85,00% 60,00% 87,50%  
Tak 9 6 16 5 36 

 22,50% 15,00% 40,00% 12,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 2,9101 Df=3 P=,40569 
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Problemy zdrowotne wymagają szukania, przez badane osoby, specjalistycznej 

pomocy medycznej. W obecnej sytuacji badanych ze specjalistycznej opieki (m.in. 

okulistycznej, laryngologicznej, ortopedycznej czy neurologicznej) korzystają najczęściej 

osoby z upośledzeniem umysłowym (tabela 5.2). Najwięcej takich osób jest w grupie osób 

upośledzonych umysłowo niepracujących (47,50%). Taka sytuacja świadczy nie tylko o 

problemach zdrowotnych tej grupy, ale równieŜ o jej niskim poziomie samopoczucia 

psychofizycznego. Jest to grupa, w której wystąpiło najwięcej przypadków osób z chorobami 

przewlekłymi. TakŜe w grupie osób z upośledzeniem umysłowym pracujących 40% osób 

korzysta stale z pomocy lekarskiej. Mniejsza liczba osób korzystających ze stałej pomocy 

lekarskiej jest w grupie osób w normie rozwojowej. Wśród osób pełnosprawnych pracujących 

jest to 25% badanych, a w grupie osób niepracujących 17,50%. Biorąc pod uwagę, Ŝe 

wszyscy badani są w tym samym okresie rozwojowym widać istotną róŜnice w częstotliwości 

korzystania z opieki lekarskiej. MoŜemy zatem stwierdzić, Ŝe zaburzenie rozwojowe, jakim 

jest upośledzenie umysłowe, wiąŜe się w pewien sposób z pojawiającymi się częściej u tych 

osób problemami zdrowotnymi. 

Tabela 5.2 Stałe korzystanie przez badanych z opieki specjalistycznej lekarza 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 24 30 21 33 108 

 60,00% 75,00% 52,50% 82,50%  
Tak 16 10 19 7 52 

 40,00% 25,00% 47,50% 17,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 10,4118 df=3 P=,01538 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Istotnym elementem oceny rozwoju psychofizycznego jest poziom funkcjonowania 

intelektualnego. Dane dotyczące tego zakresu uzyskano na podstawie analizy dokumentów 

badanych i badań własnych. Dotyczy to głównie osób z upośledzeniem umysłowym. Osoby w 

normie rozwojowej rzadko posiadały opinię psychologiczną dotyczącą ich IQ. W zakresie 

rozwoju intelektualnego osoby te mieszczą się szeroko pojętej normie rozwojowej. 

Natomiast w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym moŜliwe stało się 

wyodrębnienie trzech podgrup badanych: 
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a) osoby na pograniczu upośledzenia i dolnej granicy normy - 6% przypadków (7% UP, 4% 

UN); 

b) osoby w górnych granicach upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim - 82% 

przypadków (89% UP, 75% UN); 

c) osoby w dolnych granicach upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim - 12% 

przypadków (4% UP, 21% UN). 

Wszyscy badani z grupy osób z upośledzeniem umysłowym, w okresie edukacji, 

posiadali orzeczenie o kwalifikacji do kształcenia specjalnego dla upośledzonych umysłowo 

w stopniu lekkim. Taki dokument związany jest z moŜliwością korzystania ze zorganizowanej 

instytucjonalnej pomocy. Jej inicjatorami mogą być rodzice, nauczyciele. Okres szkolny jest 

czasem, w którym poprzez intensywną pomoc psychologiczną czy rehabilitację mają 

moŜliwość lepszego rozwoju i korekcji zaburzonych funkcji.  

W okresie edukacji z pomocy logopedycznej (tabela 5.3) najczęściej korzystały osoby 

z upośledzeniem umysłowym niepracujące (32,50%) i osoby z upośledzeniem pracujące 

(17,50%). W grupie osób w normie rozwojowej pracujących tylko 10% miało problem z 

artykulacją, a grupie osób niepracujących było to 5% badanych. Związek między zmiennymi 

jest istotny statystycznie (p= 0,00001). RóŜnica ilościowa między grupami wynika ze 

specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, której często towarzyszą zaburzenia 

artykulacyjne i wady wymowy. Pomocą psychologiczną (tabela 5.4) objęte najczęściej były 

osoby z grupy osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących (30%) i pracujących (25%). 

W grupie osób pełnosprawnych zarówno pracujących i niepracujących było to 20% badanych. 

Większa liczba osób upośledzonych korzystających z tej formy wsparcia jest zrozumiała, 

zwaŜywszy na liczbę problemów jakich doświadczają te osoby w okresie rozwojowym, a 

takŜe konieczność udziału w przeprowadzanych okresowo badaniach psychologicznych 

potrzebnych choćby do orzeczeń o kształceniu specjalnym. Wpływ czynnika inteligencji ma 

tu istotne statystycznie znaczenie (p= 0,4614). 

Tabela 5.3 Korzystanie z pomocy logopedycznej przez badanych w czasie edukacji 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 33 36 27 38 134 

 82, 50% 90,00% 67, 50% 95,00%  
Tak 7 4 13 2 26 

 17,50% 10,00% 32, 50% 5,00%  
Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 25,5378 Df=3 p=,00001 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
 

Tabela 5.4 Korzystanie z pomocy psychologicznej przez badanych w czasie edukacji 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 30 32 29 32 122 

 75,00% 80,00% 70,00% 70,00%  
Tak 10 8 12 8 38 

 25,00% 20,00% 30,00% 20,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 7,9942 Df=3 p=,04614 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Kolejnymi zajęciami, które wpływają na rozwój i osiągnięcie lepszych wyników 

edukacyjnych są zajęcia reedukacyjne. Zakres udziału w nich badanych prezentuje tabela 5.5.  

Najwięcej osób biorących udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych było w 

grupie osób z upośledzeniem niepracujących (40%) i pracujących (15%). W grupie osób w 

normie rozwojowej było to tylko 10% w grupie osób pracujących i 5% w grupie osób 

niepracujących. Zmienne w obu badanych przypadkach są nieistotne statystycznie. 

Największa liczba osób biorących udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w grupie 

osób upośledzonych umysłowo niepracujących moŜe świadczyć o większych trudnościach 

tych osób w opanowaniu umiejętności szkolnych. Jednocześnie mała liczba takich osób w 

grupie osób z upośledzeniem umysłowym pracujących moŜe świadczyć o niskim 

zainteresowaniu rodziców problemami edukacyjnymi dzieci. Jak wynika z literatury 

przedmiotu rodzice ci często nie przywiązują wagi do stymulacji umiejętności szkolnych 

koncentrując się na opiece.  

WaŜnym aspektem wieku rozwojowego jest rozwój psychoruchowy. Porównują z 

innymi obszarami, w których badani wymagali pomocy, jest to obszar najmniej zaburzony 

(tabela 5.6). Najwięcej osób korzystających z zajęć rehabilitacji ruchowej było w grupie osób 

upośledzonych umysłowo niepracujących - 15,00% i w grupie osób w normie rozwojowej 

niepracujących - 7,50%. Jeśli problemy w tym zakresie utrzymują się nadal w wieku 

dorosłym moŜemy zakładać, Ŝe mogą one wpływać na problemy z pozyskaniem lub 

utrzymaniem pracy wymagającej sprawności fizycznej. Natomiast wśród pracujących 

wspomagania rozwoju ruchowego wymagało tylko 5,00% osób normie i 2,50% z 

upośledzeniem. 
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Ogólnie mała liczba osób korzystających z zajęć rehabilitacji ruchowej potwierdza 

tezę, ze rozwój ruchowy osób z lekkim upośledzeniem umysłowym jest najmniej zaburzonym 

obszarem i jest toŜsamy z rozwojem osób w normie.  

Tabela 5.5 Korzystanie z zajęć reedukacji przez badanych w czasie edukacji 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 34 36 30 38 138 

 85,00% 90,00% 60,00% 95,00% 86,25% 
Tak 6 4 10 2 22 

 15,00% 10,00% 40,00% 5,00% 13,75% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 4,2644 Df=3 p=,23430 

 

Tabela 5.6 Korzystanie z zajęć rehabilitacji ruchowej przez badanych w czasie edukacji. 

  UP NP UN NN Razem 
Nie 39 38 34 37 148 

 97, 50 95,00% 85,00% 92,50% 92,50% 
Tak 1 2 6 3 12 

 2,50% 5,00% 15,00% 7,50% 7,50% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 1,7010 Df=3 p=,63671 

 

Podsumowując analizę stanu zdrowia badanych osób moŜemy stwierdzić, Ŝe grupa 

osób z upośledzeniem umysłowym charakteryzuje się zwiększoną liczbą problemów 

medycznych. RównieŜ częściej korzystają z opieki lekarskiej niŜ osoby pełnosprawne. Obraz 

wyników w zakresie wspomagania rozwoju psychofizycznego badanych w okresie edukacji 

wykazuje istotne róŜnice między grupami w zakresie pomocy psychologicznej i 

logopedycznej. Mowa oraz rozwój sfery poznawczej osób z upośledzeniem umysłowym są 

najczęściej zaburzonymi sferami wynikającymi ze specyfiki upośledzenia umysłowego, stąd 

większa ilość osób korzystających z pomocy w tym zakresie. 

5.2. Percepcja siebie i własnej odrębności 

ToŜsamość człowieka kształtuje się w trakcie całego jego Ŝycia. NiezaleŜnie od 

poziomu umysłowego jednostki podlega ona modyfikacjom pod wpływem wydarzeń, sytuacji 

Ŝyciowych, spotkań innych ludzi. Zgodnie z załoŜeniami teorii E. H. Eriksona, struktura Ja 

stanowi pewną całość i moŜna ją scharakteryzować na dwa sposoby: na podstawie jej 

składników (treściowej zawartości) i na podstawie zasad zorganizowania tych składników 
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(Brzezińska 2000, s. 246-258). Celem analizy poznawczej w tym rozdziale stały się 

właściwości samowiedzy, a dokładnie sądy wartościujące tj. samoocena własnej osoby. J. 

Kozielecki (1986, s. 15) określa samowiedzę jako zbiór sądów i wyobraŜeń jednostki na 

temat własnego wyglądu zewnętrznego, intelektu, dojrzałości emocjonalnej, stosunków z 

innymi ludźmi czy aspiracji Ŝyciowych. Natomiast samoocena jest jednym z najwaŜniejszych 

składników nie tylko samowiedzy, ale i indywidualnego doświadczenia człowieka (por. 

Kozielecki 1981). 

Samoocena, wyraŜona jest określonym stosunkiem emocjonalnym do postrzeganych 

cech, właściwości oraz wiąŜe się z ich wartościowaniem. Stanowi zespół róŜnorodnych 

sądów i opinii, odnoszonych do swojej osoby (Z. Janiszewska-Nieścioruk, 2002).  

Obraz siebie według C. Rogersa to: „zorganizowany i zwarty zespół percepcji (pojęć, 

ocen, sądów) odnoszących się do „ja”, „mnie” oraz „moich” relacji do innych osób, 

środowiska, Ŝycia w ogólności” (za: Palak 1988, s. 17). Samoocena moŜe mieć roŜne stopnie 

generalizacji: od oceny dotyczących poszczególnych aspektów własnej osoby (np. 

inteligencji, atrakcyjności fizycznej, kompetencji interpersonalnych) do tak zwanej 

samooceny ogólnej, polegającej na całościowej ocenie siebie.  

W zakres obrazu samego siebie wchodzą następujące kategorie treściowe: 

• atrybuty fizyczne, jak np.: płeć, wiek, rasa, właściwości fizyczne, wygląd, wzrost; 

• opis zachowań, w zakres których włączone są działania, nawyki, preferencje; 

• opis emocjonalnych właściwości, np. stany uczuciowe, nastroje, emocje; 

• opis motywacji np.: spostrzegane intencje, atrybucje przyczyn; 

• właściwości poznawcze, opis własnych postaw, natura własnych myśli, teoria konstrukcji 

poznawczych (Gasiul 1992, s. 114). 

Kwestionariusz Samowiedzy i Samooceny pozwolił na poznanie poczucia wartości 

badanych w poszczególnych sferach: fizycznej, umysłowej, działania, emocjonalno- 

motywacyjnej, społecznej, stosunku do przyszłości, a takŜe ogólnej samooceny swojej osoby. 

W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym istotne było poznanie poziomu ich 

samooceny na tle spostrzegania własnej odrębności w stosunku do rówieśników i ocena 

róŜnych swoich właściwości. W badaniach wzięto pod uwagę teorię rozwoju (patrz: Piaget, 

Wygotski, Werner), która mówi, Ŝe rozwój osób upośledzonych umysłowo w porównaniu z 

osobami nieupośledzonymi ma podobny przebieg, mimo róŜnicy w tempie i poziomu 
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osiąganych właściwościach. Struktura samooceny u osób z niepełnosprawnością 

intelektualnie rozwija się wolniej, pozostaje mniej zróŜnicowana i słabiej zintegrowana, niŜ 

pełnosprawnych (Janiszewska-Nieścioruk, 2000).  

Analiza wyników uzyskanych od badanych osób przeprowadzona została w dwóch 

aspektach: porównania ocen uzyskanych przez poszczególne grupy w zakresie sześciu sfer 

oraz porównania ich wyników w ogólnej samoocenie.  

Pierwszą z omawianych sfer jest sfera fizyczna, w której obszarze dyspersja 

teoretyczna wynosi od 9 do 45 punktów. Z wyników uzyskanych przez badanych wynika, Ŝe 

czynnikiem róŜnicującym w sposób istotny samoocenę tego obszaru jest intelekt. Osoby w 

normie intelektualnej oceniały swoją sprawność fizyczną w sposób nieznacznie wyŜszy 

(28,61) niŜ osoby z upośledzeniem intelektualnym (26,40) co obrazuje tabela 5.8. Aktywność 

ruchowa stanowi ten obszar rozwoju, w którym osoba o obniŜonej sprawności umysłowej 

łatwiej niŜ w innych dziedzinach moŜe osiągnąć sukces, przeŜyć radości, odkryć swoje 

zdolności (Pileccy, 1998). Sprawność motoryczna, a przede wszystkim siła, wytrzymałość 

często staje się atutem osób z niepełnosprawnością umysłową w wykonywaniu określonych 

zawodów. Zwłaszcza tych, które wymagają fizycznych umiejętności i są oparte na sile i 

wytrzymałości. 

Tabela 5.7 Wyniki wariancji oceny sfery fizycznej przez badanych 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 121055,006 1 121055,006 4327,232 0,0000 

Intelekt 195,806 1 195,806 6,999 0,0090 
Praca 0,056 1 0,056 0,002 0,9643 

Intelekt * Praca 6,006 1 6,006 0,215 0,6438 
Błąd 4364,125 156 27,975   

Tylko efekt główny czynnika Intelekt jest istotny. 
 

Tabela 5.8 Średnie wyniki uzyskane przez grupy osób upośledzonych i osób w normie 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 26,40 80 

Norma 28,61 80 

 

Tabela 5.9 przedstawia średnie wyniki uzyskane w czterech grupach badanych w 

zakresie sfery fizycznej. Wyniki te nie odbiegają zasadniczo od siebie. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe 

najniŜszy wynik uzyskała grupa osób upośledzonych umysłowo pracujących (UP - 26,23), a 

najwyŜszy osoby pracujące w normie intelektualnej (28,83). MoŜna przypuszczać, Ŝe kontakt 

osób z upośledzeniem umysłowym z pełnosprawnymi w sytuacji pracy powoduje, Ŝe osoby te 

zauwaŜają własne ograniczenia w precyzyjności czy szybkości wykonywanych czynności. 

Jak podkreśla M. Kościelska (1998, s. 212) „ja rozwija się w toku specyficznych interakcji z 
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otoczeniem”. Spotkanie w sytuacji pracy w sposób wyraźny pozwala na spostrzeŜenie swoich 

moŜliwości i ograniczeń na tle pełnosprawnych rówieśników.  

Tabela 5.9 Średnie wyniki uzyskane przez badanych w sferze fizycznej 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 26,23 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 26,58 40 

Norma Pracuje (NP) 28,83 40 
Norma Nie pracuje (NN) 28,40 40 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,21470, p=,64375

 Pracuje
 Nie pracuje

26,23

28,82

26,57

28,40

upośledzenie norma intelektualna
25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

S
F

 

W kolejnej badanej sferze - umysłowej - badani mieli ocenić m.in. swoje moŜliwości 

uczenia się, posiadanej wiedzy na roŜne tematy, spostrzegawczości i zdolności. MoŜliwe do 

uzyskania wyniki w tym obszarze mieściły się w zakresie od 10 do 50 punktów. W badanym 

zakresie czynnikiem róŜnicującym w sposób istotny grupy osób z upośledzeniem i osób 

pełnosprawnych jest poziom intelektu (p= 0,0185) i praca (p= 0,0159). Z tego względu 

przedstawiono porównanie grup osób w normie i osób z upośledzeniem (tabela 5.11), oraz 

pracujących i pozostających bez pracy (tabela 5.12). Osoby w normie intelektualnej 

charakteryzują się przeciętnie wyŜszymi wynikami (31,18) niŜ osoby upośledzone umysłowo 

(29,13). RównieŜ czynnik pracy róŜnicuje w sposób istotny obie grupy (p= 0,0159). Osoby 

niepracujące otrzymały wyniki wyŜsze (31,20), niŜ osoby pracujące (29,14).  
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Tabela 5.10 Wyniki wariancji oceny sfery umysłowej przez badanych 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 145624,556 1 145624,556 5090,712 0,0000 

Intelekt 162,006 1 162,006 5,663 0,0185 
Praca 170,156 1 170,156 5,948 0,0159 

Intelekt * Praca 21,756 1 21,756 0,761 0,3845 
Błąd 4462,525 156 28,606   

p - level - istotność współczynnika 
Efekty główne czynników Intelekt oraz Praca są istotne. 

 

Tabela 5.11 Średnie wyniki w grupach osób upośledzonych i w normie w sferze umysłowej (czynnik 
intelektu) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 29,16 80 

Norma 31,18 80 

 

Tabela 5.12 Średnie wyniki w grupach osób pracujących i nie pracujących w sferze umysłowej (czynnik 
pracy) 

Posiadanie pracy Średnia N 
Pracuje 29,14 80 

Nie pracuje 31,20 80 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,76055, p=,38450

 Pracuje
 Nie pracuje

28,50

29,7729,82

32,58

upośledzenie norma intelektualna
28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

S
U

 

Porównując wyniki uzyskane w czterech badanych próbach (tabela 5.13) zauwaŜyć 

moŜna, Ŝe niŜszą samooceną w zakresie swoich moŜliwości umysłowych charakteryzują się 

osoby pracujące. Dotyczy to zarówno samooceny osób upośledzonych umysłowo (28,50) jak 

i osób w normie rozwojowej (29,78). Zatem dość zaskakujący jest wyŜszy poziom samooceny 

osób niepracujących (UN - 29,83, NN - 32,58). W literaturze przedmiotu podkreśla się 

znaczenie posiadania pracy jako czynnika wpływającego na moŜliwość samorealizacji i 
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rozwoju jednostki. Praca zarobkowa jest elementem satysfakcji z Ŝycia i poczucia własnej 

wartości. Otrzymany wynik osób z upośledzeniem moŜna tłumaczyć pewnymi 

mechanizmami. Analiza literatury przedmiotu (Kościelak 1989, Mikrut 1995, Mikrut 1998, 

Witkowski 1998, Janiszewska-Nieścioruk 2002) wskazuje, Ŝe u osób z upośledzeniem 

umysłowym występują takie cechy jak: osłabiony krytycyzm, duŜa sugestywność, co 

powoduje kształtowanie się samooceny nieadekwatnej, zawyŜonej. MoŜna przypuszczać, Ŝe 

właśnie ten mechanizm miał wpływ na poziom samooceny wśród badanych niepracujących 

osób z upośledzeniem umysłowym. Badacze przedmiotu (m.in. Giryński 1976, Kościelak 

1989) stwierdzają, Ŝe niesprawnych intelektualnie ludzi (w porównaniu z pełnosprawnymi 

rówieśnikami) cechuje wysoko stabilna, wręcz sztywna, niepodatna na zmiany samoocena. 

Przy czym jest ona nieadekwatna (niezgodna z rzeczywistymi moŜliwościami i 

właściwościami), w zdecydowanej większości przypadków zawyŜona. Oznacza to, Ŝe badani 

ci oceniają swoje kompetencje umysłowe niezgodnie ze stanem rzeczywistym, co potwierdza 

tezy badaczy o często zawyŜonej samoocenie osób z upośledzeniem umysłowym Mimo 

poraŜki, a taką jest brak pracy w okresie wczesnej dorosłości, osoby te wysoko oceniają swoje 

moŜliwości umysłowe. Jak się okazuje brak pracy, równieŜ w grupie osób pełnosprawnych, 

nie powoduje obniŜenia samooceny w tym zakresie. MoŜna przypuszczać zatem, Ŝe brak 

pracy nie jest spowodowany tylko brakiem ofert dla tych osób, ale być moŜe mają one zbyt 

wygórowane aspiracje co do zarobków i rodzaju wykonywanej pracy, a takŜe nieadekwatnie 

oceniają swoje moŜliwości w tym zakresie.  

Tabela 5.13 Średnie wyniki badanych w zakresie samooceny w sferze umysłowej 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 28,50 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 29,83 40 

Norma Pracuje (NP) 29,78 40 
Norma Nie pracuje (NN) 32,58 40 

 

Obszar, który jest szczególnie istotny dla realizacji zadań rozwojowych badanych, 

dotyczy sprawności z działaniu. Badani na podstawie 6 twierdzeń mieli ocenić swoją 

dokładność, niezawodność, wytrwałość i zaradność i uzyskać od 6 do 30 punktów. Po analizie 

wyników moŜna stwierdzić, ze osoby w normie intelektualnej otrzymują przeciętnie wyŜszy 

wynik (19,00) w sferze działania niŜ osoby upośledzone umysłowo (17,96). RóŜnica ta jest 

istotna statystycznie (p= 0,0363).  
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Tabela 5.14 Wyniki wariancji w ocenie sfery działania 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 54649,056 1 54649,056 5659,637 0,0000 

Intelekt 43,056 1 43,056 4,459 0,0363 
Praca 10,506 1 10,506 1,088 0,2985 

Intelekt * Praca 0,056 1 0,056 0,006 0,9393 
Błąd 1506,325 156 9,656   

Tylko efekt główny czynnika Intelekt jest istotny 

 

Tabela 5.15 Średnie wyniki uzyskane przez badanych w sferze działania (czynnik intelektu) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 17,96 80 

Norma 19,00 80 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,00583, p=,93926

 Pracuje
 Nie pracuje

17,73

18,73

18,20

19,27

upośledzenie norma intelektualna
17,4

17,6

17,8

18,0

18,2

18,4

18,6

18,8

19,0

19,2

19,4

19,6

S
D

 

Analizując wyniki czterech grup badanych moŜna zauwaŜyć, Ŝe najniŜszy wynik w 

zakresie postrzegania swoich moŜliwości w obszarze działania, charakteryzują osoby 

upośledzone umysłowo pracujące (UP), których średni wynik wynosi 17,73. Praca na 

otwartym rynku i konieczność wykonywania zadań takich samych jak osoby pełnosprawno 

powodują, Ŝe badani nie zawsze mogą im sprostać, co jest zrozumiale ze względu na 

posiadane przez nich zaburzenia. Mają małe poczucie sukcesu i sprawstwa. To postrzeganie 

odmienności w stosunku do rówieśników powoduje równieŜ hamowanie aktywności w 

rozwijaniu kontaktów społecznych i podejmowania nowych wyzwań. RównieŜ niski wynik 

otrzymała grupa osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących (UN) - 18,20 punktów. 

Jednak w tym wypadku otrzymane wyniki tłumaczy sytuacja badanych, którzy pozbawieni 

moŜliwości aktywnego działania w pracy mają obniŜoną samoocenę w stosunku do swoich 
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rówieśników. Dotyczy to zwłaszcza moŜliwości wykorzystanie umiejętności i kompetencji 

zawodowych zdobytych w toku edukacji. NajwyŜszy wynik, w zakresie oceny swoich 

moŜliwości, uzyskała grupa osób w normie niepracujących (19,28). W przypadku tej grupy 

brak pracy nie determinuje oceny sfery sprawności w działaniu. MoŜna wnioskować, Ŝe grupa 

ta porównuje swoje cechy aktywności w sytuacjach nie wymagających wysiłku takich jak 

czas wolny, aktywności domowe. Sytuacja bycia bezrobotnym powoduje brak konfrontacji z 

rówieśnikami w sytuacjach wymagających wykazania się liczniejszymi cechami tj.: 

sprawnością, wytrwałością, zaradnością, czego wymaga sytuacja pracy. Zatem moŜna 

przypuszczać, Ŝe wysoki wynik tej grupy jest wynikiem bardzo optymistycznym.  

Tabela 5.16 Średnie wyniki badanych czterech grup w sferze działania 

 

Kolejny obszar porównań z rówieśnikami dotyczył sfery emocjonalno- motywacyjnej, 

w której badani oceniali siebie pod kątem posiadanej cechy i właściwości tj: odwagi, 

cierpliwości, radości, stanowczości w odniesieniu do grup rówieśników. Dyspersja 

teoretyczna w tym obszarze wynosiła 9 - 45 punktów. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie 

czynnika istotnie róŜnicującego grupy jakim jest intelekt (p= 0,0331). Osoby w normie 

intelektualnej osiągają przeciętnie wyŜsze wyniki (28,79) niŜ osoby z upośledzeniem 

umysłowo (27,16), co przedstawia tabela 5.18  

Tabela 5.17 Wyniki wariancji w ocenie sfery emocjonalno-motywacyjnej 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 125216,100 1 125216,100 5480,301 0,0000 

Intelekt 105,625 1 105,625 4,623 0,0331 
Praca 11,025 1 11,025 0,483 0,4883 

Intelekt * Praca 4,900 1 4,900 0,214 0,6439 
Błąd 3564,350 156 22,848   

Tylko efekt główny czynnika Intelekt jest istotny. 

 

Tabela 5.18 Średnie wyniki samooceny sfery emocjonalno- motywacyjnej w grupie osób upośledzonych i w 
normie (czynnik intelektu) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 27,16 80 

Norma 28,79 80 

 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 17,73 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 18,20 40 

Norma Pracuje (NP) 18,73 40 
Norma Nie pracuje (NN) 19,28 40 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,21446, p=,64394

 Pracuje
 Nie pracuje

26,73

28,70

27,60

28,88

upośledzenie norma intelektualna
26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

S
E

M

 

Wyniki uzyskane przez cztery grupy są zbliŜone do siebie. NajniŜszą samoocenę 

zauwaŜyć moŜna w grupie osób z upośledzeniem umysłowym pracujących (UP - 26,73). 

Grupa ta ma najbardziej negatywne nastawienie do siebie jeśli chodzi o ocenę swoich 

zasobów emocjonalno - motywacyjnych w odniesieniu do rówieśników pełnosprawnych. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy znajdują potwierdzenie w literaturze przedmiotu, gdzie 

przedstawione są charakterystyczne cechy sfery emocjonalno-motywacyjnej osób z obniŜoną 

sprawnością intelektualną do której jest zaliczane m.in.: oczekiwanie niepowodzenia, 

uzaleŜnienie się od otoczenia zewnętrznego, wyuczona bezradność. Takie właściwości 

wpływają na formułowane przez jednostkę sądy o sobie. Kolejną przyczyną niskiej 

samooceny moŜe być sposób tworzenia przekonań na swój temat. Samowiedza jednostki jest 

formułowana na podstawie informacji o swoich sukcesach i niepowodzeniach, osiągniętych 

wynikach w pracy (które są oceniane przez jednostkę lub innych) (patrz: Kozielecki 1981). 

Stawianie sobie zbyt wygórowanych wymagań, chęć dorównania osobom pełnosprawnym a 

jednocześnie doświadczane niepowodzenia w podejmowanych działaniach doprowadzają do 

powstania poczucia niŜszości i niskiej oceny swoich zasobów. ObniŜoną samooceną, w 

stosunku do rówieśników, charakteryzuje się teŜ grupa osób z upośledzeniem umysłowo 

niepracujących (27,60). Oceniają oni posiadanie u siebie takich cech jak odwaga, 

stanowczość, radość, konsekwencja w mniejszym stopniu niŜ ich rówieśnicy w normie 

rozwojowej. Trudności wynikające z braku pracy i problemy z jej znalezieniem mogą 
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powodować postrzeganie siebie jako mniej „przebojowych” i obniŜać gotowość do 

podejmowania zadań trudnych 

Tabela 5.19 Średnie wyniki badanych grup w samoocenie emocjonalno-motywacyjnej 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 26,73 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 27,60 40 

Norma Pracuje (NP) 28,70 40 
Norma Nie pracuje (NN) 28,88 40 

 

WyobraŜenia, jakie posiada człowiek na swój temat, wywierają duŜy wpływ na jego 

emocjonalną równowagę i stanowią jeden z czynników determinujących funkcjonowanie 

danej osoby zarówno jednostkowe, jak i społeczne (Witkowski 1998, s. 69). Jednym z 

elementów samowiedzy są sądy wartościujące na temat stosunków jednostki z innymi ludźmi 

(miejsce w rodzinie, atrakcyjność społeczna) (Kozielecki 1986). Kształtowanie obrazu siebie 

dokonuje się nie tylko na podstawie własnych doświadczeń jednostki, ale równieŜ na 

podstawie przejawianych wobec niej postaw innych ludzi. Ocena przez jednostkę stosunku 

otoczenia społecznego do niej to kolejny obszar analizy samooceny badanych. Samoocena 

badanych w sferze społecznej dotyczyła teŜ oceny swojego postępowania wobec innych ludzi. 

Badani ustosunkowywali się do 10 twierdzeń i mieli moŜliwość osiągnięcia wyniku od 10 do 

50 punktów. Przeprowadzenie wariancji dwuczynnikowej nie wykazało zaleŜności 

samooceny w tym obszarze od czynników: Intelekt czy Praca. Nie róŜnicują one w sposób 

istotny statystycznie badanych grup (tabela 5. 20) 

Tabela 5.20 Wynik wariancji w samoocenie sfery społecznej 

   SS Df MS F P 
Wyraz wolny 171413,556 1 171413,556 6543,022 0,0000 

Intelekt 61,256 1 61,256 2,338 0,1283 
Praca 85,556 1 85,556 3,266 0,0727 

Intelekt * Praca 63,756 1 63,756 2,434 0,1208 
Błąd 4086,875 156 26,198   

śaden z efektów nie jest istotny. 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=2,4336, p=,12078

 Pracuje
 Nie pracuje

30,75

33,25

33,48 33,45

upośledzenie norma intelektualna
30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

S
S

 

Obserwując jednak średnie wyniki uzyskane w poszczególnych grupach badanych 

przedstawione w tabeli 5.21 zauwaŜyć moŜna, Ŝe niŜsze wyniki uzyskały osoby z 

upośledzeniem umysłowym. NajniŜsze wyniki w zakresie porównania społecznego „ja - inni” 

otrzymały osoby upośledzone umysłowo pracujące (UP - 30,75). Sądzić moŜna, Ŝe główny 

wpływ na samoocenę w tym zakresie miały stosunki ze współpracownikami i odbiór ich 

postaw wobec badanych. NajwyŜszą samoocenę uzyskały natomiast osoby z upośledzeniem 

umysłowym niepracujące (UN - 33,48), których wyniki są zbliŜone do wyników otrzymanych 

przez grupy osób pełnosprawnych. MoŜna przypuszczać, Ŝe brak pracy powoduje zawęŜony 

krąg osób w otoczeniu społecznym tej grupy co powoduje małe poczucie odmienności, a 

porównanie z rówieśnikami z tego kręgu wypada na korzyść badanych. Osoby te najczęściej 

spędzają czas z własną rodziną i kręgami dobrych znajomych, którzy je aprobują. To 

powoduje poczucie akceptacji i pozytywny odbiór postaw wobec nich. Badane osoby z 

upośledzeniem umysłowym niepracujące (UN) deklarowały bardzo dobre kontakty ze 

środowiskiem rodzinnym. Osoby w normie rozwojowej otrzymały zbliŜone wyniki do tej 

grupy. Zarówno osoby pracujące (NP - 33,25) jak i niepracujące (UN - 33,45) oceniają 

podobnie swoją pozycję w społeczeństwie i wzajemne stosunki z innymi uczestnikami Ŝycia 

społecznego.  
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Tabela 5.21 Średnie wyniki samooceny sfery społecznej uzyskane przez badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 30,75 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 33,48 40 

Norma Pracuje (NP) 33,25 40 
Norma Nie pracuje (NN) 33,45 40 

 

Sfera stosunku do przyszłości dotyczyła pytań z zakresu oceny moŜliwości realizacji 

planów, osiągnięcia sukcesu, realizacji zawodowych badanych w odniesieniu do 

rówieśników. Badani odpowiadali na 6 pytań i mogli uzyskać od 6 do 30 punktów.  

Analizując wpływ czynników: Intelekt i Praca na uzyskane wyniki w zakresie 

stosunków do przyszłości ukazała, Ŝe czynnikiem róŜnicującym badane grupy jest intelekt (p= 

0,0009). Osoby upośledzone umysłowo uzyskały przeciętnie niŜszy wynik (17,51) niŜ osoby 

pełnosprawne (19,09). Oznacza to, Ŝe osoby pełnosprawne są nastawione bardziej pozytywnie 

do siebie i swojej przyszłości. Oceniają one równieŜ w sposób bardziej optymistyczny swoje 

moŜliwości w zakresie osiągnięć Ŝyciowych w przyszłości i postrzegają siebie jako osoby 

podobne do rówieśników.  

Tabela 5.22 Wyniki wariancji w samoocenie stosunku do przyszłości przez badanych 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 53582,400 1 53582,400 6212,683 0,0000 

Intelekt 99,225 1 99,225 11,505 0,0009 
Praca 24,025 1 24,025 2,786 0,0971 

Intelekt * Praca 0,900 1 0,900 0,104 0,7471 
Błąd 1345,450 156 8,625   

Tylko efekt główny czynnika Intelekt jest istotny. 

 

Tabela 5.23 Średnie wyniki badanych grup w samoocenie sfery stosunku do przyszłości (czynnik intelektu) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 17,51 80 

Norma 19,09 80 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,10435, p=,74710

 Pracuje
 Nie pracuje

17,05

18,77

17,98

19,40

upośledzenie norma intelektualna
16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

S
P

 

Analizując wyniki wszystkich czterech badanych grup zauwaŜalna jest znaczna 

róŜnica wyników pomiędzy grupami osób pracujących (UP i NP). NajniŜszą samoocenę w 

sferze stosunku do przyszłości w odniesieniu do rówieśników ma grupa osób z upośledzeniem 

pracujących (UP - 17,05), natomiast najwyŜszą grupa osób w normie niepracujących (NN -

19,40). Osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące porównując swoją przyszłość do 

przyszłości rówieśników w normie rozwojowej uwaŜają, Ŝe w ich przypadku rysuje się ona 

odmiennie. UwaŜają oni, ze niepełnosprawność wpływa na trajektorię ich Ŝycia a takŜe 

determinuje zmiany jakie mogą nastąpić. MoŜna przypuszczać, Ŝe w sytuacji pracy 

moŜliwości awansu czy dalszego rozwoju zawodowego oceniają jako mniej moŜliwą niŜ w 

przypadku osób pełnosprawnych. Ta niska samoocena w sferze stosunku do przyszłości 

powoduje, Ŝe uzyskanie większej autonomii, samookreślenie się, czy pokierowanie własnym 

Ŝyciem i rozwojem jest zagroŜone i moŜe być obniŜone.  

W przypadku osób normie rozwojowej niepracujących (NN - 19,40) najwyŜszy 

uzyskany wynik oznacza, Ŝe mimo obecnej trudnej sytuacji Ŝyciowej widzą swoją przyszłość 

optymistycznie. Swoje szanse w przyszłości oceniają podobnie jak osoby typowe, podobne do 

nich, a chwilowy brak pracy nie jest przyczyną gorszej samooceny w tej sferze.  

Tabela 5.24 Średnie wyniki badanych w sferze stosunku do przyszłości  

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie pracuje (UP) 17,05 40 
Upośledzenie Nie pracuje UN) 17,98 40 

Norma pracuje (NP) 18,78 40 
Norma Nie pracuje (NN) 19,40 40 
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Ostatnim etapem analizy wyników uzyskanych z odpowiedzi z Kwestionariusza 

Samowiedzy i Samooceny jest porównanie sumy ogólnej średnich wyników poszczególnych 

grup badanych. Poziom samooceny stanowi wynik sumowania punktów odpowiadających 

oznaczeniom skali od 1 do 5. Dyspersja teoretyczna dla wyniku ogólnego wyniosła 51 -255 

punktów (Krzywicki 2003). Uzyskane punkty stały się podstawą do określenia niskiej (mała 

liczba punktów) lub wysokiej (duŜa liczba punktów) samooceny. Samoocena ma charakter 

emocjonalny i zawiera istotny aspekt poznawczy, zaś istotnym elementem samowiedzy jest 

spostrzeganie przez jednostkę własnej odmienności.  

W sumie ogólnej wyników (tabela 5.25) czynnikiem róŜnicującym badane grupy stał 

się intelekt. Grupy osób z upośledzeniem umysłowym i pełnosprawnych róŜnią się wynikami 

w sposób istotny (p= 0,0059). WyŜsze wyniki wystąpiły w grupie osób w normie 

intelektualnej (średnia 160,01) niŜ u osób z upośledzeniem umysłowym (150,31).  

Tabela 5.25 Wynik wariancji w samoocenie ogólnej badanych 

  SS Df S F P 
Wyraz wolny 3852064,225 1 3852064,225 7979,636 0,0000 

Intelekt 3763,600 1 3763,600 7,796 0,0059 
Praca 1123,600 1 1123,600 2,328 0,1291 

Intelekt * Praca 75,625 1 75,625 0,157 0,6928 
Błąd 75306,950 156 482,737   

Tylko efekt główny czynnika Intelekt jest istotny. 

 

Tabela 5.26 Średnie wyniki w samoocenie ogólnej w grupie osób z upośledzeniem i w normie (czynnik 
intelektu) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 150,31 80 

Norma 160,01 80 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,15666, p=,69279

 Pracuje
 Nie pracuje

146,97

158,05

153,65

161,97

upośledzenie norma intelektualna
144

146

148

150

152

154

156

158

160
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164

S
am
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Porównując cztery grupy badanych moŜna zauwaŜyć, Ŝe najwyŜsze wyniki w sumie 

ogólnej samooceny uzyskały osoby pełnosprawne niepracujące (NN - 161,98), a najniŜsze 

osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące (UP - 146,98). MoŜna tu wnioskować, Ŝe w 

przypadku osób w normie rozwojowej brak pracy powoduje ograniczone moŜliwości 

porównywania własnej osoby z rówieśnikami, co skutkuje zachowaniem wysokiej 

samooceny. W przypadku osób z upośledzeniem posiadanie pracy staje się przyczyną niskiej 

samooceny ze względu na porównywanie siebie i swoich moŜliwości z pełnosprawnymi 

rówieśnikami. Zatem praca w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym nie zawsze 

spełnia swoją funkcję terapeutyczną.  

Tabela 5.27 Średnie wyniki samooceny ogólnej w badanych grupach 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 146,98 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 153,65 40 

Norma Pracuje (NP) 158,05 40 
Norma Nie pracuje (NN) 161,98 40 

 

Mimo róŜnic ilościowych wyników na ich podstawie moŜna stwierdzić wiele 

podobieństw między badanymi grupami. Ogólnie wyniki wszystkich grup plasowały się w 

pobliŜu wartości średnich - powyŜej średnich arytmetycznych obliczonych dla kaŜdej sfery. 

Badani ze wszystkich grup uzyskali średni poziom zarówno samooceny ogólnej, jak i 

samoocen w poszczególnych sferach. Istotne róŜnice pomiędzy grupami osób w normie 

intelektualnej i osobami z upośledzeniem wystąpiły w zakresie sfery fizycznej, umysłowej, 
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działania, emocjonalno - motywacyjnej, stosunku do przyszłości i sumie ogólnego wyniku. 

ZbliŜone wyniki uzyskała w swoich badaniach T. śółkowska (2003). Badane osoby 

niepełnosprawne szczególnie pozytywnie oceniają swój wygląd zewnętrzny, sprawność 

fizyczną oraz właściwości społeczne (kontakty z innymi ludźmi, stosunek do otoczenia 

społecznego). W dalszej kolejności pojawiają się właściwości emocjonalno-motywacyjne 

(cechy reagowania, poziom aspiracji), a na końcu wymieniają właściwości intelektualne  

Jednocześnie wyniki badań z perspektywy porównania społecznego obu grup, które 

ma znaczenie dla normatywnego rozwoju Ja, wskazują na zasadniczy wniosek. Osoby z 

upośledzeniem umysłowym postrzegają siebie jako odmienną grupę i mają poczucie 

odmienności w stosunku do rówieśników. W przypadku osób pełnosprawnych poczucie tej 

odmienności w stosunku do osób w tym samym wieku jest małe.  

Świadomość własnej odmienności i jej następstwa dla rozwoju jednostki podkreślają 

T. Witkowski (1993), K. Obuchowski (1999), P. Krzywicki (2003). Porównanie społeczne ja 

- inni w momencie jego negatywnego obrazu nie wpływa pozytywnie na aktywność tych 

osób, szersze rozwijanie kontaktów interpersonalnych. Okazuje się, Ŝe nawet posiadanie 

pracy przez osoby z upośledzeniem umysłowym nie powoduje postrzegania siebie jako osób 

typowych, podobnych do innych rówieśników. Sądzić moŜna, Ŝe interakcje z 

pełnosprawnymi rówieśnikami w sytuacji pracy przyczyniają się do postrzegania przez osoby 

z upośledzeniem umysłowym swojej odmienności. Prowadzone przez innych badaczy analizy 

nad samoświadomością i samooceną osób z niepełnosprawnością intelektualną pokazują, Ŝe 

jeśli osoby te spostrzegają siebie jako „upośledzone” albo „inne”, to ich samoocena jest niska, 

a obraz siebie negatywny (np. Jahoda, Markova i Cattermole 1988, Szivos−Bach, 1993). 

Próbując uniknąć stygmatyzacji i związanego z nią poczucia niŜszości, stosują strategię, która 

polega na zaprzeczaniu, nierealistycznej ocenie własnych moŜliwości, minimalizowaniu 

zakresu niepełnosprawności i przekonaniu, Ŝe jeśli będą cięŜko pracować i będą 

wystarczająco „posłuszne”, to mogą stać się „normalne”. Osoba, która tak postrzega siebie, 

nie moŜe być szczęśliwa i często uwikłana jest w sytuację gdy z jednej strony doświadcza 

odrzucenia przez sprawnych rówieśników, z drugiej zaś sama odrzuca osoby, które są do niej 

podobne, co prowadzi do jej izolacji społecznej (por. Cunningham i Glenn 2004). Takie 

przekonanie o własnej odmienności czy gorszym statusie, nie sprzyja rozwijaniu własnych 

moŜliwości i osiągnięciu satysfakcji z Ŝycia. PoniewaŜ rozwój Ja dokonuje się w toku 

interakcji z otoczeniem społecznym, oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne osób 

upośledzonych powinny zmierzać w kierunku wzmacniania Ja. Pozwoli to na zwiększenie 
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aktywności tych osób, lepsze przystosowanie społeczne, rozwijanie kontaktów 

interpersonalnych. 

5.3. Hierarchia wartości - róŜnice i podobieństwa w porównywanych grupach 

Świat, w którym Ŝyjemy, jest światem wartości, a Ŝycie samo w sobie jest procesem 

realizowania określonych wartości. Człowiek jest w pewien sposób skazany na ich realizację 

nie moŜe od nich uciec. Wybór wartości i zakres ich realizacji świadczy o ich znaczeniu dla 

człowieka i decyduje o tym, jakie będzie jego Ŝycie. Determinują one ustalanie celów 

Ŝyciowych i stanowią podstawowe kryterium dokonywanych Ŝyciowych wyborów. Wartości 

określają teŜ styl Ŝycia człowieka i odgrywają istotną funkcję w procesie indywidualnego i 

społecznego rozwoju człowieka. Z. Mysłakowski (1965) pisał m.in.: wartość polega na 

przeŜyciu znaczenia jakiejś rzeczy, a więc ma sens nie w świecie samych rzeczy i ich 

wzajemnych obiektywnych stosunków, (co jest domeną nauk przyrodniczych), lecz w świecie 

humanistycznym, tj. w odniesieniu rzeczy do ducha ludzkiego. Rzecz jakaś jest dla nas 

wartościowa, jeŜeli odpowiada jakiemuś zapotrzebowaniu, jakiejś gotowości do jej przeŜycia, 

w przeciwnym razie nie istnieje dla nas jako wartość. W Ŝyciu codziennym, w naszym 

zachowaniu i w naszej wielorakiej działalności, nader często, choć moŜe czasem nawet 

nieświadomie odwołujemy się do wartości. Uznajemy rzeczy jedne i odrzucamy inne, 

dlatego, Ŝe posiadają taką a nie inną wartość. (...) Podejmujemy, w imię określonych wartości, 

takie czy inne decyzje Ŝyciowe. (...) DąŜymy do odkrywania i stwarzania wartości nowych 

(StróŜowski 1965). R. Ingarden uwaŜa, Ŝe „działanie byłoby bezsensowne i bezcelowe, gdyby 

się w nim nie liczyć z wartościami, nie uwzględniać ich istnienia” (Ingarden 1975). Wartości 

dotyczą sfery fizyczne, psychicznej, duchowej i społecznej. Stanowią one kryteria takiej 

postawy i takich decyzji w odniesieniu do wszystkich tych sfer, które umoŜliwiają 

człowiekowi integralny rozwój oraz realizację jego aspiracji Ŝyciowych. Wyznaczają równieŜ 

nasze postawy wobec ludzi i rzeczy, rzutują tym samym na stany emocjonalne oraz wpływają 

na samoocenę. W stosunku do siebie wartości tworzą porządek hierarchiczny, dzięki czemu 

moŜemy wyróŜnić wartości bardziej i mniej preferowane. Ich system wiąŜe się ściśle z 

rozwojem i jego celami. To właśnie rodzaj wartości decyduje o poziomie i rozwoju i 

ukierunkowuje człowieka na cel. Zrozumienie działania i kierunku podejmowanych przez 

badanych aktywności wymaga analizy uznawanych przez nich systemów wartości. analiza 

W tym celu wykorzystano Skalę Wartości Schelerowskich (D-50). Badaniom poddano 

dwa aspekty: poziom waŜności dla badanych poszczególnych grup wartości jak równieŜ 
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hierarchię najwaŜniejszej wartości w badanych grupach. Przedstawiono im listę 50 wartości, 

które zostały pogrupowane w 6 grup wartości: wartości hedonistyczne, wartości witalne, 

wartości estetyczne, wartości prawdy, wartości moralne, wartości święte. Wyniki analiz 

wyborów poszczególnych grup wartości przedstawione są w dwóch aspektach. Pierwszy to 

wybór wartości przez badanych w zaleŜności od dwóch czynników: pracy (jej posiadania lub 

nie) i poziomu intelektualnego (osoba upośledzona lub w normie). Drugi aspekt to 

porównanie wyników otrzymanych w poszczególnych grupach badanych.  

 Uznawanie waŜności wartości oznaczających dostatnie Ŝycie, miłość erotyczną, posiadanie, 

przyjemność, radość Ŝycia, wygodę, wypoczęcie, Ŝycie pełne wraŜeń, są charakterystyczne dla 

osób, które cenią wartości hedonistyczne. Wyniki w tym zakresie nie róŜnicują w sposób 

istotny badanych grup. Otrzymane rezultaty w poszczególnych grupach tym zakresie 

pokazuje tabela 5.28. 

Tabela 5.28 Wynik wariancji w zakresie wyboru wartości hedonistycznych przez badanych 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 38409,006 1 38409,006 3548,124 0,0000 

Intelekt 20,306 1 20,306 1,876 0,1728 
Praca 33,306 1 33,306 3,077 0,0814 

Intelekt * Praca 7,656 1 7,656 0,707 0,4016 
Błąd 1688,725 156 10,825   

śaden z efektów nie jest istotny. 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,70726, p=,40164

 Pracuje
 Nie pracuje
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Analiza wyników wszystkich badanych grup wskazuje, Ŝe wartości, które w pewien 

sposób wyznaczają styl Ŝycia, są w róŜnym stopniu przez nich wskazywane. Najczęściej 
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wybierane były przez osoby w normie intelektualnej niepracujące - 16,53, a najrzadziej przez 

osoby upośledzone umysłowo pracujące - 14,90. Z analizy wynika, Ŝe grupy badanych, które 

pracując mają środki na przyjemności i zabawę są w mniejszym stopniu zainteresowane nimi 

niŜ osoby niepracujące. MoŜna tu sądzić w pewnym stopniu, Ŝe brak pracy jest po części 

wynikiem stylu Ŝycia związanego z tymi wartościami. Poświęcany rozrywce i zabawie czas 

skutkuje brakiem czasu na bardziej odpowiedzialne poszukiwanie pracy przez osoby w 

normie intelektualnej. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym pracujących moŜna 

sądzić, Ŝe poziom zarobków, z jednej strony nie pozwala na szerokie korzystanie z rozrywek, 

a z drugiej, Ŝe osoby te cenią wartość swojej pracy i otrzymywanej za nią zapłaty. 

Tabela 5.29 Wybór wartości hedonistycznych w czterech grupach badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 14,90 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 15,38 40 

Norma Pracuje (NP) 15,18 40  
Norma Nie pracuje (NN) 16,53 40 

 

Wartości charakterystyczne dla tych, którzy duŜą uwagę przywiązują do zdrowia, 

rozwoju fizycznego i motorycznego, do własnych osiągnięć sprawnościowych, cenią sobie 

ładną budowę ciała składają się na wybór grupy wartości witalnych. 

W jej zakresie nie ma istotnych statystycznie róŜnic między grupami w zakresie 

wpływu czynnika intelekt czy praca. 

Tabela 5.30 Wynik wariancji w zakresie wyboru witalnych przez badanych  

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 6337,806 1 6337,806 5307,732 0,0000 

Intelekt 2,756 1 2,756 2,308 0,1307 
Praca 2,756 1 2,756 2,308 0,1307 

Intelekt * Praca 1,406 1 1,406 1,178 0,2795 
Błąd 186,275 156 1,194   

śaden z efektów nie jest istotny. 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=1,1777, p=,27950

 Pracuje
 Nie pracuje
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Osoby w normie intelektualnej pracujące otrzymały najwyŜsze wyniki (6,65). Takie 

same wyniki otrzymała grupa osób w normie niepracujących i osoby z upośledzeniem 

umysłowym pracujące (6,20). NajniŜsze wyniki otrzymała grupa osób z upośledzeniem 

umysłowym niepracująca (6,13). Grupy osób z upośledzeniem umysłowym są grupami, 

których członkowie mają częściej problemy zdrowotne i częściej korzystają z pomocy 

lekarskiej (rozdział 5.1.) i mimo tego nie wskazują wartości witalnych jako istotnych dla nich. 

Ogólnie wszystkie grupy badanych w niskim stopniu wskazały wartości witalne jako 

uznane przez nich. Wydawałoby się, Ŝe zdrowie sprawność winny być szczególnie cenione 

przez osoby z upośledzeniem umysłowym. MoŜna tu przypuszczać, Ŝe w okresie wczesnej 

dorosłości, kiedy jednostka jest pełna sił witalnych nie zastanawia się nad problemami 

zdrowotnymi i nie docenia w pełni posiadanego, sprawnego organizmu. 

Tabela 5.31 Wybór wartości witalnych w czterech grupach badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 6,20 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 6,13 40 

Norma Pracuje (NP) 6,65 40 
Norma Nie pracuje (NN) 6,20 40 

 

Wartości estetyczne są bliskie ludziom ceniącym przeŜycia piękna i harmonii, którzy 

przywiązują wagę do elegancji, gustowności, ładu, proporcjonalności kształtów,  uporządkowania. 

Wynik wyboru wartości estetycznych przez badanych istotnie róŜnicuje obie grupy - 

pracujących i pozostających bez pracy (p= 0,0386). Osoby niepracujące (23,75) 
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charakteryzują się przeciętnie wyŜszymi wynikami niŜ osoby pracujące (22,01). Zarówno 

intelekt, jaki i efekt interakcyjny nie są czynnikami istotnie róŜnicującymi badane grupy (tab. 

5.32).  

Tabela 5.32 Wynik wariancji w zakresie wyboru wartości estetycznych przez badanych  

  SS Df MS F P 
Wyraz wolny 83768,256 1 83768,256 3017,508 0,0000 

Intelekt 71,556 1 71,556 2,578 0,1104 
Praca 120,756 1 120,756 4,350 0,0386 

Intelekt * Praca 29,756 1 29,756 1,072 0,3021 
Błąd 4330,675 156 27,761   

Efekt główny czynnika Praca jest istotny. 

 

Tabela 5.33 Wybór wartości estetycznych przez badanych (czynnik pracy) 

Posiadanie pracy Średnia N 
Pracuje 22,01 80 

Nie pracuje 23,75 80 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=1,0719, p=,30212

 Pracuje
 Nie pracuje
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Najrzadziej wartości estetyczne wybierane są przez osoby upośledzone umysłowo 

pracujące (21,78), a najczęściej przez osoby w normie niepracujące (24,85). Osoby 

upośledzone umysłowo niepracujące osiągnęły wynik (22,65) zbliŜony do wyniku osób w 

normie intelektualnej pracujących (22,25). Wysokie wyniki wśród osób niepracujących (UN, 

NN) mogą wskazywać na większą ilość czasu wolnego, który pozwala im zauwaŜać i 

doceniać elementy piękna w codziennym Ŝyciu. 
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Tabela 5.34 Wybór wartości estetycznych w czterech grupach badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 21,78 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 22,65 40 

Norma Pracuje (NP) 22,25 40 
Norma Nie pracuje (NN) 24,85 40 

 

Wynik Anova dla wyboru poszczególnych itemów wartości grupy osób badanych 

(źródło: wariancja intelekt oraz praca) ujawniła istotne statystyczne róŜnice (tab. 5.35) w 

wymiarach wartości prawdy, które są waŜne dla ludzi, którzy cenią odkrywanie rzeczy, jaką 

daje wiedza, nauka. Przyznają oni waŜne miejsce w Ŝyciu: inteligencji, mądrości, 

obiektywności, otwartemu umysłowi, szerokim horyzontom umysłowym, wiedzy. Osoby w 

normie intelektualnej przeciętnie częściej wybierały (22,35) wartości prawdy, jako istotne dla 

nich niŜ osoby z upośledzeniem umysłowym (20,74). RóŜnica ta jest istotna statystycznie (p= 

0,0107). RównieŜ biorąc pod uwagę drugi czynnik wystąpiła istotna (p= 0,0205) róŜnica 

pomiędzy grupami. Osoby niepracujące osiągnęły wyŜszy wynik (22,28) niŜ osoby pracujące 

(20,81).  

Tabela 5.35 Wynik wariancji w zakresie wyboru wartości prawdy przez badanych 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 74261,306 1 74261,306 4759,313 0,0000 

Intelekt 104,006 1 104,006 6,666 0,0107 
Praca 85,556 1 85,556 5,483 0,0205 

Intelekt * Praca 0,006 1 0,006 0,000 0,9841 
Błąd 2434,125 156 15,603   

Efekty główne czynników: Intelekt oraz Praca są istotne. 

 

Tabela 5.36 Wyniki wybór wartości prawdy przez badanych (czynnik inteligencji i czynnik pracy) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 20,74 80 

Norma 22,35 80 

 

Posiadanie pracy Średnia N 
Pracuje 20,81 80 

Nie pracuje 22,28 80 

 

Biorąc pod uwagę efekt interakcji czynników intelektu i pracy na wyniki wyboru 

wartości prawdy nie zachodzą tu istotne róŜnice statystyczne. 

Analizując wyniki w poszczególnych grupach badanych (tabela 5.37) deklarację, co 

do waŜności wartości prawdy składały najczęściej osoby w normie intelektualnej, 

niepracujące (23,08) i osoby w normie intelektualnej pracujące (21,63). Bardzo zbliŜone 
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wyniki otrzymano w grupie osób z upośledzeniem intelektualnym niepracujących (21,48). 

Najrzadziej wartości prawdy wybierały osoby z grupy osoby z upośledzeniem umysłowym 

pracujące (20,00). Ten niski wynik moŜe świadczyć o małej świadomości tej grupy 

dotyczącej konieczności dokształcania się, podnoszenia własnych kwalifikacji i korzyści z 

tego wynikających. 

 Ogólnie widać, zatem, Ŝe osoby w normie intelektualnej częściej doceniają znaczenie 

nauki i wiedzy, której posiadanie daje większe moŜliwości. W przypadku osób UN moŜemy 

załoŜyć, Ŝe osoby te równieŜ w podobnym stopniu uznają wartość wiedzy i nauki. 

Przypuszczać moŜna, ze trudność ze znalezieniem pracy i konkurowanie z osobami lepiej 

wykształconymi powoduje uznanie znaczenia wiedzy dla codziennego funkcjonowania 

człowieka w społeczeństwie.  

Tabela 5.37 Wybór wartości prawdy w czterech grupach badanych  

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 20,00 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 21,48 40 

Norma Pracuje (NP) 21,63 40 
Norma Nie pracuje(NN) 23,08 40 

 

 Wartościami, które są bliskie wartościom świętym są wartości moralne. Są one 

uznawane przez tych, którzy szczególnie cenią sobie takie cechy jak dobroć, honor, miłość 

bliźniego, pokój, pomaganie innym, prawdomówność, rzetelność, szczerość, uczciwość, 

uprzejmość, Ŝyczliwość. 

Wynik wyboru 8wartości moralnych przez badanych nie róŜnicuje statystycznie grup 

(tab. 5.38). Zarówno intelekt jak i efekt interakcyjny nie są czynnikami istotnie róŜnicującymi 

badane grupy.  

Tabela 5.38 Wynik wariancji w zakresie wyboru wartości moralnych przez badanych  

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 253685,256 1 253685,256 7455,252 0,0000 

Intelekt 3,306 1 3,306 0,097 0,7557 
Praca 3,306 1 3,306 0,097 0,7557 

Intelekt * Praca 6,806 1 6,806 0,200 0,6553 
Błąd 5308,325 156 34,028   

śaden z efektów nie jest istotny. 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,20002, p=,65532
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Osoby pełnosprawne pracujące i z upośledzeniem umysłowym pozostających bez 

pracy (UN) charakteryzują się przeciętnie wyŜszymi wynikami wyborów (40,03) niŜ grupa 

osób z upośledzeniem umysłowym pracujących i osoby w normie niepracujące (39,33). Tak 

bliskie wyniki we wszystkich grupach badanych wskazują, Ŝe zarówno osoby z 

upośledzeniem jak i w normie w równym stopniu cenią wartości moralne. Wszystkie grupy 

doceniają ich znaczenie w Ŝyciu jednostki, jako wyznaczników codziennego funkcjonowania 

w Ŝyciu społecznym jednostki. Realizacja wartości stanowi bardzo waŜny czynnik regulacji 

postępowania człowieka poniewaŜ ukierunkowuje jego działania. MoŜna zatem sądzić, Ŝe 

badani przynajmniej w pewnym zakresie kierują się w Ŝyciu cenionymi wartościami, a ich 

postawy moralne są z nimi związane.  

Tabela 5.39 Wybór wartości moralnych w czterech grupach badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 39,33 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 40,03 40 

Norma Pracuje (NP) 40,03 40 
Norma Nie pracuje (NN) 39,90 40 

 

 Wartości, które są charakterystyczne dla ludzi ceniących prawdę, których źródłem jest 

religia, wiara w Boga tworzą grupę wartości świętych. Osoby te w szczególny sposób cenią 

takie wartości jak: Bóg, kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, państwo, patriotyzm, wiara, zbawie-

nie, Ŝycie wieczne. 
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Analizując wyniki otrzymane przez poszczególne grupy zauwaŜalny jest brak wpływu 

czynników intelektu i pracy na wybór tych wartości przez badanych. Wyniki są nieistotne 

statystycznie.  

Tabela 5.40 Wynik wariancji w zakresie wyboru wartości świętych przez badanych  

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 35581,225 1 35581,225 3294,460 0,0000 

Intelekt 16,900 1 16,900 1,565 0,2128 
Praca 6,400 1 6,400 0,593 0,4426 

Intelekt * Praca 0,625 1 0,625 0,058 0,8102 
Błąd 1684,850 156 10,800   

śaden z efektów nie jest istotny 

 

Analizując częstotliwość wyboru wartości świętych przez cztery grupy badanych 

widać, Ŝe wartości święte są najrzadziej wybierane przez osoby z upośledzeniem umysłowym 

pracujące (14,33). Równie rzadko wybierają je osoby z upośledzeniem umysłowym 

niepracujące (14,85). Częściej wskazywane są, jako waŜne przez osoby w normie 

intelektualnej (15,10), a najczęściej przez osoby w normie niepracujące (15,38). MoŜna, 

zatem zauwaŜyć, Ŝe odniesienie się do wartości świętych częstsze jest w Ŝyciu osób w normie 

intelektualnej. Generalnie otrzymane wyniki odzwierciedlają ogólną tendencję wśród 

młodych dorosłych do pomniejszania roli religii w Ŝyciu. 

Tabela 5.41 Wybór wartości świętych w czterech grupach badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 14,33 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 14,85 40 

Norma Pracuje (NP) 15,10 40 
Norma Nie pracuje (NN) 15,38 40 

 

Po analizie poszczególnych grup wartości i porównaniu ich ocen przez cztery badane 

grupy, poddano analizie średnią ilość punktów na item w celu sprowadzenia sześciu 

wymiarów do porównywalnej postaci. W tej procedurze określono, który z sześciu wymiarów 

wartości ma najwyŜszą ocenę w poszczególnych grupach badanych. Ich wyniki są spójne z 

oceną poszczególnych wartości przez badanych.  

W tabeli 5.42 widoczne są wybory poszczególnych grup badanych. MoŜna zauwaŜyć, 

Ŝe tendencje wyborów wartości są zbliŜone we wszystkich czterech grupach. Świadczy to 

podobieństwie w funkcjonowaniu osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych w okresie 

wczesnej dorosłości i kierowaniu się przez nich podobnym systemem wartości.  

We wszystkich grupach najwyŜej cenioną grupą  są wartości moralne 

charakterystyczne dla tych co cenią dobroć, honor, miłość bliźniego, pokój, pomaganie innym, 
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prawdomówność, rzetelność, szczerość, uczciwość, uprzejmość, Ŝyczliwość (UP - 6,20, NP - 6,65, 

UN - 6,13, NN - 6,20). Drugą uwaŜaną za bardzo istotną grupę jest grupa wartości witalnych 

(UP - 5,13, NP - 5,56, UN - 5,30, NN - 5,60). Kolejną preferowaną grupą są wartości prawdy, 

które wybierają osoby ceniące inteligencja, mądrość, obiektywność, rozumienie, wiedza (UP - 

5,00, NP - 5,41, UN - 5,22, NN - 5,70). Uzyskanie podobnych wyników we wszystkich 

grupach świadczy, Ŝe zarówno osoby pełnosprawne jak i z niepełnosprawnością w okresie 

wczesnej dorosłości kierują się tymi samymi wyznacznikami i mają podobny stosunek do 

wartości. 

Tabela 5.42 Preferencja grup wartości przez badanych 

Wartości UP NP UN NN 
Prawdy 5,00 5,41 5,22 5,70 

Estetyczne 4,36 4,45 4,53 4,97 
Święte 4,78 5,03 4,95 5,13 

Moralne 6,20 6,65 6,13 6,20 
Witalne 5,13 5,56 5,30 5,60 

Hedonistyczne 4,97 5,06 5,13 5,51 

  

Wszystkie wartości tworzą system określany mianem sieci wartości. Jeśli niektóre z 

nich są przez człowieka preferowane i szczególnie wysoko cenione, tworzy się wówczas 

hierarchia wartości. Wysokie miejsce zajmują w niej wartości szczególnie cenne i godne 

poŜądania, które dana osoba bardzo chciałaby zrealizować. Poznanie tego aspektu daje 

analiza hierarchii wartości badanych grup. Badani mieli za zadanie podanie jednej wartości, 

która jest dla nich priorytetowa, bez której Ŝycie ich staje się mało wartościowe. 

We wszystkich grupach priorytetowymi okazały się takie wartości jak miłość, rodzina, 

praca zawodowa. Na pierwszym miejscu, jako najbardziej cenioną wartość, osoby z 

upośledzeniem umysłowym pracujące podawały miłość (37,50%). Tak samo wybierały osoby 

w normie intelektualnej pracujące (30%), jak i pozostające bez pracy (25%). NajwaŜniejszą 

wartością jest miłość, poniewaŜ ogniskuje w sobie wszystkie inne wartości (Skorny 1990). 

Porównanie międzygrupowe wykazało, ze w okresie wczesnej dorosłości poszukiwanie 

partnera na dalsze Ŝycie staje się dla badanych priorytetową sprawą, a istotne jest dla 

badanych, aby z tą osobą połączyło ich uczucie. Kolejna waŜną rzeczą dla badanych jest 

rodzina. MoŜna zakładać, Ŝe dotyczy to nie tylko aktualnej rodziny, ale i planowanej, którą 

chcą w przyszłości załoŜyć. Osoby z upośledzeniem niepracujące jako najwyŜszą wartość 

podają posiadanie pracy (22,50%). Dla osób tych jest to droga do godności osobistej 

(podawanej jako druga najwaŜniejsza wartość), samodzielności i własnego Ŝycia. Pozostając 

bez pracy stają się osobami zaleŜnymi od innych. Praca jest podstawą do realizacji kolejnych 
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działań związanych z wartościami, jakimi są dla nich miłość i rodzina. Natomiast 

zastanawiające jest, Ŝe osoby w normie intelektualnej pozostające bez pracy nie podają pracy 

jako najwyŜej cenionej wartości. Cenią natomiast radość Ŝycia- moŜna przypuszczać, Ŝe 

osoby te raczej z wyboru nie mają pracy niŜ nie mają moŜliwości jej otrzymania. Podobne 

wyniki, do uzyskanych w badaniach, moŜna zauwaŜyć w wynikach badań młodzieŜy polskiej 

u końca XX wieku przeprowadzonych przez J. Mariańskiego (1998), które dotyczyły sensu 

Ŝycia związanego z wartościami. Wartości najwaŜniejsze z najwaŜniejszych to dla niej: 

• miłość - 65%, 

• szczęście rodzinne - 64%, 

• zdobywanie ludzkiego zaufania i przyjaciół - 53%, 

• praca - 41%, 

• poczucie bycia przydatnym - 40%, 

• wykształcenie i dąŜenie do wiedzy - 37%. 

W otrzymanych wynikach badań wartość „zdrowie” nie jest oceniana przez badanych, 

jako najistotniejsza (mimo preferencji wartości witalnych, w których ta wartość się zawiera). 

Z odpowiedzi wynika, Ŝe badani we wszystkich grupach duŜe znaczenie przypisują 

sprawności fizycznej i wyglądowi, których nie utoŜsamiają z odczuwaniem „bycia zdrowym”.  

DuŜo rzadziej koncentrują się na problemach zdrowotnych, mimo, Ŝe znajdują się w 

poszczególnych grupach osoby z chorobami przewlekłymi (omówione w rozdziale 5.1.).  

Z udzielonych odpowiedzi wynika, Ŝe choroby nie determinują w sposób znaczący Ŝycia 

jednostek, zatem badani nie przyznają im aŜ tak wielkiego znaczenia. 

Tabela 5.43 Hierarchia wartości osób upośledzonych umysłowo pracujących 

UP (osoby upośledzone umysłowo pracujące) Liczność Procent 
Miło ść 15 37,50 

Rodzina 6 15,00 
 Zdrowie 5 12,50 

Dobro moralne 3 7,50 
Radość śycia 3 7,50 

Praca zawodowa 2 5,00 
Samodzielność 2 5,00 

Godność osobowa 1 2,50 
Przyjaźń 1 2,50 

Odnalezienie swego miejsca 1 2,50 
Pomoc innym ludziom 1 2,50 
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Tabela 5.44 Hierarchia wartości osób w normie intelektualnej pracujących 

NP (osoby w normie rozwojowej pracujące) Liczność Procent 

Miło ść 12 30,00 

Rodzina 7 17,50 

Zdrowie 5 12,50 

Praca zawodowa 4 10,00 

Realizacja zad. Ŝyciowego 3 7,50 

Szczęście osobiste 2 5,00 

Wykształcenie 2 5,00 

2Dobro moralne 1 2,50 

Godność osobowa 1 2,50 

Prawda 1 2,50 

Wolność osobista 1 2,50 

Samodzielność 1 2,50 

 

Tabela 5.45 Hierarchia wartości osób upośledzonych umysłowo niepracujących 

UN (osoby upośledzone umysłowo niepracujące) Liczność Procent 

Praca zawodowa 9 22,50 
Godność osobowa 5 12,50 

Miło ść 5 12,50 
Rodzina 5 12,50 
Zdrowie 4 10,00 

Dobro moralne 3 7,50 
Mądrość 2 5,00 
Prawda 2 5,00 
Przyjaźń 1 2,50 

Realizacja zad. Ŝyciowego 1 2,50 
Rozwój duchowy 1 2,50 

Wiara w Boga 1 2,50 
Wolność osobista 1 2,50 

 

Tabela 5.46 Hierarchia wartości osób w normie intelektualnej pracujących 

NN (osoby w normie rozwojowej niepracujące) Liczność Procent 
Miło ść 10 25,00 

Rodzina 6 15,00 
Radość śycia 5 12,50 

Mądrość 3 7,50 
Godność osobowa 2 5,00 
Dobra materialne 2 5,00 
Samodzielność 2 5,00 

Zdrowie 2 5,00 
Dobro moralne 1 2,50 

Prawda 1 2,50 
Przyjaźń 1 2,50 
Szacunek 1 2,50 

Wiara w Boga 1 2,50 
Odnalezienie swego miejsca 1 2,50 

Pozycja społeczna 1 2,50 
Praca zawodowa 1 2,50 
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Porównanie wyborów poszczególnym wartości w badanych grupach przedstawia 

rysunek 5.1. Warto, analizując rysunek zwrócić uwagę na wartość - miłość, która szczególnie 

mocno jest akcentowana przez osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące. Świadczy to o 

docenieniu wartości, która tak mocno wiąŜe się z zadaniem okresu wczesnej dorosłości - jaką 

jest wybór partnera. Zatem zapewniony byt przez pracę pozwala na wyznaczenie kolejnej 

aktywności jaką jest załoŜenie rodziny z partnerem. W przypadku osób z upośledzeniem 

umysłowym niepracujących elementem silnie akcentowanym jest wysokie miejsce 

przyznawane wartości pracy i godność. Obie te wartości wiąŜą się ze sobą. Praca jako 

wyznacznik miejsca człowieka w społeczeństwie oprócz zapewnienia materialnego 

zabezpieczenia pozwala na godne Ŝycie i społeczne uznanie. Zatem przyznawanie jej 

znaczącego miejsca w systemie wartości przez osoby upośledzone umysłowo świadczy o 

duŜej świadomości znaczenia pracy w Ŝyciu.  

Reasumując otrzymane wyniki badań we wszystkich czterech grupach moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe mimo róŜnic w poszczególnych grupach cenionych wartości, to system 

wartości, którymi kierują się badani są podobne. Łączą się one z zadaniami, jakie mają do 

zrealizowania młodzi ludzie w okresie wczesnej dorosłości: znalezieniem pracy, partnera, 

załoŜeniem rodziny. Dotyczy to zarówno osób pełnosprawnych jak i badanych z 

niepełnosprawnością umysłową.  
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Rysunek 5.1 Histogram wybieranych wartości na pierwszym miejscu w porównywanych grupach.  

Źródło:  opracowanie własne 
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5.4. Poczucie sensu Ŝycia  

 

Zadowolenie z Ŝycia, według W. Tatarkiewicza (1985), jest uwarunkowane 

przekonaniem o jego sensie, czyli o jakiejś jego wartości. Zatem moŜliwość realizacji celów i 

planów zgodnie z posiadaną hierarchią wartości warunkuje nadanie sensu naszemu Ŝyciu.  

W okresie wczesnej dorosłości człowiek wykazuje największą aktywność zarówno w 

poznawaniu i eksploracji otaczającego go świata jak i poznawania swoich moŜliwości. Tą 

działalność cechuje pewna celowość, a więc nadanie kierunku i sensu swoim zachowaniom. 

Czynnikami, którym podporządkowana zostaje aktywność osoby dorosłej, mogą stać się tak 

róŜne cele, jak wychowanie dzieci i poświęcenie się im, róŜnego rodzaju hobby, aktywność 

zawodowa […] (Obuchowski 1983). RóŜnorodność tych celów wynika z potrzeby posiadania 

kierunku własnego działania, który nada kształt przyszłości i pozwoli się cieszyć Ŝyciem.  

Jednostka realizując w toku działania swoje cele i aspiracje, według wyznawanego 

systemu wartości, zaspakaja potrzebę sensu Ŝycia. W wieku dorosłym dochodzi jeszcze 

wartościowanie podjętego kierunku własnego Ŝycia i ocena działań, jakie zostały wykonane. 

Odnajdywanie sensu Ŝycia odbywa się poprzez emocjonalną zgodę na planowane do 

wykonania zadania, odczuwanie radości z realizacji podjętych celów. Sens Ŝycia motywuje 

człowieka do działania, mobilizuje jego aktywność. Szczególnie istotne staje się to w okresie 

wczesnej dorosłości, kiedy struktura Ŝyciowa człowieka jest jeszcze słabo ukształtowana. To 

powoduje konieczność szukania dróg rozwiązań i podejmowania decyzji w obszarze 

problemów rodzinnych, osobistych i zawodowych. Pojawiają się wtedy strategie działalności, 

które przekształcają się w plany i zadania Ŝyciowe ukierunkowane na konkretny wynik. Cel 

Ŝyciowy nadający sens jednostkowemu bytowi musi być wynikiem własnej refleksji i 

przemyślenia przez człowieka swej sytuacji Ŝyciowej, a takŜe wynikać z podmiotowej 

koncepcji świata i siebie (Obuchowski 1983). Sens Ŝycia wyraŜa wewnętrzne przekonanie, ze 

Ŝycie człowieka zmierza w określonym przez niego kierunku. Taka postawa charakteryzuje 

dorosłą jednostkę, która powinna umieć zbudować dojrzałą koncepcję własnego sensownego 

Ŝycia. K. Obuchowski (1995) próbując wyjaśnić proces kształtowania się sensu Ŝycia 

wskazuje na związek między potrzebą poznania sensu Ŝycia jako wyrazu dojrzewania 

osobowości prowadzącego do dojrzałej koncepcji Ŝycia, a poczuciem odpowiedzialności za 

własne Ŝycie. Jednostka analizuje doświadczanie świata poprzez pryzmat „ja”.  
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Tworzenie wizji własnego Ŝycia wymaga wykorzystania takiej kompetencji 

człowieka, jaką jest kreatywność. Zmusza ona do odkrywania nowych dróg, stawiania 

wyzwań utartym sposobom myślenia, polega na odkrywaniu nowych znaczeń w róŜnych 

dziedzinach Ŝycia i niekonwencjonalnym łączeniu ich ze sobą (West 2000). Niezbędnym 

składnikiem działań kreatywnych człowieka jest wiara we własne umiejętności, wiara w 

podejmowane działania. U osób z niepełnosprawnością ufność we własne siły i potencjał 

twórczy jest często na niskim poziomie. Osoby z upośledzeniem częściej doświadczają 

sytuacji gdzie podkreśla się ich gorszą sprawność intelektualną i słabsze umiejętności, a nie 

eksponuje mocne strony. Według K.D. Rzedzickiej (2000) wizerunek osoby 

niepełnosprawnej konstruowany jest w opozycji do pojęcia normalności. Ich obraz jest 

ustalony, wiadomy i zwykle kojarzy się z defektami, uszkodzeniami, deficytami, 

ograniczeniami, a w konsekwencji z niesamodzielnością i koniecznością udzielania pomocy.  

Kolejnym problemem jest brak moŜliwości podejmowania rozwiązań twórczych przez 

osoby o niepełnej sprawności, poniewaŜ wsparcie społeczne polega często na wyręczaniu 

tych osób w rozwiązywaniu napotkanych problemów. Środowiska, często ograniczają, a nie 

stymulują do podejmowania wyzwania. Innym czynnikiem warunkującym aktywność osób 

niepełnosprawnych uwarunkowana jest cecha osobowości osób upośledzonych umysłowo, 

którą wg Earla (1973 za: Otrębski 2001) jest wewnętrzne przekonanie o niemoŜności 

wykonywania czegoś, realizacji celu, wytrwałości w wysiłku, przeciwstawiania się frustracji. 

To przekonanie o własnej niemoŜności (nastawienie na poraŜkę) powoduje zmniejszenie 

zdolności do przeciwstawiania się trudnością. Często wpływ mają tu doświadczenia szkolne 

gdzie rozwiązania trudności podane są w sposób szablonowy, a przygotowanie zawodowe 

nieadekwatne do istniejących warunków ekonomicznych. Te wszystkie czynniki wpływają na 

podejmowaną przez jednostkę aktywność społeczną. Zatem moŜna powiedzieć, Ŝe na 

aktywność jednostki wpływają zarówno czynniki sytuacji zewnętrznej jak i uwarunkowania 

osobowościowe człowieka.  

Do badania poczucia sensu Ŝycia przez badanych wykorzystano Test Sensu śycia 

(PIL) J.C. Crumbaugh’a, L. Maholick’a w adaptacji Z. PłuŜek. Test składa się z 20 pytań, 

natomiast na potrzeby prowadzonych badań wykorzystano 18 z 20. Opuszczone zostały 

pytania dotyczące moŜliwości popełnienia samobójstwa oraz nagłej śmierci. Test skrócono po 

konsultacjach z psychologiem po przeprowadzeniu badań pilotaŜowych. Ogólny wynik 

uzyskany w kwestionariuszu umoŜliwia porównanie grup badanych pod kątem świadomości 

sensowności i celowości własnej egzystencji. Nie jest natomiast moŜliwe stwierdzenie, u 
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jakiej części badanych poziom poczucia sensu Ŝycia jest wysoki, niski, przeciętny, poniewaŜ 

kwestionariusz nie posiada polskich norm. Zgodnie z treścią kwestionariusza wysokie wyniki 

uzyskane w skali poczucia sensu Ŝycia oznaczają poczucie, Ŝe Ŝycie ma sens, jednostka ma 

świadomość istnienia celów, ma orientację, co do swojej roli w świecie. Jej bilans Ŝyciowy 

jest pozytywny, a spojrzenie na moŜliwość realizacji celów w przyszłości pozytywna. 

Człowieka z wysokim poczuciem sensu Ŝycia charakteryzuje radość i chęć Ŝycia, ma dobrą 

samoocenę i samoakceptację i poczucie kontroli nad własnym Ŝycie. 

Analizie poddano dwa elementy wyników: całościowy wynik uzyskany przez 

badanych w porównywanych grupach oraz analiza odpowiedzi udzielonych w 

poszczególnych pozycjach.  

Istotność róŜnic pomiędzy średnimi wskaźnikami poczucia sensu Ŝycia z tabeli 5.57 

zweryfikowana zostały za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji. W wynikach 

dotyczących poczucia sensu Ŝycia wystąpiły istotne róŜnice pomiędzy wszystkimi badanymi 

grupami. Natomiast najbardziej róŜnicującym czynnikiem stał się intelekt i czynnik interakcji 

intelekt i praca. RóŜnice pomiędzy tymi grupami są istotne statystycznie (p=,000).  

Tabela 5.47 Wyniki wariancji w zakresie poczucia sensu Ŝycia  

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 1 287 015,625 1 1 287 015,625 5 591,497 0,0000 

Intelekt 4 730,625 1 4 730,625 20,552 0,0000 
Praca 5,625 1 5,625 0,024 0,8760 

Intelekt * Praca 2 235,025 1 2 235,025 9,710 0,0022 
Błąd 35 907,100 156 230,174   

Efekt główny czynnika Intelekt oraz efekt interakcyjny są istotne. 

 

W zakresie średnich wyników otrzymanych w zakresie poczucia sensu Ŝycia wynika, 

Ŝe osoby z upośledzeniem niepracujące otrzymały najniŜszy wynik (80,70) wśród wszystkich 

grup. Kolejno wyŜsze wyniki otrzymała grupa osób w normie niepracująca (91,20) i grupa 

osób z upośledzeniem umysłowym pracująca (87,80). NajwyŜsze poczucie sensu Ŝycia mają 

osoby w normie intelektualnej pracujące -99, 05.  

Tabela 5.48 Uzyskane średnie wyniki w grupach badanych 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie  Pracuje (up) 87,80 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 80,70 40 

Norma Pracuje (NP) 99,05 40 
Norma Nie pracuje (NN) 91,20 40 
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Tabela 5.49 Istotność otrzymanych wyników przez badanych  

 Intelekt Posiadanie pracy {1} 80,70 {2} 87,80 {3} 99,05 {4} 91,20 
1 Upośledzenie Pracuje  0,0380 0,0000 0,0023 
2 Upośledzenie Nie pracuje 0,0380  0,0011 0,3178 
3 Norma Pracuje 0,0000 0,0011  0,0220 
4 Norma Nie pracuje 0,0023 0,3178 0,0220  

 

Maksymalna suma wyniku wynosi dla 18 pozycji testu 126 pkt. Wyniki w badanych 

grupach osiągają poziom od 80,70 do 99,05. Średni wynik badanej próby to 89,6, zatem 

przeciętny wynik badanych osób w normie intelektualnej (95,13) moŜemy przyjąć za taki, 

który plasuje się w wynikach wyŜszych. Stwierdzenie niŜszych wyników w grupie osób 

upośledzonych (84,25) wskazuje na obniŜenie, w stosunku do osób w normie, zaspokojenia 

potrzeby znalezienia sensu Ŝycia u tych osób. Ze względu na to, Ŝe opuszczono dwa pytania 

nie jest moŜliwe porównanie osiągniętych wyników do wyników innych badaczy. MoŜna 

tylko przytoczyć badania prowadzone przez M. Rorat (2006) gdzie osoby z 

niepełnosprawnością równieŜ uzyskały wyniki znacznie poniŜej średniej (94,00), a grupa 

porównawcza osób pełnosprawnych osiągnęła wynik 100,5. Ukazuje to zbliŜoną właściwość 

uzyskanych wyników, mówiącą o niŜszym poczuciu sensu Ŝycia u osób z upośledzeniem 

umysłowym. Porównując te wyniki do samooceny w zakresie swojej przyszłości i moŜliwości 

działania (która była niŜsza u osób z upośledzeniem umysłowym) uzyskujemy potwierdzenie 

mówiące o niŜszym poczuciu własnej wartości i postrzeganiu swojego Ŝycia, jako jakościowo 

gorszego od Ŝycia osób pełnosprawnych. 

Rozkład wyników w skali poczucia sensu Ŝycia poszczególnych grup badanych 

przedstawia tabela 5.60. Badane osoby osiągnęły wyniki od 58 do 125 punktów. 

Tabela 5.50 Rozkład wyników w skali poczucia sensu Ŝycia 

Liczba osób badanych Wyniki w skali 
poczucia sensu Ŝycia Osoby upośledzone 

pracujące (UP) 
Osoby w normie 
pracujące(NP) 

Osoby upośledzone 
niepracujące (UN) 

Osoby w normie 
niepracujące (NN) 

51-60 1 2 - - 
61-70 5 - 9 6 
71-80 7 3 15 6 
81-90 8 5 7 7 
91-100 11 9 5 10 

101 -110 7 12 2 6 
111-120 - 6 2 4 
121-130 1 3 - 1 

 

W literaturze przedmiotu brak polskich norm dla Testu Sensu śycia, dlatego 

utrudnione jest stwierdzenie, jaka liczba badanych odznacza się niskim, wysokim czy 
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przeciętnym poczuciem sensu Ŝycia. MoŜemy przyjąć, za pewien wyznacznik wyniki C. 

Cekiery (1994), który stwierdzał, Ŝe osoby usiłujące popełnić samobójstwo cechowały się 

średnim wskaźnikiem poczucia sensu Ŝycia 66 punktów. PoniewaŜ w prowadzonych 

badaniach opuszczono dwa pytania moŜemy tylko zakładać, Ŝe uzyskany najniŜszy wynik 

wynoszący 58 punktów w zakresie poczucie sensowności istnienia moŜe u tych osób 

wzbudzać pewne obawy. W badanej próbie występują teŜ osoby, których otrzymany wynik 

bliski wynikowi maksymalnie moŜliwemu do zdobycia. Badani oceniali podane stwierdzenia 

w skali od 1 do 7 punktów. Wyniki powyŜej 5 punktów w poszczególnych odpowiedziach i 

uzyskanie punktów powyŜej 90 przez badanych świadczy o plasowaniu się poczuciu sensu 

Ŝycia u tych osób w sferze wyŜszego poczucia, ale teŜ dodatkowo mówi nam z jednej strony o 

duŜym optymizmie i entuzjazmie badanych, a z drugiej o moŜliwym niskim samokrytycyzmie 

tych osób.  

Kolejnym krokiem opracowania wyników jest analiza odpowiedzi udzielonych w 

poszczególnych pozycjach testu. Siedmiostopniowa skala daje moŜliwość rozgraniczenia 

dwóch grup diagnostycznych: dla sfery wyŜszego poczucia sensu Ŝycia (5-7 pkt. w 

poszczególnych odpowiedziach) oraz dla sfery niŜszego poziomu tej zmiennej (1-3 pkt.). W 

wyniku tego moŜna ustalić ile osób z poszczególnych grup wybierała odpowiedź z wysokiego 

obszaru 7-stopniowej skali, a jaka część z niskiego. Natomiast przyjmuje się, Ŝe uzyskany 

wynik 4 nie jest wynikiem diagnostycznym, dlatego nie został uwzględniony w tej analizie 

(Rorat 2006). Liczba osób z podziałem na dwie grupy diagnostyczne przedstawia tabela 5.61 

Liczba osób podana w poszczególnych grupach nie sumuje się do 40 (pełna liczby osób w 

grupie), gdyŜ część badanych udzieliła odpowiedzi środkowej (4 pkt.), która nie pozwala na 

zakwalifikowanie jej do któregoś bieguna (wysokie - niskie poczucie sensu Ŝycia).  

Tabela 5.51 Liczba osób z odpowiedziami diagnostycznymi dla wysokiego i niskiego poczucia sensu Ŝycia 
oraz średnia ilość punktów w poszczególnych pozycjach. 

  „1-3” „5-7” średni „1-3” „5-7” Średni „1-3” „5-7” średni „1-3” „5-7” średni 
Grupa NP NP NP UP UP UP NN NN NN UN UN UN 
Sens_I-  5 35 5,53 5 33 5,05 9 26 4,33 15 21 4,00 
Sens_II  8 32 5,28 20 18 3,60 9 27 4,58 7 28 4,25 
Sens_III 2 38 6,03 7 29 4,78 3 31 5,05 9 25 4,30 
Sens_IV 3 36 5,78 2 37 5,63 5 30 4,90 12 23 4,35 
Sens_V  9 31 5,05 18 20 3,73 9 27 4,68 20 14 3,33 
Sens_VI 4 35 5,75 4 28 4,38 7 27 4,55 6 25 4,00 
Sens_VII  17 21 4,13 19 18 3,68 16 21 3,83 14 19 3,50 
Sens_VIII 6 32 5,10 9 29 4,88 6 25 3,98 14 22 4,18 
Sens_IX 1 38 5,85 7 29 4,83 9 26 4,40 12 22 4,08 
Sens_X  3 36 5,70 8 31 4,90 6 29 4,60 20 16 3,40 
Sens_XI 2 37 5,93 7 30 4,98 9 25 4,35 15 21 3,98 
Sens_XII 3 34 5,38 6 30 4,95 8 28 4,58 9 26 4,38 
Sens_XIII  8 30 4,75 17 18 3,45 8 24 4,03 12 25 4,25 
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Sens_XIV  9 27 4,50 14 19 3,63 12 26 4,68 15 20 3,80 
Sens_XV  4 36 5,73 10 25 4,25 4 32 5,10 8 28 4,35 
Sens_XVI  3 36 5,60 9 30 4,85 5 32 5,15 16 18 3,43 
Sens_XVII  5 32 5,00 9 28 4,65 10 26 4,55 16 15 3,10 
Sens_XVIII 6 34 5,80 4 34 5,73 5 33 5,40 11 24 4,35 

 

Omówienie przedstawionych rozkładów w tabeli 5.61 rozpoczęte zostanie od analizy 

pierwszej i drugiej pozycji testu, która dotyczy odczuwania zadowolenia, radości, 

entuzjastycznego podchodzenia do Ŝycia, którego odwrotnością jest poczucie nudnego, 

szarego monotonnego Ŝycia (I - pełen Ŝycia - zupełnie rozbity, II - podniecające Ŝycie - 

nudne). Odpowiedzi plasujące się w obrębie bieguna pozytywnego udzieliło najwięcej osób z 

grupy w normie pracujących - 35 osób, najmniej osób z wysokimi wynikami jest w grupie 

badanych z upośledzeniem umysłowym niepracujących - 21. Tu równieŜ jest aŜ 15 osób, 

które odczuwają przykrość swojej egzystencji. Zatem osoby z upośledzeniem umysłowym 

niepracujące nie odczuwają radości Ŝycia, optymistycznego podejścia do wydarzeń w nim 

zachodzących. 

śycie jawiące się, jako pełne niespodzianek (pozycja II) postrzegane jest najczęściej w 

grupie osób pracujących w normie rozwojowej - 32 osoby, natomiast, jako nudne i szare 

najczęściej w grupie osób z upośledzeniem umysłowym pracujących - 20 osób. Sądzić 

moŜna, Ŝe powtarzające się codzienne monotonne czynności i brak moŜliwości realizacji 

potrzeby tworzenia i działania w pracy jest przyczyną tak niskiej oceny Ŝycia badanych 

jednostek z niepełnosprawnością umysłową. Natomiast osoby pełnosprawne pracujące 

częściej postrzegają swoją codzienność jako coś co niesie ze sobą ekscytujące wydarzenia.  

Potwierdzeniem tego są wyniki pozycji V (kaŜdy dzień niesie zmiany - jest taki sam), 

gdzie w grupie osób z upośledzeniem niepracujących, aŜ 20 wskazuje na odczuwalną 

monotonię powtarzalność dni ich Ŝycia, co powoduje negatywne emocje. Podobną liczbę 

negatywnych ocen swojego Ŝycia, jako monotonnego wyraziło najwięcej osób z grupy osób z 

upośledzeniem umysłowym pracujących - 18 osób. Natomiast w grupie osób w normie tych 

osób jest znacznie mniej (NP - 9 osób, NN - 9 osób). Powtarzalność czynności dnia 

codziennego wiąŜe się z wykonywaniem codziennych obowiązków, które są źródłem 

zadowolenia lub przykrości (pozycja XVII), dotyczy to szczególnie osób z upośledzeniem 

umysłowym niepracujących (UN), gdzie 16 osób z tej grupy miało poczucie, Ŝe codzienne 

czynności są źródłem problemów. MoŜna tu przypuszczać, Ŝe brak pracy zmusza ich do 

zajmowania się w większym stopniu czynnościami domowymi lub wykonywania prac 

dorywczych, które nie są źródłem satysfakcji dla badanych. Brak zatrudnienia staje się tu 
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przyczyną zniechęcenia Ŝyciowego osób z niepełnosprawnością. Natomiast w grupie osób w 

normie intelektualnej pracujących 32 osoby z radością i zadowoleniem wykonują swoje 

obowiązki. MoŜliwość realizacji zawodowej staje się źródłem bardziej pozytywnej oceny 

swojej sytuacji Ŝyciowej. 

Kolejny aspekt oceny Ŝycia jako pustego, pełnego rozpaczy lub dobrze się 

układającego widać w pozycji IX. Zadowolenie z Ŝycia w największym stopniu widać w 

grupie osób w normie rozwojowej pracujących - 38 osób twierdzi, Ŝe Ŝycie dobrze mu się 

układa, a w grupie osób z upośledzeniem niepracujących tylko 22 osoby. Zatem kolejny raz 

potwierdza się spostrzeŜenie, Ŝe brak pracy jest czynnikiem, który u osób z upośledzeniem 

umysłowym przyczynia się do spostrzegania Ŝycia, jako „pustego”. Podobna sytuacja w 

uzyskanych wynikach jest w pozycji XI, gdzie badani stanęli przed pytaniem o sensowność 

ich Ŝycia. AŜ 15 osób z grupy osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących często 

zadaje sobie pytanie o celowość swojego Ŝycia, co świadczy o niskim poczuciu sensowności 

własnego działania. Bardziej pozytywna ocena widoczna jest w grupie osób z upośledzeniem 

umysłowym pracujących, gdzie takich osób jest 9. Porównując z grupą osób pełnosprawnych 

moŜna zauwaŜyć podobną prawidłowość związaną z posiadaniem pracy i poczucia 

sensowności działań. Jego brak widzi tylko 2 osoby w grupie pracującej i 9 w niepracującej.  

Pozycja III i IV mówiąca o posiadaniu przez badanych jasnych celów lub ich braku 

łączy się bezpośrednio z poczuciem sensu Ŝycia. Najwięcej wyników mówiących o braku tych 

celów i poczucia sensowności Ŝycia jest w grupie osób z upośledzeniem niepracujących (UN) 

(pozycja III - 9 osób, IV - 12 osób). Pesymistyczna ocena zmian, jakie mogą nastąpić w 

przyszłości, niska wiara w moŜliwości zmian sytuacji Ŝyciowej wpływa na ogólną negatywną 

ocenę sensu Ŝycia. Wyniki te są potwierdzeniem ustaleń z pozycji IX i XI. Zatem trudność w 

samodzielnym Ŝyciu, brak zabezpieczenia materialnego powoduje, Ŝe przyszłe cele są 

niepewne i trudne do sprecyzowania przez badanych z tej grupy. NajwyŜsze poczucie 

sprecyzowanych celów i sensowności istnienia ma grup osób w normie rozwojowej 

pracujących (NP) - pozycja III - 38 osób, IV - 36). Godne uwagi jest odczuwanie jasnego celu 

Ŝycia przez osoby upośledzone umysłowo pracujące (UP) - pozycja III - 29 osób, IV - 37). 

MoŜna sądzić, Ŝe posiadanie pracy powoduje moŜliwość wyznaczenia sobie kolejnych celów 

do realizacji, większą pewność, co do moŜliwości realizacji kolejnych planów. 

Właśnie takie poczucie i jasność, dających pełne zadowolenie przyszłych perspektyw 

(pozycja XVIII) mają w takim samym zakresie trzy grupy badanych (NN - 33 osoby, NP - 34 

osoby, UP - 34 osoby), natomiast aŜ 11 osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących 
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nie ma takiego poczucia, wręcz skłaniają się one do stwierdzenia, Ŝe brak im sensownego celu 

w Ŝyciu. 

Udzielenie odpowiedzi w pozycji VI (wybór moŜliwości kilku takich istnień jak 

obecne lub nie narodzenie się nigdy) dało badanym moŜliwość zbilansowania Ŝycia. 

Najbardziej pozytywną pozycję wobec Ŝycia mają osoby w normie rozwojowej pracujące - 35 

osób, a najmniej pozytywną mają osoby z upośledzeniem niepracujące - 25. Ta liczba osób 

jest zbliŜona do liczby osób oceniających swoje Ŝycie pozytywnie w pozostałych grupach (UP 

- 28, NN - 27). Ocena swojego dotychczasowego Ŝycia obecna jest takŜe w pozycjach VIII (w 

drodze do celów udaje mi się wszystko - nie udaje mi się nic) i X (Ŝycie warte przeŜycia - nic 

nie warte). Według 14 osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących nie udało im się nic 

lub niewiele zrealizować z załoŜonych planów Ŝyciowych. Świadczy to o niskiej wierze w 

swoje siły i niskiej samoocenie własnych moŜliwości. W przypadku osób z upośledzeniem 

umysłowym pracujących takich osób jest 9. W pozycji X odpowiedzi 31 osób z 

upośledzeniem umysłowym pracujących wskazują na pozytywną ocenę swojego Ŝycia, oraz 

poczucia zaspokojenia potrzeb w dąŜeniu do celów, podobnie jak w grupie osób pracujących 

w normie (NP) - 36 osób. Natomiast w grupach osób niepracujących realizacja celów 

oceniana jest nisko: u niepracujących w normie (NN) - 29 osób, a u osób z upośledzeniem 

umysłowym niepracujących (UN) - 20 osób.  

Oprócz spojrzenia na przeszłość badani mieli okazję ocenić swoje perspektywy na 

przyszłość (pozycja XV). Odnalezienie sensu Ŝycia, celu swojej roli ocenia optymistycznie 36 

osób w normie intelektualnej pracujących (NP) i 32 osoby w normie intelektualnej 

niepracujące (NN). Najrzadziej optymistycznej oceny moŜliwości dokonywały osoby z 

upośledzeniem umysłowym pracujące (UP) - 10 osób i niepracujące - 8 osób. Obawiają się 

one, Ŝe będą miały trudność w odnalezieniu sensu i celu Ŝycia. MoŜna, zatem stwierdzić, Ŝe 

upośledzenie umysłowe wpływa na postrzeganie własnych moŜliwości w realizacji 

przyszłych planów.  

Łączy się to z oceną badanych własnego miejsca w świecie (pozycja XII), które 

jednostka jasno widzi lub nie widzi w ogóle. Osoby z upośledzeniem niepracujące w 9 

przypadkach nie widzą dla siebie miejsca w świecie, a osoby niepracujące w normie w 8 

przypadkach. MoŜna tu stwierdzić, Ŝe osoby bez pracy bez względu na poziom intelektualny 

podobnie oceniają swoją produktywność i miejsce w Ŝyciu społecznym. 
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Pozycjami, które mówią o problemie wolności wyborów i poczuciu kontroli nad 

własnym Ŝyciem są pozycje XIV i XVI. Zdolność człowieka do moŜliwość wolnych 

wyborów przez całe Ŝycie, których nie determinuje środowisko, najbardziej negatywnie 

oceniane jest w grupie osób z upośledzeniem umysłowym (UN - 15, UP - 14). Natomiast 

osoby w normie rozwojowej w większości uwaŜają, Ŝe człowiek ma taką moŜliwość (NP - 27, 

NN - 26). Poczucie kierowania własnym Ŝyciem pozytywnie oceniane jest podobnie w trzech 

grupach (NP - 36 osób, NN - 32 osoby, UP - 30 osób). Zasadniczo odbiegają tu wyniki grupy 

z upośledzeniem umysłowym niepracującej, gdzie brak moŜliwości decydowania o sobie 

odczuwa 11 osób. MoŜna sądzić, Ŝe brak pracy powoduje, Ŝe grupa ta uwaŜa, Ŝe Ŝycie 

wymyka jej się z rąk, a kierowanie nim jest utrudnione przez brak moŜliwości samodzielnego 

funkcjonowania. 

Dochodzimy tu do oceny siebie jako osoby odpowiedzialnej (pozycja XIII). Widoczne 

róŜnice w wynikach dotyczą osób z upośledzeniem i w normie rozwojowej. Pierwsza grupa 

bardziej negatywnie ocenia swoje poczynania w tym zakresie. Osoby z upośledzeniem 

umysłowym pracujący w 17 przypadkach oceniają siebie jako osoby odpowiedzialne, a 

niepracujący w 12 przypadkach. Natomiast osoby w normie duŜo częściej mówią o sobie, Ŝe 

są osobami odpowiedzialnymi (NP - 30 osób, NN - 24). MoŜna tu sądzić, Ŝe w przypadku 

osób z upośledzeniem umysłowym częsta zaleŜność od innych osób powoduje obniŜenie 

samooceny w tym zakresie. TakŜe ograniczenie moŜliwości samostanowienia o tobie 

powoduje, ze nie widzą oni siebie jako osoby całkowicie odpowiedzialnej za swój los i los 

bliskich.  

Przedstawiona charakterystyka odpowiedzi w połączeniu z wynikami analizy 

ogólnego wskaźnika poczucia sensu Ŝycia w poszczególnych grupach pozwala na 

wyprowadzenie wniosku dotyczącego osób z upośledzeniem umysłowym. Grupy te 

charakteryzują się niŜszym niŜ grupy osób pełnosprawnych poczuciem sensowności Ŝycia. 

Szczególnie osoby z grupy z upośledzeniem umysłowym niepracujących charakteryzują się 

zauwaŜalnym obniŜeniem chęci do Ŝycia, optymizmu i pesymistyczną oceną swoich 

moŜliwości. Brak pracy powoduje obniŜenie sens Ŝyciu człowieka, a w przypadku osób z 

upośledzeniem umysłowym wpływ równieŜ na samoocenę, poczucie przydatności społecznej 

i poczucie godności. Ta ostania wartość jest szczególnie waŜna dla tej grupy osób i 

wymieniana przez jej członków, jako istotny element Ŝycia. Osoby te częściej są zmuszone 

podejmować aktywności narzucone im przez innych, a tym samym rzadziej mają moŜliwość 

niezaleŜnego funkcjonowania, które przynosiłoby im zadowolenie i satysfakcję. W przypadku 
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osób z upośledzeniem pracujących kontakt z osobami w normie intelektualnej powoduje 

sytuację porównywania własnych kompetencji i moŜliwości, a tym samym zauwaŜania 

własnych deficytów. Taką sytuację potwierdzają wyniki uzyskane w zakresie badania 

samooceny (rozdział 5.2.) - ta właśnie grupa najgorzej ocenia własne kompetencje w 

porównaniu do swoich pełnosprawnych rówieśników.  

5.5. Plany Ŝyciowe i warunki ich urzeczywistnienia 

W czasie swojego Ŝycia jednostka dąŜy do realizacji określonych celów. W 

początkowym etapie cele te są krótkotrwałe, z czasem dotyczą coraz bardziej odległej 

przyszłości. Stopniowe poznawanie siebie, własnych potrzeb, wartości, ideałów i zdolności 

odgrywa waŜną rolę w kształtowaniu osobistych celów Ŝyciowych, które są porządkowane i 

hierarchizowane.  

W okresie wczesnej dorosłości na coraz bardziej ukształtowanej toŜsamość formułuje 

się koncepcja własnego Ŝycia, która pełni funkcję ośrodków integracji i koordynacji działań 

człowieka (Czerwińska-Jasiewicz 2003). Realizacja zadań podejmowanych w tym okresie 

powoduje, Ŝe jednostka tworzy cele, które zakłada do realizacji przez określoną jednostkę 

czasową. Cele są składnikami planu Ŝyciowego i realizowane są, według ogólnych zasad, 

przez jednostkę w toku działania (Szewczuk 1998).  

Ustalenie kolejności i sposobów realizacji celów z wykorzystaniem zasobów własnych 

i otoczenia powoduje stworzenie planu działania. Dotyczy on tego, co jest w Ŝyciu człowieka 

najwaŜniejsze. Jeśli wynika on z realizacji najwaŜniejszych wartości Ŝyciowych staje się 

planem Ŝyciowym jednostki. Plan Ŝyciowy jest pewną projekcją rozumienia i widzenia 

własnej przyszłości (Czerwińska-Jasiewicz 1997). Tworzenie planów na przyszłość stwarza 

moŜliwość uzyskania większej autonomii, samookreślenia się, kierowania własnym Ŝyciem i 

rozwojem, co w okresie wczesnej dorosłości jest jednym z zadań rozwojowych. 

Oprócz znaczenia planów dla rozwoju osobowości, są one istotne dla lepszej 

organizacji Ŝycia, nadają mu sens, a przez to pomagają uzyskać zadowolenie z Ŝycia, 

poczucie szczęścia (por. Schneider 1976, za: Mądrzycki 1996). Niektórzy badacze przedmiotu 

stawiają tezę, Ŝe szczęście polega na stałym spełnianiu planów Ŝyciowych (Chekola, za: 

Mądrzycki 1996). Zatem ta korelacja stawia przed jednostką konieczność realnego 

formułowania swoich planów, które dadzą obiektywną moŜliwością ich realizacji w 

przyszłości. Ma to zagwarantować zaspokojenie potrzeb człowieka, czyli przybliŜyć do 

poczucia zadowolenia, z jakości swojego Ŝycia. 
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W przeprowadzonych badaniach poddano analizie cele, jakie badani zakładają do 

realizacji w swoich planach Ŝyciowych oraz ich rodzaj i hierarchię. Istotne stało się teŜ 

poznanie opinii na temat zasobów, jakie są w jednostce i jej otoczeniu, a które mają wpłynąć 

na zrealizowanie zakładanych celów. Badani mieli teŜ określić własną perspektywę czasową, 

w której zrealizują swoje plany. Wypowiedzi na temat przyszłości dotyczyły pytań zawartych 

w kwestionariuszu wywiadu.  

KaŜdy człowiek w swoim planie Ŝyciowym ustala hierarchię celów, która jest zgodna 

z cenionymi przez niego wartościami Ŝyciowymi. Kolejność realizacji celów wpływa na 

podejmowany przez niego plan działania, czego konsekwencją jest wybór określonych zadań 

rozwojowych do realizacji.  

W pierwszej kolejności badani mieli podać zakres swoich planów Ŝyciowych 

określając trzy najwaŜniejsze cele, które zaplanowali do realizacji w swojej przyszłości. 

Otrzymane odpowiedzi zostały posegregowane w kategorie (wynikające z odpowiedzi 

badanych), które okazały się toŜsame z zadaniami rozwojowymi, jakie są zakładane do 

realizacji w okresie wczesnej dorosłości. Analiza wyników została przedstawiona w trzech 

tabelach. Tabela 5.62 ukazuje cel plasowany przez badane osoby na pierwszym miejscu 

waŜności, tabela 5.63 zawiera drugi cel w hierarchii waŜności planowany przez badanych do 

realizacji. Trzeci cel przedstawiony jest w tabeli 5.64.  

Analizując pierwszy cel zakładany do realizacji przez badanych moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

aŜ w trzech grupach jest to cel związany z pracą zawodową (37,50% - UP, 50% - UN, 37,50% 

- NN). Dotyczy to sytuacji jej pozyskania, zmiany pracy czy utrzymania pracy. Ten element 

Ŝycia determinuje najczęściej podjęcie kolejnych kroków, jakimi mogą być załoŜenie rodziny, 

opuszczenie rodzinnego domu. Samodzielny zarobek staje się środkiem do osiągnięcia innych 

celów. Zrozumiałe, zatem staje się poŜądanie jej przez osoby niepracujące i chęć jej 

utrzymania przez osoby z upośledzeniem umysłowym, które z góry są w gorszej pozycji na 

rynku pracy niŜ osoby pełnosprawne. Osoby pracujące pełnosprawne za istotne zadanie 

stawiają sobie w odpowiedziach 34,50% grupy dalszą edukację i doskonalenie zawodowe. 

Wynika to, jak moŜna sądzić, ze świadomości konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji 

w celu utrzymania pracy i pozyskania lepszego wynagrodzenia. Omówione róŜnice są istotne, 

co oznacza, Ŝe czynnik upośledzenia umysłowego i posiadania pracy stanowią zmienne 

wpływające na plany Ŝyciowe osób badanych.  
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Tabela 5.52 Cel zakładany do realizacji przez badanych na pierwszym miejscu planu Ŝyciowego  

Grupy badanych  

Kategoria celu Osoby upośledzone 
umysłowo pracujące 

(UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

 (NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo 

niepracujące (UN) 

Osoby w normie 
pracujące  

(NN) 

Razem 

Dalsza edukacja i 
doskonalenie 
zawodowe 

5 14 14 14 47 

 12,50% 34,50% 35,00% 35,00%  
Związek małŜeński 

/relacje osobiste 
11 10 3 4 28 

 27,50% 25,00% 7,50% 10,00%  
Usamodzielnienie 9 12 3 7 31 

 22,50% 30,00% 7,50% 17,50%  
Praca zawodowa 15 4 20 15 54 

 37,50% 10,00% 50,00% 37,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 28,7475 Df=9 P=,00072 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05) 
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Rysunek 5.2 Porównanie celu zakładanego do realizacji przez grupy badanych na pierwszym miejscu planu 
Ŝyciowego 

Analiza drugiego w hierarchii celu zakładanego do realizacji przez badanych ukazuje, 

Ŝe w grupie osób pracujących - zarówno w normie rozwojowej jak i osób z upośledzeniem 

umysłowym (UP) jest to wejście w związek małŜeński (45% - NP, 40% - UP). Znalezienie 

stałego partnera lub wejście w związek małŜeński wiąŜe się z wartością, jaką dla badanych 

jest miłość i która jest w tych grupach wartością najistotniejszą w hierarchii. M. Mądrzycki 

(1996) w opisie osobowości jako systemu tworzącego i realizującego plany wymienia jako 

istotną zmienną - system wartości, który wpływa na podejmowane decyzje. Osoby mające 

stały dochód i moŜliwość utrzymania rodziny myślą o znalezieniu partnera i załoŜeniu z nim 

rodziny. Natomiast w przypadku osób niepracujących, zarówno w normie jak i z 
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upośledzeniem umysłowym, drugim celem jest usamodzielnienie się i opuszczenie domu 

rodzinnego (37,50% - UN, 30,00% - NN). Osoby pozostające bez pracy, zarówno z 

upośledzeniem umysłowym jak i w normie intelektualnej dąŜą do uniezaleŜnienia się od 

rodziny co w duŜym stopniu wiąŜe się ze znalezieniem pracy. Zatem ich hierarchia celów w 

planie Ŝyciowym jest spójna i zgodna z realiami Ŝycia. Związek planowania swojego Ŝycia z 

posiadaniem pracy i faktem upośledzenia jest w tym wypadku istotny statystycznie.  

Tabela 5.53 Cel zakładany do realizacji przez badanych na drugim miejscu planu Ŝyciowego 

 Grupy badanych  

Kategoria celów 
Osoby upośledzone 

umysłowo pracujące 
(UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

(NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo niepracujące 

(UN) 

Osoby w normie 
niepracujące 

(NN) 
Razem 

Edukacja i 
doskonalenie 
zawodowe. 

2 2 1 5 10 

 5,00% 5,00% 2,50% 12,50%  
Związek 

małŜeński/relacje 
osobiste 

16 18 12 11 57 

 40,00% 45,00% 30,00% 27,50%  
Usamodzielnienie 10 17 15 13 54 

 25,00% 42,50% 37,50% 32,50%  
Praca zawodowa 9 3 12 11 36 

 22,50% 7,50% 30,00% 27,50%  
Zdrowie 3 0 0 0 3 

 7,50% 0,00% 0,00% 0,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 23,0464 Df=12 P=,02735 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p< 0,05). 
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Rysunek 5.3 Porównanie celu zakładanego do realizacji przez grupy badanych na drugim miejscu planu 
Ŝyciowego 

Trzecie miejsce w planach badanych osób pracujących (40% - UP, 35% - NP) 

najczęściej zajmuje cel jakim jest usamodzielnienie się. Badani opisują go, jako 
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„wyprowadzenie się z domu rodzinnego”, „wynajęcie mieszkania”, „kupno mieszkania”, 

„wyjazd za granicę”, „pracy na własny rachunek”. Biorąc pod uwagę, Ŝe jako drugi cel podają 

znalezienie partnera Ŝyciowego, załoŜenie rodziny moŜna przypuszczać, Ŝe posiadanie pracy 

nie jest dla tych grup jednoznaczne z moŜliwością usamodzielnienia się. MoŜna wnioskować, 

Ŝe zarobki osób w okresie wczesnej dorosłości nie gwarantują moŜliwości rozpoczęcia Ŝycia 

na własny rachunek. 

Badani pozostający bez pracy (47,50% - UN, 42,50% - NN) podają, jako trzeci cel 

znalezienie towarzysza Ŝyciowego, załoŜenie rodziny, wejście w stały związek. Sytuacja ta 

dotyczy zarówno osób z upośledzeniem umysłowym jak i w normie intelektualnej. MoŜna tu 

zakładać, Ŝe badani w obu grupach mają świadomość trudności, jakie niesie za sobą brak 

zaplecza finansowego na utrzymanie rodziny. Zatem brak pracy po raz kolejny weryfikuje 

plany Ŝyciowe badanych i wpływa na hierarchię celów. 

Omówione róŜnice nie są istotne, co oznacza, ze ani upośledzenie ani posiadanie pracy 

nie są czynnikami wpływającymi na plany badanych związanych z wejściem w związek 

małŜeński i załoŜeniem rodziny.  

Tabela 5.54 Cel zakładany do realizacji przez badanych na trzecim miejscu planu Ŝyciowego.  

 Grupy badanych 

Kategorie celów 
Osoby upośledzone 

umysłowo pracujące 
(UP) 

Osoby w normie 
pracujące (NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo 

niepracujące (UN) 

Osoby w normie 
pracujące (NN) Razem 

Edukacja i 
doskonalenie 
zawodowe 

2 4 4 6 16 

 5,00% 10,00% 10,00% 15,00%  
Związek 

małŜeński/relacje 
osobiste 

11 13 19 17 60 

 27,50% 32,50% 47,50% 42,50%  
Usamodzielnienie 16 14 11 13 54 

 40,00% 35,00% 27,50% 32,50%  
Praca zawodowa 8 7 5 2 22 

 20,00% 17,50% 12,50% 5,00%  
Zdrowie 3 2 1 2 8 

 7,50% 5,00% 2,50% 5,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 10,4478 df=12 P=,57674 
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Rysunek 5.4 Porównanie celu zakładanego do realizacji przez grupy badanych na trzecim miejscu planu 
Ŝyciowego 

Otrzymane wyniki badań są częściowo zbliŜone z wynikami badań M. Frydrych 

(2001, za: Szmaglińską 2004). Badane przez nią osoby z upośledzeniem umysłowym 

wskazywały podobne plany, natomiast róŜnica dotyczyła preferowanej kolejności realizacji 

planów. W badaniach autorki na czele planów plasowało się załoŜenie rodziny (83%), 

wybudowanie domu (67%), znalezienie dobrej pracy (63%).  

Natomiast wyniki trzymane przez E. Szmaglińską (2004) wskazywały, Ŝe główne 

plany osób po 18 roku Ŝycia wiąŜą z załoŜeniem rodziny (31%), a dopiero kolejne dotyczą 

planów materialnych (19%) i zawodowych (18%). Analizując otrzymane wyniki moŜna 

załoŜyć, Ŝe obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju powoduje, Ŝe osoby z 

upośledzeniem uzaleŜniają swoje Ŝycie osobiste od posiadanych zasobów finansowych i 

źródła ich uzyskiwania. Jednocześnie preferencja wyboru celów Ŝyciowych badanych osób z 

upośledzeniem umysłowym, tak jak i osób w normie, wykazuje wewnętrzną logikę i 

spójność. Ponadto moŜna zauwaŜyć, Ŝe postawione cele są związane z zadaniami 

rozwojowymi i wykazują realizm. 

Kolejnym elementem analiz planów osób we wczesnej fazie dorosłości było poznanie 

ich opinii na temat czynników, od których według badanych, zaleŜy realizacja załoŜonych 

przez nich planów (tabela 5.65). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, Ŝe 

najwaŜniejszą sferą determinującą realizację planów dla badanych jest posiadanie źródła 

utrzymania (60% - UP, 42,50% - UN). RównieŜ badane osoby w normie rozwojowej 

pracujący uwaŜały, Ŝe sytuacja materialna wyznacza moŜliwość realizacji planów (55%). 

Natomiast grupa osób w normie rozwojowej niepracująca w 37,50% uwaŜa realizację planów 

zaleŜną od źródła utrzymania i w 40% wyłącznie od siebie. Opisywane wyniki naleŜy łączyć 



 

274

z faktem, Ŝe badani stojąc na progu waŜnych Ŝyciowych decyzji - boją się niepewności 

materialnej i braku źródła utrzymania. Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie.  

Tabela 5.55 ZaleŜność realizacji planów Ŝyciowych w percepcji badanych 

Grupy badanych 

Czynnik Osoby upośledzone 
umysłowo 

pracujące (UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

(NP)  

Osoby upośledzone 
umysłowo niepracujące 

(UN) 

Osoby w normie 
niepracujące  

(NN) 
Razem 

Od źródła 
utrzymania 

24 15 17 15 71 

 60,00% 37,50% 42,50% 37,50%  
Od sytuacji 
materialnej 

7 22 14 8 51 

 17,50% 55% 35,00% 20,00%  
Od otoczenia 4 0 1 1 6 

 10,00% 0,00% 2,50% 2,50%  
Tylko ode mnie 5 3 8 16 32 

 12,50% 7,50% 20% 40,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 36,0673 df=15 P=,00173 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05) 

 

Oprócz zaleŜności realizacji planów od pewnych czynników, badani opisywali 

warunki, które w istotny sposób wpływają na realizacje celów (tabela 5.66). Większość 

badanych we wszystkich grupach (UP - 55%, NP - 62,50%, UN - 62,50%, NN - 67,50%) za 

najwaŜniejsze uznały cechy osobowe człowieka, takie jak ambicja, odwaga, konsekwencja, 

wytrwałość, jako istotne w spełnieniu załoŜonych planów. Znaczące miejsce ma teŜ 

posiadanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania odpowiednich działań w 

realizacji planów Ŝyciowych. Nie ma, zatem istotnych róŜnic pomiędzy poszczególnymi 

grupami.  

Tabela 5.56 Warunki wpływające na realizację celów w percepcji badanych 

Grupy badanych  

Warunki Osoby upośledzone 
umysłowo pracujące 

(UP) 

Osoby w normie 
niepracujące 

(NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo niepracujące 

(UN) 

Osoby w normie 
niepracujące 

(NN) 
Razem 

Cechy osobowe 22 25 25 27 99 
 55,00% 62,50% 62,50% 67,50%  

Wiedza i 
umiejętności 

13 10 10 9 42 

 32,50% 25,00% 25,00% 22,50%  
Doświadczenie 2 3 2 1 8 

 5,00% 7,50% 5,00% 2,50%  
Sytuacja 

zdrowotna 
3 2 3 3 11 

 7,50% 5% 7,50% 7, 50%  
Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 9,3723 Df=15 P=,85725 

 

W badaniach T. Zubrzyckiej-Maciąg (2006) czynnikami, wskazywanymi przez 18 -

letnie osoby upośledzone w stopniu lekkim, które umoŜliwiają osiągnięcie celów to 

samodzielna praca (43,8%). Natomiast osoby w normie intelektualnej warunkują osiągnięcie 

celów od zdobytego wykształcenia (43%). 

W trakcie realizacji planów mogą wystąpić trudności, które badani mogą pokonać 

wykorzystując istniejące wsparcie w swoim otoczeniu społecznym. Zarówno osoby 

upośledzone umysłowo jak i w normie widzą największą pomoc ze strony rodziny (tabela 

5.67). Dotyczy to zarówno rodziców jak i rodzeństwa, których badani postrzegają, jako 

osoby, mogące pomóc im zrealizować złoŜenia planu Ŝyciowego. MoŜna przypuszczać, 

biorąc pod uwagę wywiady, Ŝe pomoc rodziny będzie dotyczyć nie tyle sfery materialnej ile 

wsparcia informacyjnego i emocjonalnego. Jednocześnie, w wielu przypadkach, moŜliwość 

wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego powoduje, Ŝe badani czują się bezpieczniej 

takŜe materialnie. RównieŜ w badaniach T. Zubrzyckiej-Maciąg (2006) i E. Szmaglińskiej 

(2004) młode osoby z upośledzeniem wskazywały rodziców, jako osoby potencjalnie 

wspierające ich wysiłki. 

Tabela 5.57 Kategoria osób pomocnych w realizacji planów przez badanych 

Grupy badanych  
Kategoria 

osób 
Osoby upośledzone 
umysłowo pracujące 

(UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

(NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo niepracujące 

(UN) 

Osoby w normie 
niepracujące 

(NN) 
Razem 

Rodzice i 
rodzeństwo 

30 27 32 30 119 

 75,00% 67,50% 80,00% 75,00%  
Przyjaciele 7 10 6 6 29 

 17,50% 25,00% 15,00% 15,00%  
Inni 3 3 2 4 12 

 7,50% 7,50% 5,00% 10,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 4,5399 Df=9 P=,87243 

 

W trakcie tworzenia planu Ŝyciowego i hierarchii celów jednostka musi zgromadzić 

wiedzę na ich temat, poddać analizie róŜne cele swojego działania. Często przy tym korzysta 

z wiedzy i doświadczenia innych osób, konsultuje swoje wątpliwości. W związku z tą 

sytuacją zapytano badanych skąd najczęściej czerpią potrzebne informacje do realizacji 

planów Ŝyciowych. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, Ŝe źródłem informacji są najczęściej 
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dwa źródła (tabela 5.68) W przypadku osób w normie intelektualnej - od waŜnych Ŝyciowo 

osób (niespokrewnionych), a w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym - od rodziców. 

Poglądy, opinie, rady od osób waŜnych dla badanych mają wpływ na tworzenie planów przez 

osoby pełnosprawne umysłowo (NP - 65%, NN - 35%). Przykłady osób podawanych przez 

badanych to: były wychowawca, pedagog, przełoŜony w pracy, ksiądz, starszy kolega. 

Natomiast u osób z upośledzeniem umysłowym największa rolę odgrywają rodzice (UP - 

35%, UN - 62,50%). Sądzić moŜna, Ŝe taka sytuacja moŜe wynikać z szerszych stosunków 

społecznych osób pełnosprawnych, które mają moŜliwość w większym stopniu poznania 

doświadczeń Ŝyciowych innych osób. Osoby z upośledzeniem umysłowym mimo wszystko 

najwięcej czasu przebywają w gronie rodzinnym i to tu zdobywają najwięcej informacji 

dotyczących moŜliwości realizacji swoich załoŜeń. Związek między zmiennymi nie jest 

istotny statystycznie. 

Tabela 5.58 Źródła informacji potrzebnych do realizacji planów w opinii badanych 

Grupy badanych  
Źródła 

informacji 
Osoby upośledzone 

umysłowo pracujące 
(UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

(NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo niepracujące 

(UN) 

Osoby w normie 
niepracujące 

(NN) 
Razem 

Od osób waŜnych 13 26 9 14 62 
 32,50% 65,00% 22,50% 35,00%  

Od rodziców 14 9 25 13 61 
 35% 22,50% 62,50% 32,50%  

Od rówieśników 5 2 2 2 11 
 12,50% 5,00% 5,00% 5,00%  

Z mediów 1 2 2 4 9 
 2,50% 5,00% 5,00% 10,00%  

Z ksiąŜek 1 0 0 2 3 
 2,50% 0,00% 0,00% 5,00%  

Własna opinia 6 1 2 4 13 
 15,00% 2,50% 5,00% 10,00%  

Inne 0 0 0 1 1 
 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%  

Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 35,3232 df=18 P=,00861 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05) 

 

Wyniki badań w zakresie czynników umoŜliwiających realizacje planów są podobne 

do wyników T. Zubrzyckiej-Maciąg (2006). W jej badaniach osoby z upośledzeniem 

umysłowym, jako istotne czynniki wskazują posiadanie pracy (43,8%) oraz wsparcie rodziny 

(27%).  

Realizację swoich planów Ŝyciowych badani wiąŜą z konkretną kolejnością 

podejmowanych działań i organizacją kolejnych kroków ku osiągnięciu celu (tabela 5.69). 
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Pytani o pierwszą decyzję, jaka podejmą w celu realizacji swojego planu Ŝyciowego badane 

osoby pracujące chcą zwiększyć swoją samodzielność Ŝyciową wiąŜącą się z moŜliwością 

decydowania o własnych zarobkach (UP - 32,50%, NP - 27,50%). MoŜna tu sądzić, Ŝe badani 

ci chcą móc decydować o kształcie swojego Ŝycia mając moŜliwość inwestowania swoich 

zarobków w załoŜone cele Ŝyciowe. Związane jest to z podjęciem dokształcania i 

zdobywaniem nowych kwalifikacji (tabela 5.62). Natomiast osoby niepracujące (UN - 

62,50%, NN - 52,50%) pełną realizację swoich planów wiąŜą z poszukaniem pracy 

zawodowej i rozpoczęcia zarobkowania. Jest to warunek pozwalający na podjęcie 

samodzielnego Ŝycia, załoŜenie rodziny. Wyniki świadczą o wysokim poczuciu 

odpowiedzialności przez te osoby, które świadome są konieczności podjęcia pracy i 

odciąŜenia własnej rodziny z obowiązku opieki i wsparcia materialnego.  

Tabela 5.59 Zakładane działania wstępne do realizacji planów przez badanych 

Grupy badanych  

Działania 
Osoby upośledzone 

umysłowo 
pracujące 

(UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

(NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo 

niepracujące 
(UN) 

Osoby w 
normie 

niepracujące 
(NN) 

Razem 

4 10 10 12 36 podjęcie starań 
dotyczących dalszej 

edukacji 
10,00% 25,00% 25,00% 30,00%  

9 9 1 1 20 rozszerzenie kontaktów 
społecznych 22,50% 22,50% 2,50% 2,50%  

13 11 4 5 33 zwiększenie 
samodzielności 
Ŝyciowej 

32,50% 27,50% 10,00% 12,50%  

12 10 25 21 68 poszukiwanie 
moŜliwości 

zarobkowania 
30,00% 25,00% 62,50% 52,50%  

2 0 0 1 3 zadbanie o własne 
zdrowie 5,00% 0,00% 0,00% 2,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 36,6467 df=12 P=,00026 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Rysunek 5.5 Zakładane działania wstępne do realizacji planów przez grupy badanych. 
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Czynnikiem róŜnicującym realizację planów jest czas, który potrzebny jest do ich 

osiągnięcia. W badaniach poproszono respondentów o określenie okresu, w jakim chcą 

zrealizować swoje plany.  

Z uzyskanych wypowiedzi, przedstawionych w tabeli 5.70, wynika, Ŝe największa 

liczba we wszystkich grupach badanych podała chęć zrealizowania swoich planów w ciągu 5 

najbliŜszych lat. Pomiędzy grupami badanych istnieją w tym zakresie statystyczne róŜnice. W 

grupie osób w normie rozwojowej posiadających pracę, aŜ 77,50% badanych chce urealnić 

swoje plany w ciągu 5 lat. Podjęcie pracy zawodowej teoretycznie pozwala im na 

usamodzielnienie się i realizację planów osobistych. RównieŜ osoby z upośledzeniem 

umysłowym pracujące chcą realizować swoje osobiste plany w ciągu 5 (42,50%) lub najdalej 

10 lat (37,50%). Dotyczy to głównie znalezienia partnera Ŝyciowego i załoŜenia rodziny. 

Osoby niepracujące zarówno z upośledzeniem umysłowym (42,50%) jak i w normie 

intelektualnej (52,50%) chcą równieŜ w okresie najbliŜszych 5 lat osiągnąć zakładane cele. 

ZauwaŜając, Ŝe stworzone plany Ŝyciowe badanych są zgodne z zadaniami rozwojowymi tego 

okresu Ŝycia sądzić moŜna, Ŝe badani rozumieją swoją perspektywę Ŝyciową, która jest 

rezultatem ich potrzeb i dąŜeń.  

Tabela 5.60 Zakładany czas realizacji planów według badanych 

Grupy badanych  

Czas 
Osoby upośledzone 

umysłowo 
pracujące 

(UP) 

Osoby w normie 
pracujące 

(NP) 

Osoby upośledzone 
umysłowo niepracujące 

(UN) 

Osoby w normie 
niepracujące 

(NN) 
Razem 

Do 5 lat 17 31 17 21 86 
 42,50% 77,50% 42,50% 52,50%  

5 - 10 lat 15 9 17 11 52 
 37,50% 22,50% 42,50% 27,50%  

Więcej niŜ 
10 lat 

7 0 4 7 18 

 17,50% 0,00% 10,00% 17,50%  
Inne 1 0 2 1 4 

 2,50% 0,00% 5,00% 2,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 18,5033 Df=9 P=,02977 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p< 0,05) 
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Rysunek 5.6 Zakładany czas realizacji planów przez grupy badanych. 

 

Reasumując przegląd wyników badań nad treścią planów Ŝyciowych osób we 

wczesnym okresie dorosłości moŜna określić pewne prawidłowości. Zarówno u osób z 

upośledzeniem umysłowym jak i w normie rozwojowej występują procesy planowania. 

Występuje równieŜ ogólne podobieństwo treści planów tych grup. W projektowanych celach 

badanych we wszystkich grupach zauwaŜalny jest realizm planowania i jednocześnie 

zgodność z zadaniami rozwojowymi wieku wczesnej dorosłości. Mimo róŜnic w kolejności 

zakładanych do realizacji celów to we wszystkich grupach dotyczą one: pozyskania lub 

zmiany pracy, rozwoju zawodowego, usamodzielnienia się i zawiązania związku 

małŜeńskiego. Istotne jest, Ŝe zarówno osoby niepracujące jak i pracujące główne plany 

Ŝyciowe wiąŜą najczęściej pracą zawodową (pozyskaniem jej, awansowaniem, zmianą na 

lepiej płatną). Oznacza to, Ŝe moŜliwość zatrudnienia i utrzymanie pracy jest postrzegane 

przez badanych, jako istotny warunek dalszego kształtowania się ich planów Ŝyciowych. 

Dotyczy to zarówno osób w normie jak i osób z upośledzeniem umysłowym. MoŜemy, zatem 

stwierdzić, Ŝe duŜe znaczenie dla wszystkich grup ma materialne zabezpieczenie, które 

gwarantuje dalsze Ŝyciowe powodzenie. Istotna róŜnica dotyczy rozumienia znaczenia 

dokształcania się dla własnej przyszłości i osiągania celów, jakim wykazują się osoby w 

normie pracujące. W obecnym systemie, przy konkurencyjności rynku pracy, jest to waŜny 

element planowania własnej przyszłości. Osoby z upośledzeniem umysłowym często 

pomijają jego znaczenie w planowaniu własnej aktywności zawodowej. 

5.6. Poczucie osamotnienia  

Potoczne rozumienie pojęcia samotność wskazuje w przewaŜającej mierze na coś 

negatywnego. KaŜdy człowiek na przestrzeni swojego Ŝycia doświadcza osamotnienia i 
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samotności zarówno w wyniku braku wokół niego innych ludzi, jak i sytuacji Ŝycia wśród 

innych ludzi. Osoby z niepełnosprawnością umysłową odczuwają osamotnienie częściej 

związane z drugą sytuacją, Ŝyjąc wśród osób pełnosprawnych, którzy nie zawsze rozumieją 

ich sytuację.  

Nieobecność lub dostrzegalny brak satysfakcjonujących związków społecznych z 

towarzyszącymi im objawami stresu psychologicznego nazywany jest przez badaczy 

osamotnieniem (Young 1980 za: Rembowski 1989). Jest ono subiektywnym doświadczeniem, 

a nie synonimem obiektywnej społecznej izolacji (tamŜe). Skala UCLA ukazują przede 

wszystkim odczuwanie niedostatków z kontaktów społecznych badanych. W tym narzędziu 

badani respondenci mieli ustosunkować się do 20 pytań oceniając je w skali od 1 do 4, gdzie: 

1 oznaczało - nigdy, 2 - rzadko, 3 - czasami, 4 - zawsze. Badani mogli uzyskać najmniej 20 

punktów, co oznaczało odczuwanie w niewielkim stopniu osamotnienia do 80 punktów, 

których liczba oznaczała odczuwanie bardzo duŜego osamotnienia w kontaktach społecznych.  

Pierwszym elementem analizy odpowiedzi badanych grup było porównanie wyników 

uzyskanych w grupach osób z upośledzeniem umysłowym (UN i UP) oraz grup osób w 

normie (NP i NN). Fakt upośledzenia umysłowego w otrzymanych wynikach w skali UCLA 

istotnie róŜnicują obie grupy (p= 0,0017). Osoby z upośledzeniem charakteryzują się 

przeciętnie wyŜszymi wynikami (37,84) niŜ osoby z normą intelektualną (33,34). Oznacza to, 

Ŝe w tej grupie badanych poczucie samotności jest wyŜsze (tabela 5.71). Powołując się na 

uzyskane wyniki w Skali Dystansu Społecznego (rozdział 6.3.2), które wskazują, Ŝe jest to 

grupa najbardziej negatywnie postrzegana przez osoby pełnosprawne, to wyŜsze poczucie 

osamotnienia jest zrozumiałe. Trudności w kontaktach z osobami pełnosprawnymi powodują 

takŜe obniŜoną samoocenę. 

Tabela 5.61 Poczucie osamotnienia w grupach osób w normie i osób z upośledzeniem umysłowym  

 

Przeprowadzenie dwuczynnikowej analizy wariancji ukazało, Ŝe poczucie 

osamotnienia ma związek przyczynowy z upośledzeniem jednostki lub jego brakiem oraz 

efektem interakcyjnym czynników: pracy i intelektu (tabela 5.72). 

 

 

Poziom intelektualny Średnia N 
Upośledzenie 37,84 80 

Norma 33,34 80 
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Tabela 5.62 Wynik wariancji w zakresie testu UCLA 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 202635,2250 1 202635,2250 2562,8921 0,0000 

Intelekt 810,0000 1 810,0000 10,2447 0,0017 
Praca 172,2250 1 172,2250 2,1783 0,1420 

Intelekt * Praca 1040,4000 1 1040,4000 13,1588 0,0004 
Błąd 12334,1500 156 79,0651   

Efekt główny czynnika poziom intelektualny oraz efekt interakcyjny są istotne. 

 

Wpływ czynnika intelekt na wyniki testu UCLA jest uzaleŜniony od poziomu 

czynnika pracy. Osoby z upośledzeniem pracujące oraz niepracujące róŜnią się istotnie 

przeciętnymi wynikami testu UCLA. Osoby z upośledzeniem pracujące charakteryzują się 

wyŜszym poczuciem osamotnienia (39,35) niŜ niepracujące (36,33). Odwrotna sytuacja 

wystąpiła w grupie osób w normie intelektualnej- osoby niepracujące charakteryzowały się 

istotnie (p= 0,0004) wyŜszym (36,93) poziomem osamotnienia w porównaniu do osób 

pracujących, których średni wynik wynosi 29,75 punktów. MoŜna, zatem wnioskować, Ŝe 

posiadanie pracy przez te osoby stwarza im większe moŜliwości kontaktów społecznych, 

tworzenia trwałych interakcji i więzi społecznych. Jednocześnie moŜna zakładać, Ŝe kontakty 

przynoszą badanym satysfakcję i zaspokajają ich potrzeby społeczne. Osoby pracujące w 

normie intelektualnej charakteryzowały się równieŜ najniŜszym średnim wynikiem testu 

UCLA spośród wszystkich badanych grup (29,75). Biorąc pod uwagę, Ŝe najniŜszy moŜliwy 

wynik to 20 (max. 80), moŜna ocenić, Ŝe grupa ta w bardzo małym stopniu odczuwa 

samotność. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym pracujących praca nie zawsze 

staje się źródłem pozytywnych kontaktów społecznych, ale teŜ sytuacji, w których badani 

odczuwają dystans i odsunięcie. 

Kolejnym krokiem jest dokładna analiza wyników testu dla poszczególnych grup 

badanych i poziomu istotności pomiędzy wynikami, które obrazują tabele 5.73 i 5.74. 

Tabela 5.63 Średni wynik poczucia osamotnienia w czterech badanych grupach 

Poziom intelektualny Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje (UP) 39,35 40 
Upośledzenie Nie pracuje (UN) 36,33 40 

Norma Pracuje (NP) 29,75 40 
Norma Nie pracuje (NN) 36,93 40 

 

Tabela 5.64 Wynik istotności róŜnic między grupami 

Poziom intelektualny Posiadanie pracy {1} 39,35 {2} 36,33 {3} 29,75 {4} 36,93 
Upośledzenie Pracuje  0,1302 0,0000 0,2244 
Upośledzenie Nie pracuje 0,1302  0,0012 0,7632 

Norma Pracuje 0,0000 0,0012  0,0004 
Norma Nie pracuje 0,2244 0,7632 0,0004  
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Poziom intelektualny * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=13,159, p=,00039

 Upośledzony
 Norma intelektualna

39,35

36,33

29,75

36,92

pracuje nie pracuje
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

U
C

LA

 

Analizując grupy badanych niepracujących zauwaŜalna jest niewielka róŜnica w 

poziomie poczucia osamotnienia między osobami z upośledzeniem oraz osobami w normie 

intelektualnej. Oznacza to, Ŝe obie te grupy w zbliŜonym stopniu odczuwają osamotnienie 

(UN - 36,33, NN - 36,93). Zatem brak pracy ogranicza ludziom, bez względu na ich poziom 

intelektualny, poczucie braku bliskiego, osobistego kontaktu z innymi ludźmi a takŜe 

przynaleŜności do grupy (jaką jest grupa ludzi wspólnie pracujących). Warto zauwaŜyć, Ŝe w 

okresie wczesnej dorosłości następują zmiany w związkach społecznych, które mogą 

powodować poczucie osamotnienia. Koniec edukacji, podejmowanie pracy, zakładanie rodzin 

powodują, Ŝe rozpadają się dawne związki, zmieniają grupy znajomych. Te następujące 

ewaluacje w kontaktach społecznych powodują poczucie osamotnienia, ale teŜ powstają nowe 

związki i nowe interakcje społeczne. 

Istotna róŜnica wyników pojawiła się w grupie osób pracujących. Osoby z 

upośledzeniem pracujące (UP) charakteryzowały się wynikami istotnie wyŜszymi niŜ osoby 

w normie (NP). Osoby pełnosprawne uzyskały najwyŜszy wynik (UP - 39,35), z czego 

wynika, Ŝe w ich przypadku praca nie spełnia tak wysokiej funkcji integracji społecznej jakby 

moŜna sądzić. Badani mimo codziennego kontaktu z innymi ludźmi w sytuacji pracy czują się 

osamotnieni. MoŜemy przypuszczać, Ŝe w ich przypadku osamotnienie nie oznacza braku 

kontaktu z innymi ludźmi, ale brak satysfakcji z poziomu i jakości tych kontaktów. Jak 

przytacza J. Rembowski (1989, s. 4): „osamotnienie pojawia się, jako reakcja na brak 

szczególnych typów zaleŜności” i: „jako świadome uczucie odsunięcia od innych”. MoŜna 

przypuszczać, Ŝe odczuwanie róŜnicy w kompetencjach, poczucie mniejszych moŜliwości nie 

sprzyja nawiązywaniu bliŜszych więzi. Poczucie osamotnienia pozostaje w ścisłym związku z 
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nastawieniami ujawnionymi ze strony otoczenia. Brak akceptacji ze strony otoczenie, 

obojętność, wysoki poziom lęku, niskie poczucie własnej wartości, brak bliskich relacji z 

innymi ludźmi moŜe skutkować poczuciem braku swojego miejsca w Ŝyciu, potęgować 

poczucie samotności (Szczupał 2005).  

Biorąc pod uwagę wyniki badań naleŜy stwierdzić, Ŝe w przypadku osób z 

upośledzeniem umysłowym oddziaływanie niekorzystnych czynników biopsychicznych oraz 

społeczno - kulturowych powoduje, Ŝe poczucie osamotnienia jest silniejsze niŜ u osób 

pełnosprawnych. Źródeł samotności moŜna doszukiwać się teŜ w przemianach społecznych, 

jakie zachodzą we współczesnym świecie. Brak umiejętność odnalezienia się w zmieniającej 

się rzeczywistości moŜe wywołać zjawisko samotności (Dołęga 2003). Badacze (Dołęga 

2003, Giryński 2004) wskazują, Ŝe istotnym źródłem nadmiernego poczucia osamotnienia 

osób z upośledzeniem umysłowym jest środowisko społeczne. Dotyczy to głównie trudności 

w komunikowaniu się z otoczeniem. Odczuwanie wysokiego poziomu osamotnienia wpływa 

teŜ w sposób destrukcyjny na funkcjonowanie jednostki i jej osobowość (por. Lake 1993), 

powoduje podatność na nastroje depresyjne (Dołęga 2003). 

Reasumując wyniki badań moŜna stwierdzić, Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowym 

częściej odczuwają osamotnienie w relacjach społecznych z innymi ludźmi oraz jakość tych 

kontaktów jest dla nich niesatysfakcjonująca. Generalnie ocena kontaktów z otoczeniem jest 

postrzegana przez nich wysoko w porównaniu do wyników otrzymanych w badaniu 

dotyczącym poczucia osamotnienia. MoŜna przypuszczać, Ŝe deklarowane zadowolenie z 

kontaktów społecznych jest bardziej Ŝyczeniowe niŜ rzeczywiste, a takŜe oczekiwania, co do 

ich, jakości są mniejsze. Wiele innych danych wskazuje jednak, Ŝe cierpią one z powodu 

odsunięcia i izolacji społecznej. Poczucie osamotnienia osób z niepełnosprawnością jest teŜ 

wynikiem niemoŜności zaspokojenia potrzeby więzi emocjonalnej z otaczającymi ją ludźmi, 

zwłaszcza z grupą rówieśniczą osób pełnosprawnych, z którymi kontaktuje się w sytuacji 

pracy. Mały krąg osób, w którym się poruszają powoduje poczucie braku przynaleŜności i 

moŜliwości doświadczania szerszych kontaktów społecznych. Jest to kolejny element 

składający się na poziom poczucia osamotnienia. Zatem generalnie moŜemy mówić o 

większym poczuciu osamotnienia osób z upośledzeniem umysłowym w kategorii zarówno 

ilości jak i jakości kontaktów społecznych. 
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5.7. Podsumowanie 

Indywidualne i społeczno-edukacyjne połoŜenie badanych zdeterminowane jest 

wieloma czynnikami tkwiącymi w samej jednostce jak i czynnikami tworzącymi środowisko 

zewnętrzne. Analiza wybranych czynników ma na celu zarysowanie obrazu uwarunkowań 

sytuacji osób badanych.  

Przedstawione powyŜej analizy pozwalają na sformułowanie wstępnych interpretacji i 

wniosków: 

1. Ocena poziomu stanu zdrowia pozwala stwierdzić, Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowym 

częściej mają problemy zdrowotne o charakterze przewlekłym i długotrwałym. RównieŜ 

częściej korzystają one ze stałej opieki lekarskiej związanej z konkretnym problemem 

zdrowotnym. Potwierdza to utrwaloną tezę o występowaniu u osób z upośledzeniem 

umysłowym innych dysfunkcji zdrowotnych. Natomiast moŜemy tu skłonić się do 

wniosku, Ŝe te problemy zdrowotne są istotnym czynnikiem determinującym sytuację 

zawodową badanych i wpływają w sposób znaczący na posiadanie zatrudnienia.  

2. Analiza zakresu i rodzaju wsparcia rozwoju poprzez specjalistyczne zajęcia potwierdza 

wieloaspektowe oddziaływania systemu edukacji na dzieci upośledzone umysłowo. W 

okresie edukacji badani byli objęci pomocą logopedyczną, psychologiczną czy 

rehabilitacyjną, w zaleŜności od trudności rozwojowych, z jakimi się borykali.  

3. Kolejnym czynnikiem warunkującym sytuację badanych jest posiadana samoocena, która 

kształtuje się w toku interakcji społecznych oraz poprzez proces porównania z osobami w 

tym samym wieku. Funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym w środowisku 

osób pełnosprawnych powoduje kształtowanie się własnej samooceny w porównaniu 

zarówno do pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych rówieśników. Ocena wyników 

badania z perspektywy porównania społecznego obu grup, które ma znaczenie dla 

normatywnego rozwoju Ja, wskazuje zasadniczy wniosek. Osoby z upośledzeniem 

umysłowym mają poczucie odmienności od rówieśników. Takie przekonanie o własnej 

odmienności czy gorszym statusie, nie sprzyja rozwijaniu osobistych moŜliwości i 

osiąganiu satysfakcji z Ŝycia. PoniewaŜ rozwój Ja dokonuje się w toku interakcji z 

otoczeniem społecznym naleŜy wzmocnić oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne 

osób z upośledzeniem, które pozwolą na wzmocnienie własnego Ja.  

4. Preferowane przez badanych wartości wpływają na kierunek podejmowanych przez nich 

aktywności i są systemem kształtującym się pod wpływem zdobytych doświadczeń, 
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aktualnej sytuacji badanych i indywidualnych cech badanych. Porównanie wyników w 

poszczególnych grupach wskazuje na brak róŜnicy między osobami pełnosprawnymi i 

niepełnosprawnymi w okresie wczesnej dorosłości w zakresie cenionych grup wartości, a 

takŜe określonych wartości. Wszystkie grupy najbardziej cenią wartości umiejscowione w 

kategorii wartości moralnych, witalnych i prawdy. Oznacza to, Ŝe zarówno osoby 

pełnosprawne jak i z niepełnosprawnością cenią uczciwe, dobre Ŝycie z otwartym 

umysłem; doceniają prawdę i uczciwość, pomoc i sprawność organizmu. We wszystkich 

badanych grupach priorytetowymi okazały się takie wartości jak miłość, rodzina, praca 

zawodowa. RóŜnice dotyczyły miejsca w hierarchii wartości w poszczególnych grupach. 

MoŜemy, zatem wyrazić stwierdzenie, Ŝe u osób z niepełnosprawnością wartości w 

podobnym zakresie jak i u osób pełnosprawnych wyznaczają kierunki podejmowanych 

działań a takŜe wpływają na projektowanie własnej przyszłości. Wyznawany system 

wartości wiąŜe się ściśle z wyznaczanymi przez człowieka celami. MoŜna, zatem 

stwierdzić, Ŝe porównanie międzygrupowe wykazało, Ŝe badani w okresie wczesnej 

dorosłości kierują się wartościami, które pozwalają im na realizację zadań rozwojowych 

tj.: zyskanie partnera Ŝyciowego, załoŜenie rodziny czy zdobycie stałego zatrudnienia. 

Hierarchia wartości badanych jest zbieŜna z wyznaczanymi przez nich celami Ŝyciowymi. 

MoŜna tu załoŜyć, Ŝe w przypadku badanych, wartości stały się przedmiotem celów 

Ŝyciowych, ale jednocześnie stały się teŜ czynnikiem ich selektywności. 

5. Podsumowując wyniki badań dotyczących treści planów Ŝyciowych osób we wczesnym 

okresie dorosłości moŜna określić pewne prawidłowości. Badani z niepełnosprawnością 

umysłową, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy, posiadają umiejętność planowania. 

Podobieństwo dotyczy równieŜ treści planów i realizmu projektowanych celów 

Ŝyciowych. Zarówno osoby niepracujące jak i pracujące z upośledzeniem umysłowym 

główne plany Ŝyciowe wiąŜą najczęściej z pracą zawodową. Oznacza to, Ŝe ich sytuacja 

na rynku pracy ma istotny wpływ na kształtowanie się ich kolejnych planów Ŝyciowych. 

Zatem moŜna stwierdzić, Ŝe umoŜliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego 

funkcjonowania, poprzez posiadanie źródła zarobkowania, winno być priorytetem w 

działaniach instytucji i organizacji zajmujących się ich sprawami. Wsparcie w tym 

zakresie byłoby zgodne z oczekiwaniami tych osób, które w posiadaniu zatrudnienia 

widzą moŜliwość samodzielnego i godnego Ŝycia w społeczeństwie osób pełnosprawnych. 

6. Ocena własnej sytuacji Ŝyciowej i jej perspektyw staje się podstawą do odczuwanego 

sensu Ŝycia przez jednostkę. Analiza odpowiedzi badanych w tym zakresie pozwala na 
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wyprowadzenie wniosku dotyczącego osób z upośledzeniem umysłowym. Grupy te 

charakteryzują się niŜszym niŜ grupy osób pełnosprawnych poczuciem sensowności 

Ŝycia. Szczególnie osoby z grupy z upośledzeniem umysłowym niepracujące 

charakteryzują się brakiem optymistycznej wizji własnego Ŝycia przy jednoczesnej 

pesymistycznej ocenie swoich moŜliwości i widoków na przyszłość. Brak pracy wpływa 

szczególnie na obniŜenie poczucia sensu Ŝyciu człowieka, a w przypadku osób z 

upośledzeniem umysłowym dodatkowo na poziom samooceny, na poczucie 

produktywności i poczucie godności. Z badań wynika, Ŝe osoby z upośledzeniem 

odczuwają obniŜoną kontrolę nad własnym Ŝyciem, a takŜe monotonię własnego bytu. 

Widoczna jest równieŜ róŜnica pomiędzy grupą pracującą i niepracującą, która świadczy o 

znaczeniu dla osób z niepełnosprawnością posiadania zatrudnienia w postrzeganiu 

celowości i sensowności własnej egzystencji. 

7. W toku podejmowanych aktywności i przeciwdziałaniu problemom Ŝyciowym człowiek 

odczuwa samotność. Reasumując wyniki badań w tym zakresie moŜna stwierdzić, Ŝe 

osoby z upośledzeniem umysłowym częściej odczuwają osamotnienie w relacjach 

społecznych z innymi ludźmi mimo generalnego zadowolenia z kontaktów z otoczeniem. 

MoŜna przypuszczać, Ŝe deklarowane zadowolenie z kontaktów społecznych jest bardziej 

Ŝyczeniowe niŜ rzeczywiste, a takŜe oczekiwania, co do ich jakości są mniejsze. 

Dodatkowo moŜna sądzić, Ŝe jakość tych kontaktów jest powierzchowna szczególnie, jeśli 

dotyczy kontaktów z osobami pełnosprawnymi. Taką sytuację potwierdzają dane z innych 

analiz, które wskazują, Ŝe osoby pełnosprawne odczuwają jednak odsunięcie w 

kontaktach społecznych (wyniki Skali Dystansu Społecznego, rozdział 6). Powoduje to 

poczucie osamotnienia osób z niepełnosprawnością umysłową, które jest wynikiem 

niemoŜności zaspokojenia potrzeby więzi emocjonalnej z otaczającymi ją ludźmi, 

zwłaszcza z grupą rówieśniczą osób pełnosprawnych, z którymi kontaktują się w sytuacji 

pracy i Ŝyciu codziennym. 

8. Z powyŜszych rozwaŜań wynika konkluzja, Ŝe okres wczesnej dorosłości jest 

zdeterminowany sytuacją posiadania pracy lub jej braku. Osoby niepełnosprawne, tak jak 

ich rówieśnicy, planują własną przyszłość i kierują się podobnym systemem wartości. 

Trudności przez nich odczuwane dotyczą jakości kontaktów społecznych i poczucia 

odmienności w stosunku do pełnosprawnych rówieśników. Ta złoŜona sytuacja wskazuje 

na konieczność podejmowania działań zwiększających moŜliwość zatrudnienia osób 
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niepełnosprawnych umysłowo, co spowoduje podniesienie ich samooceny i zmniejszy 

poczucie inności i odmienności w kontaktach społecznych. 
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ROZDZIAŁ 6 
Społeczno-edukacyjny kontekst poczucia jakości Ŝycia 

 

6.1. Sytuacja rodzinna i edukacyjno-zawodowa 

Znaczącym elementem tworzenia struktury społecznej, warunkującej optymalne 

środowisko do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością umysłową w Ŝyciu 

społecznym jest poznanie sposobu i zakresu funkcjonowania tych osób. Wcześniejsze 

podejmowane badania dotyczyły często społeczno-zawodowej sfery Ŝycia dorosłych osób 

upośledzonych umysłowo (Pańczyk 1989, Łaś 1977, Berling, Sowa 1984 i in.), natomiast 

Ŝycie rodzinne, sposób spędzania czasu wolnego nie doczekał się tak licznych analiz. W 

niniejszych badaniach podjęto próbę opisu sytuacji badanych nie tylko w środowisku 

rodzinnym, ale teŜ w ich otoczeniu edukacyjno-zawodowym.  

Przyjęto załoŜenie, Ŝe wszyscy członkowie społeczeństwa, bez względu na sprawność 

umysłową, nawiązując stosunki ze światem zewnętrznym, są aktywnymi podmiotami 

czynności i tworzą układ funkcjonalny ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie tylko 

zaspokajają swe potrzeby, ale równieŜ regulują swe stosunki z otoczeniem, realizują zadania, 

wpływają na świat, przekształcają go, czyli funkcjonują (Tomaszewski 1967, 1968, 1984; 

Obuchowska 1981). Osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie odbiegają pod 

tym względem od innych jednostek, co znaczy, Ŝe mogą być aktywnymi uczestnikami Ŝycia 

społecznego. 

W środowisku rodzinnym człowiek zachowuje się najbardziej naturalnie i ujawnia 

najpełniej swe rzeczywiste moŜliwości. Większość ludzi zadowolenie z Ŝycia utoŜsamia ze 

szczęśliwym domem rodzinnym. Takie pojmowanie rodziny wskazuje na potrzebę 

przeanalizowania zakresu wpływu rodziny na osobowość badanych i ukierunkowywanie jej 

aktywności. Traktując rodzinę jako swoisty mikrosystem społeczny, analiza sytuacji 

rodzinnej badanych będzie zawierać opis składu osobowego rodzin, zachodzących relacji 

pomiędzy członkami, funkcjonowania rodziny (podział ról, samoorganizacja) (por. 

Kozdrowicz 1999). 

W okresie rozwojowym jego wspomaganie uzaleŜnione jest od świadomości 

rodziców, którzy decydują o uczestnictwie dziecka w dodatkowych zajęciach korekcyjnych. 

Jednak oprócz zewnętrznych instytucji, które wspierają jego rozwój pierwotnymi terapeutami 
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są dla niego rodzice. Od ich zaangaŜowania zaleŜy nie tylko rozwój fizyczny jednostki, ale 

teŜ psychiczny i duchowy. 

Sposób wychowania dziecka, przyjęcie wobec niego określonych postaw wpływa na 

kształtowanie się osobowości jednostki. Doświadczenia zdobyte w rodzinie owocują 

późniejszymi postawami społecznymi i emocjonalnymi. Kreśląc wizerunek osób z 

upośledzeniem umysłowym w okresie wczesnej dorosłości nie sposób nie odnieść się do 

czynników, które wpłynęły na to kim są te osoby obecnie i co sobą reprezentują. Dotyczy to 

zgłasza oceny wzajemnych relacji w rodzinie, atmosfery panującej w domu i wartości 

przekazanych dzieciom w toku wychowania. 

Wykształcenie rodziców jest jednym z waŜniejszych stymulatorów rozwoju dziecka. 

Dzięki niemu rodzice tworzą w rodzinie odpowiedni poziom kulturalny, mają wpływ na 

wszechstronny rozwój dzieci. Występuje w tych rodzinach równieŜ atmosfera mobilizująca 

dzieci do dalszego pogłębiania swojej wiedzy. 

W naukowych opracowaniach podkreśla się znaczenie wyŜszego wykształcenia 

rodziców, którzy lepiej stosują odpowiednie metody wspomagające rozwój intelektualny i 

społeczny jednostki w okresie rozwoju, lepiej rozumieją jego problemy. A. Kamiński (1975) 

wypowiadając się na temat wpływu wykształcenia rodziców na wyniki w nauce dziecka 

stwierdza, Ŝe czynnikiem wiodącym w jego niepowodzeniach jest niezadowalające 

wykształcenie rodziców, powodujące niskie spiętrzenie niekorzystnych cech pochodnych i 

brak kwalifikacji zawodowych, słabych zarobków, złej sytuacji mieszkaniowej, nastrojów 

frustracyjnych - co wszystko powoduje niski poziom kultury w rodzinie. RównieŜ badania W. 

Krawczyk (1995) potwierdzają wpływ wykształcenia rodziców na proces wychowania. Ponad 

60% badanych rodziców prezentowało niewłaściwe postawy wychowawcze wobec swoich 

dzieci wynikające z nieświadomości pedagogicznej i braku elementarnych podstaw wiedzy o 

wychowaniu. 

Wśród rodziców badanych osób występuje poziom wykształcenia od podstawowego 

do wyŜszego. Analizując wykształcenie matek i ojców, zauwaŜalna jest przewaga 

wykształcenia zawodowego. W grupie osób z upośledzeniem umysłowym matki z 

wykształceniem podstawowym stanowią w grupie osób pracujących (UP) - 20,50%, 

niepracujących (UN) - 5,10%; z zawodowym - 64,10% w grupie pracujących i 69,20% w 

grupie niepracujących; wykształceniem średnim w grupie osób pracujących - 15,40%, 

niepracujących 25,70%. Analizując wykształcenie matek osób w normie rozwojowej 
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najwięcej legitymuje się wykształceniem średnim - 60% w grupie osób pracujących (NP) i 

45% w grupie niepracujących (NN), zawodowe wykształcenie posiada 35%, matek w grupie 

pracujących i 50% w grupie osób niepracujących, wyŜsze wykształcenie posiada 5% matek z 

grup osób zarówno pracujących jak i niepracujących.  

Porównując obie grupy zauwaŜyć moŜna, Ŝe rodzice osób pełnosprawnych 

charakteryzują się wyŜszym poziomem wykształceniem. MoŜemy tu odnieść się do 

stwierdzenia, Ŝe stan upośledzenia umysłowego jest „uzaleŜniony bynajmniej nie tylko od 

stanu wyjściowego organizmu, ale od całego łańcucha zdarzeń i wielokierunkowych 

zaleŜności, prowadzących do wykorzystania albo zmarnowania potencjału” (Kościelska 1995, 

s. 176). A właśnie o tym w duŜym stopniu decyduje rodzina. Lepiej wykształceni rodzice 

przywiązują większą wagę do rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci. Zestawienie 

ilościowe matek z poszczególnym rodzajem wykształcenia prezentuje tabela 6.1. 

Tabela 6.1 Wykształcenie matek badanych w poszczególnych grupach 

Poziom wykształcenia UP NP UN NN 
 Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Podstawowe 8 20,50 0 0,00 2 5,10 0 0,00 
Zawodowe 25 64,10 14 35,00 27 69,20 20 50,00 
Średnie 6 15,40 24 60,00 10 25,70 18 45,00 
WyŜsze 0 0,00 2 5,00 0 0,00 2 5,00 
Razem 39 100 40 100 39 100 40 100 

Liczba matek w grupach UP, UN nie sumuje się do 40, bo występowały rodziny niepełne. 

 

Rozpatrując wykształcenie ojców badanych we wszystkich grupach największą grupę 

stanowią osoby z wykształceniem zawodowym 70,80% (UP), 69,20% (UN), 60% (NN) i 

51,30% (NP). Jak pokazuje tabela 6.2 w dalszej kolejności pod względem wykształcenia jest 

grupa ojców z wykształceniem średnim UP - 17,90%, UN - 15,40%, wyŜszym - UP - 5,10%, 

UN - 10,30% i podstawowym - UP - 5,10%, UN - 5,10%. Ojcowie badanych osób w normie 

intelektualnej charakteryzują się najliczniej wykształceniem zawodowym NP - 51,30% i NN - 

60%, dalej wyŜszym NP - 41%, NN - 5%, średnim NP - 7,70% i NN - 35%. 

Tabela 6.2 Wykształcenie ojców badanych w poszczególnych grupach 

Poziom wykształcenia UP NP UN NN 
 Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Podstawowe 2 5,10 0 0,00 2 5,10 0 0,00 
Zawodowe 28 71,80 20 51,30 27 69,20 24 60,00 
 Średnie 7 17,90 3 7,70 6 15,40 14 35,00 
WyŜsze 2 5,10 16 41,00 4 10,30 2 5,00 
Razem 39 100 39 100 39 100 40 100 

Liczba ojców w grupach UP, NP, UN nie sumuje się do 40, bo występowały rodziny niepełne. 
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Kolejnym warunkiem, który wpływa na kształtowanie się sytuacji społecznej i rozwój 

dziecka jest sytuacja materialna rodziny, która warunkowana jest min aktywnością zawodową 

rodziców. Nie jest moŜliwa tu pełna analiza tego zagadnienia, gdyŜ brak jest danych na temat 

przychodów rodzin, kosztów utrzymania rodzin itd. Z tego względu analiza aktywności 

zawodowej rodziców dotyczyć będzie tylko aspektu ilościowej oceny. Przyjąć moŜna, Ŝe w 

obecnej sytuacji gospodarczej brak jakiekolwiek dochodu jednego z rodziców wpływa na 

obniŜenie poziomu materialnego rodziny.  

We wszystkich grupach największa liczba matek była aktywna zawodowo. Bez 

jakichkolwiek dochodów było najwięcej matek w grupie osób upośledzonych umysłowo 

niepracujących (43,60%) i upośledzonych pracujących (33,30%). 

Tabela 6.3 Aktywność zawodowa matek badanych 

Aktywność zawodowa UP NP UN NN 
 Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Pracuje 20 51,30 24 60,00 18 46,10 23 57,50 
Nie pracuje 13 33,30 6 15,00 17 43,60 10 25,00 

Renta 4 10,20 4 10,00 3 7,70 6 15,00 
Emerytura 2 5,10 6 15,00 1 2,60 1 2,50 

Razem 39 100 40 100 39 100 40 100 
Liczba matek w grupach UP, UN nie sumuje się do 40, bo występowały rodziny niepełne. 

 

Natomiast analizując aktywności zawodową ojców (tabela 6.4) zauwaŜyć moŜna, Ŝe 

najwięcej posiadających pracę było w grupie normie rozwojowej (NP. - 69,20%, NN - 

67,50%). Natomiast najliczniejsze grupy osób pozostających bez dochodu jest wśród 

rodziców osób z upośledzeniem umysłowym (28,20% UP, 33,30% UN). ZauwaŜyć moŜna teŜ 

zaleŜność posiadania pracy od wykształcenia rodziców. W grupie rodziców osób z 

upośledzeniem umysłowym jest ono niŜsze niŜ rodziców osób w normie rozwojowej. 

Tabela 6.4 Aktywność zawodowa ojców badanych 

Aktywność zawodowa UP NP UN NN 
 Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Pracuje 21 53,80 27 69,20 17 43,60 27 67,50 
Nie pracuje 11 28,20 4 10,20 13 33,30 4 10,00 

Renta 3 7,70 2 5,10 6 15,40 6 15,00 
Emerytura 4 10,20 6 15,40 3 7,70 3 7,50 

Razem 39 100 39 100 39 100 40 100 
Liczba ojców w grupach UP, NP, UN nie sumuje się do 40, bo występowały rodziny niepełne. 

 

Brak stałych dochodów powoduje obniŜony poziom materialny rodziny, a co za tym 

idzie ograniczenie zaspokajania potrzeb i moŜliwości rozwojowych. NaleŜy zatem uznać, Ŝe 

takie warunki materialne powodują ograniczenie wielozakresowego funkcjonowania rodziny. 

Zakres dochodów w poszczególnych grupach wskazuje na gorsze połoŜenie materialne osób 
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upośledzonych umysłowo. Taka sytuacja potwierdza tezę wielokrotnie sprawdzoną przez 

innych badaczy, Ŝe sytuacja bytowa rodzin z dziećmi upośledzonymi umysłowo jest gorsza 

niŜ rodzin dzieci pełnosprawnych.  

Jednym z wskaźników poziomu materialnego są warunki mieszkaniowe. Kształtują 

one ogólne warunki Ŝycia rodziny, klimat do rozwoju psychicznego i fizycznego. 

Wskaźnikiem warunków mieszkaniowych jest liczby pokoi i liczby osób w nich 

zamieszkałych. NajwyŜszy wskaźnik zagęszczenia osób zamieszkujących wspólnie z 

badanymi jest w grupie osób upośledzonych. W grupie osób w normie we wspólnym 

gospodarstwie zamieszkuje mniejsza liczba osób (tabela 6.5). Analizując sytuację 

mieszkaniową badanych zauwaŜyć moŜna, Ŝe rodziny badanych we wszystkich grupach mają 

podobną liczbę pomieszczeń do dyspozycji. Oznacza to, Ŝe trudniejszą sytuację 

mieszkaniową mają osoby upośledzone umysłowo. 

Tabela 6.5 Warunki mieszkaniowe badanych - liczba osób zamieszkałych wspólnie 

Grupy badanych N waŜnych Średnia 
UP 40 5 
NP 40 3 
UN 40 5 
NN 40 4 

 

Tabela 6.6 Warunki mieszkaniowe badanych - liczba pokoi w domach badanych 

Grupy badanych N waŜnych Średnia 
UP 40 3 
NP 40 4 
UN 40 3 
NN 40 4 

 

Następnym elementem, który wpływa na prawidłowy rozwój osobowości dziecka są 

warunki bytowe rodziny. Decydują one m.in. o majątku kulturalnym np. posiadanie 

telewizora, radia, czasopism, biblioteczki. Dostęp dziecka do tych dóbr przyśpiesza z 

pewnością jego rozwój. Często trudne warunki materialne są hamulcem w dąŜeniu do 

kształcenia dzieci. Posiadanie wyŜszego dochodu pozwala na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb materialnych, ponadto istnieje zaleŜność pomiędzy poziomem wykształcenia 

rodziców, a poziomem wiedzy ich dzieci. MoŜna tu wymienić badania E. RóŜańskiej (1995), 

która badała wpływ niektórych elementów środowiska rodzinnego na rozwój dziecka 

stojącego u progu szkoły. Badania w całej rozciągliwości potwierdziły zaleŜności istniejące 

między strukturą społeczną rodziny, pozycją społeczno - ekonomiczną domu rodzinnego, 

metodami i środkami w wychowaniu przez rodziców, a poziomem dojrzałości szkolnej 
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dziecka. Badania dostarczyły materiału potwierdzającego, Ŝe trudne warunki materialne 

wpłynęły niekorzystnie na rozwój psychospołeczny dziecka. Okazało się, Ŝe niedostatek 

materialny bardzo często powoduje niewłaściwą atmosferę wychowawczą w rodzinie 

stwarzając dziecku wiele negatywnych i obciąŜających jego system nerwowy doświadczeń, 

powodując niejednokrotnie poczucie niŜszości, zagroŜenia, brak pewności siebie nawet 

agresywność w kontaktach z otoczeniem.  

Podstawowym czynnikiem kształtującym postawy dziecka jest stosowanie środków 

wychowawczych wobec niego. Rodzice w procesie wychowania stawiają dzieciom zadania, 

wymagania, nakazy, polecenia, instrukcje, czyli cele, jakie powinno ono osiągnąć realizując 

określone zadania. Te procesy uczenia czy utrwalania zachowania się w róŜnych sytuacjach 

kształtują zasób nawyków i przyzwyczajeń, które umoŜliwiają jednostce postępowanie 

zgodne z wymogami otoczenia. W tym celu rodzice stosują nagrody i kary. I. Jundziłł (1984) 

twierdziła, Ŝe nagroda jest bodźcem wzmacniającym postępowanie pozytywne, zachęcającym 

do pozytywnej pracy lub nauki, do zachowań znajdujących wysokie uznanie w rodzinie i w 

innych grupach społecznych.  

E. B. Hurlock (1961) wskazuje, Ŝe kara, jest równie potrzebna jak nagroda i 

pozytywnie wpływa na proces uczenia się. Liczne obserwacje i badania wykazują, Ŝe 

najlepsze efekty daje łączne stosowanie nagród i kar, nieco gorsze uzyskuje się gdy 

wprowadza się tylko nagrody, najgorsze zaś w przypadku stosowania samych kar (Włodarski 

1974, s. 176). Jak widać z tabeli 6.7 we wszystkich grupach rodzice stosowali najczęściej 

wobec badanych w równym stopniu kary i nagrody (UP - 60%, NP - 57,50%, UN - 67,50,%, 

NN - 67,50%). W grupie osób z upośledzeniem pracujących 25% stwierdziło, Ŝe częściej 

wobec nich stosowano kary niŜ nagrody. MoŜna przypuszczać, Ŝe trudności ze zrozumieniem, 

przez rodziców, ograniczeń dziecka w wykonywaniu pewnych zadań powodowały częstsze 

stosowanie negatywnych bodźców. ZałoŜyć takŜe moŜna, Ŝe pojawiały się wygórowane 

oczekiwania i wymagania rodziców co do moŜliwości dziecka. Niewykonanie przez nie 

określonych zadań i poleceń skutkował stosowaniem kar.  

Tabela 6.7 Stosowanie kar i nagród przez rodziców w procesie wychowania badanych zakres stosowania kar 
i nagród  

Zakres stosowania kar i nagród UP NP UN NN Razem 
Więcej kar 10 8 7 6 31 

 25,00% 20,00% 17,50% 15,00%  
Po równo 24 23 27 27 101 

 60,00% 57,50% 67,50% 67,50%  
Więcej nagród 6 9 6 7 28 

 15,00% 22,50% 15,00% 17,50%  
Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 2,4911 Df=6 P=,86946 

 

Kolejnym waŜnym elementem decydującym o rozwoju jednostki są interakcje 

panujące pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a takŜe wartości prezentowane i 

przekazywane przez rodziców. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie się 

osobowości dziecka przebiega nie tylko jako świadoma praca wychowawcza, ale równieŜ 

jako niezamierzone oddziaływanie w codziennych sytuacjach domowych. DuŜy wpływ mają 

równieŜ wzajemne postawy członków rodziny wobec siebie. Według H. Muszyńskiego w 

domu poznaje się elementarne wzory stosunków do siebie i drugich, do własnej grupy i 

innych. RównieŜ w rodzinie rodzą się pierwsze uczucia sympatii, Ŝyczliwości, przywiązania i 

miłości, ale mogą się budzić: strach, nieufność, fałsz, egoizm czy nieuczciwość. Tutaj 

wreszcie na podstawie osobistych doświadczeń kształtują się poglądy dziecka na ludzi oraz 

wyobraŜenia stosunków, jakie mogą i powinny się między nimi kształtować.  

Dla pełnego obrazu wpływu postaw rodziców na rozwój psychofizyczny dziecka 

warto przytoczyć definicje postawy. Według E. Nęcka (1998, s. 425) jest to: „względnie 

trwała tendencja do pozytywnego lub negatywnego reagowania na dany obiekt: przedmiot, 

osobę lub wydarzenie”. W przypadku postaw rodziców moŜemy mówić o emocjonalnym 

stosunku do dzieci, który moŜe być pozytywny, negatywny lub ambiwalentny (tamŜe s. 425). 

Znawcy przedmiotu (Ziemska 1980, Zaborowski 1976) podkreślają, Ŝe rodzaj postaw wobec 

dzieci wpływa w sposób pozytywny lub negatywny na ich rozwój emocjonalny, społeczny i 

umysłowy. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, Ŝe badani w większości określają stosunki panujące 

między rodzicami jako pozytywne. Największą grupą stanowią tu osoby w normie 

intelektualnej niepracujące, którzy w 90% przypadków określają atmosferę w domu jako 

dobrą. MoŜna przypuszczać, Ŝe w tych rodzinach badani doświadczyli okazywania sobie 

uczuć miłości, Ŝyczliwości, lojalności, ufności i partnerstwa co składa się na postrzeganie 

pozytywnego wizerunku rodziny. Takie stosunki panowały teŜ w grupie osób w normie 

intelektualnej pracujących w 64,10%. RównieŜ w rodzinach osób upośledzonych umysłowo 

wzajemne relacje rodziców zapamiętane były jako pozytywne w 65,80% w grupie osób 

pracujących i 76,30% w grupie niepracujących. Z drugiej strony największą ilość 
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negatywnych relacji w rodzinach zauwaŜały osoby upośledzone umysłowo (UP - 18,40%, UN 

- 15,80%).  

MoŜemy załoŜyć, Ŝe w tych rodzinach wzajemne relacje nacechowane były 

nerwowością, Ŝalem, narzekaniem czy agresją w stosunku do siebie, co powodował, Ŝe 

pojawiały się sytuacje powodujące napięcia, konflikty i kłótnie w rodzinie. Zestawienie z 

tabeli 6.8 wskazuje, Ŝe róŜnice wyników są istotne statystycznie.  

Uzyskane wyniki są potwierdzeniem badań Jaroszewskiej (1978), w których okazało 

się, Ŝe rodzice przyznają, Ŝe posiadanie upośledzonego dziecka jest powodem wielu 

konfliktów rodzinnych, utrudnia Ŝycie zaburza atmosferę w domu. Napięte kontakty, niski 

stopień intymności między rodzicami, przypisywana jest na podstawie badań, rodzinom z 

dziećmi z problemami rozwojowymi (Ryś 2000 i inni).  

Tabela 6.8 Postawy rodziców badanych wobec siebie 

Rodzaj postaw UP NP UN NN Razem 
Pozytywne postawy  25 25 29 36 116 

 65,80% 64,10% 76,30% 90,00%  
Negatywne postawy 7 4 6 2 19 

 18,40% 10,20% 15,80% 5,00%  
Obojętne postawy 6 10 3 2 21 

 15,80% 25,70% 7,90% 5,00%  
Razem 38 39 38 40 156 

Liczba badanych nie sumuje do 40, wśród badanych występowały rodziny niepełne (brak matki i ojca w grupie UP, brak ojca 
w grupie NP, brak ojca i matki w grupie UN). 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 12,8883 Df=6 P=,04485 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

pozytyw ne negatyw ne obojętne

UP

NP

UN

NN

 
Rysunek 6.1 Zestawienie rodzaju postaw rodziców w poszczególnych grupach badanych 
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Oprócz wzajemnych relacji rodzice oddziaływają na rozwój dziecka poprzez 

kształtowanie postawy wobec niego. Właściwe postawy stwarzają podstawy dla 

prawidłowego rozwoju psychospołecznego dziecka, stanowią warunki sprzyjające rozwojowi 

określonych cech jego zachowania i wywierają duŜy wpływ na niezaleŜność i samodzielność 

dziecka. M. Ziemska (1973) na podstawie badań dotyczących układu stosunków między 

rodzicami a dziećmi opracowała polski projekt typologii postaw rodzicielskich. Postawy 

dzielimy na: prawidłowe (korzystne dla rozwoju dziecka) i niewłaściwe. Nadmierny dystans 

uczuciowy wobec dziecka lub nadmierna na nim koncentracja są podłoŜem niewłaściwych 

postaw rodzicielskich: odtrącającej, unikającej, zbyt wymagającej, nadmiernie chroniącej. 

Kształtowanie się właściwego kontaktu z dzieckiem dokonuje się wówczas, gdy rodziców 

cechuje autonomia wewnętrzna i równowaŜenie uczuciowe. Podejście do dziecka będzie 

nastawione wtedy na rzeczywiste jego potrzeby. Takie zachowanie rodziców stanowi 

podstawę powstawania właściwych postaw, którymi są: akceptacja, współdziałanie, dawanie 

dziecku rozumnej swobody oraz uznanie prawa dziecka. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe 

postawy rodzicielskie wpływają na atmosferę Ŝycia rodzinnego. Ta z kolei moŜe być 

korzystna dla rozwoju i kształtowania osobowości, albo wpływać ujemnie na rozwój 

psychiczny. (Przetacznik-Gierowska, Włodarski 1994). Dziecko jest dobrym obserwatorem 

Ŝycia w rodzinie i umie oceniać zachowanie się rodziców. MoŜna stwierdzić, Ŝe postawy 

dzieci w stosunku do swoich rodziców i pozostałych członków rodziny są zgodne z 

postawami, jakie te osoby Ŝywią wobec dzieci (Rembowski 1986).  

W tabeli 6.9 przedstawiona została analiza otrzymanych wyników, która wskazuje, Ŝe 

badanych w znacznym stopniu cechowały pozytywne stosunki z rodzicami (UN - 77,50%, 

NN - 72,50%, UP - 67,50%, NP - 52,50%). MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe dobre stosunki 

pomiędzy rodzicami i dziećmi powodowały w badanych emocjonalną pewność, poczucie 

bezpieczeństwa i spokój emocjonalny. Badani ci odczuwali troskę i miłość rodziców, takŜe 

chęć wspólnego z nim przebywania. Taką właśnie postawę w przewaŜającej większości 

odczuwali w swoim domu rodzinnym badani. ZauwaŜyć jednocześnie moŜna, Ŝe w grupie 

osób pracujących jest największy odsetek osób, które określają swoje stosunki z rodzicami 

jako obojętne. Dotyczy to zarówno osób w normie intelektualnej (45%) jak i osób z 

upośledzeniem (25%). Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie. MoŜna 

przypuszczać, Ŝe obojętna postawa rodziców powoduje brak zaspakajania potrzeb 

emocjonalnych, opiekuńczych, materialnych dzieci. Osoby takie zmuszone są do szybszego 
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dojrzewania i brania odpowiedzialności za swoje Ŝycie, a co za tym idzie do podjęcia pracy 

zawodowej. 

Tabela 6.9 Postawy rodziców wobec dzieci w poszczególnych grupach 

Rodzaj postaw UP NP UN NN Razem 
Pozytywne 27 21 31 29 108 

 67,50% 52,50% 77,50% 72,50%  
Negatywne 3 1 3 6 13 

 7,50% 2,50% 7,50% 15,00%  
Obojętne 10 18 6 5 39 

 25,00% 45,00% 15,00% 12,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

Liczba sumuje się do 40 mimo rodzin niepełnych, przyjęto bowiem do oceny stosunek nawet jednego rodzica do badanych 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 16,7407 Df=6 P=,01029 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Rysunek 6.2 Zestawienie rodzaju postaw rodziców wobec badanych w poszczególnych grupach. 

 

Mimo, Ŝe wielokrotnie badacze podkreślali znaczenie zgodnych poglądów rodziców 

co do procesu wychowawczego to postawy rodziców nie zawsze są takie same. Akceptacja 

dziecka sprzyja jego rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i umysłowemu, a obojętny 

stosunek lub odrzucenie dziecka powoduje u niego zaniŜoną samoocenę, prowadzą do 

zaburzeń emocjonalnych trudności wychowawczych (Ziemska 1980, Zaborowski 1976). 

Niekorzystna postawa jednego z rodziców moŜe być rekompensowana pozytywnym 

stounkiem drugiego. Rodzic, który wykazuje akceptującą postawę jest postrzegany jako osoba 

ciepła, wspierająca, a co za tym idzie bliŜsza do której dziecko czuje większe przywiązanie. 

Badania wykazały, Ŝe osobą do której jednostki badane były bardziej przywiązane jest matka 
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(tabela 6.10). Największa liczba takich osób była w grupie osób pracujących z upośledzeniem 

umysłowym (87,50%) i normie rozwojowej (65%). Gdy bierze się pod uwagę wpływ rodziny 

na dziecko, szczególną pozycję przypisuje się matce. Wynika to z przekonania, Ŝe matka jest 

osobą najbardziej znaczącą w Ŝyciu dziecka, a stosunek między nią i dzieckiem moŜe mieć 

wpływ na całe Ŝycie. Przywiązanie do ojca wystąpiło najliczniej w grupie osób pracujących z 

normą rozwojowa (25%). MoŜemy załoŜyć, Ŝe sytuacja ta wynika z liczebności męŜczyzn w 

tej grupie badawczej, którzy stanowią jej 50%. Ojciec stanowi dla syna wzór do 

naśladowania, od niego uczy się sposobów zachowań, postępowania. RóŜnice pomiędzy 

badanymi grupami są istotne statystycznie.  

Tabela 6.10 Preferencja kontaktów badanych z jednym z rodziców 

Preferowana osoba UP NP UN NN Razem 
Matka 35 26 23 24 108 

 87,50% 65,00% 57,50% 60,00%  
Ojciec 4 10 9 6 29 

 10,00% 25,00% 22,50% 15,00%  
Nie mam zdania 1 4 8 10 23 

 2,50% 10,00% 20,00% 25,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

Liczba odpowiedzi sumuje się do 100% mimo rodzin niepełnych - badani z tych rodzin wskazywali rodzica, który był przy 
nich w okresie rozwojowym lub nie wyraŜali zdania.  

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 14,9495 Df=6 P=,02066 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Rysunek 6.3 Zestawienie preferencji kontaktów z jednym z rodziców w poszczególnych grupach badanych 

 

W procesie wychowania postawy, zachowania, umiejętności reprezentowane przez 

rodziców są oceniane przez dzieci. Z danych z tabeli 6.11, Ŝe badani najczęściej cenili swoje 

matki za to jakie wartości reprezentują swoimi postawami. We wszystkich grupach badani 
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najczęściej cenią matki za posiadane cechy charakteru (dobroć, szczerość, pracowitość). Ta 

sama sytuacja charakteryzuje ocenę postaci ojców, u których badani dostrzegają takie cechy 

jak pracowitość, opiekuńczość, odwagę, zaradność. W grupie osób pracujących z 

upośledzeniem umysłowym 35,90% badanych ceni u ojców posiadane umiejętności, u osób w 

normie tylko 7,70%. Natomiast w grupie osób z upośledzeniem niepracujących 25,60%, a w 

normie rozwojowej 25%. Dane na ten temat przedstawia tabeli 6.12. 

Tabela 6.11 Ocena postaci matki przez badanych 

Elementy poddawane ocenie UP NP UN NN Razem 
cechy charakteru 35 37 28 34 134 

 89,70% 92,50% 71,80% 85,00%  
Umiejętności 4 3 11 6 24 

 10,30% 7,50% 28,20% 15,00%  
Razem 39 40 39 40 158 

8 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 7,7023 Df=3 P=,05259 

 

Tabela 6.12 Ocena postaci ojca przez badanych 

Elementy poddawane ocenie UP NP UN NN Razem 
Cechy charakteru 25 36 29 30 120 

 64,10% 92,30% 74,40% 75,00%  
Umiejętności 14 3 10 10 37 

 35,90% 7,69% 25,60% 25,00%  
Razem 39 39 39 40 157 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 8,8868 Df=3 P=,03084 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Rysunek 6.4 Ocena postaci ojca w poszczególnych grupach badanych  



 

300

Wzajemne stosunki panująca pomiędzy członkami rodziny wpływają na atmosferę 

panującą w domu. Rodzina stanowi prymarne środowisko dla dziecka, w którym to kształtują 

się postawy wobec siebie i innych, w którym dziecko zdobywa bagaŜ doświadczeń na całe 

Ŝycie. Rozwijanie aktywności dziecka i ukierunkowywanie jej w odpowiednią stronę wymaga 

stworzenia w rodzinie odpowiednich warunków: stworzenia wzajemnych silnych więzi, 

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji dziecka. Z badań wynika, Ŝe respondenci w większości 

czuli się we własnym domu pozytywnie (tabela 6.13). Otaczała ich atmosfera akceptacji i 

wsparcia. Najwięcej osób czuło się źle we własnym domu w grupie osób niepracujących w 

normie rozwojowej (20%). Koreluje to z określeniem przez te osoby ich stosunku z rodzicami 

jako negatywnymi (15%, lub obojętnymi 12,50%). Złe relacje między dziećmi i rodzicami są 

przejawem wzajemnego emocjonalnego stosunku, który owocuje stworzeniem dystansu 

między nimi, wycofaniem z wzajemnych kontaktów i ich oziębnięciem. Nieprawidłowe 

funkcjonowanie rodziny jest w wielu przypadkach źródłem wszelkiego rodzaju zjawisk 

negatywnych. Niekorzystna atmosfera wychowawcza w rodzinie często hamuje normalny 

rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. To ona powoduje, Ŝe dziecko czuje się w 

otaczającym świecie bezpieczne lub ma poczucie zagroŜenia, przeŜywa stany lękowe, 

pozytywnie odczuwa bliskość innych ludzi lub czuje się wśród nich zagroŜone, samotne. 

Porównując oceny stosunków rodziców do badanych (tabela 6.9) moŜna stwierdzić, Ŝe 

obojętnych stosunek rodziców do dzieci przyczynił się do postrzegania atmosfery domu 

rodzinnego jako negatywnego, niesprzyjającego.  

Tabela 6.13 Ocena atmosfery panującej w domu rodzinnym badanych 

Rodzaj atmosfery UP NP UN NN Razem 
Pozytywne 27 21 31 29 124 

 77,50% 80,00% 82,50% 70,00%  
Negatywne 11 13 7 7 22 

 17,50% 5,00% 12,50% 20,00%  
Obojętna 2 6 2 4 14 

 5,00% 15,00% 5,00% 10,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 7,4127 Df=6 P=,28437 

 

Na atmosferę w rodzinie wpływa teŜ odpowiedni rytm Ŝycia domowego. Rozkład 

codziennych obowiązków powinien ułatwić tworzenie pozytywnych relacji między 

domownikami, wdraŜanie dzieci do określonych prac, rozwijania wspólnych zainteresowań, 

wspólnego spędzania czasu.  
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KaŜdy członek rodziny ma określone obowiązki, które wcześniej ustalono i z których 

wykonania bądź nie się rozlicza. Stosowanie wychowania przez pracę pozwala na zamierzoną 

i celową działalność wychowawczą, której cechę szczególną stanowi wykorzystywanie pracy 

w procesach oddziaływania na jednostkę i dokonywanie zmian w jej osobowości. W aspekcie 

wychowawczym dzięki pracy człowiek tworzy nowe dobra i sam siebie doskonali. W 

aspekcie moralnym zdobywa uznanie szacunek u innych, co w przypadku osób z 

niepełnosprawnością umysłową jest niezwykle istotne. Włączenie dzieci w nurt codziennych 

obowiązków powoduje kształtowanie się u nich umiejętności pracy, właściwej do niej 

motywacji oraz odpowiedniego stosunku do pracy. W badaniach ustalono, Ŝe w grupie osób z 

upośledzeniem pracujących 55% miało stałe obowiązki domowe, w grupie osób z 

niepełnosprawnością umysłową niepracujących 52,50%. Natomiast w grupie osób w normie 

intelektualnej pracujących 47,50% miało w domu określone zadania. Najmniej stałych 

obowiązków miały osoby z grupy osób zdrowych niepracujących (37,50%). W przypadku 

osób niepracujących widać niŜsze wyniki w stosunku do osób pracujących. MoŜna załoŜyć, 

Ŝe mniejszy zakres obowiązków spowodował słabsze nabycie umiejętność samodzielności 

zadaniowej, a takŜe motywacji do pracy co skutkuje trudnościami z jej znalezieniem w wieku 

dorosłym. Jednocześnie wyŜsze wyniki osób z upośledzeniem umysłowym świadczą, Ŝe 

częściej były uczone wykonywania prac domowych, wdraŜania do czynności 

samoobsługowych. MoŜna sądzić, Ŝe wynika to ze zrozumienia przez rodziców konieczności 

wdraŜanie dziecka upośledzonego do czynności praktycznych dnia codziennego, a takŜe ze 

wskazówek jakie uzyskali od specjalistów w toku edukacji swoich dzieci.  

Tabela 6.14 Stałe obowiązki domowe badanych 

 UP NP UN NN Razem 
Stałe obowiązki 22 19 21 15 77 

 55,00% 47,50% 52,50% 37,50%  
Tylko poproszony 13 16 17 21 67 

 32,50% 40,00% 42,50% 52,50%  
brak obowiązków 5 5 2 4 16 

 12,50% 12,50% 5,00% 10,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 4,9487 Df=6 P=,55041 

 

Wspólne działania, postawy potrzeby zacieśniają więzy rodzinne i warunkują 

zbliŜenia członków rodziny. Kierunek dąŜeń ludzkich jest wyznaczany przez hierarchiczny 

układ wartości tworzonych na podstawie potrzeb człowieka (Rembowski 1986). RównieŜ 
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postawy i style wychowania rodziców są bezspornie powiązane z preferowanymi, w 

późniejszym Ŝyciu, przez jednostkę wartościami. 

Rodzina wprowadza dziecko w świat wartości kulturalnych i społecznych, w rodzinie 

po raz pierwszy dziecko styka się z pojęciami dobra i zła, rzeczy dozwolonych, pochwalanych 

i potępianych. Rodzice swoim zachowaniem i ocenami ujawniają mu, co w Ŝyciu jest waŜne, 

z czym naleŜy się liczyć, jak naleŜy odnosić się do ludzi, czym naleŜy się w Ŝyciu kierować. 

Interesujące zatem wydaje się analiza wartości jakie przekazali rodzice badanym w toku 

wychowania. Grupa wartości, którą najczęściej rodzice wpajali badanym była grupa wartości 

moralnych. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich badanych. Wartości moralne dotyczą 

koncepcji Ŝycia ludzkiego, są nadrzędnymi i najistotniejszymi regulatorami postępowania w 

róŜnych dziedzinach Ŝycia. Zaliczamy je do grupy wartości normatywnych, pełniących 

funkcje wyznaczników celów i dąŜeń. Stanowią takŜe punkt zakotwiczenia i odniesienia do 

sądów wartościujących. MoŜna zaliczyć je więc do moralności osobistej kaŜdego człowieka. 

W okresie dorastania rozwijają się uczucia moralne, które stają się wskaźnikiem cech 

charakteru moralnego. Wydawanie sądów i pojawienie się określonych postaw o zabarwieniu 

emocjonalnym jest moŜliwe dzięki zmianom, jakie się dokonują w sferze poznawczej 

młodego człowieka. Wpływ na ten proces bezspornie mają rodzice, którzy w procesie 

wychowania kształtują osobowość jednostki. 

Dobroć, Ŝyczliwość, uczciwość, rzetelność to m.in. wartości, które w procesie 

wychowania rodzice starali się przekazać najczęściej w grupie osób w normie intelektualnej 

niepracującej (45% badanych) i grupie osób pracujących (32,50%). W grupie osób 

upośledzonych umysłowo na te wartości szczególny nacisk kładli rodzice badanych 

niepracujących w 37,50% i 25% pracujących. Znaczenie rodziny jako wartości wpajane było 

w podobnym zakresie we wszystkich grupach (UP - 17,50%, NP - 17,50%, UN - 25%, NN - 

20%). Wartość ta we wszystkich grupach znajduje się na wysokim miejscu w ich osobistej 

hierarchii wartości. Znaczenie współŜycia z innymi ludźmi, posiadanie dobrych stosunków z 

otoczeniem akcentowane było przez rodziców osób niepełnosprawnych (UP - 22,50%, UN - 

17,50%). Wydaje się, Ŝe wpajanie takiej wartości badanym wynika z rozumienia przez 

rodziców trudności jakich mogą doświadczyć ich niepełnosprawne dzieci w kontakcie z 

pełnosprawnym otoczeniem. Mają oni świadomość istnienia stereotypów społecznych i 

uprzedzeń, które mogą być osłabione właśnie poprzez wdroŜenie swoich dzieci do budowania 

poprawnych relacji z członkami społeczeństwa. Człowiek funkcjonuje jako istota społeczna, 
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zatem w toku wychowania nie sposób pominąć kształtowania wzajemnych relacji 

międzyludzkich. 

Z wyników zawartych w tabeli 6.15 wynika, Ŝe róŜnice między grupami są istotne 

statystycznie. 

Tabela 6.15 Wartości przekazane badanym w toku wychowania 

Rodzaje wartości  UP NP UN NN Razem 
śycie rodzinne 7 7 10 8 32 

 17,50% 17,50% 25,00% 20,00%  
Zaradność Ŝyciowa 2 7 1 4 14 

 5,00% 17,50% 2,50% 10,00%  
Edukacja i praca 6 5 3 6 20 

 15,00% 12,50% 7,50% 15,00%  
Zdrowie 6 3 4 3 16 

 15,00% 7,50% 10,00% 7,50%  
Stosunki z innymi 9 5 7 3 24 

 22,50% 12,50% 17,50% 7,50%  
Wartości moralne 10 13 15 16 54 

 25,00% 32,50% 37,50% 40,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 32,9224 Df=18 P=,017207 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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 Rysunek 6.5 Rodzaje wartości przekazane w toku wychowania badanym w poszczególnych grupach 

 

Nakreślenie sytuacji rodzinnej badanych pozwala nam na lepsze zrozumienie 

mechanizmów jakimi kierują się w Ŝyciu dorosłym, jakie elementy wpłynęły na 

ukształtowanie osoby w takim zakresie jakim jest ona na początku swojego dorosłego Ŝycia. 

Omówione powyŜej liczne czynniki sytuacji rodzinnej pozwalają lepiej zrozumieć obecne 
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wyznaczniki funkcjonowania badanych. BieŜąca sytuacja rodzinna badanych na progu 

dorosłości jest kolejnym elementem analizy badawczej. Wszyscy badani mieszkają ze swoimi 

rodzinami generacyjnymi. Analiza dotyczyć będzie rodziny rozumianej tu jako grupy ludzi 

Ŝyjących we wspólnym gospodarstwie domowym, pozostających ze sobą w zaleŜności.  

Jednym z elementów uczestnictwa w funkcjonowaniu rodziny jest z partycypowaniem 

w obowiązkach domowych, kosztach utrzymania i dbałości o wspólne gospodarstwo 

domowe. W analizie odpowiedzi badanych dotyczących ich wkładu w działanie domu i 

rodziny brak jest znaczącej róŜnicy między badanymi grupami. Badani najczęściej biorą 

udział w pracach porządkowych wykonywanych w domu, sporadycznie przygotowują posiłki. 

W grupach osób pracujących, zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych tylko 7,50% 

osób deklaruje swoje finansowe wsparcie rodziny. MoŜna próbować zrozumieć tą sytuację 

biorąc pod uwagę wysokość zarobków jaką na początku drogi zawodowej otrzymują młode 

osoby. Sądzić moŜna równieŜ, Ŝe zarobione środki są w pewnym zakresie inwestowane przez 

badanych w załoŜone do realizacji cele. Jednocześnie sytuacja ta świadczy o niskim poczuciu 

odpowiedzialności za materialną stronę funkcjonowanie domu, braku poczucia konieczności 

partycypowania w jego utrzymanie. Warte jest zwrócenie uwagi na grupę 15% badanych osób 

niepracujących z upośledzeniem umysłowym, które deklarują w swoich wypowiedziach, Ŝe 

nie wykonują w domu Ŝadnych prac. Zatem ich bierna postawa w domu moŜe mieć 

przełoŜenie na działania w zakresie poszukiwania i podjęcia pracy. Bierność i przerzucenie 

odpowiedzialności za organizację Ŝycia w domu powoduje, Ŝe przyjmują podobną pozycję w 

zakresie aktywności na polu zawodowym.  

Tabela 6.16 Czynności najczęściej wykonywane przez badanych w domu  

 UP NP UN NN 
Czynności Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Prace porządkowe 33 82,50 34 85,00 32 80,00 35 88,0 
Przygotowanie posiłków 2 5,00 1 2,50 2 5,00 2 5,00 
Opieka nad rodzeństwa 1 2,50 0 0,00 0 0,00 1 2,50 
Współfinansowanie w 
 Naprawach i opłatach 

3 7,50 3 7,50 0 0,00 0 0,00 

Brak udziału 1 2,50 2 5,00 6 15,0 2 2,50 
Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Mały zakres obowiązków domowych stwarza sytuacje, w których, jak moŜna 

przypuszczać, badani dysponują większą ilością czasu wolnego. Jego odpowiednie 

wykorzystanie moŜe zaspokoić m.in. takie potrzeby jak przynaleŜności, twórczości, ekspresji, 

działania.  



 

305

Dodatkowo czas wolny pełni kilka funkcji: jako czas tworzenia sił zuŜytkowanych w 

pracy (funkcja regeneracyjna), jako czas realizacji przyjemności (funkcję rozrywkową), jako 

moment wykorzystany do samorozwoju, wolności, twórczości (funkcja autokreacyjna) (za: 

Ciczkowski 1999). Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z wyŜej cenionych 

wartości, wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydujących o wartości Ŝycia. 

Dobrze zorganizowany i spędzony czas wolny jest tą sferą, która moŜe rekompensować 

wszystkie inne niepowodzenia, dawać satysfakcję i radość Ŝycia, moŜe stać się terenem 

nieograniczonych moŜliwości rehabilitacyjnych. Aktywność jednostki w czasie wolnym 

pozostaje w ścisłym związku, obok dojrzałości społecznej i przeŜywania satysfakcji z 

własnego działania, z jakości Ŝycia (por. Kowalik 2000). 

Pierwszą istotną rzeczą jest określenie zakresu czasu wolnego jakim dysponują badani 

w ciągu dnia. Osoby pracujące najczęściej deklarowały, Ŝe mają 1-3 godz. wolnego czasu 

(63% UP, 88% NP). Natomiast wśród grup niepracujących ten czas zdecydowanie jest 

dłuŜszy. Osoby z upośledzeniem umysłowym najczęściej mają 3-5 godz. dziennie czasu 

wolnego (30%), a 50% badanych nawet ponad 5 godz. dziennie. W grupie osób w normie 

rozwojowej niepracujących najczęstszą odpowiedzią było 5 godz. wolnego czasu (50%), 

natomiast 30% tej grupy deklarowało, Ŝe na swoje zajęcia przeznacza dziennie 3-5 godz. 

Generalnie osoby z upośledzeniem umysłowym w swoim harmonogramie dnia i zajęć mają 

więcej wolnego czasu niŜ osoby pełnosprawne. Jest to między innymi wynikiem ich małego 

udziału w obowiązkach domowych i utrzymaniu rodziny.  

Tabela 6.17 Ilość czasu wolnego badanych w ciągu doby 

Liczba godzin UP NP UN NN 
 Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

1-3 godz. 25 63,00 35 88,00 4 10,00 8 20,00 
3-5 godz. 15 37,00 5 12,00 10 25,00 12 30,00 

ponad 5 godz. 0 0,00 0 0,00 26 65,00 20 50,00 
Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

W badaniach GUS z 2004r. (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/18238) osoby 

sprawne, miały do 3 godzin dziennie czasu wolnego, natomiast osoby z niepełnosprawnością 

poświęcały na odpoczynek 3 godziny dziennie i więcej. 

Analizując wyniki badań dotyczących czynności najczęściej wykonywanych w czasie 

wolnym moŜna zauwaŜyć, Ŝe sposób spędzania czasu wolnego przez osoby z upośledzeniem 

umysłowym i pełnosprawne nie róŜnią się znacznie. Czynnościami najczęściej 

wykonywanymi przez badanych we wszystkich grupach w czasie wolnym jest oglądanie 
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telewizji, słuchanie muzyki lub spotykanie się ze znajomymi. Wykorzystanie czasu wolnego 

na dokształcanie zauwaŜalne jest tylko w grupie osób niepracujących w normie rozwojowej 

(25% grupy). MoŜe to świadczyć o ich świadomości co do konieczności podnoszenia swoich 

kwalifikacji w dąŜeniu do znalezienia pracy. W tym samym czasie osoby upośledzone 

niepracujące poświęcają swój czas na spacery (42,50%) lub spotkania ze znajomymi (20%). 

Otrzymane wyniki są zbliŜone do wyników badań przeprowadzonych przez GUS w 

2004r. (http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/18238). Do pierwszej grupy sposobów 

spędzania wolnego czasu zaliczono czytanie, oglądanie telewizji, słuchanie radia lub inne 

czynności niewymagające ruchu i wysiłku fizycznego. Potwierdzenie spędzania wolnego 

czasu w ten sposób uzyskano od 99% osób sprawnych oraz 97,7% osób z 

niepełnosprawnością. 

Tabela 6.18 Czynności najczęściej wykonywane w czasie wolnym przez badanych 

Czynności UP NP UN NN 
 Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent 

spaceruję 3 7,50 7 17,50 17 42,50 9 22,50 
czytam 3 7,50 7 17,50 2 5,00 10 25,00 

pogłębiam wiedzę 2 5,00 4 10,00 1 2,50 8 20,00 
oglądam tv 31 77,50 32 80,00 25 62,50 23 57,50 

słucham muzyki 28 70,00 13 32,50 29 72,50 23 57,50 
chodzę do kościoła 1 2,50 0 0,00 7 17,50 4 10,00 

organizacje 0 0,00 1 2,50 0 0,00 1 2,50 
hobby 5 12,50 8 20,00 3 7,50 1 2,50 

uprawiam sport 7 17,50 5 12,50 5 12,50 8 20,00 

odpoczywam leŜąc 10 25,00 10 25,00 10 25,00 7 17,50 

spotykam się ze znaj. 23 57,50 31 77,50 20 50,00 24 60,00 
gotuję 3 7,50 2 5,00 0 0,00 0 0,00 
inne 4 10,00 0 0,00 1 2,50 2 5,00 

Uzyskane wyniki nie sumują się do 100% poniewaŜ badani mieli moŜliwość podania trzech rzeczy najczęściej 
wykonywanych w czasie wolnym. 

 

Sumując rozwaŜania na temat hobby realizowanego w czasie wolnym naleŜy 

stwierdzić, Ŝe niestety większość badanych osób nie ma Ŝadnych zainteresowań, co jest 

zjawiskiem powszechnie niepokojącym (por. Borzyszkowska 1985, s. 85). 

W badanych grupach przewaŜa w sposobie spędzania wolnego czasu styl bierny. 

Dotyczy to zwłaszcza, popularnego, wśród wszystkich badanych grup, sposobu spędzania 

wolnego czasu jakim jest oglądanie TV. Jest to o tyle niepokojące, Ŝe telewizja jest nośnikiem 

wielu obrazów, które mogą wzmacniać zachowania agresywne i niepoŜądane u młodego 

człowieka. 

Jednocześnie zauwaŜalne jest, wśród respondentów, dąŜenie do kontaktów 

społecznych poprzez spędzania czasu ze znajomymi. Jest to potwierdzeniem uznawania 
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wartości społecznych jako istotnych w Ŝyciu badanych (zarówno pełnosprawnych jak i z 

niepełnosprawnością). 

Podsumowując aktywności ankietowanych w czasie wolnym moŜna je zaliczyć do 

dwóch z wyróŜnionych przez Grochulską obszarów aktywności kulturalnej (za: 

Rozmysłowicz 2002). W pierwszym z nich formami aktywności jest oglądanie telewizji, 

czytanie pracy, ksiąŜek, słuchanie radia, majsterkowanie i sport. Drugi obszar obejmuje 

społeczno-towarzyskie formy kultury: spotkania rodzinne, spotkania w gronie znajomych, 

spacer z dziećmi, rozmowa. Takie zachowania z obszaru podstawowych form kultury 

charakterystyczne są dla osób z podstawowym lub zawodowym wykształceniem, co dotyczy 

badanych osób i ich rodzin. Zwłaszcza rodziców osób z upośledzeniem, których 

charakteryzuje niŜsze wykształcenie w porównaniu z grupą rodziców osób pełnosprawnych. 

Zatem zarówno badani jak i w przeszłości ich rodzice nie uprawiali form kultury wyŜszego 

rzędu (dyskusji o ksiąŜkach, obejrzanych filmach, teatr, języki obce), ani nie uprawiali 

czynnie kultury (muzykowanie, plastyka, fotografia itp.).  

W pytaniu o korzystanie z udziału w imprezach kulturalnych, badane osoby deklarują 

w większości, Ŝe z są one ich udziałem (50% UP, 65% UN, 62,50% NN i 80% NP). MoŜna 

sądzić, Ŝe to czynne spędzanie czasu jest raczej okazjonalne. Potwierdzają to odpowiedzi 

badanych dotyczące częstotliwości udziału w wyjściu do teatru, kina, na koncert lub wystawę. 

Badani pytani jak często korzystają z tych imprez odpowiadają, Ŝe najczęściej raz w roku 

(85% UP, 92% UN) lub co kilka miesięcy (90% NP, 85% NN). Jak widać istotna róŜnica jest 

w deklarowanym udziale, które jest częstsze wśród osób w normie rozwojowej. Takie 

deklaracje mogą wynikać z większej świadomości osób pełnosprawnych dotyczących 

znaczenia uczestnictwa w kulturze dla swojego osobistego rozwoju. W przypadku osób 

niepełnosprawnych wpływ na jej obecne kontakty z kulturą w duŜym stopniu mogą mieć 

nawyki „wyniesione” z domu. Jeśli rodzina nie realizowała wobec dzieci swojej funkcji 

kulturotwórczej (Kloskowska 1982) nie zostały teŜ wpojone i przekazane dzieciom wzory 

kontaktów z kulturą.  

Tabela 6.19 Korzystanie przez badanych z imprez kulturalnych  

Udział UP  NP UN NN 
 Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent 

Nie 20 50,00 8 20,00 14 35,00 15 37,50 
Tak 20 50,00 32 80,00 26 65,00 25 62,50 

Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 
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Znaczącym elementem jakości Ŝycia jest jakość Ŝycia zawodowego. Praca jest tym 

elementem Ŝycia, który zabiera nam jego większą część. Na jakość Ŝycia zawodowego składa 

się system czynników indywidualnych, a takŜe związków zachodzących pomiędzy ludźmi w 

sytuacji pracy oraz klimatu organizacyjnego (Jan Paweł II, 1986).  

Jednym z pierwszych znaczących czynników, w analizie sytuacji zawodowej 

badanych, jest ich wykształcenie i rodzaj zdobytego zawodu. Wszystkie badane osoby były 

absolwentami szkół zawodowych w trybie kształcenia 2 i 3-letnim. System edukacji w Polsce 

daje moŜliwość zdobycia zawodu zarówno osobom pełnosprawnym jak i z 

niepełnosprawnością. Analiza zawodów zdobytych przez badanych obrazuje tabela 6.20. 

Tabela 6.20 Zestawienie rodzaju zawodów zdobytych przez badane osoby w toku edukacji 

 UP NP UN NN 
Zdobyty zawód Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent Liczność Procent 

kucharz małej gastronomii 5 12,50 3 7,50 6 15,00 5 12,50 
cukiernik 6 15,00 4 10,00 5 12,50 4 10,00 
ogrodnik 2 5,00 2 5,00 3 7,50 -  

sprzedawca 5 12,50 5 12,50 5 12,50 6 15,00 
mechanik pojazdów samochodowych 4 10,00 5 12,50 3 7,50 2 5,00 

ślusarz 2 5,00 4 10,00 2 5,00 4 10,00 
technolog robót wykończeniowych 3 7,50 4 10,00 3 7,50 2 5,00 

malarz 4 10,00 3 7,50 3 7,50 4 10,00 
murarz 3 7,50 1 2,50 2 5,00 2 5,00 

stolarz -  4 10,00 2 5,00 3 7,50 

fryzjer 4 10,00 4 10,00 3 7,50 5 12,50 

krawiec 2 5,00 1 2,50 3 7,50 3 7,50 

Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Badani po zakończeniu szkoły zawodowej najczęściej poszukiwali pracy w zawodzie 

wyuczonym. Realizm rynku pracy zmodyfikował w wielu przypadkach te zamierzenia, 

dlatego tylko część badanych osób pracuje w swoim zawodzie. Natomiast kolejne badane 

osoby pracujące podjęły pracę oferowaną im przez rynek pracy. Były to głownie prace 

porządkowe, dozorowanie, usługi (punkt xero, myjnia samochodowa, doręczanie przesyłek), 

pomoc fryzjerska).  

W przypadku osób niepełnosprawnych moŜemy przypuszczać, Ŝe podjęcie pracy jest 

procesem złoŜonym. Wymaga on nie tylko podjęcia decyzji o wejściu na rynek pracy, a więc 

wykazania pewnej aktywności, ale teŜ zaakceptowanie i podjęcie dostępnej pracy. Według J. 

Kamińskiego (2006, s. 7) problemem jest nie tyle dostęp do pracy osób z 

niepełnosprawnością, zwłaszcza umysłową, ile poziom ich aktywności zawodowej. Liczbę 

osób pracujących w wyuczonym zawodzie przedstawia tabela 6.21 W grupie osób z 

upośledzeniem 55% badanych pracuje zgodnie z wyuczonym zawodem, a w grupie osób w 
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normie 62,50%. MoŜna tu sądzić, Ŝe osoby pełnosprawne łatwiej znajdują pracę swoim 

zawodzie. Osoby z niepełnosprawnością często, ze względu na sytuację materialną, zmuszone 

są podejmować pracę niezgodną z wykształceniem.  

Tabela 6.21 Liczba osób pracujących zgodnie z wykształceniem 

 UP NP Razem 
Praca zgodnie z wykształceniem liczba procent liczba procent Liczba procent 

Nie 18 45% 15 37,50% 33 41,00% 
Tak 22 55% 25 62,50% 47 59,00% 

Razem 40 100% 40 100% 40 100% 

 

Zmiana kierunku aktywności zawodowej łączy się z odczuwaniem satysfakcji z 

wykonywanej pracy lub jej braku. To poczucie jest istotnym czynnikiem jakości Ŝycia 

zawodowego, a co za tym idzie jakości Ŝycia. T. Kotarbiński w Traktacie o dobrej robocie 

mówił: „Chodzi o to by człowiek ochoczo robił to, co musi…”. W przypadku badanych osób, 

szczególnie z niepełnosprawnością, poziom satysfakcji z wykonywanej pracy nie jest zbyt 

zadawalający. Świadczy o tym analiza elementów pracy, które determinują jego poziom.  

Znaczącym czynnikiem w jakości pracy jest klimat organizacyjny, sposób 

nadzorowania wykonywanej pracy przez przełoŜonych oraz jakość zarządzania w miejscu 

pracy.  W momencie podjęcia zatrudnienia badani spotykają się z róŜnorodnymi reakcjami 

współpracowników, przełoŜonych na sytuację zawodową z ich udziałem. W kontaktach 

społecznych w środowisku pracy badani nie są, według ich opinii, postrzegani jako osoby 

kompetentne do udzielania wskazówek dotyczących wykonywanych zdań. Tylko 12,50% 

badanych w obu grupach pracujących (pełnosprawnych i z niepełnosprawnością) stwierdza, 

Ŝe są osobami, do których inni zwracają się po radę i są bardziej kompetentnymi od innych 

pracowników do rozwiązania problemów w pracy. Większość badanych w obu grupach nie 

sądzi, Ŝe ma większe uprawnienia niŜ reszta współpracowników (tabela 6.22). 

Tabela 6.22 Posiadanie przez badanych kompetencji do wykonywania danej pracy w ocenie 
współpracowników 

 UP NP Razem 
Posiadanie kompetencji  liczba procent liczba procent liczba procent 

Nie 35 87,50% 35 87,50% 70 87,50% 
Tak 5 12,50% 5  12,50% 10 12,50% 

Razem 40 100% 40 100% 80 100% 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 0,0000 Df=1 p=1,0000 
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W odwrotnej sytuacji, gdy to badani potrzebują pomocy w sytuacji pracy, wyniki 

kształtują się znacznie wyŜej. Takich osób, które mogą liczyć na pomoc innych 

współpracowników jest w grupie pracujących w normie rozwojowej 50%. W grupie osób z 

upośledzeniem umysłowym tylko 25% czuje, Ŝe ma wsparcie innych pracowników w 

trudnych chwilach w pracy. Zatem grupa, która bardziej potrzebuje wsparcia, nie zawsze 

moŜe liczyć na chętną pomoc innych i Ŝyczliwe wsparcie otoczenia. MoŜe to być wynikiem, 

nie tylko z niechęci otoczenia, ale takŜe z trudności ze zwracaniem się o pomoc do innych, 

przyznawaniem się do nieradzeniem sobie w sytuacjach problematycznych przez osoby z 

niepełnosprawnością. 

Tabela 6.23 Poczucie wsparcia przez badanych w sytuacji pracy 

 UP NP Razem 
Otrzymywanie wsparcia liczność Procent liczność procent Liczność Procent 

Nie 30 75,00% 20 50,00% 50 62,50% 
Tak 10 25,00% 20 50,00% 30 37,50% 

Razem 40 100% 40 100% 80 100% 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 5,3333 Df=1 p=,02092 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Jednocześnie w obu grupach ankietowani nie unikają kontaktów towarzyskich i 

zawodowych ze swoimi współpracownikami, tylko 7,50% UP i 5% NP nie stara się zbliŜyć 

do reszty pracowników w swoim miejscu pracy. Świadczy to o tym, Ŝe osoby z 

niepełnosprawnością umysłową starają się współpracować z innymi osobami w sytuacji 

wykonywania zadań w pracy. 

Zatem w sytuacji pracy i tworzeniu w niej pozytywnej atmosfery ogromne znaczenie 

odgrywają przełoŜeni pracowników. Zdaniem 57,50% osób z upośledzeniem umysłowym 

otrzymują oni z ich strony wsparcie, a osoby pełnosprawne w 40%. Jak istotny jest czynnik 

pomocowy świadczyć moŜe zwrócenie na niego uwagi w Kodeksie Postępowania 

Międzynarodowego Biuro Pracy (Genewa 2002), które mówi o konieczności zapoznania 

wszystkich pracowników z zagadnieniami niepełnosprawności w miejscu pracy i takŜe z 

istotnymi informacjami na temat strategii firmy oraz wszelkich adaptacji, które mogą być 

potrzebne w środowisku pracy, na stanowisku pracy lub w harmonogramie pracy, aby 

umoŜliwi ć niepełnosprawnym pracownikom uzyskiwanie optymalnej efektywności i pomocy 

ze strony współpracowników. 
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Tabela 6.24 Stosunki z przełoŜonymi (otrzymywanie pomocy) 

 UP NP Razem 
Otrzymywanie pomocy liczba Procent liczba procent Liczba Procent 

Nie 17 42,50% 24 60,00% 41 51,25% 
Tak 23 57,50% 16 40,00% 39 48,75% 

Razem 40 100% 40 100% 80 100% 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 2,4515 Df=1 p=,11741 

 

W analizie badawczej naleŜy pamiętać, Ŝe osoby z niepełnosprawnością pracujące na 

otwartym rynku pracy często postrzegane są jednak jak pracownicy pełnosprawni. Zakres ich 

obowiązków jest najczęściej taki sam jak innych pracowników. Potwierdzają to wyniki badań 

(tabela 6.25), które wskazują, Ŝe badani z upośledzeniem umysłowym w przewaŜającej 

większości (85%) nie czują, Ŝe są przez przełoŜonych traktowani w inny sposób niŜ reszta 

pracowników w czasie wykonywania obowiązków zawodowych: „..pracuję na zmianę z 

Tomkiem, kierownik zostawia nam klucze i kasę, ma do nas zaufanie…” (Adam W., 20 lat). 

Podobny poziom opinii jest w grupie osób pełnosprawnych. 

Tabela 6.25 Stosunki z przełoŜonymi (otrzymywanie większego zakresu pracy) 

 UP NP Razem 
Większy zakres pracy liczba procent liczba procent liczba procent 

Nie 34 85, 00% 34 85,00% 68 85,00% 
Tak 6 15,00% 6 15,00% 12 15,00% 

Razem 40 100% 40 100% 80 100% 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 0,0000 df=1 P=1,0000 

 

RozbieŜność poglądów występuje w zakresie otrzymywanego wynagrodzenia za pracę 

(tabela 6.26). Osoby z upośledzenie aŜ w 82,5% badanych stwierdzają, ze ich wynagrodzenie 

nie jest takie samo jak innych pracowników, Ŝe otrzymują mniejszą zapłatę za swoją pracę. 

Poczucie takiej nierówności ma natomiast tylko 55% badanych osób pełnosprawnych. 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). MoŜna tu załoŜyć, Ŝe 

wykonywane przez badanych prace, często nisko wyceniane przez pracodawców, nie dają 

badanym osobom satysfakcjonujących profitów. Dotyczy to szczególnie osób z 

niepełnosprawnością, które uwaŜają, ze powierzoną pracę wykonują dobrze i z 

zaangaŜowaniem: „… zawsze wychodzę ostatnia z pracy, a klienci mnie lubią.” (Anna S., 21 

lat). W przypadku osób pełnosprawnych uwaŜają oni, Ŝe otrzymują, jako młodzi pracownicy, 

niŜszą zapłatę niŜ inni, mimo wykonywania tych samych obowiązków.  
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Sprawiedliwe wynagrodzenie jest istotnym elementem satysfakcji z wykonywanej 

pracy, poniewaŜ pozwala na korzystanie z dóbr i usług przeznaczonych do powszechnego 

uŜytku, pozwala równieŜ załoŜyć rodzinę i ją utrzymać.  

Tabela 6.26 Stosunki z przełoŜonymi (zapłata współmierna z zapłatą innych pracowników na takim samym 
stanowisku) 

 UP NP Razem 
Zapłata równa innym pracownikom liczba procent liczba procent liczba procent 

Nie 33 82, 50% 22 55, 00% 55 68, 75% 
Tak 7 17, 50% 18 45, 00% 25 31, 25% 

Razem 40 100% 40 100% 80 100% 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 7,0400 df=1 p=,00797 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Kolejnymi czynnikami w pracy powodującymi odczuwanie z niej zadowolenia, jest 

doświadczanie pochwał, wyróŜnień. W przeprowadzonych badaniach respondenci zwracają 

uwagę na to, Ŝe rzadko uzyskują pochwałę, czy dodatkowe wynagrodzenie za szczególnie 

dobrze wykonaną pracę. Respondenci w obu grupach pracujących uwaŜają, Ŝe tylko w 

nielicznych przypadkach otrzymują wyróŜnienie za dobrze wykonaną pracę (UP - 90%, NP - 

87,50%). Taka sytuacja moŜe wynikać z tego, Ŝe prace wykonywane przez badanych są 

najczęściej pracami fizycznymi, które najczęściej w społeczeństwie są mało cenione, takŜe 

przez pracodawców.  

Tabela 6.27 Stosunki z przełoŜonymi (otrzymywanie pochwał) 

 UP NP Razem 
Otrzymywanie pochwał liczba procent liczba procent liczba procent 

Nie 36 90,00% 35 87,50% 71 88,75% 
Tak 4 10,00% 5 12,50% 9 11,25% 

Razem 40 100% 40 100% 80 100% 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 0,1252 df=1 p=,72347 
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Rysunek 6.6 Zestawienie elementów sytuacji pracy badanych 

 

Podsumowując sytuację zawodową badanych moŜna stwierdzić, Ŝe jakość pracy idzie 

w parze z jakością Ŝycia. Poprawa poziomu zadowolenia w sytuacji zatrudnienia powoduje 

zwiększenie satysfakcji w ogólnej ocenie sytuacji Ŝyciowej. Jakość Ŝycia w procesie pracy 

określa się, jako skutki wpływu warunków zawodowych i otoczenia na pracowników (Louart 

1995, s. 205). Materialne warunki pracy, atmosfera w pracy, kontakty społeczne są 

czynnikami, które decydują o zadowoleniu lub nie z wykonywanej pracy i sytuacji w miejscu 

zatrudnienia. Istotne staje się zatem czy te elementy są postrzegane, jako zadowalające i 

pobudzają jednostkę do aktywności czy powodują obniŜenie odczuwanego dobrostanu. Ocena 

jednostki w tym zakresie staje się jednym z elementów odczuwanej jakości Ŝycia badanych. 

W przeprowadzonych badaniach widać, Ŝe osoby z upośledzeniem doceniają znaczenie pracy 

dla ich Ŝycia i przyszłości. Jednocześnie ocena sytuacji w pracy, zarobków i stosunków tam 

panujących nie zawsze jest powodem do poczucia zadowolenia u tych osób. NaleŜy zatem 

zgodzić się, Ŝe brak poczucia dobrostanu w Ŝyciu zawodowym moŜe przyczynić się do 

obniŜenia ogólnego poczucia jakości Ŝycia.  

6.2. Realizacja zadań wynikających z roli związanej z wiekiem 

KaŜdy okres rozwojowy charakteryzuje się określonymi zadaniami, które wyznaczają 

działania, cele jednostki. Wczesna dorosłość, czyli okres między 20 a 35 rokiem Ŝycia, to 

przede wszystkim - jak nazwał to D. Levinson - budowanie „dorosłej” struktury Ŝycia. 

Podstawowymi zadaniami w tym okresie jest wybór małŜonka, uczenie się współŜycia z nim, 

załoŜenie rodziny i wychowanie dzieci, prowadzenie domu, rozpoczęcie pracy, podjęcie 
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obowiązków obywatelskich, znalezienie pokrewnej grupy społecznej (Havighurst 1981). 

Realizacja tych zadań ma istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie i działanie człowieka. 

Zmieniająca się diametralnie sytuacja społeczna tych osób wymaga wypracowania własnych 

strategii działania, pewnych zasad postępowania i ich samooceny. W tym okresie młody 

człowiek tworzy własną drogę ku wyznaczonym celom, tu równieŜ zapada wiele wiąŜących 

decyzji, które procentują w dalszym Ŝyciu człowieka. MoŜna stwierdzić, Ŝe waŜą się decyzje 

dotyczące Ŝycia osobistego, zawodowego i rodzinnego. Na podejmowane w tym okresie 

działania wpływają róŜnorodne czynniki społeczne, sytuacyjne, emocjonalne. Powoduje to, Ŝe 

człowiek podejmując decyzję musi znaleźć odpowiednią dla siebie strategię działania zgodną 

z celami i wartościami, jakie ceni. Taka sytuacja wymaga samodzielności i moŜliwości 

samostanowienia o sobie co oczywiście nie wyklucza „pozytywnego” wsparcia otoczenia 

społecznego, które jednak nie powinno wpływać na podejmowane przez jednostkę decyzje. 

MoŜliwość decydowania o sobie ściśle wiąŜe się z odczuwaną przez jednostkę jakością Ŝycia 

(Lachapelle i in. 2005). Jednak aby móc decydować o sobie, trzeba nie tylko posiadać 

określone zdolności, ale takŜe mieć odpowiednią postawę wobec siebie, opartą na 

przeświadczeniu, Ŝe jest się zdolnym do efektywnego podejmowania decyzji dotyczących 

własnego Ŝycia.  

Prezentacja wyników w zakresie realizacji zadań rozwojowych przez badanych 

wymaga przybliŜenia sytuacji badanych dotyczących moŜliwości samodzielnego działania 

jako warunku realizacji tych zadań. 

Pierwszym elementem jest przedstawienie opinii badanych na temat moŜliwości 

samodzielnego decydowania o swoich sprawach. Jest to o tyle istotne, ze wszyscy badani 

mieszkają nadal z rodziną generacyjną. Ocenę udziału w podejmowanych decyzjach oparto na 

trzech rodzajach sytuacji. Pierwsza dotyczyła braku udziału badanych w podejmowanych 

decyzjach, druga dotyczyła współudziału rodziców, członków rodziny w podejmowanych 

przez badanych decyzjach, trzecia wynika z samodzielnego decydowania, kiedy to większość 

decyzji podejmowanych jest przez badanych osobiście. Wyniki przeprowadzonych analiz, 

przedstawione w tabeli 6.28, dowodzą, Ŝe we wszystkich grupach przewaŜały sytuacje 

wspólnego podejmowania decyzji przez badanych i ich rodziny. Najczęściej te sytuacje miały 

miejsce w rodzinach osób pracujących - zarówno w normie rozwojowej (NP - 75%) jak i z 

upośledzeniem umysłowym (UP - 75%). MoŜna wnioskować, Ŝe praca powoduje, Ŝe 

jednostka częściej postrzegana jest jako równorzędny partner w rodzinie generacyjnej, który 

ma prawo głosu w istotnych dla niej sprawach. Najmniej wspólnych decyzji podejmowanych 
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było w grupie osób niepracujących w normie rozwojowej (NN - 47,50%). Jednocześnie w tej 

grupie było najwięcej osób, które podejmowały decyzję samodzielnie (35%) lub w ogóle były 

pomijane w istotnych sytuacjach (17,50%). MoŜna tu stwierdzić, Ŝe moŜliwość 

samostanowienia pozostaje w ścisłym związku z tym, jak dane osoby oceniają jakość 

własnego Ŝycia. Uwzględnianie preferencji badanych w podejmowanych decyzjach (dotyczy 

wyników uzyskanych przez obie grupy pracujące) wskazuje, Ŝe wpłynęły one na ich 

osiągnięcia, lepsze przystosowanie społeczne o czym świadczy posiadanie pracy. Zatem 

sposób podejmowania decyzji dotyczących Ŝycia jednostek w znaczący sposób wpływa na 

ocenę własnego Ŝycia. Wyniki są istotne statystycznie.  

Tabela 6.28 Wyniki w zakresie sposobu podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla badanych  

Podejmowanie decyzji UP NP UN NN Razem 
Bez udziału badanych 6 0 5 7 18 

 15,00% 0,00% 12,50% 17,50% 11, 25% 
Wspólnie z badanymi  30 30 24 19 103 

 75,00% 75,00% 60,00% 47,50% 64, 37% 
Samodzielne decyzje badanych  4 10 11 14 39 

 10,00% 25,00% 27,50% 35,00% 24, 37% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 15,1460 df=6 p=,01916 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Rysunek 6.7 Sposób podejmowania decyzji 

 

Porównując uzyskane wyniki z badaniami przeprowadzonymi przez A. Zawiślak 

(2000) moŜna zauwaŜyć wzrost liczby osób, które podejmowały decyzje wspólnie z rodziną. 

W badaniach A. Zawiślak jedynie 13,3% tych osób podejmowało decyzje z udziałem 
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członków najbliŜszej rodziny (w sposób kolektywny), natomiast więcej niŜ połowa badanych 

nie miała Ŝadnego wpływu na najwaŜniejsze sprawy swojej rodziny (53,4%). MoŜna 

przypuszczać, Ŝe zwiększenie się udziału osób z upośledzeniem umysłowym w 

podejmowanych decyzjach spowodowane jest ogólną tendencją społeczną do promowania 

idei integracji i pełnoprawnego uczestnictwa osób z upośledzeniem w Ŝyciu społecznym. 

Zatem automarginalizacja, polegająca na wycofaniu się z Ŝycia społecznego i bierność, jaką 

charakteryzowali się niepełnosprawni w badaniach A. Ostrowskiej i J. Sikorskiej (1996) 

ustępuje stopniowo miejsca poczuciu moŜności i sprawstwa oraz chęci samostanowienia o 

sobie. TakŜe podejście najbliŜszych osób z upośledzeniem umysłowym wskazuje na 

postrzeganie ich jako coraz bardziej autonomicznej jednostki mającej prawo do decydowania 

o swoich sprawach. 

Kolejnym istotnym warunkiem wpływającym na realizację zadań rozwojowych jest 

moŜliwość wypowiadania osobistej opinii na kaŜdy temat, wyraŜanie zgody na działania 

dotyczące własnej osoby. Ta samodzielność zadaniowa, decydowanie o własnym losie wiąŜą 

się z kolejnym czynnikiem warunkującym dorosłość jakim jest branie odpowiedzialności za 

własne Ŝycie. W trakcie realizacji zadań Ŝyciowych człowiek jest sam odpowiedzialny za 

siebie, jest sam podmiotem działalności produkcyjnej, sam decyduje o swoim planie 

Ŝyciowym, sam musi uporać się z trudnościami jego realizacji, sam odpowiada wobec 

społeczeństwa za swoją działalność (Szewczuk 1990). Aspekt samodzielności Ŝyciowej i 

indywidualizmu jest obecny w kaŜdej podejmowanej przez dorosłego człowieka decyzji. 

Autonomiczna motywacja określa kierunki aktywności jednostki, przynosi satysfakcje samą z 

siebie i jest wartością samą w sobie (Brzezińska 2006). To na ile osoby badane mają 

moŜliwość wypowiadania własnego zdania jest istotne z punktu widzenia pełnego 

uczestnictwa tych osób w Ŝyciu społecznym, ale takŜe odczuwania przez nich satysfakcji z 

Ŝycia. MoŜliwość wyraŜania własnych opinii deklaruje 77,50% osób w normie pracujących, 

75% w normie niepracujących oraz nieznacznie mniej, bo 60% - UN, 57,50% - UP. 

 Weryfikacja wyników dotyczących decyzyjności badanych i ich autonomii słowa nie 

wskazują na istotną róŜnicę w zakresie kompetencji pomiędzy osobami pełnosprawnymi i z 

niepełnosprawnością. 
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Tabela 6.29 Opinia badanych na temat moŜliwości wypowiadania własnego zdania: 

MoŜliwość wypowiadania  
własnego zdania 

UP NP UN NN Razem 

Tak 23 31 24 30 108 
 57,50% 77,50% 60,00% 75,00% 67, 50% 

Raczej tak 13 9 13 7 42 
 32,50% 22,50% 32,50% 17,50% 26, 25% 

Raczej nie 4 0 2 3 9 
 10,00% 0,00% 5,00% 7,50% 5, 62% 

Nie 0 0 1 0 1 
 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,62% 

Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 11,3122 df=9 p=,25493 

 

Podsumowując powyŜsze opinie badanych moŜemy stwierdzić, Ŝe większość z nich 

ma sprzyjające warunki do realizacji zadań rozwojowych i kształtowania podstaw dalszego 

Ŝycia. 

Zatem dalsza analiza wypowiedzi badanych zawartych w kwestionariuszu wywiadu 

dotyczy realizacji zadań rozwojowych przez jednostki w poszczególnych grupach. Podstawą 

analizy będzie odniesienie się do zadań rozwojowych określonych przez R. Havighursta (za: 

Gurba 200, s. 206), według którego kanon zadań wczesnej dorosłości dotyczy rozpoczęcie 

pracy wyboru małŜonka, uczenie się współŜycia z nim, załoŜenie rodziny i wychowanie 

dzieci, prowadzenie domu, podjęcie obowiązków obywatelskich, znalezienie pokrewnej 

grupy społecznej. 

WaŜnym momentem okresu wczesnej dorosłości, po skończonej edukacji, jest 

podjęcie pracy. Jest ona jednym z najwaŜniejszych czynników w Ŝyciu człowieka, który 

determinuje wiele sfer Ŝyciowych jednostki. Praca pozwala na zarobkowanie, organizację 

czasu, samorealizację i nawiązywanie kontaktów społecznych. W przypadku osób z 

niepełnosprawnością, zarówno pozytywne jak i negatywne skutki sytuacji zatrudnienia są 

szczególnie odczuwane przez tą grupę. Praca często kompensuje jej ograniczenia wynikające 

z niepełnosprawności, zaspokaja potrzebę kontaktów społecznych i jest źródłem dochodów 

(por. Nowak 2002, Gącarz 2001, Król, Przybyłka 1999, Ochoczenko 2004). Nie mniej istotna 

jest w pracy moŜliwość samorealizacji i rozwoju jednostki. Wykonywanie pracy zarobkowej 

jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, tak jak dla innych ludzi, elementem satysfakcji z 

Ŝycia. Praca, zwłaszcza na otwartym rynku, sprzyja podniesieniu jakości ich Ŝycia (Kober i 

Eggleton 2005). Taka sytuacja moŜe przyczyniać się do większej integracji i zwiększa 

moŜliwość aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym.  
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Pierwszy aspekt analizy wyników dotyczyć będzie opinii badanych na temat pracy. W 

uzyskanych odpowiedziach od osób mających zatrudnienie zauwaŜalne są róŜnice pomiędzy 

osobami pełnosprawnymi i z niepełnosprawnością umysłową. Postrzeganie pracy jako 

miejsca stałego i pewnego zatrudnienia jest w większym stopniu udziałem osób 

pełnosprawnych (NP - 57,50%) niŜ osób z niepełnosprawnością (UP - 32,50%). MoŜna 

wnioskować, Ŝe ci ostatni nie czują się pewnie w sytuacji pracy i boją się jej utraty. Osoby z 

upośledzeniem umysłowym (UP - 20%) duŜo rzadziej niŜ osoby pełnosprawne (NP - 57,50%) 

postrzegają pracę jako sytuację, która zapewnia im spokojny byt i zaspakaja ich potrzeby 

materialne. Dochody uzyskiwane w pracy nie są satysfakcjonujące dla tej grupy badanych. W 

przypadku osób z niepełnosprawnością jest to szczególnie waŜne, poniewaŜ osoby te bardziej 

niŜ karierę zawodową cenią sobie wartości socjalno- zabezpieczeniowe jaki niesie im miejsce 

pracy (por. Kasprzak 1999). Wyniki w tym zakresie przedstawiają tabela 6.30 i 6.31. 

Tabela 6.30 Postrzeganie przez badanych pracy jako miejsca stałego zatrudnienia pracy jako miejsce stałego 
zatrudnienia  

Praca jako miejsce stałego zatrudnienia UP NP Razem 
Nie 27 17 44 

 67,50% 42,50% 55,00% 
Tak 13 23 36 

 32,50% 57,50% 45,00% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 5,0505 df=1 P=,02462 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Tabela 6.31 Postrzeganie przez badanych pracy jako warunku bezpiecznego bytu 

Praca jako zabezpieczenie bytu UP NP Razem 
Nie 32 17 49 

 80,00% 42,50% 61, 25% 
Tak 8 23 31 

 20,00% 57,50% 38,75% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 11,8499 df=1 P=,00058 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Praca jest źródłem poczucia toŜsamości, przyczynia się do poczucia przez jednostkę, 

Ŝe jest społecznie uŜyteczną. W uzyskanych wynikach badań zarówno osoby niepełnosprawne 

jak i pełnosprawne nie mają poczucia wyjątkowości swojej pozycji w społeczeństwie z racji 

posiadania zatrudnienia (tabela 6.32). Tylko 5% osób z upośledzeniem umysłowym (UP) i 
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6% w normie (NP) postrzega pracę jako aktywność, która wyróŜnia ich na tle społeczeństwa. 

Mimo, Ŝe pracy przypisuje się funkcję, która umoŜliwia samorealizację jednostki, w 

uzyskanych wynikach badań nie moŜna zauwaŜyć tej zaleŜności. Badane osoby (w obu 

grupach) tylko w 17,50% (UP i NP) twierdzą, Ŝe praca daje im moŜliwość wykorzystania 

posiadanych umiejętności i kompetencji. Zatem według 82,50% osób z upośledzeniem i 

82,50% osób w normie praca nie jest tu postrzegana jako moŜliwość realizacji własnych 

umiejętności i moŜliwości zawodowych. Wyniki w tym obszarze prezentuje tabela 6.33. 

Obecne zmieniające się szybko warunki pracy, rozwój technologii i wymogi nowych 

kompetencji powodują, Ŝe absolwenci szkół zawodowych często nie mają moŜliwości 

wykorzystania nabytych w procesie edukacji umiejętności. Mimo to w kaŜdej grupie 

badanych są jednostki uwaŜające, Ŝe praca jest pewnym osiągnięciem w ich Ŝyciu (tabela 

6.34). Dotyczy to 27,50% osób z upośledzeniem (UP) i 25% osób pełnosprawnych (NP). 

Zatem u duŜej części badanych posiadanie pracy nie wpływa na poczucie osiągnięcia 

Ŝyciowego o szczególnej wartości (UP - 72, 50%, NP - 75%). 

Tabela 6.32 Postrzeganie przez badanych pracy jako warunku bycia kimś w danej społeczności 

Praca jako warunek miejsca w społeczeństwie UP NP Razem 
Nie 35 34 69 

 87,50% 85,00% 86, 25% 
Tak 5 6 11 

 12,50% 15,00% 13, 75% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 0,1054 Df=1 p=,74544 

 

Tabela 6.33 Postrzeganie przez badanych pracy jako miejsca pozwalającego na wykorzystania umiejętności i 
zdolności 

Praca jako miejsce realizacji UP NP Razem 
Nie 33 33 66 

 82,50% 82,50% 82, 50% 
Tak 7 7 14 

 17,50% 17,50% 17, 50% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 0,0000 Df=1 P=1,0000 

Zmienne są niezaleŜne. 
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Tabela 6.34 Postrzeganie przez badanych pracy jako osiągnięcia Ŝyciowego 

Praca jako osiągnięcie UP NP Razem 
Nie 29 30 59 

 72,50% 75,00% 73, 75% 
Tak 11 10 21 

 27,50% 25,00% 26, 25% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 0,0646 Df=1 P=,79942 

 

Inni badacze wielokrotnie podkreślali (m.in. Ostrowska, Sikorska, Gącarz 2001, Król, 

Przybyłka 1999) znaczenie pracy w zaspokajaniu potrzeby kontaktów społecznych jednostki. 

W przedstawionych danych w tabeli 6.35 aŜ 95% osób z upośledzeniem umysłowym 

stwierdza, Ŝe praca daje im moŜliwości nawiązywania nowych, satysfakcjonujących 

kontaktów społecznych. W grupie osób pełnosprawnych takie stwierdzenie wyraŜa 77,50% 

badanych. Osoby z niepełnosprawnością, pracujące na otwartym rynku pracy, dąŜą do 

nawiązywania bliŜszych znajomości z osobami pełnosprawnymi. MoŜna zatem wnioskować, 

Ŝe praca w takim środowisku sprzyja idei integracji społecznej. Miejsce zatrudnienia na 

podobnych stanowiskach powoduje, Ŝe osoby z niepełnosprawnością próbują przezwycięŜyć 

dystans do osób pełnosprawnych postrzeganych przez nich jako lepszych, sprawniejszych. To 

podejmowanie kontaktów społecznych i doceniania ich znaczenia jest zbieŜne z wartościami 

przekazywanymi badanym przez rodziców. Z drugiej strony odpowiedzi badanych dotyczące 

stosunków ze współpracownikami i przełoŜonymi (podrozdział 5) świadczą, Ŝe jakość tych 

kontaktów nie zadowala badanych mają co do nich pewne zastrzeŜenia. Ze strony osób 

pełnosprawnych relacje te nacechowane są dystansem.  

Tabela 6.35 Postrzeganie przez badanych pracy, jako miejsca nawiązywania nowych kontaktów społecznych 

Praca jako miejsce nowych kontaktów UP NP Razem 
Nie 2 9 11 

 5,00% 22,50% 13, 75% 
Tak 38 31 69 

 95,00% 77,50% 86, 25% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 5,1647 Df=1 p=,02305 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Posiadanie pracy daje równieŜ moŜliwości działania na innych obszarach Ŝycia. Od 

niej w duŜym stopniu badani uzaleŜniają realizację kolejnych zadań rozwojowych. 
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Pozbawienie moŜliwości zapewnienia sobie zabezpieczenia materialnego wprowadza w Ŝyciu 

jednostki dezintegrację funkcjonowania, utrudnia realizację kolejnych zadań rozwojowych 

dodatkowo obniŜa samopoczucie jednostki, wpływa negatywnie na jej styl Ŝycia i hamuje 

rozwój osobowości. Brak moŜliwości zarobkowania oprócz negatywnych skutków 

jednostkowych, w wymiarze społecznym moŜe stać się podłoŜem do rozwoju zjawisk 

patogennych. Trudna sytuacja jaką jest brak pracy jest czynnikiem, który wpływa na 

obniŜenie jakości Ŝycia i poczucie tej jakości. W połączeniu z czynnikiem 

niepełnosprawności wpływa niekorzystnie na proces adaptacji społecznej i zawodowej 

jednostki. Zatem w aspekcie oceny jakości Ŝycia, interesująca wydaje się analiza wypowiedzi 

badanych, którzy są pozbawieni moŜliwości aktywności zawodowej.  

W okresie wczesnej dorosłości przypada czas, kiedy to jednostka zwykle podejmuje 

pierwszą pracę. W badanych grupach na pytanie: Czy Pan/Pani dotychczas gdzieś pracował? 

Twierdząco odpowiedziało 35% osób z upośledzeniem umysłowym i 47,50% osób 

pełnosprawnych, natomiast aŜ 65% osób z upośledzeniem z grupy osób niepracujących nie 

miało do tej pory moŜliwości bycia zatrudnionym, taka sytuacja dotyczy 52,50% osób w 

normie rozwojowej.  

Dla osób, które miały pracę i zostały jej pozbawione taka sytuacja jest szczególnie 

trudna i powoduje negatywne skutki nie tylko w Ŝyciu jednostki, ale i wymiarze społecznym. 

Powoduje często wtórne uzaleŜnienie od rodziny lub instytucji, co w wypadku osób 

niepełnosprawnych jest zaprzepaszczeniem szansy na normalizację Ŝycia i adaptację 

społeczną. 

Stan bezrobocia osób z niepełnosprawnością warunkują liczne czynniki: zarówno 

zewnętrzne, takie jak zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne, jak i czynniki osobiste 

wynikające z ograniczeń moŜliwości osób z niepełnosprawnością (por. Kasprzak 1999, 

Szczupał 2001, Nowak 2002). W przypadku badanych, które miały szansę doświadczyć 

sytuacji pracy, utrata pracy związana jest głównie z trzema czynnikami. W przypadku osób z 

upośledzeniem umysłowym najczęściej wynikało to likwidacji miejsca pracy (41%). Ta sama 

przyczyna dotyczyła osób pełnosprawnych w 32% badanych. Powodem bezrobocia było teŜ 

odejście na własną prośbę (29% osób upośledzonych i 32% pełnosprawnych). Osoby 

niepełnosprawne podawały jako powód: „zarabiałem za mało” (2 os.), „praca była dla mnie za 

cięŜka” (2 os.), „nie podobała mi się” (4 os.). Kolejnym powodem był koniec umowy (21% 

osób z upośledzeniem umysłowym, 37% osób pełnosprawnych). Taka sytuacja związana była 
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z odbywaniem staŜu i skierowaniami z Urzędu Pracy, po których zakończeniu pracodawca nie 

był zainteresowany zatrzymaniem pracownika.  

W analizach wypowiedzi dotyczących subiektywnego odczuwania konsekwencji 

braku moŜliwości zatrudnienia nie ma istotnych róŜnic między osobami pełnosprawnymi i z 

niepełnosprawnością. Według badanych, w obu grupach, brak pracy pozbawia ich najczęściej 

poczucia bezpieczeństwa materialnego (57,50% osób z upośledzeniem umysłowym, 60% 

osób w normie) i moŜliwości wykorzystania swoich umiejętności i zdolności (25% osób z 

upośledzeniem i 12,50% pełnosprawnych). Wyniki przedstawia tabela 6.36. MoŜna zatem 

stwierdzić, Ŝe w obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej badani w obu grupach traktują 

pracę głównie jako źródło zabezpieczenia socjalno- bytowego. Jego brak tego zaplecza 

odczuwają jako obniŜenie poziomu Ŝycia, a w konsekwencji niŜszej jakości Ŝycia. 

Tabela 6.36 Zakres strat jakie odczuwają badani w wyniku braku pracy 

Rodzaj strat UN NN Razem 
Brak poczucia bezpieczeństwa materialnego 23 24 47 

 57,50% 60,00% 58, 57% 
 Brak moŜliwości wykorzystanie swoich zdolności 10 5 15 

 25,00% 12,50% 18, 75% 
Brak poczucia bycia kimś waŜnym w społeczeństwie 4 5 9 

 10,00% 12,50% 11, 25% 
Brak moŜliwości nawiązania nowych kontaktów 2 4 6 

 5,00% 10,00% 0, 75% 
Brak poczucia dokonania czegoś 1 2 3 

 2,50% 5% 0, 37% 
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 3,4657 df=5 p=,62858 

 

Brak pracy powoduje często zniechęcenie, psychiczne załamanie, depresję. 

Negatywnymi tendencjami długotrwałego bezrobocia są teŜ:  

• obniŜenie sprawności intelektualnej oraz zanik kwalifikacji umiejętności nabytych w 

procesie kształcenia, 

• zmniejszenie gotowości do podjęcia obowiązków zawodowych, 

• obniŜenie progu ambicji Ŝyciowych i zawodowych, 

• przesunięcie odpowiedzialności za własne losy na instytucję lub rodzinę (Szczupał 2006). 

MoŜna stwierdzić, Ŝe wśród badanych osób zauwaŜalne jest obniŜenie nastroju 

związane z sytuacją bezrobocia. Pośród osób z niepełnosprawnością aŜ 75% badanych jest 

nastawionych pesymistycznie i ocenia, ze znalezienie pracy będzie trudnym procesem. Tylko 
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22,50% osób z upośledzeniem uwaŜa, ze znalezienie zatrudnienia jest zaleŜne tylko od ich 

aktywności na rynku pracy i w sytuacji zaangaŜowania się w poszukiwanie pracy zostaną 

zatrudnieni. Natomiast w grupie osób pełnosprawnych aŜ 50% jest pewna znalezienia 

zatrudnienia w sytuacji podjęcia poszukiwań. Małe szanse na swoje zatrudnienia w tej grupie 

ocenia 43% badanych, a 8% uwaŜa, ze nie ma szans na znalezienie pracy. 

Tabela 6.37 Ocena moŜliwości zatrudnienia w przyszłość przez badanych 

Zakres moŜliwości UN NN 

Nie mam szans na znalezienie pracy 
1 

2,50% 
3 

8% 

Jest trudno o pracę 
30 

75% 
17 

43% 

Jeśli poszukam pracy to znajdę 
9 

22, 50% 
20 

50% 

Jest łatwo o pracę 
0 

0% 
0 

0% 

Razem 40 
100% 

40 
100% 

 

Jak moŜna zauwaŜyć osoby z upośledzeniem znacznie niŜej oceniają swoje szanse na 

znalezienie pracy niŜ ich pełnosprawni rówieśnicy. W obecnej sytuacji konkurencyjności na 

rynku pracy ci badani nadal pozostają w najtrudniejszej sytuacji. Badania H. Łaś (2004) 

wykazały, Ŝe sytuacja zawodowa absolwentów jest wysoce niepokojąca. Tylko 22% 

absolwentów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim miało stałą pracę, choć nie 

zawsze zgodną z kierunkiem kształcenia. Większość badanych nie miało stałego zatrudnienia.  

Jednym ze sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją bezrobocia jest próba 

dostosowania się do rynku pracy poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. 

Nawet w sytuacji długotrwałego bezrobocia osoby z niepełnosprawnością zachowują pewne 

sprawności i dyspozycje, które mogą stać się podstawą do podjęcia szkolenia zawodowego 

(por. Majewski 1995, Dykcik 2003). Obecna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza rynku 

pracy wymaga od jednostek ciągłego dokształcania się i dostosowywania do wymogów 

miejsc pracy, niezaleŜnie od posiadania pracy lub jej braku. 

Próbę sprostania wymogom rynku pracy, poprzez uzupełnienie kwalifikacji 

podejmowały najczęściej osoby pełnosprawne (35% pracujących i 47,50% niepracujących). 

W grupie badanych z niepełnosprawnością taką aktywność podjęło tylko 17,50% pracujących 

i 22,50% niepracujących. RóŜnice pomiędzy grupami są istotne statystycznie (p= 0,0257). W 

przypadku grup osób z niepełnosprawnością niski wynik świadczyć moŜe o niedostatecznym 

poziomie informacji na temat moŜliwości doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania 

się oraz moŜliwości skorzystania z bezpłatnych ofert edukacyjnych. Taką tezę mogą 
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potwierdzić odpowiedzi badanych dotyczące chęci skorzystania w przyszłości z takiej 

moŜliwości, co obrazuje tabela 6.39. Deklarację chęci uczestnictwa w procesie podnoszenia 

kwalifikacji wyraziło 92,50% osób pełnosprawnych pracujących i 85% niepracujących. W 

grupie osób z niepełnosprawnością zainteresowanych było 82,50% osób niepracujących i 

65% osób pracujących.  

Tabela 6.38 Podjęcie aktywności w celu podwyŜszanie kwalifikacji przez badanych 

Udział w szkoleniach UP NP UN NN Razem 
Nie 33 26 31 21 111 

 82,50% 65,00% 77,50% 53,85% 70,00% 
Tak 7 14 9 19 48 

 17,50% 35,00% 22,50% 47,15% 30, 00% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 9,3339 Df=3 p=,02517 

 

Tabela 6.39 Deklarowana przez badanych chęć uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 14 3 7 6 30 

 35,00% 7,50% 17,50% 15% 18, 75% 
Tak 26 37 33 34 127 

 65,00% 92,50% 82,50% 85,00% 79, 25% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 10,2898 df=3 p=,01626 

Związek jest istotny statystycznie 

 

Sądzić moŜna, Ŝe wśród osób z upośledzeniem umysłowym wzrasta świadomość 

dotycząca konieczności dostosowywania się do zmieniających się wymogów rynku pracy. 

Dyrektywy Rady Unii Europejskiej wskazują na potrzebę wspierania przez państwo i jego 

instytucje bezrobotnych osób z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie środków 

zmierzających do dostosowania dla nich odpowiednich miejsc pracy (zob. Stochmiałek 2003). 

Jednak w obecnym systemie ich ilość jest tak skromna, Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowo 

muszą brać same odpowiedzialność za swoją sytuację na rynku pracy.  

Osoby o niskich kwalifikacjach mają coraz mniejsze szanse na otrzymanie 

zatrudnienia. Mimo uruchomienia systemów wsparcia zatrudnienia osób z upośledzeniem, 

działające mechanizmy skierowane są głównie w kierunku osób z niepełnosprawnością 

fizyczną. Trudności ze zdobyciem pracy wpływają w sposób znaczący na moŜliwość 

realizacji planów badanych, samorealizację, realizację umiejętności społecznych i 
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zawodowych. Konsekwencje pozostawania bezrobotnym w sposób znaczący wpływają na 

poczucie jakości Ŝycia. Związane jest to przede wszystkim z brakiem samowystarczalności 

finansowej, co negatywnie wpływa na pozostałe sfery Ŝycia np. sytuację rodzinną, kontakty 

społeczne czy sposób spędzania wolnego czasu. Zatem realizacja zadania rozwojowego jakim 

jest podjęcie pracy przez osoby we wczesnym okresie dorosłości wiąŜe się z licznymi 

trudnościami, które głównie uwarunkowane są sytuacją gospodarczo-ekonomiczną i brakiem 

rozwiązań systemowych. 

Innymi zadaniami do realizacji w okresie wczesnej dorosłości jest podjęcie roli 

małŜonka, załoŜenie rodziny i prowadzenie domu. W okresie wczesnej dorosłości jednostka 

dokonuje w Ŝyciu rodzinnym zasadniczej zmiany, wyraŜającej się w zdolności do 

rozszerzania swej przestrzeni Ŝyciowej, uniezaleŜnienia psychicznego od rodziców, swoistego 

„przerwania pępowiny” z rodziną generacyjną (Kępiński 1986). Młody człowiek podejmuje 

nowe role społeczne, porzuca rolę dziecka, a podejmuje taką, która odpowiada statusowi 

dorosłej osoby. Proces ten najczęściej związany z załoŜeniem własnej rodziny. Nowe role 

związane są z podjęciem przez jednostkę wysiłku, aby osiągnąć pewną dojrzałość. Nie bez 

racji zawarcie związku małŜeńskiego, a tym samym załoŜenie nowej rodziny zaliczane jest do 

najwaŜniejszych wydarzeń w Ŝyciu człowieka. Okres wczesnej dorosłości jest tą fazą Ŝycia 

człowieka, w której najczęściej następuje przejście od młodości do dorosłości, czego 

dowodem jest właśnie decyzja o zawarciu związku małŜeńskiego (Lindgren l962; Erikson 

l963 i in.). W polskich warunkach, właśnie wówczas, zawierane jest trzy czwarte małŜeństw 

(Dąbrowska-Caban 2001 s. 4).  

Posiadanie męŜa lub Ŝonę zadeklarowało 3 (7,5%) osoby w normie rozwojowej 

pracujących, 2 (5%) osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące i 2 (5%) osoby w normie 

rozwojowej niepracujące, 1 osoba (2,5%) w grupie niepracującej z upośledzeniem 

umysłowym. Badani ci mimo zawarcia związku małŜeńskiego nadal mieszkają z rodziną 

generacyjną, która w znacznym stopniu partycypuje w koszty utrzymania obojga małŜonków. 

Tabela 6.40 Liczba badanych posiadających Ŝonę (męŜa) 

Posiadanie małŜonka UP NP UN NN Razem 
Nie 38 37 39 38 152 

 95,00% 92,50% 97, 50% 95,00% 95,00% 
Tak 2 3 1 2 8 

 5% 7,50% 2,50% 2,50% 5,00% 
Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 33,8000 Df=3 P=,00000 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Liczba związków wśród badanych z upośledzeniem umysłowym jest niŜsza niŜ wśród 

pełnosprawnych. Osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym będące w okresie wczesnej 

dorosłości w mniejszym zakresie podejmują role małŜeńskie niŜ ich pełnosprawni umysłowo 

rówieśnicy. Podobne wyniki opisała w swoich badaniach A. Zawiślak (2003). śonaci i 

męŜatki w grupie osób upośledzonych umysłowo stanowili 26,7%, a w grupie osób 

pełnosprawnych 46,6%. Zdolność podejmowania ról małŜeńskich przez osoby 

niepełnosprawne umysłowo ograniczone są często specyfiką zaburzenia, mniej korzystną 

sytuacją środowiskową i społeczną. Jednocześnie moŜna stwierdzić, Ŝe wyniki mówiące o 

mniejszym zakresie podejmowania ról małŜeńskich przez osoby z niepełnosprawnością w 

porównaniu do ich pełnosprawnych rówieśników nie zgadza się z obiegową opinią o 

pochopnie zawieranych związkach przez te osoby. Wyniki wskazują odwrotną tendencję.  

Jednocześnie porównując wyniki wcześniejszych badań innych autorów moŜna 

przyjąć, Ŝe zmiany demograficzne w naszym kraju powodują tendencję do rzadszego 

zawierania małŜeństw wśród osób z niepełnosprawnością umysłową. W badaniach B. 

Urbańskiej z 1974r. 33% męŜczyzn było Ŝonatych i 55% kobiet, a w badaniach J. Pańczyka z 

1989r. w związku małŜeńskim było 33,9% badanych.  

Istotnym elementem funkcjonowania społecznego jest posiadanie zabezpieczenia 

materialno-bytowego. W sytuacji badanych dotyczyło to sytuacji mieszkaniowej, posiadanego 

wyposaŜenia. Ocena ta dotyczyła wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną generacyjną, 

w którym badani funkcjonują. W zakresie subiektywnej oceny własnej sytuacji materialnej 

okazało się, Ŝe nie ma istotnej róŜnicy miedzy badanymi grupami. Najczęściej oceniana była 

ona jako przeciętna. Jednak analizując negatywne oceny warunków materialnych, to w grupie 

osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących aŜ 25% badanych określa ją jako złą lub 

słabą, a w grupie osób pracujących 7,50%. Analogicznie w grupie osób pełnosprawnych 

niepracujących tylko 14,50% i 5% pracujących jest niezadowolonych z poziomu materialnego 

sytuacji Ŝyciowej. 
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Tabela 6.41 Subiektywna ocena sytuacji materialnej badanych 

 UP NP UN NN 
Poziom oceny Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 
Bardzo dobra 3 7,50 3 7,50 0 0,00 3 7,50 

Dobra 14 35,00 12 30,00 14 35,00 10 25,00 
Przeciętna 20 50,00 23 57,50 16 40,00 21 52,50 

Słaba 3 7,50 2 5,00 8 20,00 5 12,50 
Zła 0 0,00 0 0,00 2 5,00 1 2,50 

Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Badani oceniając swoją samodzielność finansową mieli określić z jakich źródeł 

dochodów korzystają. Z wypowiedzi odpowiadających osób samodzielnie utrzymuje się 

korzystając z własnych zarobków 25% osób pracujących z upośledzeniem umysłowym i 30% 

osób pracujących w normie rozwojowej. Jednak biorąc pod uwagę zamieszkiwanie z 

rodzicami jest to Ŝyczeniowe podejście. Badani ci na pytanie o partycypowanie na przykład w 

media odpowiadali: „płacę tylko za wodę” (Jacek N. l. 21, UP), „płacę połowę rachunków” 

(Anna Sz., l. 20, NP), lub „nie płacę nic, płacą rodzice” (Bogdan S. l. 22 UP). Generalnie w 

okresie wczesnej dorosłości młode osoby wchodzące w samodzielne Ŝycie korzystają w 

znacznym stopniu z wsparcia finansowego swoich rodzin. Dotyczy to 75% pracujących z 

upośledzeniem umysłowym i 70% w normie rozwojowej. Zrozumiała jest teŜ, Ŝe liczba osób 

całkowicie zaleŜnych finansowo od rodziców jest znacznie większa w grupach badanych 

niepracujących - 95% osób z upośledzeniem umysłowym i 87,50% w normie rozwojowej. 

Dodatkowe dochody to zasiłki doraźne, prace zlecone lub praca „na czarnym rynku”, prace 

sezonowe. Osoby niepracujące pozostają na całkowitym utrzymaniu rodzin. Ankietowani 

doceniają moŜliwość korzystania z pomocy ze strony rodziny generacyjnej i do niej w 

pierwszej kolejności zwracają się z trudnościami finansowymi.  

Tabela 6.42 Główne źródła utrzymania badanych 

 UP NP UN NN 
Rodzaj źródła Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 
Pobory własne 10 25,00 12 30,00 0 0,00 0 0,00 

Pomoc rodziców i własne dochody  30 75,00 28 70,00 0 0,00 0 0,00 
Dochody rodziców 0 0,00 0 0,00 38 95,00 35 87, 50 

Zasiłek stały 0 0,00 0 0,00 2 5,00 5 12,50 
Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Podjęcie próby budowania własnej toŜsamości, wymaga osiągnięcia pewnej 

dojrzałości, która pozwoli na pokonanie szeregu trudności natury psychologicznej, społecznej 

czy ekonomicznej. W szczególnie niekorzystnej sytuacji są osoby obarczone 

niepełnosprawnością intelektualną ze względu na mniejszy potencjał umysłowy, gorszy status 

społeczno-ekonomiczny czy ograniczone wsparcie ze strony struktur społecznych (Zawiślak 
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2002; 2003a). Z tego powodu jednym z najtrudniejszych zadań okresu dorosłości, 

wymagającym wykazania się dojrzałością emocjonalną i społeczną, jest decyzja o posiadaniu 

własnego potomka. Realizacji tego zadania podjęło się tylko 6 osób spośród badanych. 

Posiadanie dziecka zadeklarowało: w grupie osób w normie pracujących 2 osoby wśród 

badanych osób pracujących z upośledzeniem umysłowym tylko 1 osoba, w grupie osób 

niepracujących występuje zbliŜona liczba osób (2 - NN, 1 - UN), które mają dzieci. Liczba 

dzieci pokrywa się liczbą małŜeństw. Jednak brak własnego lokum, samodzielnego 

zapewnienia sobie utrzymania wskazuję na inną, niŜ świadomy wybór, motywację do 

zawarcia małŜeństwa i posiadania dziecka. Wszystkie osoby badane stwierdziły, Ŝe ciąŜa i 

pojawienie się dziecka było powodem zawarcia małŜeństwa. Posiadanie dziecka to 

konieczność zapewnienia mu odpowiednich warunków wychowania, których badani nie 

mogą w pełni zapewnić - dotyczy to zarówno osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. 

Wnioskować zatem moŜna, Ŝe u reszty badanych osób posiadanie pracy, determinuje podjęcie 

decyzji o posiadaniu dziecka. Taką właśnie kolejność realizacji zadań badani zakładają w 

swoich planach: osiągnięcie stabilizacji zawodowej, a następnie załoŜenie rodziny. W 

literaturze przedmiotu znaleźć moŜna badania, które mówią, Ŝe osoby upośledzone są w 

stanie w sprzyjających warunkach zakładać szczęśliwe rodziny i poprawnie pełnić role 

małŜonków i rodziców (Błeszyńska 1994, Zawiślak 2000, Łaś 2004). 

Tabela 6.43 Zakres realizacji badanych w roli rodziców  

Posiadanie dziecka UP NP UN NN Razem 
Nie 39 38 39 38 138 

 97, 50% 95,00% 97,50% 95,00% 86, 25% 
Tak 1 2 1 2 22 

 2,50%  5,00% 2,50% 5,00% 13, 75% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 4,4269 Df=3 P=,21891 

 

Osoby we wczesnej dorosłości wchodząc w stałe związki, podejmując pracę, stają się 

osobami, które przejmują pewien zakres odpowiedzialności za swoich bliskich. W przypadku 

badanych osób jest to przejęcie odpowiedzialności za swoją rodzinę generacyjną, z którą 

tworzą gospodarstwo domowe. Opinie na temat poczucia odpowiedzialności zebrano na 

podstawie wypowiedzi badanych zawartych w kwestionariuszu wywiadu. Badani 

ustosunkowali się do twierdzenia „Czuję się głową rodziny i odpowiadam za jej 

funkcjonowanie”. Najwięcej osób, które czują się odpowiedzialne za swoją rodzinę, (z którą 



 

329

mieszkają) jest w grupie osób w normie rozwojowej pracujących (42,50%). MoŜliwość 

zarobkowania i realizacji siebie powoduje, Ŝe członkowie tej grupy stają się 

odpowiedzialnymi, samodzielnymi jednostkami, biorącymi odpowiedzialność nie tylko za 

siebie, ale i za innych. Natomiast w grupie z upośledzeniem umysłowym takich osób jest 10% 

w grupie osób niepracujących i 5% w grupie osób pracujących. MoŜemy tu sądzić, Ŝe 

jednostki  z niepełnosprawnością nie czują się w pełni gotowe do brania odpowiedzialność za 

najbliŜszych i potrzebują wsparcia. Osoby te często były wspomagane w swoich decyzjach 

przez najbliŜsze osoby i to z nimi podejmowały najwaŜniejsze decyzje. Zatem do tej pory 

rzadko miały moŜliwość podjęcia pełnej odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. 

Tabela 6.44 Poczucie odpowiedzialności badanych za najbliŜszych  

Poczucie odpowiedzialności UP NP UN NN Razem 
Nie 38 23 36 38 135 

  95,00% 57,50% 90,00% 95,00%  
Tak 2 17 4 2 25 

 5,00% 42,50% 10,00% 5,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 29,7245 Df=3 P=,00000 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza, globalizacja społeczeństwa wymaga 

szerszego działania jednostki, wychodzenia poza najbliŜsze otoczenie społeczne. Kolejnym 

zadaniem okresu wczesnej dorosłości jest wypełnianie obowiązku obywatelskiego. Takim 

wyraźnym udziałem w Ŝyciu państwa, rozumienie roli jednostki w kształtowaniu sytuacji 

własnego kraju jest udział w wyborach. To zadanie w największym stopniu realizują osoby 

pełnosprawne, 75% osób pracujących i 32,50% osób niepracujących. Natomiast w grupie 

osób z niepełnosprawnością umysłową tylko 6% osób pracujących i 13% niepracujących 

deklaruje udział w wyborach. Osoby pełnosprawne częściej podejmują obywatelski 

obowiązek niŜ osoby z upośledzeniem umysłowym. Sytuacja ta jest sprzeczna z działaniami 

jakie są zauwaŜalne w ostatnich latach. Organizacje (np. PSOUU, Inclusion Europe) 

podejmują akcje mające na celu podnoszenie świadomości praw ludzi z upośledzeniem 

umysłowym, promowania modelu osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego członka 

społeczności.  
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Tabela 6.45 Realizacja obowiązków społecznych przez badanych 

Realizacja obowiązku UP NP UN NN Razem 
Nie 34 10 29 27 100 

 85,00% 25,00% 72,50% 67,50% 62, 50% 
Tak 6 30 11 13 60 

 15,00% 75,00% 27,50% 32,50% 47, 50% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 34,7733 Df=3 P=,00000 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Podejmowanie działalności społecznej wiąŜe się równieŜ z przynaleŜnością do 

organizacji, stowarzyszenia. Do takiej aktywności przyznają się najczęściej osoby w normie 

rozwojowej niepracujące (25%) i pracujące (15%). Deklarowali oni najczęściej przynaleŜność 

do organizacji przykościelnych, partii. Znacznie rzadziej są to osoby z niepełnosprawnością. 

Nieliczny kontakt ze stowarzyszeniami tych osób powodują teŜ, Ŝe wsparcie z ich strony jest 

wobec tych ludzi sporadyczne. Ograniczony zostaje teŜ zakres pozyskiwanie informacji o 

moŜliwościach dokształcania się, udziału w imprezach integracyjnych, działaniach 

pomocowych organizowanych przez organizacje. 

Tabela 6.46 PrzynaleŜność badanych do organizacji społecznych 

PrzynaleŜność do organizacji UP NP UN NN Razem 
Nie 35 34 37 30 136 

 87,50% 85,00% 92,50% 75,00% 85, 00% 
Tak 5 6 3 10 24 

 12,50% 15,00% 7,50% 25,00% 15, 00% 
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 5,0980 Df=3 P=,16476 

 

Uzyskane wyniki w zakresie realizacji zadań rozwojowych ewidentnie wskazują, Ŝe 

osoby z upośledzeniem umysłowym w mniejszym zakresie realizują zadania niŜ osoby 

pełnosprawne. Jednak moŜna stwierdzić, Ŝe ich zachowanie jest zgodne z ogólną tendencją 

jaka zachodzi w społeczeństwie wśród osób w okresie wczesnej dorosłości. Jest to w duŜej 

mierze rezultatem przeobraŜeń społeczno-ekonomicznych, których konsekwencje sięgają 

daleko w głąb ludzkiej osobowości. Brak stabilnej sytuacji zawodowej, niskie dochody i 

ciągła potrzeba podnoszenia kwalifikacji powodują, Ŝe zobowiązania związane z dorosłością 

są odraczane na później. Analizując zadania postawione przez młodymi ludźmi przez R. 

Havighursta naleŜy stwierdzić, Ŝe szczególnie wobec osób z upośledzeniem umysłowym tracą 

one swą linearność. Kolejność realizacji zadań i ich zakres wyznaczany jest często sytuacją 
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ekonomiczna, społeczną i Ŝyciową jednostki. Jednak moŜna stwierdzić, Ŝe taka tendencja 

dotyczy całej populacji młodych ludzi, nie tylko osób z upośledzeniem umysłowym. Na tą 

okoliczność zostało stworzone pojęcie „wyłaniająca się dorosłość”. Twórca tego pojęcia, J. J. 

Arnett (2004 za: Czerka 2007), wyjaśnia, Ŝe okres ten nie jest tylko „przedłuŜeniem 

adolescencji”, poniewaŜ w czasie jego trwania w większym stopniu dochodzi do niezaleŜnej 

eksploracji, nie jest to takŜe „wczesna dorosłość”, poniewaŜ większość dwudziestolatków nie 

podjęła zobowiązań związanych ze statusem dorosłego, takich jak małŜeństwo czy 

rodzicielstwo. Zazwyczaj nie mają oni równieŜ poczucia, iŜ osiągnęli etap dorosłości. 

Odnosząc się do badanych grup moŜna przyjąć, Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowym są w 

sytuacji „wyłaniającej się dorosłości”, która ma szansę przekształcić się we właściwą 

dorosłość w pełni tego słowa znaczeniu. Oznaczać ona powinna samostanowienie o sobie, 

odpowiedzialność, decyzyjność, realizację jako członka rodziny, społeczności, zakładu pracy.  

6.3. Miejsce badanych w otoczeniu społecznym 

Niezaprzeczalny fakt, Ŝe człowiek jest „istotą społeczną”, oznacza, Ŝe człowiek nie 

jest zdolny do Ŝycia poza społecznością. Historycznie rzecz ujmując ludzie od wieków 

realizowali proces integracji starając się grupować w większe zbiorowości realizujące 

określone działania i kierując się wspólnymi normami i zasadami. Jednostka, która nie chce 

lub nie jest w stanie sprostać naciskom grupowym postrzegana jest jako odmienna i inna. 

Osoby z niepełnosprawnością, które z racji zaburzeń, często nie mogą sprostać oczekiwaniom 

społecznym, są sytuowane na marginesie Ŝycia społecznego i postrzegane są jako „inne”. 

Pomimo tego nadal funkcjonują w określonych układach i ramach społecznych. Obecnie 

świadomość społeczeństwa pełnosprawnego jest na tyle wysoka, ze zasada integracji zaczyna 

obowiązywać nie tylko formalnych instytucjach, ale i w Ŝyciu ogólnospołecznym.  

Znaczenie rodzaju środowiska dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

ukazuje opracowanie Emerson i McVilly (2004). Przeprowadzonymi badaniami objęto ponad 

1500 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wyniki wskazują, Ŝe 

chociaŜ wiele z nich miało przyjaciół, to podejmowały o wiele mniej towarzyskich 

aktywności (wspólne wyjścia, przyjacielska pomoc itd.). Przyjaciele ich wywodzili się 

najczęściej teŜ z grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie. Spędzali oni czas niemal 

wyłącznie w miejscach publicznych, najczęściej przy okazji zajęć, w których uczestniczyli 

razem z całą grupą. Charakterystyczne było więc, Ŝe środowisko Ŝycia wyznaczało rodzaj 

tych związków i sposób, w jaki relacje te się rozwijały. 
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Osoby z niepełnosprawnością biorące udział w niniejszych badaniach funkcjonują na 

wszystkich polach swojej aktywności w środowisku osób pełnosprawnych. 

W przeprowadzonych analizach odpowiedzi wszystkich badanych grup moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe najwięcej osób deklaruje posiadanie duŜej grupy znajomych i kilkoro przyjaciół 

(UP - 62, 50%, UN - 50,00%, NP - 85%, NN - 85%). Wyniki prezentuje tabela 6.47. 

Porównując wcześniejsze (tabela 6.35) opinie badanych pracujących na temat moŜliwości 

nawiązywania poprzez pracę nowych kontaktów zauwaŜyć moŜna, Ŝe osoby z upośledzeniem 

umysłowym mają w tym względzie większe oczekiwania (95% UP), niŜ osoby w normie 

pracujące (77,50%). Natomiast sama ocena liczby posiadanego kręgu znajomych jest 

zdecydowanie większa u badanych pełnosprawnych pracujących (85%), niŜ u osób z 

upośledzeniem pracujących (62,50%). Zatem świadczy to, Ŝe ankietowani z 

niepełnosprawnością w większym stopniu liczą na nawiązanie nowych kontaktów poprzez 

miejsce zatrudnienia niŜ osoby pełnosprawne, co nie zawsze udaje się zrealizować. MoŜna tu 

mówić o bardziej Ŝyczeniowym, co do ilości i jakości, charakterze kontaktów osób z 

niepełnosprawnością niŜ rzeczywistym stanie. Potwierdzają to jednocześnie dane mówiące, Ŝe 

najwięcej badanych, którzy mają mało znajomych lub spędzają czas tylko z rodziną naleŜy do 

grupy osób z upośledzeniem umysłowym (UP - 20%, UN - 35,0%). Zatem nadal grupy z 

niepełnosprawnością umysłową mają mniejszy zakres kontaktów społecznych, co dotyczy 

szczególnie grupy niepracującej, która poprzez brak aktywności zawodowej pozostaje w 

wąskim kręgu kontaktów towarzyskich. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe kontakty społeczne 

determinują nie tylko proces integracji, ale i proces normalizacji Ŝycia jednostek z 

niepełnosprawnością. Ilość i jakość kontaktów społecznych pozostają w stałym związku z 

poczuciem przynaleŜności społecznej. Bliskie relacje społeczne, posiadanie przyjaciół i 

waŜnych osobistych związków to istotne czynniki wpływające na dobrostan człowieka. 

Tabela 6.47 Zakres kontaktów towarzyskich respondentów 

Rodzaj relacji UP NP UN NN Razem 
mam duŜo kolegów i kilku przyjaciół 25 34 20 34 113 

 62,50% 85,00% 50,00% 85,00%  
mam duŜo kolegów 7 2 4 3 16 

 17,50% 5,00% 10,00% 7,50%  
mam tylko przyjaciela 0 1 2 2 5 

 0,00% 2,50% 5,00% 5,00%  
mam mało znajomych 6 1 8 1 16 

 15,00% 2,50% 20,00%% 2,50%  
spędzam czas z rodziną 2 2 6 0 10 

 5,00% 5,00% 15,00% 0,00%  
Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 18,8304 df=12 p=,09273 

 

Biorąc pod uwagę towarzystwo osób, z którymi spędzają czas wolny to wyniki 

wskazują na podobieństwo do wniosków wynikających z badań B. Górnickiej (2004). 

Najwięcej czasu spędzają z rodziną osoby upośledzone umysłowo pozostające bez pracy 

(40%). Drugą grupą, której członkowie spędzają najwięcej czasu z rodziną jest grupa osób 

upośledzonych umysłowo pracujących (30%). MoŜna zatem sądzić, Ŝe równieŜ dla tych osób 

rodzina biologiczna nadal stanowi najwaŜniejsze środowisko kontaktów społecznych. Jest to 

wynikiem sytuacji wspólnego zamieszkiwania i ograniczonej aktywności społecznej (brak 

pracy, mały krąg znajomych). DuŜe znaczenie dla osób z upośledzeniem umysłowym ma 

rodzeństwo. Rodzeństwo staje się partnerem w spędzaniu wolnego czasu dla 32,50% osób z 

upośledzeniem niepracujących, 25% badanych w normie niepracujących, 15% z 

upośledzeniem pracujących i tylko 2% w normie pracujących.  

Tabela 6.48 Największy zakres czasu spędzany z rodzicami lub jednym z nich 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 28 34 24 32 118 

 70,00% 85,00% 60,00% 80,00%  
Tak 12 6 16 8 42 

 30,00% 15,00% 40,00% 20,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 7,6190 Df=3 P=,05458 

 

Tabela 6.49 Największy zakres czasu spędzany rodzeństwem 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 34 38 27 30 129 

 85,00% 95,00% 67,50% 75,00%  
Tak 6 2 13 10 31 

 15,00% 5,00% 32,50% 25,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 11,0028 Df=3 P=,01171 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Jednocześnie okres dorosłości charakteryzuje się wychodzeniem poza krąg rodziny i 

poszukiwaniu kontaktów poza nią. Młody człowiek poszukuje równieŜ partnera, z którym 

moŜe realizować kolejne cele Ŝyciowe i załoŜyć rodzinę. Najwięcej osób spędza czas z osobą 

płci przeciwnej, waŜną uczuciowo w grupie osób w normie pracujących (35%). Świadczyć to 
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moŜe o poczuciu pewnej stabilizacji materialnej. W wyniku posiadania pracy, która pozwala 

na podejmowanie kolejnych działań w drodze do realizacji planów. W tym wypadku 

dotyczących zawiązania stałego związku i załoŜenia rodziny.  

Tabela 6.50 Największy zakres czasu spędzany z osobą płci przeciwnej 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 37 26 38 37 138 

 92,50% 65,00% 95,00% 92,50%  
Tak 3 14 2 3 22 

 7,50% 35,00% 5,00% 7,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 40,7913 Df=3 P=,00000 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Kolejną grupą, z którą badani spotykają się i spędzają swój wolny czas są przyjaciele. 

Z nimi najwięcej niezagospodarowanego czasu spędza 37,50% osób w normie 

niepracujących, 40% w normie pracujących, 5% badanych z upośledzeniem niepracujących, 

42,50% z upośledzeniem pracujących. NajwyŜszy wynik respondentów z upośledzeniem 

pracujących, zbliŜony do osób w normie rozwojowej, moŜe świadczyć o rozszerzaniu 

kontaktów społecznych poza rodzinę i szukaniu nowych satysfakcjonujących związków 

społecznych. RównieŜ mówi o tym, Ŝe badani dbają o te związki- spotykając się ze swoimi 

znajomymi i przyjaciółmi i spędzając z nimi czas. MoŜemy tu przypuszczać, Ŝe grupa ta 

dzięki pracy miała moŜliwość udziału w szerszych sytuacjach społecznych, które 

zaowocowały nowymi trwałymi związkami. NajniŜszy wynik grupy osób z 

niepełnosprawnością niepracujących (5%) wynikać moŜe z trudniejszej społecznie sytuacji, 

bez aktywności na polu zawodowym, która powoduje, Ŝe badani ci  częściej przebywają 

wśród członków rodziny, niŜ rówieśników.  

Tabela 6.51 Największy zakres czasu spędzany z przyjaciółmi: 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 23 24 38 25 110 

 57,50% 60,00% 95,00% 62,50%  
Tak 17 16 2 15 50 

 42,50% 40,00% 5,00% 37,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 3,7221 Df=3 P=,29308 
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Utrzymywanie w duŜym zakresie czasu kontaktów towarzyskich ze znajomymi ze 

szkoły deklaruje 10% osób niepracujących w normie intelektualnej i 17,50% osób z 

upośledzeniem umysłowym niepracujących. MoŜna stwierdzić, Ŝe grupy niepracujących w 

podobnym zakresie utrzymuje te kontakty. Prawdopodobnie jest to spowodowane większymi 

moŜliwościami czasowego dostosowania spotkań i wspólnego spędzania czasu niŜ w 

przypadku respondentów pracujących. Jednocześnie w przypadku osób z upośledzeniem 

niepracujących świadczy to o potrzebie kontaktów z rówieśnikami i próbie poszerzania 

kręgów otoczenia społecznego, w którym przebywają. 

Tabela 6.52 Największy zakres czasu spędzany z kolegami i znajomymi 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 38 38 33 36 145 

 95,00% 95,00% 82,50% 90,00%  
Tak 2 2 7 4 15 

 5,00% 5,00% 17,50% 10, 00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 13,2707 Df=3 P=,00409 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Lepsze samopoczucie, zadowolenie z Ŝycia związane jest ze stosunkami jakie ma 

jednostka z osobami ze swojego otoczenia (tabela 6.53). Badani określają swoje stosunki z 

członkami rodziny jako dobre. Najwięcej ankietowanych mających złe stosunki było w grupie 

osób niepracujących w normie rozwojowej (15%). Była to równieŜ grupa, w której 

najczęściej atmosfera domu rodzinnego była oceniana jako negatywna lub obojętna. Zatem 

moŜna sądzić, Ŝe konflikty z poszczególnymi członkami rodziny wpływają na całościową 

ocenę stosunków i atmosferę panującą w rodzinie.  

Tabela 6.53 Poprawne stosunki z członkami rodziny 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 4 2 1 6 13 

 10,00% 5,00% 2,50% 15,00%  
Tak 36 38 39 34 147 

 90,00% 95,00% 97,50% 85,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 4,9398 df=3 P=,17626 

 

Ocena kontaktów ze współpracownikami, przyjaciółmi, sąsiadami określane są przez 

znaczną większość badanych jako dobre. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe kontakty z 
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otoczeniem społecznym badanych są przez nich postrzegane pozytywnie. Analizując sytuację 

w pracy i porównując te wyniki z oceną wsparcia udzielanego badanych w miejscu pracy 

wydaje się, ze jest to ocena zbyt pozytywna, mająca w swojej treści bardziej charakter 

Ŝyczeniowy niŜ realną ocenę jakości tych kontaktów. W sytuacjach trudnych, mimo 

pozytywnego odbioru kontaktów ze współpracownikami, osoby z upośledzeniem, nie zawsze 

otrzymują pomoc, co wykazała juŜ wcześniejsza analiza kontaktów w sytuacji pracy. 

MoŜliwe równieŜ, Ŝe osoby z niepełnosprawnością nie mają, co, do jakości kontaktów zbyt 

duŜych wymagań i zadawalają się powierzchownymi kontaktami. Taka sytuacja dotyczy 

równieŜ oceny kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi sąsiadami. Wyniki w tym zakresie 

przedstawiają tabele 6.54, 6.55, 6.56. 

Tabela 6.54 Pozytywne kontakty badanych z współpracownikami 

 UP NP Razem 
Nie 3 2 5 

 7,50% 5,00%  
Tak 37 38 75 

 92,50% 95,00%  
Razem 40 40 80 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 1,9862 df=3 p=,57528 

 

Tabela 6.55 Pozytywne kontakty badanych z posiadanymi przyjaciółmi i znajomymi 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 4 0 0 4 8 

 10,00% 0,00% 0,00% 10,00%  
Tak 36 40 40 36 152 

 90,00% 100,00% 100,00% 90,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 8,4211 df=3 p=,03807 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05).  

 

Tabela 6.56 Pozytywne stosunki badanych z sąsiadami 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 8 1 4 6 19 

 20,00% 2,50% 10,00% 15,00%  
Tak 32 39 36 34 141 

 80,00% 97,50% 90,00% 85,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 6,3904 df=3 p=,09409 
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W wyniku otrzymanych analiz moŜna stwierdzić, Ŝe badani z upośledzeniem 

umysłowym rzadziej poddają refleksji swoje stosunki z otoczeniem społecznym i podejmują 

modyfikację tych kontaktów. Zadowalają się powierzchownymi i towarzyskimi kontaktami, 

bez wkraczania w istotę kontaktów społecznych jakimi jest wzajemne zaufania, pomoc, 

szacunek. NaleŜy tu pamiętać, Ŝe taka właściwa, adekwatna ocena jest warunkiem zmiany 

charakteru i zakresu kontaktów jednostki z otoczeniem społecznym, a takŜe polepszenia ich 

jakości. Jednocześnie zauwaŜalna jest konieczność rozszerzania kontaktów społecznych osób 

z upośledzeniem umysłowym, zdobywanie nowych doświadczeń społecznych i wzmacnianie 

ich aktywności w środowisku ludzi pełnosprawnych. 

6.3.1. Wsparcie społeczne 

Wsparcie społeczne jest specyficznym rodzajem pomocy informacyjnej, 

emocjonalnej, materialnej poprzez świadczenie usług, a takŜe wsparcie w rozwoju 

(Kawczyńska-Butrym 1995, s. 87). Ofiarodawcami wsparcia mogą być inni członkowie 

rodzin, osoby z zewnątrz, (sąsiedzi), członkowie stowarzyszeń, specjaliści w ramach 

środowiskowej sieci społecznej (Maciarz 1993). 

Do badania wsparcia społecznego i jego sieci posłuŜono się Kwestionariuszem 

Wsparcia Społecznego (NSSQ - J.S. Norbeck). Badani wskazywali w nim źródła wsparcia 

oraz osoby, które zapewniają im emocjonalną, materialną i instrumentalna pomoc w ich 

codziennych problemach. Dodatkowe informacje na temat wsparcia, w róŜnych sytuacjach 

Ŝyciowych badani zawarli w swoich wypowiedziach w kwestionariuszu wywiadu. Dotyczyło 

to zwłaszcza osób i instytucji, które udzielają wsparcia badanym. Podjęta problematyka badań 

ma na celu określenie jaki jest rzeczywisty stan wsparcia badanych i jak jest przez nich 

oceniany. Analizę wsparcia przeprowadzono zarówno w aspekcie ilościowym jak i 

jakościowym, mającym na celu określenie charakteru udzielanego wsparcia. Pierwszym 

elementem analizy wyników badań jest opis sieci wsparcia jaka funkcjonuje w otoczeniu 

badanych i elementów jakie go tworzą. 

Środowiskiem, które wyzwala siły Ŝyciowe, a jednocześnie kształtuje postawy, 

zachowania i style Ŝycia człowieka jest jego środowisko rodzinne. Jest ono według  

S. Kowalika (1999, s. 174-175) elementem trzech „kręgów” społecznego zabezpieczenia, 

które tworzą: 

1. bliska rodzina, współmałŜonek, przyjaciele, którzy dają największe wsparcie; 
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2. dalsza rodzina koledzy - wsparcie z ich strony jest znaczne; 

3. sąsiedzi, znajomi z pracy - związki społeczne są tu stosunkowo słabe. 

Oblicza relacji jednostki z rodziną oraz otoczeniem społecznym mogą być róŜnorodne 

- od wpływów wyzwalających aktywność i niezaleŜność, aŜ po zniewolenie czy izolację.  

Rodzina poprzez swoją rolę opiekuńczą z definicji winna być oparciem w trudnych 

momentach Ŝyciowych dla jego członka. Jednocześnie istotne jest przygotowanie przez 

rodzinę jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie. Ma ona za zadanie dostarczyć 

instrumentów do działania, wskazać moŜliwości podejmowania aktywności. Jednak rodzina 

nie zawsze spełnia tą funkcję, czasami rodzina zamiast wyzwalania aktywności powoduje 

zniewolenie lub izolację jednostki. Postrzeganie osób z niepełnosprawnością umysłową jako 

jednostek o mniejszych moŜliwościach przystosowawczych powoduje nie tylko ich większe 

uzaleŜnienie od innych, ale teŜ powstawanie w rodzinie sytuacji nadopiekuńczości lub 

izolacji. Zatem realizacja haseł o autonomii osób upośledzonych umysłowo musi się odbywać 

nie tylko w szerszych kręgach społecznych, ale jej początek musi być w najbliŜszym kręgu 

jakim jest rodzina.  

Analizując otrzymane wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe rodzice są osobami, na które mogą 

liczyć badani we wszystkich grupach. Znaczący poziom pomocy otrzymują osoby z 

upośledzeniem umysłowym (UP - 90% i UN - 92,50%). Czynnikiem temu sprzyjającym jest 

wspólne zamieszkiwanie z rodziną generacyjną. Jest to zbieŜne z wcześniejszymi 

odpowiedziami badanych gdzie określają oni atmosferę w domu w znacznym stopniu jako 

pozytywną, a więc naznaczoną wzajemnym zrozumieniem. 

Tabela 6.57 Wsparcie badanych przez rodziców 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 4 7 3 6 20 

 10,00% 17,00% 7,50% 15,00%  
Tak 36 33 37 34 140 

 90,00% 82,50% 92,50% 85,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 1,7804 Df=3 p=,61921 

 

Zakres wsparcia udzielanego badanym przez rodziców łączy się z problemami jakich 

doświadczają oni w Ŝyciu. Najczęstsze trudności, z którymi badani, we wszystkich grupach, 

zwracają się do rodziców dotyczą finansów lub osobistych problemów (tabela 6.58).  
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Jest to zbieŜne z modelem procesu udzielania pomocy J.A. Piliavina (za: Kowalik 

1999, s. 176), który określa warunki jakie wzmacniają gotowość ludzi do pomagania innym i 

mówi, ze udzielanie pomocy odnosi się do trzech sytuacji: problemowej (braku pieniędzy), 

samotności, kryzysowej (rozwód, choroba, utrata pracy) i nagłego wypadku. 

Tabela 6.58 Sfery uzyskiwanego wsparcia 

 UP NP UN NN 
Zakres wsparcia Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Problemy finansowe 17 42,50 20 50,00 16 40,00 29 72,50 
Problemy osobiste 14 35,00 7 17,50 12 30,00 5 12,50 

Problemy zdrowotne 5 12,50 6 15,00 9 22,50 0 0,00 
Nie zwracam się 4 10,00 7 17, 50 3 7,50 6 15,00 

Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Analiza wyników badań wykazała, Ŝe rodziny najczęściej pomagały przezwycięŜyć 

trudności Ŝyciowe i rozwiązać problem poprzez wsparcie materialne lub udzielenie porad co 

do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Często po prostu wykazywały zrozumienie i 

podtrzymywały na duchu. Wyniki te są zbieŜne z wynikami badań A. Zawiślak (2002), w 

których osoby z upośledzeniem umysłowym w największym stopniu mogli liczyć na wsparcie 

ze strony bliskiej rodziny. W badaniach tej autorki najczęściej wyręczają one badanych w 

pracach domowych, a takŜe równie często udzielały pomocy w formie rzeczowej (56,7%), 

finansowej (45%). Okazało się takŜe, iŜ dawane wsparcie dotyczyło równieŜ sfer 

pozamaterialnych - 53,3% przyznało, iŜ rodziny nie szczędzą im porad i wskazówek 

Ŝyciowych. Spośród osób najczęściej pomagających zdecydowanie dominują rodzice (81,7% 

osób badanych wskazało na nich). W dalszej kolejności współmałŜonkowie - 16,7% oraz 

rodzeństwo (13,3%). Jedynie 5% badanych stwierdza, iŜ nikt z członków rodziny im nie 

pomaga. MoŜna tu stwierdzić, z wspólne zamieszkiwanie jest juŜ sytuacją wspierającą, która 

umoŜliwia funkcjonowanie młodym dorosłym. Dotyczy to zwłaszcza pomocy finansowej 

osobom niepracującym, ale teŜ pracującym.  

W niniejszych badaniach rodzina zdecydowanie udziela najczęściej pomocy w 

kwestiach finansowych. Okazywane przez rodziców wsparcie w tym aspekcie wchodzi w 

skład wsparcia instrumentalnego (Kawula 2006), które jest jednym z czterech jego istotnych 

rodzajów. Pomoc materialną od rodziców dostają badani we wszystkich grupach. Jednak, jak 

naleŜało przypuszczać, najczęściej otrzymują osoby niepracujące (UN - 82, 50%, NN - 

87,50%), rzadziej osoby pracujące (UP - 75%, NP - 55%). Generalnie wsparcie materialne 

młodych dorosłych wchodzących w Ŝycie jest zrozumiałe i adekwatne do dzisiejszych realiów 

ekonomicznych.  
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Kolejna kwestia pomocy badanym przez ich rodziny dotyczy spraw osobistych. 

Badani najczęściej zwracają się o wsparcie i radę w tym zakresie w grupie osób z 

upośledzeniem (UP - 35%, UN - 30%). MoŜna tu sądzić, Ŝe mimo osiągnięcia etapu 

dorosłości potrzebują oni wskazówek i porad w zakresie problemów z codziennym 

funkcjonowaniem, dotyczących relacji społecznych. 

To zainteresowanie sprawami ankietowanych przez rodziców mieści się równieŜ w 

zakresie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego (Kawula 2006). Samo zaangaŜowanie się 

rodziców w sytuację Ŝyciową swoich dzieci, jak równieŜ udzielanie rad w rozwiązywaniu 

problemów Ŝyciowych powoduje, Ŝe badani nie czują się wyalienowani, a takŜe zmniejsza się 

ich stres w pokonywaniu trudności Ŝyciowych. Sam fakt „bycia obok”, wykazanie troski i 

gotowości niesienia pomocy jest emocjonalnym wspieraniem jednostek. W przeprowadzonej 

analizie wyników zauwaŜyć moŜna, Ŝe zarówno osoby z grupy z niepełnosprawnością jak i w 

normie rozwojowej uwaŜają, Ŝe rodzice interesują się ich sytuacją Ŝyciową (tabela 6.59). Taką 

sytuacje potwierdza 60% UP, 70% UN, 62, 50% NP, 57,50% NN. ZaangaŜowanie rodziny w 

sprawy osobiste dzieci jest istotne w przypadku osób niepracujących z upośledzeniem, które 

szczególnie potrzebują działań podtrzymujących i motywacyjnych. Znaczenie tego rodzaju 

wsparcia i zaleŜność podjęcia i utrzymania pracy na otwartym rynku pracy przez osoby z 

upośledzeniem umysłowym od pomocy otrzymywanej ze strony rodziny wykazali w 

badaniach Dixon i Reddacliff (2001, za: Pisula 2008). Badaniem objęli osoby w wieku 19 - 

30 lat, z lekkim stopniem niepełnosprawności, które dzięki wsparciu rodziny, z powodzeniem 

pracowały na otwartym rynku pracy.  

Tabela 6.59 Zainteresowanie rodziców sprawami badanych 

 UP NP UN NN 
Zainteresowanie rodziców Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

Tak 24 60,00 25 62,50 28 70,00 23 57,50 
Raczej tak 11 27,50 13 32,50 9 22,50 14 35,00 
Raczej nie 5 10,00 2 5,00 3 7,50 2 5,00 

Nie 1 2,50 0 0,00 0 0,00 1 2,50 
Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Obok rodziców kolejnym elementem systemu wsparcia jest obecność rodzeństwa w 

Ŝyciu badanych osób. Największe wsparcie od rodzeństwa otrzymują osoby niepracujące w 

normie intelektualnej (NN - 94%), najmniejsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

niepracujące (UN - 71%). MoŜna przypuszczać, Ŝe posiadane zaburzenia tych osób wpływają 

na emocje jakich doświadcza ich rodzeństwo. Często konieczność wielokrotnego 

opiekowania się bratem lub siostrą z upośledzeniem powoduje u tych osób, w późniejszym 
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okresie Ŝycia, obniŜenie chęci wspomagania i sprawowania dalszej opieki nad nimi. MoŜemy 

równieŜ przypuszczać, Ŝe badani z upośledzeniem niepracujące nie zauwaŜają elementów 

wsparcia ze strony rodzeństwa poniewaŜ przyzwyczajają się do codziennych elementów 

pomocy i wyręczania ich w czynnościach dnia codziennego. Osoby pracujące z 

niepełnosprawnością umysłową i w normie intelektualnej otrzymują pomoc na podobnym 

poziomie (UP - 78% i NP - 78%).  

Tabela 6.60 Wsparcie udzielane badanym przez rodzeństwo 

Wsparcie rodzeństwa UP NP UN NN Razem 
Nie 8 8 11 2 29 

 22,00% 22,00% 29,00% 6,00%  
Tak 29 28 27 33 117 

 78,00% 78,00% 71,00% 94,00%  
Razem 37 36 38 35 146 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 2,4336 Df=3 p=,48741 

Liczba osób w grupach nie sumuje się do 40 poniewaŜ nie wszyscy badani posiadają rodzeństwo. Braki wynoszą UP- 3 os, 
NP - 4 os, UN - 2 os, NN - 5 os. 

 

Mimo, Ŝe dalsza rodzina (dziadkowie, kuzynowie, wujostwo) zawiera się w „kręgach” 

zabezpieczenia społecznego to jej pomoc odczuwa juŜ mniej niŜ połowa badanych. 

Największe wsparcie udzielane jest tu osobom z niepełnosprawnością (UP - 50%, UN - 40%). 

MoŜna przypuszczać, Ŝe pomoc okazywana im przez rodziny, wynika tu w pewnym stopniu z 

poczucia obowiązku, a takŜe ze związku emocjonalnego wynikającego z „więzów krwi”. 

Najmniejsze wsparcie otrzymuje z tej strony grupa osób w normie intelektualnej, 

zarobkujących (22,50%), której członkowie mogą być postrzegania jako radzący sobie z 

własnym Ŝyciem. 

Tabela 6.61 Wsparcie udzielane badanym przez dalszą rodzinę 

Wsparcie krewnych UP NP UN NN Razem 
Nie 20 31 24 24 99 

 50,00% 77,50% 60,00% 60,00%  
Tak 20 9 16 16 61 

 50,00% 22,50% 40,00% 40,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 3,1481 Df=3 p=,36935 

 

Jak widać z otrzymanych analiz rodzina jest miejscem gdzie badani mogą liczyć na 

wsparcie, pomoc i zrozumienie. Z jej strony otrzymują Ŝyczliwe sygnały gotowości do 
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udzielania pomocy. Podobne wyniki uzyskano w badaniach A. Ostrowskiej i J. Sikorskiej, Z. 

Sufin (1994), w których pomoc, z jakiej korzystają niepełnosprawni w 95% pochodzi ze 

strony rodzin. RównieŜ badania Zawiślak (2002) potwierdzają, ze rodzice są dominującą 

grupą, która wspiera osoby z upośledzeniem w okresie dorosłości (81,7%). 

Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie więzi rodzinnych dla funkcjonowania 

jednostki. W momencie trudności Ŝyciowych to rodzina staje się oparciem dla badanych osób 

w kaŜdej dziedzinie Ŝycia. Daje to badanym poczucie bezpieczeństwa i niezawodności. Z 

drugiej strony zauwaŜyć moŜna duŜą zaleŜność badanych od rodziny generacyjnej, z którą 

zamieszkują co hamuje proces usamodzielniania się badanych DuŜa zaleŜność od innych 

ludzi i ich opieki jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu wyuczonej bezradności, często 

teŜ depresji (por. Gardner i Helmes 2006). 

Analizując kolejne elementy sieci społecznego wsparcia badanych warto odnieść się 

do znaczenie wsparcia społecznego dla funkcjonowania jednostki, które wyjaśniają m.in. 

podstawowe załoŜenia teorii czynności. 

Mówią one, Ŝe: 

-  między osobą, a otoczeniem istnieje szczególna forma związków i interakcji; 

- otoczenie przyjmuje wobec osoby róŜnorodne odmiany i wzorce uporządkowania; 

- osoby w otoczeniu wyposaŜone są w mechanizmy odbioru i przetwarzania informacji, 

które stanowią znaczący element wyznaczania określonej postaci zachowania (Sommer, 

Rohrle za: Sęk 1993). 

Biorąc pod uwagę te załoŜenia moŜna analizować sytuację osoby niepełnosprawnej na 

poszczególnych płaszczyznach Ŝycia społecznego i kolejnych kręgach społecznego wsparcia. 

Relacje te zachodzą w czterech podstawowych układach ludzkich, z których pierwszy 

człowiek - człowiek, dotyczy interakcji zachodzących w relacjach rówieśniczych, 

przyjacielskich, sąsiedzkich, towarzyskich, znaczących). Stanowią oni pierwotny system 

pomocowy tworzący określone warunki egzystencji osób niepełnosprawnych i stymulują ich 

rozwój (Kawczyńska-Butrym 1996). 

 Zatem wart ukazania jest w niniejszym opracowaniu poziom wsparcia udzielanego 

badanym przez kolejne struktury społecznych więzów, w jakie uwikłana jest jednostka, a 

które udzielają jej pomocy w trudnych sytuacjach (Pommersbach 1988 za: Kirenko 2002). 
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Wśród osób znaczących dla systemu wsparcia badani wymieniali: przyjaciół, znajomych, 

sąsiadów, waŜną osobę (np. były wychowawca, ksiądz). 

Analizując elementy systemu wsparcia osób upośledzonych umysłowo naleŜy zwrócić 

uwagę na pomoc przyjaciół. Z ich strony moŜna mówić o funkcji koleŜeńskiej, emocjonalnej 

wsparcia (za: Kowalik 1996). Badani we wszystkich grupach deklarowali, ze ich kontakty 

towarzyskie są dosyć liczne. We wszystkich grupach najczęstsza odpowiedzą było: mam duŜo 

znajomych i kilkoro przyjaciół. Jednak porównując grupy osób pełnosprawnych (85%) i z 

niepełnosprawnością (62,50%) zauwaŜyć moŜna, Ŝe w tej ostatniej takich osób jest znacznie 

mniej. Deklarowana liczba kontaktów towarzyskich róŜni się od ilościowej oceny wsparcia ze 

strony przyjaciół. Mimo ich małej liczby ocena wsparcia z ich strony jest oceniana przez 

badanych bardzo wysoko (tabela 6.62). Oznaczać to moŜe, Ŝe mimo małej ilości bliskich 

relacji z ludźmi jakość tych kontaktów jest dla badanych bardzo cenna. Związek jest istotny 

statystycznie.  

Podobna sytuacja wiąŜe się z oceną wsparcia ze strony znajomych (tabela 6.63). Jest 

to grupa, w której często zachodzą rotacje, więc związki społeczne są tu stosunkowo słabe. 

Jednak ich obecność w Ŝyciu osób upośledzonych umysłowo jest znacząca. Badani obdarzają 

tę grupę duŜym zaufaniem, szczególnie osoby z upośledzeniem umysłowym (UP - 47, 50% 

UN - 55%). Podobnie oceniają znaczenie tej grupy osoby niepracujące w normie 

intelektualnej (NN - 52,50%). Natomiast grupa osób pełnosprawnych pracujących tylko w NP 

- 8% wymienia tą kategorię ludzi jako tych, którzy mogą wesprzeć ich w trudnych sytuacjach 

Ŝyciowych. Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p=0,00). Zapotrzebowanie 

na wsparcie w trakcie interakcji społecznych jest szczególnie istotne w sytuacji Ŝyciowej jaką 

jest niepełnosprawność. Prowadzone badania pozwalają na sformułowanie ogólnego 

stwierdzenia, Ŝe osoba, którą łączą bliskie więzi z rodziną, która ma bliskich przyjaciół 

łatwiej radzi sobie z sytuacjami trudnymi, a negatywne konsekwencje sytuacji kryzysowych 

zostają obniŜone (por. Sutton 2004, Wojciechowski 2007).  

Tabela 6.62 Wsparcie udzielane badanym przez przyjaciół 

 UP NP UN NN Razem 
Nie 1 6 7 1 15 

 2,50% 15,00% 17,50% 2,50%  
Tak 39 34 33 39 145 

 97,50% 85,00% 82,50% 97,50%  
Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 8,6075 df=3 p=,03500 

Związek jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

Tabela 6.63 Wsparcie udzielane badanym przez znajomych 

 UP NP UN NN razem 
Nie 21 37 18 19 95 

 52,50% 92,50% 45,00% 47,50%  
Tak 19 3 22 21 65 

 47,50% 8% 55,00% 52,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 28,2467 df=3 p=,00000 

Związek jest istotny statystycznie (p<0,05). 

 

W sieci wsparcia badanych w bardzo niewielu przypadkach znalazła miejsce waŜna, 

znacząca osoba, która jest wsparciem dla badanych w sytuacjach kryzysowych. Analizując 

badane grupy moŜna zauwaŜyć, Ŝe duŜo częściej taka osoba funkcjonuje w Ŝyciu bdanych z 

upośledzeniem umysłowym (UP - 25%, UN - 22,50%). Najczęściej taką osobą jest była 

wychowawczyni, nauczyciel, ksiądz, którzy odegrali istotną rolę w przygotowaniu badanych 

do Ŝycia w społeczeństwie, wspierali ich w rozwoju. WaŜne osoby nabierają znaczenia w 

sieci wsparcia jako te, które mogą ukierunkowywać zdolności adaptacyjne jednostek z 

upośledzeniem umysłowym do Ŝycia społecznego. Stają się teŜ osobami przed, którymi 

badani mogą się „wypłakać”, zrzucić troski i spotkać się ze zrozumieniem. Mogą oczekiwać 

teŜ otrzymania informacji o sposobie poradzenia sobie z trudną sytuacją Ŝyciową. S. Kawula 

(1996) traktuje społeczne wsparcie jako rodzaj interakcji społecznej podjętej przez jedną lub 

dwie strony w sytuacji problemowej, w której dochodzi do wymiany informacji emocjonalnej 

lub instrumentalnej. Zdobycie takiej wiedzy przez badanych z niepełnosprawnością 

powoduje, Ŝe mają oni szansę na samodzielne poradzenie sobie z kryzysem i zdobycie 

kolejnego doświadczenia Ŝyciowego.  

Tabela 6.64 Wsparcie udzielane przez waŜne dla badanych osoby 

 UP NP UN NN razem 
Nie 30 38 31 37 136 

 75,00% 95,00% 77,50% 92,50%  
Tak 10 2 9 3 24 

 25,00% 5,00% 22,50% 7,50%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 10,8448 df=3 p=,01260 

Związek jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Otrzymane wyniki badań moŜemy zestawić z funkcjonującymi teoriami na temat 

wsparcia społecznego. Badacze problemu opisują dwa modele wsparcia: model efektu 

głównego i buforowy. Model efektu głównego koncentruje się na podstawowych więziach, 

relacjach i sieciach społecznych. Zgodnie z modelem efektu głównego przynaleŜność taka, 

sama w sobie wzmaga dobrostan człowieka, niezaleŜnie od tego, jak wysoki jest poziom 

doznawanego przez niego stresu. Kontakty społeczne dostarczają pozytywnych doświadczeń 

oraz poczucia, Ŝe Ŝycie jest przewidywalne i stabilne. Wydaje się, Ŝe wzmacniają równieŜ 

poczucie bezpieczeństwa. Wysokiej jakości kontakty społeczne w badanych grupach 

pozwalają na przyjęcie załoŜenia, Ŝe wpływają one w sposób znaczący na poprawę poczucia 

ich jakości Ŝycia.  

Mówiąc o wsparciu osób z niepełnosprawnością warto zwrócić uwagę na postrzeganie 

przez nich funkcji pomocowych instytucji funkcjonujących w ich otoczeniu społecznym. Na 

miejsce instytucji w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych wskazuje Z. Kawczyńska-

Butrym (2000), która źródła wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom dzieli na: 

- pierwotne - rodzina, sąsiedzi, przyjaciele; 

- wtórne - takie jak: 

• instytucje rządowe i pozarządowe, na przykład słuŜba zdrowia, fundacje, które 

zabezpieczają warunki opieki, Ŝycia i rozwoju; 

• specjalne programy pomocy chorym i ich rodzinom, hospicja itp.; 

• grupy samopomocy, stowarzyszenia osób chorych, ich rodzin oraz 

wolontariusze. 

Osoby, które uzyskują stałą i skuteczną pomoc z zewnątrz przełamują dystans do 

otoczenia, rozszerzają swe kontakty społeczne i zyskują pewność siebie. 

Analiza wyników badań wskazuje, Ŝe badani rzadko mają kontakt z instytucjami, 

które mogą wspomagać ich działania Ŝyciowe. Znacznie częściej z pomocy instytucji 

korzystają osoby z niepełnosprawnością niŜ pełnosprawne. Osoby pełnosprawne jeŜeli juŜ 

kontaktują się z instytucjami są to stowarzyszenia (NP - 6%, NN - 5%), oferującymi 

okazjonalną pomoc (m.in. Bank śywności, Stowarzyszenia pomocowe). 

W przypadku osób z upośledzeniem tylko nieliczni z badanych deklarowali kontakt z 

instytucjami mającymi moŜliwość udzielania wsparcia. Najczęściej było to korzystanie z 

pomocy ośrodków opieki społecznej (UP - 27,50%, UN - 20%), stowarzyszeń pomocowych 
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oferujących pomoc materialną, informacyjną lub poradniczą (UP i UN - 7,50%). Wyniki 

badań wykazały, Ŝe niepracujący rzadziej korzystają z ofert instytucji niŜ osoby pracujące. 

MoŜna zatem wnioskować, Ŝe główny cięŜar wsparcia tych jednostek spoczywa na rodzinie 

badanych, z którymi są emocjonalnie związani. Jednocześnie moŜna sądzić, Ŝe osoby 

pracujące posiadają większą wiedzę na temat moŜliwości uzyskania pomocy z zewnątrz niŜ 

osoby niepracujące.  

Tabela 6.65 Kontakt badanych z instytucjami pomocowymi 

 UP NP UN NN 
Zakres kontaktów Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 
Nie mam kontaktu 24 60,00 32 80,00 27 67,50 31 77,50 

Instytucje medyczne 1 2,50 1 2,50 1 2,50 1 2,50 
Ośrodki pomocy społecznej 11 27,50 1 2,50 8 20,00 2 5,00 

Kościół 1 2,50 0 0,00 1 2,50 1 2,50 
Stowarzyszenia, fundacje 3 7,50 6 15,00 3 7,50 5 12,50 

Razem 40 100 40 100 40 100 40 100 

 

Instytucje odgrywają równieŜ waŜną rolę w procesie wspierającym realizację planów 

przez badanych. Takimi instytucjami, które według badanych mogą pomóc w sfinalizowaniu 

planów badanych są zakłady pracy i instytucje oświatowe. ZaleŜność zrealizowania własnych 

celów od pomocy ze strony zakładów pracy widzą osoby pracujące (UP - 52,50%, NP - 85%). 

MoŜna sądzić, Ŝe dotyczy to głównie zaplecza finansowego jakie daje posiadanie pracy i co 

za tym idzie moŜliwość samodzielnego decydowania o własnym Ŝyciu. Badani niepracujący 

(UN - 32,50%, NN - 40%) wskazywali na instytucje oświatowe jako pomocne w realizacji 

załoŜonych planów. Przypuszczać moŜna, Ŝe oczekują oni pomocy w znalezieniu pracy 

poprzez doskonalenie zawodowe, umoŜliwienie im zmiany profilu zawodowego a co za tym 

idzie umoŜliwienia znalezienia się na otwartym rynku pracy. Związek między zmiennymi jest 

tu istotny statystycznie. 

Tabela 6.66 Ocena zakresu pomocy instytucji 

Instytucje UP NP UN NN Razem 

Instytucje oświatowe 8 3 13 16 40 
 20,00% 7,50% 32,50% 40,00%  

SłuŜba zdrowia 1 0 4 2 7 
 2,50% 0,00% 10,00% 5,00%  

Opieka społeczna 4 0 10 1 15 
 10,00% 0,00% 25,00% 2,50%  

Zakład pracy 21 34 9 15 79 
 52,50% 85,00% 22,50% 37,50%  

Inne 6 3 4 6 19 
 15,00% 7,50% 10,00% 15,00%  

Razem 40 40 40 40 160 
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 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 49,7755 df=12 P=,00000 

Związek między zmiennymi jest istotny statystycznie (p<0,05). 
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Rysunek 6.8 Wsparcie otrzymywane przez badanych 

 

Porównując wyniki badań A. Zawiślak (2002) moŜna zauwaŜyć, Ŝe uzyskała ona 

podobne dane. W jej badaniach więcej niŜ połowa osób z upośledzeniem umysłowym (34 

osoby - 56,7%) sporadycznie korzystała z pomocy osób, instytucji i róŜnorodnych organizacji 

społecznych. Były to kontakty zazwyczaj jednorazowe i okazjonalne. Badani wymieniali 

najczęściej takie instytucje jak: opiekę społeczną (10%), parafię (3,3%) i zakład pracy (3,3%). 

Najczęstsze formy pomocy wiązały się z wsparciem finansowym - zapomoga czy poŜyczka 

(21,7%), uzyskanie porady Ŝyciowej (16,7%) i pomoc rzeczowa (10%). Co trzeci badany 

(35%) nie styka się nigdy z Ŝadną formą pomocy i nie korzysta z niej.  

W badaniach Z. Kawczyńskiej-Butrym (1994), jako najbardziej znaczące źródło 

wsparcia społecznego znalazły się zakłady pracy. Obecnie rola ich jest znikoma, co ma 

związek z przemianami ustrojowymi, jakie dokonały się w ostatnim czasie. W innych 

badaniach ukazano równie nikły udział otoczenia pozarodzinnego w Ŝyciu 

niepełnosprawnych: 8,5% badanych korzystało ze wsparcia sąsiedzkiego, a jedynie 2,2% 

objęta była pomocą profesjonalistów i instytucji (A. Ostrowska, J. Sikorska, Z. Sufin l994). 

Sumując powyŜsze wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe poziom funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnością pozostaje w ścisłym związku z interakcjami w jakie wchodzi jednostka 
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z otoczeniem społecznym. Środowisko społeczne dostarcza róŜnorodnych form i sposobów 

wsparcia i umoŜliwia osobom z niepełnosprawnością korzystania z nich.  

Wsparcie nabiera znaczenia w momencie gdy spełnia oczekiwania osoby z 

niepełnosprawnością, zaspokaja jej potrzeby, a takŜe gdy jest dostosowana do rodzaju 

sytuacji, w których zachodzi konieczność skorzystania z pomocy innych osób. Zatem 

kolejnym elementem analizy systemu wsparcia były uzyskane od badanych informacje na 

temat jakość wsparcia, jakie jest im udzielane przez członków otoczenia społecznego. 

Uzyskano je z odpowiedzi zawartych w Kwestionariuszu Wsparcia Społecznego Norbecka. 

Badane osoby oceniały wsparcie w wymiarze: emocji, afirmacji, pomocy. W pierwszej 

kolejności wymieniali w kwestionariuszu znaczące dla siebie osoby i określali łączące ich z 

nimi powiązania. Następnie oceniali wskazane osoby pod względem stopnia uzyskiwanego 

od nich wsparcia. Kolejną kwestią była ocena w jakim stopniu te osoby sprawiają, Ŝe badani 

czują się szczęśliwi, szanowani, podziwiani, jak bardzo tej osobie mogą zaufać, a takŜe liczyć 

na jej pomoc umysłową, fizyczną i finansową. Na jakość wsparcia wpływa teŜ częstotliwość 

kontaktów badanych z tymi osobami, a takŜe czas trwania kontaktów. UŜycie 

Kwestionariusza Wsparcia Społecznego pozwoliło pogłębić odpowiedzi uzyskane w 

wywiadzie a takŜe uzyskać informacje na temat jakości wsparcia społecznego i stopnia 

udzielanej pomocy.  

Sieć wsparcia społecznego poszczególnych grup badanych została powyŜej 

przedstawiona i omówiona. Zatem w skład wymienianych przez badanych 5 osób 

wspierających ich wchodzili: rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina, przyjaciele, partner 

Ŝyciowy/małŜonek, znajomi, waŜne osoby (wychowawca, ksiądz). 

Pierwszą skalę kwestionariusza stanowią emocje. Skalę tworzą dwa pytania: Jak 

bardzo ta osoba sprawia, Ŝe jesteś szczęśliwy? (W 1), Jak bardzo ta osoba sprawia, Ŝe czujesz 

się podziwiany i szanowany? (W 2). 

Wyniki uzyskane w W1 nie róŜnicują badanych grup (p = 0,7274). MoŜna stwierdzić, 

Ŝe wszystkie grupy w podobnym stopniu odczuwają satysfakcję i zadowolenie z kontaktów z 

osobami znaczącymi w ich Ŝyciu. MoŜna wnioskować, Ŝe w Ŝyciu zarówno pełnosprawnych i 

z niepełnosprawnością są osoby, które sprawiają, Ŝe czują się one szczęśliwe. NajniŜszy 

wynik w tym zakresie uzyskały osoby z upośledzeniem umysłowym niepracujące, a 

najwyŜszy w normie niepracujące. Sadzić moŜna, Ŝe w sytuacji bezrobocia grupa ta 

otrzymuje większe wsparcie emocjonalne, materialne. W przypadku osób z 
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niepełnosprawnością niepracujących niŜszy poziom materialny rodzin moŜe powodować 

większe jej oczekiwania co do znalezienia pracy przez badanych i jednocześnie mniejsze 

zrozumienie dla jej braku, a co za tym idzie udzielanie mniejszego wsparcia. 

Tabela 6.67 Poczucie szczęścia w kontaktach z osobami z sieci wsparcia 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =0,8892894 p =0,8280 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3176,00 
NP 40 3266,50 
UN 40 3030,50 
NN 40 3407,00 

 

RównieŜ wyniki uzyskane w wyniku analizy pytania dotyczącego poziomu szacunku 

okazywanego badanym przez osoby znaczące w ich Ŝyciu nie wykazują róŜnic pomiędzy 

badanymi grupami (tabela 6.68). MoŜemy wnioskować, Ŝe zarówno osoby pełnoprawne jak i 

z niepełnosprawnością czują, Ŝe osoby je wspierające szanują je, chcą z nimi przebywać i dają 

im poczucie godności. MoŜe to wynikać z poczucia akceptacji badanych przez osoby je 

wspierające, z bliskich relacji i pozytywnych emocji je łączących. 

Tabela 6.68 Poczucie szacunku okazywanego badanym przez osoby znaczące 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =0,0176099 p =0,9994 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3244,50 
NP 40 3233,00 
UN 40 3198,00 
NN 40 3204,50 

 

Pytanie W1 i W2 składa się na wynik skali „emocje”, które przedstawia tabela 6.69. 

Uzyskane rezultaty nie róŜnicują w sposób znaczący badanych grup (p=0,9742). Zatem osoby 

z sieci wsparcia badanych w podobnym stopniu powodują, Ŝe zarówno ankietowani 

pełnosprawni jak i niepełnosprawni czują się dobrze w tych kontaktach. Osoby wspierające 

darzą je szacunkiem i powodują dobre samopoczucie u badanych. Pozytywne emocje we 

wzajemnych kontaktach sprawiają, ze jednostka odczuwa więzy łączące je z otoczeniem, a co 

za tym idzie ma poczucie akceptacji. Taka sytuacja wyzwala w jednostce siły Ŝyciowe i 

podejmowanie działań. 

Tabela 6.69 Wyniki w skali emocje 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =0,2207878 p =0,9742 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3260,00 
NP 40 3294,50 
UN 40 3112,00 
NN 40 3213,50 
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Kolejną kategorią analiz jest afirmacja, która oznacza „potwierdzenie, uznanie czegoś 

lub kogoś, aprobatę (za: Słownik Języka Polskiego, 1978). Jej wielkość świadczy o akceptacji 

człowieka przez osoby z najbliŜszego otoczenia, a takŜe o przynaleŜności do określonych 

grup społecznych. Wynik w tej skali mówi równieŜ o szacunku jakim darzona jest dana osoba 

przez grupy, a takŜe o gotowości udzielania jej pomocy. 

Na skalę tą składają się pytania: 

- jak bardzo moŜesz tej osobie ufać? (W3) 

- jak bardzo ta osoba słuŜy ci pomocą w twoich działaniach fizycznych i umysłowych? 

(W4) 

Otrzymane wyniki nie róŜnicują badanych grup (p> 0,05). Analizując wyniki z tabeli 

6.70 moŜna zauwaŜyć, Ŝe grupą, która z największym dystansem podchodzi do osób 

wspierających ich jest grupa z upośledzeniem umysłowym pracujących (UP). Pamiętając, Ŝe 

badani ci poruszają się na otwartym rynku pracy moŜe to wynikać z reakcji pełnosprawnego 

społeczeństwa na jednostki niepełnosprawne oraz braku zrozumienia ich trudności. 

Odczuwany dystans otoczenia moŜe powodować reakcję w postaci trudności w obdarzaniu 

zaufaniem innych osób. Te wyniki są potwierdzeniem wcześniejszych analiz, w których to 

osoby z upośledzeniem pracujące nie były zadowolone z pomocy i wsparcia uzyskiwanego w 

sytuacji pracy. Największe zaufanie do otoczenia wykazują osoby w normie pracujące (NP), 

co moŜe wynikać z odczuwania większej akceptacji społecznej. Potwierdzają to wypowiedzi 

badanych na temat stosunków w pracy, gdzie osoby w normie mają pozytywne stosunki ze 

współpracownikami i otrzymują od nich pomoc. Zaufanie w sytuacji pracy jest podstawą 

dobrze wykonanego zadania. 

Tabela 6.70 Poziom zaufania badanych 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =5,912169 p =0,1160 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 2878,00 
NP 40 3804,50 
UN 40 3028,50 
NN 40 3169,00 

Otrzymane wyniki nie róŜnicują badanych grup (p> 0,05). 

 

Zakres oceny pomocy przez badanych w działaniach fizycznych i umysłowych, które 

dotyczą podejmowanych aktywności Ŝyciowych, rozwiązywania problemów przedstawia 

tabela 6.71. NajwyŜej oceniają ją osoby z upośledzeniem umysłowym niepracującą (UN). 

Świadczy to o tym, ze ta najbardziej potrzebująca grupa, doświadcza największego wsparcia 
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ze strony kręgów wsparcia społecznego. Ma to znaczenie w procesie rehabilitacji społecznej 

osób z niepełnosprawnością umysłową, poniewaŜ trudności w realizacji własnych potrzeb i 

celów Ŝyciowych powoduje często zniechęcenie i zaniechanie działania. Dotyczy to 

zwłaszcza sytuacji jaką jest bezrobocie, które wymaga motywowania jednostki do zmiany tej 

sytuacji. Wsparcie powoduje tu kontynuację lub wyznaczanie sobie nowych celów 

Ŝyciowych. Najsłabiej odczuwa wsparcie swoich działań grupa osób z niepełnosprawnością 

pracujących. Pewna samodzielność materialna powoduje ograniczenie wsparcia przez 

otoczenie i postrzeganie tych osób jako radzących sobie z sytuacjami Ŝyciowymi na równi z 

osobami pełnoprawnymi.  

Tabela 6.71 Odczuwanie pomocy w działaniach 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =1,144063 p =0,7664 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3058,50 
NP 40 3200,00 
UN 40 3475,00 
NN 40 3146,50 

 

Uzyskane wyniki w skali afirmacji (tabela 6.71) nie róŜnicują w sposób istotny 

badanych grup. NajniŜej wsparcie swoich działań odczuwa grupa osób z upośledzeniem 

umysłowym pracująca (UP), która jednocześnie uwaŜa, ze w ograniczonym zakresie moŜe 

ufać swoim najbliŜszy. Osoby z upośledzeniem niepracujące (UN) mimo niskiego poziomu 

zaufania (tabela 6.70) do osób znaczących to wysoko oceniają pomoc jaką otrzymują z ich 

strony w zakresie swoich działań. MoŜna tu wnioskować, Ŝe inicjatywa pomocy leŜy po 

stronie osób znaczących, które wspierają badanych.  

Tabela 6.72 Wyniki w skali afirmacja 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =1,633031 p =0,6519 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 2986,00 
NP 40 3266,50 
UN 40 3494,00 
NN 40 3133,50 

 

Kolejna skalą kwestionariusza jest pomoc. Pomoc przejawia się w róŜnych sytuacjach 

Ŝyciowych, przybiera róŜne formy i rozumiana jest jako wsparcie w sytuacjach kryzysowych 

w Ŝyciu. 

W skład tej skali wchodzą następujące pytania: 

- gdybyś potrzebował poŜyczyć pieniądze na wizytę u lekarza, na ile moŜesz liczyć na 

pomoc tej osoby? (W 5) 
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- gdybyś byłeś „przykuty” do łóŜka przez dłuŜszy czas, na ile ta osoba pomogłaby ci? (W 

6) 

Uzyskane wyniki nie róŜnicują badanych grup (p > 0,2786). Jednak na pomoc 

finansowa ze strony najbliŜszych, w ocenie badanych, częściej mogą liczyć osoby 

pełnosprawne niŜ z upośledzeniem. Jest to zbieŜne z wcześniejszymi ocenami wsparcia w 

tym zakresie przez tych badanych (tabela 6.58). MoŜna załoŜyć, Ŝe róŜnica między osobami 

pełnosprawnymi i z niepełnosprawnością jest spowodowana znacznie częstszym niskim 

poziomem materialnym środowiska osób upośledzonych. Jednak biorąc pod uwagę wyniki z 

zakresu pomocy ze strony rodziców moŜna stwierdzić, ze ocena ta jest zbyt pesymistyczna. 

Ankietowani z niepełnosprawnością, szczególnie niepracujący, w sytuacjach trudności 

materialnych otrzymują wsparcie od rodziców. Zatem ocena ta nie moŜe dotyczyć wszystkich 

osób znaczących z sieci wsparcia tych osób. MoŜna tu zakładać, Ŝe badani w swoim 

otoczeniu społecznym spotykają się z osobami o podobnym statusie materialnym, który 

ogranicza moŜliwości pomocy finansowej najbliŜszym.  

Tabela 6.73 Ocena pomocy w sytuacjach kryzysowych 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =3,845852 p =0,2786 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3019,00 
NP 40 3667,00 
UN 40 2933,50 
NN 40 3260,50 

 

Największa pomoc w codziennych nagłych, trudnych sytuacjach Ŝyciowych od osób z 

otoczenia społecznego otrzymują osoby pełnosprawne. MoŜna przyjąć, Ŝe osoby w normie 

intelektualnej mają lepsze zdanie na temat jakości swoich kontakty z innymi osobami. 

Dodatkowo sami są inicjatorami pomocy innym co powoduje, Ŝe tego samego oczekują od 

swojego otoczenia. Grupa osób z upośledzeniem umysłowym nisko ocenia jakość wsparcia w 

tym zakresie. MoŜna przypuszczać, Ŝe wynika to ze świadomości badanych, Ŝe otoczenie 

ludzi pełnosprawnych często ma małe doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom 

niepełnosprawnym w tak trudnych sytuacjach. Dodatkowo, jak wykazały wcześniejsze 

analizy, pełnosprawni uwaŜają, Ŝe ludzie z niepełnosprawnością powinni otrzymywać pomoc 

od specjalistycznych placówek i słuŜb do tego uprawnionych. 
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Tabela 6.74 Ocena pomocy w sytuacji choroby 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =5,195581 p =0,1580 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 2895,50 
NP 40 3682,00 
UN 40 2918,50 
NN 40 3384,00 

 

Wyniki uzyskane w skali „pomoc” nie róŜnicują badanych są nieistotne statystycznie 

(p> 0,1775). Analizując otrzymane dane (tabela 6.75) stwierdzić moŜna, Ŝe osoby z 

upośledzeniem umysłowym gorzej oceniają moŜliwości otrzymania pomocy w chorobie i 

kryzysie Ŝyciowym niŜ osoby pełnosprawne. Ocena ta moŜe wynikać z odczuwania przez 

badanych obawy otoczenia co do trafności oferowanej przez nich pomocy. Badani 

pełnosprawni oceniają moŜliwość pomocy w wyŜszym stopniu, co moŜe tłumaczyć ich 

bardziej przewidywalnymi potrzebami i oczekiwaniami co pozwala na udzielenie im 

adekwatnej pomocy przez osoby wspierające. 

Tabela 6.75 Wyniki w skali pomocy 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =4,923668 p =0,1775 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 2893,50 
NP 40 3684,00 
UN 40 2940,00 
NN 40 3362,50 

 

Ostatnie dwa pytania zawarte w Kwestionariuszu Wsparcia Społecznego dotyczą 

relacji interpersonalnych badanych osób.  

Pytania te brzmią następująco: 

- jak długo znasz tę osobę? (W 7) 

- jak często zazwyczaj kontaktujesz się z tą osobą (telefonicznie, listownie, bezpośrednio)? 

(W 8). 

W zakresie długości trwania relacji z poszczególnymi znaczącymi osobami nie ma w 

wynikach istotnych róŜnic między grupami. Wymienione osoby znaczące są najdłuŜej obecne 

w Ŝyciu osób pełnosprawnych pracujących (NP). Oznacza to, Ŝe badani pełnosprawni bardziej 

pielęgnują długoletnie znajomości, co powoduje, Ŝe wytwarzają się trwałe więzi, które 

owocują chęcią niesienia sobie pomocy i wzajemnego wspierania się uczestników interakcji. 

Krótszy czas trwania znajomości z osobami znaczącymi występuje w przypadku osób z 

upośledzeniem umysłowym niepracujących (UN). Sytuacja ta moŜe być wynikiem rotacji w 
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otoczeniu społecznym badanych wynikającym z zakończenia okresu edukacji, a nie 

moŜliwością podjęciem pracy. Powoduje to ograniczenie kręgu osób z którymi się kontaktują, 

a takŜe z trudności w nawiązywaniu nowych znajomości.  

Tabela 6.76 Ocena długości związku z osobami znaczącymi 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =1,970174 p =0,5786 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3178,50  
NP 40 3515,50 
UN 40 2953,50 
NN 40 3232,50 

 

W pytaniu o częstotliwość kontaktów badanych z osobami znaczącymi uzyskano 

wyniki istotnie róŜnicujące statystycznie (p= 0,0107). Ankietowani w pełni sprawni rzadziej 

kontaktują się z osobami znaczącymi niŜ z upośledzeniem umysłowym. MoŜna sądzić, Ŝe 

osoby z niepełnosprawnością częściej potrzebują porad i informacji na tematy związane z 

codziennym funkcjonowaniem, trudnościami z jakimi się spotykają. W sytuacji problemowej 

potrzebują oni uzyskać konkretną informację oraz uzyskać pomoc emocjonalną lub 

instrumentalną. Kontakt i wsparcie osób znaczących jest dla nich elementem, który pomaga 

im się odnaleźć w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych. Równocześnie moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

częstość kontaktów, w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym pracujących (UP), nie 

przekłada się na ich wysoką ocenę. Zatem moŜna sądzić, Ŝe niską jakość relacji starają się oni 

zrekompensować sobie częstotliwością kontaktów.  

Tabela 6.77 Ocena częstości kontaktów badanych 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =11,20221 p=0,0107 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 3201,00 
NP 40 2648,50 
UN 40 3978,00 
NN 40 3052,50 

 

Podsumowując uzyskane dane, naleŜy stwierdzić, Ŝe ogólny wynik globalny zwany 

sumą funkcjonalną, nie róŜnicuje w sposób istotny wszystkich porównywanych grup 

badanych. Istotna statystycznie okazała się tylko róŜnica między grupą NP i UN (p= 0,0080). 

Pozostałe róŜnice międzygrupowe okazały się nieistotne. 
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Tabela 6.78 Wynik istotności róŜnic między badanymi grupami w zakresie sumy funkcjonalnej 

 UP NP UN NN 
 R:80,025 R:66,213 R:99,450 R:76,313 

UP  1,0000 0,3648 1,0000 
NP 1,0000  0,0080 1,0000 
UN 0,3648 0,0080  0,1532 
NN 1,0000 1,0000 0,1532  

 

Wykres ramka-wąsy dla grup

 Mediana 
 25%-75% 
 Min.-Maks. up np un nn

grupa

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

 

Uogólniając otrzymane wyniki (tabela 6.79) moŜemy jednak zauwaŜyć róŜnice 

pomiędzy osobami pełnosprawnymi i z niepełnosprawnością- zarówno w ogólnym wyniku 

jak i w jego poszczególnych częściach. Niemal we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem skali 

Afirmacji, wyŜsze wartości uzyskała grupa osób pełnosprawnych. Osoby z upośledzeniem 

oceniają wyŜej częstotliwość kontaktów z osobami znaczącymi, co pozwala im na uzyskanie 

wsparcia w działaniach fizycznych i umysłowych- dotyczy to zwłaszcza grupy osób z 

upośledzeniem umysłowym niepracujących. 

Tabela 6.79 Wyniki badanych grup w zakresie sumy funkcjonalnej 

Test Kruskala-Wallisa: H (3, N= 160) =1,903879 p =0,5926 
 N waŜnych Suma rang 

UP 40 2985,00 
NP 40 3537,00 
UN 40 3132,50 
NN 40 3225,50 

 

W powyŜszej tabeli przedstawione zostały wyniki całościowej oceny wsparcia 

społecznego przez poszczególne grupy. W ich analizie zauwaŜyć moŜna, Ŝe najlepiej oceniają 
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swoją sieć wsparcia osoby pełnosprawne pracujące. MoŜna przypuszczać, Ŝe szeroki zakres 

kontaktów, moŜliwości samodecydowania o sobie pozwalają na bardziej pozytywną ocenę 

moŜliwości pomocowych otoczenia społecznego. Natomiast osoby z niepełnosprawnością 

umysłową oceniają siły tkwiące w środowisku społecznym niŜej. MoŜna sądzić, Ŝe jest to 

wynikiem niskiego poziomu zaufania, bardziej pesymistycznej oceny moŜliwości otoczenia 

społecznego. RównieŜ trafność pomocy jakiej doświadczyli mogła okazać się niezgodna z ich 

oczekiwaniami. Niski wynik oznacza jednocześnie, Ŝe mimo posiadania osób wspierających 

w swoim otoczeniu badani oceniają jakość tego wsparcia gorzej od swoich pełnosprawnych 

rówieśników. NajniŜej pomoc w przezwycięŜeniu trudności Ŝyciowych przy pomoc innych 

osób oceniły osoby z upośledzeniem pracujące. Prawdopodobnie postrzegają one własne 

środowisko jako mniej kompetentne w rozwiązywaniu ich problemów Ŝyciowych, a wyŜej 

cenią swoje zdanie i umiejętności. Dodatkowo konieczność samodzielnego funkcjonowania 

wśród osób pełnosprawnych stwarza sytuację, gdy osoby te muszą liczyć na siebie. Sytuacja 

pracy na otwartym rynku pracy powoduje teŜ, Ŝe są oni często traktowani na równi z osobami 

pełnosprawnymi, bez taryfy ulgowej. W przypadku tych osób moŜna sądzić, Ŝe większe 

znaczenie będą mieć tu grupy samopomocowe pełniące funkcje doradcze niŜ okazjonalne 

interwencje pomocowe. Źródła, z których powinna płynąć pomoc i opieka dla osób z 

niepełnosprawnością i ich rodzin, muszą współpracować ze sobą w sposób zwiększający ich 

efektywność.  

6.3.2. Percepcja osób upośledzonych przez otoczenie społeczne 

Sytuację kaŜdego człowieka, jego funkcjonowanie w środowisku, kształtowanie się 

umiejętności komunikowania z otoczeniem determinuje spostrzeganie go przez innych 

członków społeczności.  

Jest ono nazywane jest m.in.: percepcją społeczną, percepcją interpersonalną lub 

spostrzeganiem społecznym. Jest to proces złoŜony, przebiegający na poziomie wyŜszym tzn. 

semantyczno - operacyjnym. Spostrzeganie społeczne polega nie tylko na odzwierciedlaniu 

cech, obserwowaniu zachowań innych ludzi, ale przede wszystkim na ich interpretowaniu, 

selekcji przyswojonych wiadomości na ich temat, przetwarzaniu, oraz na integrowaniu 

informacji o obiekcie percepcji. 

We współczesnym świecie deklarowany stosunek do osób z niepełnosprawnością 

nacechowany jest ideą integracji. Dotyczy to nie tylko systemów kształcenia, ale i szerokiego 

udziału niepełnosprawnych w Ŝyciu ogólnospołecznym. Barierami, które utrudniają 



 

357

urzeczywistnianie zasad normalizacji są stereotypy, które moŜna określić jako „prototypy 

odnoszące się do kategorii społecznych” (Kurcz 1992, s. 38). Słabość i wyizolowanie to dwa 

główne parametry, które nadały kształt stereotypowi osoby z niepełnosprawnością w Polsce 

(Ostrowska 1994). Obecnie postępujące działania integracyjne organizacji pozarządowych i 

instytucjach państwowych próbują wpłynąć na zmniejszenie dystansu społecznego wobec 

grup osób z niepełnosprawnością.  

W prowadzonych badaniach o stosunek do osób niepełnosprawnych zapytano 

badanych z dwóch grup porównawczych - osoby w normie pracujące i niepracujące. Wybór 

ten wyznaczony był moŜliwością poznania poglądów osób w podobnym wieku i z podobnym 

wykształceniem oraz pracujących lub starających się o pracę na podobnym stanowisku jak 

osoby z upośledzeniem umysłowym. Do badania uŜyto Skali Dystansu Społecznego. 

Wielkość istniejącego dystansu społecznego wobec tych osób określa się zwykle 

poprzez wyznaczenie akceptowanego stopnia wzajemnych relacji, które dotyczą sfer 

począwszy od makrospołecznej, która nie angaŜuje badanych bezpośrednio poprzez 

mikrospołeczną, aŜ do prywatnej, która zakłada bezpośredni kontakt. Zatem stopień 

akceptacji w poszczególnych sytuacjach na tych poziomach pozwala nam określić zakres 

dystansu w stosunku do osób z niepełnosprawnością.  

W badaniach najistotniejszym elementem była próba opisu postrzegania grupy osób z 

niepełnosprawnością umysłową przez badanych pełnosprawnych. Jest to specyficzna 

kategoria niepełnosprawności, dlatego Ŝe jednostki te wyglądem nie odbiegają od przeciętnej 

osoby pełnosprawnej i nie mają widocznego deficytu fizycznego. W potocznym rozumieniu 

osobami z niepełnosprawnością są osoby o widocznych dysfunkcjach fizycznych. MoŜna 

zauwaŜyć, Ŝe w wielu środowiskach przejawiane są zróŜnicowane postawy do 

poszczególnych kategorii ludzi z niepełnosprawnościami (Urban 2004, s. 122).  

W pierwszej kolejności ankietowani pełnosprawni mieli za zadanie scharakteryzować 

poszczególne grupy osób z niepełnosprawnościami (niewidomych, głuchych, kalekich i 

niepełnosprawnych umysłowo). Odpowiedzi pogrupowane zostały w trzy kategorie: cechy 

pozytywne, negatywne i obojętne. Najwięcej negatywnych cech badani przypisywali ludziom 

z upośledzeniem umysłowym. W grupie osób w normie rozwojowej niepracujących takie 

opinie miało 30% badanych, a w grupie osób pracujących - 27,50%. Określeniami, które 

powtarzały się najczęściej w stosunku do tych osób były: niebezpieczna, nieobliczalna, 

agresywna, skłonny do wybuchów. Widać zatem, Ŝe najsilniejsze stereotypy nadal dotyczą 
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osób z niepełnosprawnością intelektualną (por. Ostrowska 2002), a sposób ich widzenia 

kojarzy się głównie z zachowaniami odbiegającymi od normy społecznej i zagraŜającymi. 

Takie negatywne postrzeganie upośledzonych umysłowo obrazuje równieŜ nieznajomości 

przez badanych tego rodzaju niepełnosprawności. Brak wiedzy na temat tej kategorii osób 

powoduje powstawanie stereotypów i przypisywania im cech opartych na wiedzy potocznej. 

Badania prowadzone przez innych badaczy wskazują na niski poziom wiedzy o 

przyczynach niepełnosprawności, osobach niepełnosprawnych i ich moŜliwościach przy 

znacznym wyolbrzymieniu ograniczeń wiąŜących się z inwalidztwem (Konarska 1994, 

Oszustowicz 1995). Badani deklarowali pozytywne postawy i chęć niesienia pomocy 

niepełnosprawnym rówieśnikom, ale ze względu na brak kontaktów z osobami 

niepełnosprawnymi (poza nielicznymi przypadkami niepełnosprawności w najbliŜszej 

rodzinie) moŜna przypuszczać, Ŝe deklarowane, zwerbalizowane postawy mogły róŜnić się od 

rzeczywistych.  

Drugim elementem badań była analiza stopnia akceptacji poszczególnych grup z 

niepełnosprawnościami przez respondentów pełnosprawnych. Wyniki przedstawiono w 

tabelach 6.80 - 6.83. 

Tabela 6.80 Wyniki społecznej akceptacja osób niewidomych 

 N waŜnych Średnia Minimum Maksimum 
Osoby w normie pracujące (NP) 40 2,93 1,00 4,00 

Osoby w normie niepracujące (NN) 40 2,83 1,00 4,00 

 

Tabela 6.81 Wyniki społecznej akceptacji osób głuchych: 

 N waŜnych Średnia Minimum Maksimum 
Osoby w normie pracujące (NP) 40 3,33 2,00 4,00 

Osoby w normie niepracujące (NN) 40 2,80 1,00 4,00 

 

Tabela 6.82 Wyniki społecznej akceptacji osób kalekich 

 N waŜnych Średnia Minimum Maksimum 
Osoby w normie pracujące (NP) 40 2,63 1,00 4,00 
Osoby w normie pracujące (NN) 40 2,85 1,00 4,00 

 

Tabela 6.83 Wyniki społecznej akceptacji osób upośledzonych: 

 N waŜnych Średnia Minimum Maksimum 
Osoby w normie pracujące (NP) 40 1,48 1,00 4,00 
Osoby w normie pracujące (NN) 40 1,78 1,00 4,00 
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Rysunek 6.9 Wyniki społecznej akceptacji wg grup niepełnosprawnych 

 

W uzyskanych wynikach moŜna zauwaŜyć wyraźną róŜnicę w poziomie akceptacji 

wobec poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami. Najmniej akceptowaną, spośród 

czterech badanych grup, jest grupa osób z upośledzeniem umysłowym (NP - 1,48, NN - 1,78). 

Wynik ten wskazuje na dystans społeczny wobec tej kategorii niepełnosprawnych. MoŜna 

stwierdzić, Ŝe jest to grupa, której dysfunkcje intelektualne powodują, Ŝe nie jest postrzegana 

jako grupa, od której członków oczekuje się podejmowania typowych zadań rozwojowych co 

wynika z koncepcji naznaczenia społecznego (Kowalik 1989). Wpływa to na percepcję osób z 

upośledzeniem umysłowym jako jednostek o specjalnym statusie społecznym, który określa 

zakres związków z członkami społeczeństwa. Rodzaj tych związków określają etykiety jakie 

zostają przypisane osobom z upośledzeniem: dewianta lub jednostki niekompetentnej. 

Właśnie w ten sposób, w niniejszych badaniach, postrzegano najczęściej osoby z 

niepełnosprawnością umysłową. MoŜna sądzić, Ŝe przypisanie takiej etykiety powoduje 

pojawianie się w funkcjonowaniu tych osób zachowań sprzecznych z normą, które nie 

wynikają z dysfunkcji biologicznej, ale z presji otoczenia (Siemaszko 1994). Z drugiej strony 

przypisanie tej etykiety moŜe być skutkiem postrzegania przez badanych tych zachowań, 

które według nich odbiegają od normy. Taki odbiór osób z upośledzeniem umysłowym 

panuje wśród badanych mimo, Ŝe 75% osób niepracujących i 70% pracujących miało osobisty 

kontakt z ludźmi z niepełnosprawnością umysłową. Sytuacja taka powoduje, Ŝe ich określenia 

są prototypem świadomościowego obrazu o osobach upośledzonych umysłowo.  
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Tabela 6.84 Liczba osób, które miały osobisty kontakt z osobą upośledzoną umysłowo 

 Osoby w normie intelektualnej pracujące (NP) Osoby w normie intelektualnej niepracujące (NN) 
 Liczba Procent Liczba Procent 

Nie 12 30,00 10 25,00 
Tak 28 70,00 30 75,00 

 

W badaniach CBOP (2007) uzyskano zbliŜone wyniki. Jedynie co piąty badany (21%) 

stwierdził, Ŝe nie stykał się z takimi osobami. Większość (66%) dostrzegała w swoim 

otoczeniu ludzi z niepełnosprawnością umysłową, choć znała ich słabo lub tylko z widzenia. 

Dwie piąte respondentów (39%) miało takie osoby wśród swoich znajomych lub przyjaciół, a 

ponad jedna czwarta (29%) - w swojej rodzinie.  

Z analiza uzyskanych danych wynika równieŜ, Ŝe u badanych osób jednostki z 

upośledzeniem najczęściej wywołują odruch współczucia (NP - 52,50% i NN - 55%), co 

moŜe wiązać się z postrzeganiem ich jako „wiecznych dzieci” (Wolfensberger 1980). 

Przypisywaniem im cech nieporadności, nieodpowiedzialności i bezradności. Taka postawa 

określana jest przez H. Larkową (1970, s. 17-20) jako postawa uczuciowa pośrednia. Postawa 

ta nazywana jest równieŜ ambiwalentną, dwuwartościową i jest ona jednocześnie - pozytywna 

i negatywna. Ambiwalencja wynika stąd, Ŝe społeczeństwo w mniej lub bardziej świadomy 

sposób uniemoŜliwia osobom z niepełnosprawnością czynne uczestnictwo w Ŝyciu 

społecznym i w pracy zawodowej, co w jakimś stopniu je deprecjonuje. W tym wypadku 

przebywanie z niepełnosprawnymi podyktowane jest współczuciem i litością, które prowadzą 

do pozytywnego przejawu, jakim jest chęć niesienia pomocy tym osobom.  

Tabela 6.85 Deklarowane odczucia wobec osób z upośledzeniem 

Osoby w normie intelektualnej 
pracujące (NP) 

Osoby w normie intelektualnej 
pracujące (NN) Odczuwane emocje 

Liczność Procent Liczność Procent 
Odczucia takie same jak 

wobec innych ludzi 
3 7,50 0 0,00 

Strach 3 7,50 4 10,00 
Współczucie 21 52,50 22 55,00 
Obojętność 7 17,50 8 20,00 

Inne 3 7,50 2 5,00 
Litość 3 7,50 4 10,00 

 

Dodatkowo badani uwaŜają, Ŝe jednostki z niepełnosprawnością umysłową 

charakteryzuje bezradność (NP - 17,50%, NN - 15%) i wymagają opieki (NP - 15%, NN - 

22,50%). W badaniach CBOP (2007) postawy wobec osób z niepełnosprawnością, 

wyraŜające się gotowością niesienia im pomocy, uzaleŜnione są od rodzaju choroby czy 
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niepełnosprawności. Najmniej chętnie Polacy podjęliby się opieki nad osobami chorymi 

psychicznie, niegroźnymi dla otoczenia (61%) oraz nad osobami z upośledzeniem, 

opóźnionymi umysłowo (60%). 

Najczęstszą cechą (tabela 6.86), którą badani przypisują osobom z upośledzeniem jest 

nieadekwatne reagowanie na do sytuacji (NP - 37,50%, NN - 35%). Obecność takiej opinii 

moŜe wynikać z mocno zakorzenionych uprzedzeń i jednostronnych poglądów. Jednocześnie 

wskazuje na nieumiejętność obcowania w kontakcie z jednostkami o takim deficycie 

rozwojowym. 

Tabela 6.86 Postać upośledzonych umysłowo w oczach osób pełnosprawnych 

 
Osoby w normie intelektualnej pracujące 

(NP) 
Osoby w normie intelektualnej 

niepracujące (NN) 
Określenie Liczność Procent Liczność Procent 
Izolowani 2 5,00 5 12,50 

Nieakceptowani 3 7,50 0 0,00 
Bezradni 7 17,50 6 15,00 

nieadekwatnie reagują 15 37,50 14 35,00 
wymagają opieki 6 15,00 9 22,50 

Agresywni 4 10,00 1 2,50 
Bezkrytyczni 1 2,50 4 10,00 

Inne 2 5,00 1 2,50 

 

Takie postrzeganie osób z upośledzeniem umysłowym moŜe być konsekwencją 

mylenia upośledzenia umysłowego z kalectwem. AŜ 47,50% osób pracujących i 52,5% 

niepracujących określa niepełnosprawnych umysłowo jako osoby kalekie. Tendencja ta 

wskazuje na rozmiary niewiedzy społecznej o specyficznych cechach danej grupy. 

Tabela 6.87 Sposób rozumienia zjawiska upośledzenie umysłowego 

 Osoby w normie intelektualnej pracujące 
(NP) 

Osoby w normie intelektualnej pracujące 
(NN) 

Sposób rozumienia Liczność Procent Liczność Procent 

Kalectwo 19 47,50 21 52,50 

Choroba psychiczna 2 5,00 0 0,00 

Nieszczęście 13 32,50 10 25,00 

Rodzinne uwarunkowania 
występowania. Upośledzenia 

3 7,50 3 7,50 

CięŜar dla społeczeństwa 3 7,50 4 10,00 

Inne 0 0,00 2 5,00 

 

Mimo negatywnego stosunku i braku zrozumienia zjawiska niepełnosprawności 

umysłowej badani przyznają tym osobom miejsce wśród ludzi, których los doświadcza i które 

wymagają opieki państwa (NP - 97,5% i NN - 100%). RównieŜ w badaniach OBOP (2007) 

znaczny odsetek badanych twierdzi, Ŝe niepełnosprawni powinni otrzymywać pomoc ze 
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strony państwa. Wydaje się więc, Ŝe w świadomości społecznej nadal dominuje model 

państwa opiekuńczego. Taka troska, niewymagająca osobistego zaangaŜowania 

pełnosprawnych, moŜe być próbą ukrycia wyraźnej niechęci do osób z niepełnosprawnością i 

zachowania postawy osoby wraŜliwej na problemy tej grupy. Negatywne postawy mogą takŜe 

wynikać z lęku przed odmiennością tych ludzi, z obawy przed ich niesamodzielnością i 

uzaleŜnieniem lub niekiedy przed podjęciem odpowiedzialności za osobę niepełnosprawną 

(Ostrowska 1997). Lęk często przejawia się w myśleniu magicznym, które opiera się na 

załoŜeniu, Ŝe to, o czym się nie mówi, nie istnieje. A więc jeŜeli nie mówimy o 

niepełnosprawności, nie kontaktujemy się z osobami z niepełnosprawnością, to jej problem 

nie istnieje, a tym samym nie dotyczy nas samych (Witkowski 1994). Obawa przed 

niespodziewanym zachowanie powoduje, Ŝe badani uwaŜają, Ŝe takie osoby są groźne dla 

otoczenia (35% osób w normie pracujących) i nie powinny brać udziału w Ŝyciu społecznym 

na ogólnie przyjętych warunkach (30% osób z normą niepracujących). Jednocześnie, jak 

pokazuje tabela 6.88 postrzegają je jako gorszą kategorię ludzi (27,50% osób z normą 

niepracujących) lub nieszczęśliwe osoby (20% osób w normie pracujących).  

Tabela 6.88 Opinie o upośledzonych umysłowo 

 
Osoby w normie intelektualnej 

pracujące (NP) 
Osoby w normie intelektualnej 

pracujące (NN) 
Rodzaj opinii Liczność Procent Liczność Procent 

Te osoby nie nadają się do Ŝycia w społ. 6 15,00 12 30,00 
To osoby groźne dla otoczenia 14 35,00 1 2,50 

Te osoby są nieszczęśliwi 8 20,00 2 5,00 
To chorzy psychicznie 6 15,00 8 20,00 
Powinni być izolowani 3 7,50 3 7,50 

To gorsi ludzie 3 7,50 11 27,50 
To nieszczęśliwi ludzie 0 0,00 1 2,50 

To osoby wymagające opieki 0 0,00 2 5,00 

 

Zatem brak dogłębnej znajomości specyfiki zaburzenia powoduje wycofanie się 

badanych z kontaktu i próbę ograniczenia udziału upośledzonych umysłowo w Ŝyciu 

społecznym. Z tego powodu badani uwaŜają, Ŝe takie osoby powinny być zatrudniane w 

specjalnie zorganizowanych dla tych osób zakładach (NP - 77,50%, NN - 72,5%). 

Jednocześnie badani z obu grup sądzą, Ŝe jednostki z upośledzeniem powinny mieć specjalne 

przywileje (m.in. zapomogi, darmowe bilety, specjalne miejsca pracy i nauki). Taką opinię 

wyraŜa 95% osób pracujących i 85% niepracujących. Wydaje się, Ŝe jest to sposób, według 

badanych, na przeniesienie odpowiedzialności za osoby z niepełnosprawnością umysłową na 

państwo i specjalistyczne instytucje. MoŜna tu stwierdzić, Ŝe badani pełnosprawni nie 
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rozumieją w pełni idei normalizacji i integracji lub nie mieli okazji poznać jej na przykład w 

toku edukacji. 

Wyniki badań w tym zakresie róŜnią się znacznie od badań CBOP-u (2007), w których 

trzy czwarte ankietowanych (76%) jest zdania, Ŝe osoby z niepełnosprawnością umysłową 

powinny pracować przede wszystkim w zwykłych zakładach pracy, razem z ludźmi 

zdrowymi, po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy. Uzyskane w niniejszych 

badaniach niskie wyniki mogą wynikać równieŜ z poziomu wykształcenia badanych. Osoby z 

zawodowym wykształceniem mogą posiadać mniejszą ogólną wiedzę dotycząca zasad 

współŜycia społecznego z innymi grupami ludzi, a takŜe postrzegać rówieśników 

niepełnosprawnych jako konkurencyjnych na rynku pracy. 

Generalnie poparcie dla tworzenia miejsc pracy dla osób z upośledzeniem umysłowym 

wśród ludzi zdrowych wzrasta systematycznie od wielu lat. Zaobserwowane zmiany świadczą 

o coraz większym otwarciu Polaków na osoby z niepełnosprawnością i aprobacie integracji 

osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami. Czynnikiem, który miał prawdopodobnie 

wpływ na zmiany opinii w tej sprawie w ostatnich latach, są kampanie społeczne i rozwój 

sieci wsparcia dla tych osób. ZauwaŜając zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie moŜna 

przypuszczać, Ŝe i postawy wobec osób z upośledzeniem umysłowym ewaluują. Wynika to z 

tego, Ŝe obraz tych osób w oczach pełnosprawnych nie jest stały i ulega zmianom pod 

wpływem licznych czynników Ŝycia społecznego. Zatem trwający proces normalizacji, który 

wymaga czasu, ma szansę „oswoić” społeczeństwo z ludźmi z upośledzeniem umysłowym. 

Pozwoli to na zaakceptowanie ich mimo odmienności, a ich zaburzenie uznane zostanie za 

fragment osobowości, która nie przeszkadza w normalnych interakcjach społecznych. 

Taki proces ma szansę powodzenia, poniewaŜ w opinii badanych, na temat korzyści 

czerpanych przez osoby pełnosprawne z kontaktów z osobami z upośledzeniem umysłowym, 

przewaŜają opinie o ich pozytywnym wpływie (NP - 87,50%, NN - 95%). Podobne zdanie 

mają ankietowani na temat korzyści jakie zyskują jednostki upośledzone z kontaktów z 

osobami pełnosprawnymi (NP - 97,50%, NN - 95%) 

Przestawione wyniki wskazują na pewną niespójność w poglądach badanych, którzy z 

jednej strony współczują osobom z niepełnosprawnością, ale z drugiej towarzyszy temu 

rozległy dystans społeczny i niechęć do dzielenia przestrzeni społecznej z tymi osobami. 

Badani przyznają im prawo do specjalnej opieki państwa i przywilejów, jednak uwaŜają, Ŝe ta 

pomoc powinna być świadczona w izolowanych warunkach. Przychylne nastawienie ma 
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zatem tylko deklaratywny charakter, towarzyszy mu występowanie dystansu znacznych 

rozmiarów. Zatem odbiór osób z upośledzeniem umysłowym ma zmienny charakter, 

występuje w nim brak spójności - rozbieŜność pomiędzy werbalnie deklarowanymi 

postawami, a postawami rzeczywistymi. Wielokrotnie werbalne deklaracje są determinowane 

normami i konwenansami społecznymi oraz lękiem przed negatywną oceną społeczną i - 

nierzadko - maskują negatywne, a nawet wrogie postawy rzeczywiste. Osoby z 

upośledzeniem umysłowym nie są postrzegane jako partnerzy w kreowaniu Ŝycia 

społecznego, raczej widziani są w roli biernego odbiorcy usług i świadczeń. Badani 

zauwaŜają potrzebę działań na rzecz tych osób, ale raczej poprzez odpowiednie instytucje i 

państwo niŜ poprzez osobiste zaangaŜowanie. Poglądy obu grup badanych pracujących i 

niepracujących nie róŜnią się od siebie w sposób istotny statystycznie. 

6.4. Podsumowanie 

Kontekst społeczno-edukacyjny, który wyznacza poczucie jakości Ŝycia jest 

wypadkową wielu elementów rzeczywistości. Omawiając społeczne uwarunkowania 

funkcjonowania badanych osób zwrócono uwagę na głównie na sieć społecznych 

uwarunkowań, relacje jednostka - środowisko. Analiza wpływu środowisk dotyczy tego 

najbliŜszego jakim jest rodzina i kolejnych jakimi są środowiska edukacji, pracy, kontaktów 

rówieśniczych. Poznanie i zrozumienie uwarunkowań róŜnych wymiarów sytuacji 

społecznych badanych osób jest niezbędne do podjęcia ich modyfikacji w celu polepszenia 

warunków funkcjonowania badanych. 

1. Jednym z elementów warunkujących poczucie jakości Ŝycia jest środowisko rodzinne. 

Analizując sylwetki rodziców badanych zauwaŜalny jest wyŜszy poziom wykształcenia 

rodziców w grupie osób pełnosprawnych. MoŜemy załoŜyć, Ŝe niŜszy poziom 

wykształcenia rodziców, w pewnym zakresie wpłynął na obecną sytuację osób 

niepełnosprawnych i posiadane przez nie umiejętności i kompetencje, wyznawany system 

wartości. 

2. Analiza standardów materialnych w poszczególnych grupach wskazuje, Ŝe mimo 

podobieństwa warunków mieszkaniowych w wszystkich grupach, to zakres dochodów w 

poszczególnych grupach wskazuje na gorsze połoŜenie materialne rodzin biologicznych 

osób z upośledzeniem umysłowym. Taka sytuacja potwierdza tezę wielokrotnie 

sprawdzoną przez innych badaczy, Ŝe sytuacja bytowa rodzin z jednostkami z 

upośledzeniem umysłowym jest gorsza niŜ rodzin osób pełnosprawnych. Zatem moŜemy 
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załoŜyć, Ŝe niŜszy poziom materialny rodzin upośledzonych umysłowo miał wpływ na 

zakres moŜliwości wspierania rozwoju tych osób. 

3. Rodzice we wszystkich grupach w podobnym zakresie wykorzystywali system kar i 

nagród w wychowaniu. BliŜsza analiza wskazuje jednak, Ŝe w grupie osób z 

upośledzeniem pracujących częściej rodzice stosowali kary niŜ nagrody. MoŜemy sądzić, 

Ŝe rodzice mieli trudności ze zrozumieniem zakresu moŜliwości swoich 

niepełnosprawnych dzieci. Potwierdza to analiza danych dotyczących postaw rodziców 

wobec dzieci. W grupie osób z upośledzeniem pracujących badani częściej stwierdzali, Ŝe 

rodzice mieli obojętną postawę wobec nich. RównieŜ w grupie osób z 

niepełnosprawnością umysłową było najwięcej takich, które oceniały negatywnie stosunki 

między rodzicami. MoŜemy zatem stwierdzić, Ŝe pojawienie się niepełnosprawności 

dziecka wpływa na funkcjonowanie rodziny, atmosferę oraz stosunki panujące w niej.  

4. Innym analizowanym elementem procesu wychowania była analiza wdraŜania do 

obowiązków i motywowania do pracy. W badaniach ustalono, Ŝe w grupa osób 

pracujących (w normie rozwojowej i z upośledzeniem umysłowym) częściej miała stałe 

obowiązki domowe, niŜ grupa osób niepracujących MoŜna załoŜyć, Ŝe mniejszy zakres 

obowiązków spowodował słabsze wykształcenie umiejętność pracy, a takŜe motywacji do 

niej co skutkuje trudnościami ze znalezieniem pracy w wieku dorosłym 

5. Osobą bardziej znaczącą w Ŝyciu badanych, we wszystkich grupach, była matka. Zatem 

moŜemy przyjąć, Ŝe główny cięŜar wychowania spoczywał na matce i to ona odegrała 

bardziej istotną rolę jako autorytet, dla badanych, w rodzinie. Dotyczy to zwłaszcza rodzin 

z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym, gdzie ojcowie nie byli tak mocno 

zaangaŜowani emocjonalnie w proces wychowania. Jednak w chwili oceny postaci matki i 

ojca występuje u badanych równowaga w akceptacji obojga rodziców. We wszystkich 

grupach badani najczęściej cenią matki za posiadane cechy charakteru (dobroć, szczerość, 

pracowitość). Ta sama sytuacja charakteryzuje ocenę postaci ojców, u których badani 

dostrzegają takie cechy jak pracowitość, opiekuńczość, odwagę, zaradność. Zatem moŜna 

stwierdzić, Ŝe oboje rodziców badani postrzegali jako osoby godne naśladowania. 

6. Pod wpływem rodziców tworzył się u badanych ich system wartości. Badani doceniają 

wpojone przez rodziców wartości moralne, które były akcentowane we wszystkich 

rodzinach badanych. Rodzice osób z niepełnosprawnością starali się przygotować je do 
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Ŝycia w pełnosprawnym środowisku poprze wdraŜanie do rozumienia znaczenia 

kontaktów z innymi ludźmi, cenienia wartości stosunków międzyludzkich. 

7. Jeśli za podstawę postrzegania jednostki jako autonomicznego podmiotu przyjąć prawo 

głosu w sprawach waŜnych dla badanych to wyniki przeprowadzonych analiz dowodzą, 

Ŝe ten aspekt nie jest w pełni realizowany. We wszystkich badanych grupach przewaŜały 

raczej sytuacje wspólnego podejmowania decyzji przez badanych i ich rodziny. 

Największy udział, z równorzędnym głosem w dyskusji miały osoby pracujące - zarówno 

w normie rozwojowej (NP) jak i z upośledzeniem umysłowym (UP). MoŜemy tu uznać, 

Ŝe posiadanie pracy wpływa na pozycję społeczną jednostki jako równorzędnego partnera 

w podejmowaniu istotnych decyzji. Jednak moŜliwość wyraŜania całkowicie własnych 

opinii deklaruje juŜ tylko niewiele ponad połowa badanych osób z upośledzeniem 

umysłowym i trzy czwarte badanych osób pełnosprawnych. Zatem w przypadku ludzi z 

niepełnosprawnością umysłową uznanie ich autonomii jest częściowo ograniczone i 

nadzorowane przez osoby z najbliŜszego otoczenia.  

8. Jednym z elementów uczestnictwa w funkcjonowaniu rodziny jest z partycypowaniem w 

obowiązkach domowych i kosztach utrzymania. W analizie odpowiedzi badanych 

dotyczących ich wkładu w działanie domu i rodziny brak jest znaczącej róŜnicy między 

badanymi grupami. Badani najczęściej biorą udział w pracach porządkowych 

wykonywanych w domu, sporadycznie przygotowują posiłki. Jednak w pytaniu o wkład 

finansowy w budŜet rodziny tylko znikoma część badanych deklaruje takie postępowanie. 

Generalnie jest to sytuacja, która cechuje współczesnych młodych dorosłych, którzy coraz 

dłuŜej korzystają z opieki finansowej swoich rodziców.  

9. Osoby z upośledzeniem umysłowym w swoim harmonogramie dnia mają więcej wolnego 

czasu niŜ pełnosprawni. Jest to między innymi wynikiem ich mniejszego zaangaŜowania 

w obowiązki domowe, Ŝycie społeczne. Jednocześnie ta grupa rzadziej korzysta z udziału 

w imprezach kulturalnych niŜ osoby pełnosprawne. MoŜna tu sądzić o mniejszym 

zainteresowaniu tych osób taką formą spędzania czasu, ale równieŜ o bardziej 

ograniczonym ich budŜecie.  

10. Ludzie, z którymi badane osoby z upośledzeniem spędzają najwięcej czasu są rodzice i 

rodzeństwo. Jest to zgodne z danymi innych badaczy, którzy wskazują, Ŝe rodzina nadal 

stanowi najwaŜniejsze środowisko kontaktów społecznych jednostek z 

niepełnosprawnością. Osoby pełnosprawne częściej swój czas poświęcają kontaktom z 
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osobami płci przeciwnej, co jest zrozumiałe w okresie poszukiwania partnera do załoŜenia 

rodziny. RóŜnica pomiędzy grupą osób z upośledzeniem pracujących i niepracujących 

dotyczy czasu spędzania z przyjaciółmi. DuŜo więcej czasu spędzają z przyjaciółmi osoby 

pracujące. Ten wynik moŜe świadczyć o moŜliwości jaką daje praca w poszerzaniu 

kontaktów społecznych poza rodzinę i szukaniu nowych satysfakcjonujących związków 

społecznych. W grupie z upośledzeniem niepracujących jest największa liczba osób, która 

najczęściej spędza czasu ze znajomymi i kolegami. Taka sytuacja moŜe wynikać z 

większej ilości ich czasu wolnego. 

11. Kontekst zawodowy poczucia jakości Ŝycia wskazuje na znaczenie rodzaju wykonywanej 

pracy, jej strony organizacyjnej i stosunków tam panujących. W grupie osób z 

upośledzeniem jest mniejsza liczba pracujących zgodnie w wyuczonym zawodem niŜ w 

grupie osób w normie. MoŜna sądzić, Ŝe osoby pełnosprawni łatwiej znajdują pracę 

swoim zawodzie, natomiast osoby z niepełnosprawnością częściej są zmuszone do 

podejmowania takiej pracy jaka jest im oferowana.  

12. W sytuacji pracy badani stwierdzają, Ŝe rzadko postrzegane są jako osoby o większych 

kompetencjach niŜ inni pracownicy. Dotyczy to zarówno badanych z upośledzeniem 

umysłowym jak i pełnosprawnych. Zatem obie grupy na początku swojej drogi 

zawodowej uwaŜane są za osoby przysposabiające się do pracy. Natomiast na pomoc 

bardziej doświadczonych współpracowników częściej mogą liczyć pełnosprawni. MoŜe to 

wynikać z konkurencyjności otwartego rynku pracy, w którym istnieje spora niechęć w 

dzieleniu się doświadczeniem zwłaszcza z osobami, które potrzebują częściej pomocy niŜ 

inni. RównieŜ przełoŜeni traktują osoby z niepełnosprawnością jak innych pracowników i 

niewiele częściej wspierają ich w pracy niŜ pełnosprawnych. Natomiast otrzymywane 

wynagrodzenie, w odczuciu większości badanych osób z upośledzeniem umysłowym, jest 

niŜsze niŜ innych pracowników. Poczucie nierówności w tym aspekcie powoduje 

trudności w korzystaniu z dóbr i usług przeznaczonych do powszechnego uŜytku. 

13. Podjęcie pracy związane jest z realizacją zdań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości. 

Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, Ŝe praca powoduje, Ŝe jednostka częściej 

postrzegana jest jako równorzędny partner w rodzinie, który ma równorzędne prawo głosu 

w istotnych sprawach. To na ile osoby badane mają moŜliwość wypowiadania własnego 

zdania jest istotne z punktu widzenia pełnego uczestnictwa tych osób w Ŝyciu 

społecznym, ale takŜe odczuwania przez nich satysfakcji z Ŝycia. Weryfikacja wyników 
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dotyczących decyzyjności badanych i ich autonomii słowa nie wskazują na istotną róŜnicę 

pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.  

14. Postrzeganie pracy jako miejsca stałego i pewnego zatrudnienia jest w większym stopniu 

udziałem osób pełnosprawnych niŜ z niepełnosprawnością. MoŜna wnioskować, Ŝe ci 

ostatni nie czują się pewnie w sytuacji pracy i boją się jej utraty. Wyniki wskazują, Ŝe 

osoby z upośledzeniem rzadziej, postrzegają pracę jako sytuację, która w pełni zapewnia 

im spokojny byt i zaspakaja ich potrzeby materialne. Jest to związane z niŜszym 

wynagrodzeniem jakie otrzymują. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe w obecnej sytuacji 

ekonomicznej i gospodarczej badani w obu grupach traktują pracę głównie jako źródło 

zabezpieczenia socjalno- bytowego. Pozbawienie go odczuwają jako obniŜenie poziomu 

Ŝycia, a w konsekwencji niŜszej jakości Ŝycia. Jednocześnie obie grupy badanych nie 

stwierdzają, Ŝe praca podnosi ich poczucie własnej wartości. Praca, szczególnie według 

osób z niepełnosprawnością, daje moŜliwość nawiązywania nowych, satysfakcjonujących 

kontaktów społecznych. Jest to szczególnie optymistyczny aspekt, świadczący o coraz 

większej moŜliwości integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych. 

15. Osoby niepracujące z upośledzeniem umysłowym w znacznej część uwaŜają, ze sytuacja 

na rynku pracy jest cięŜka i znalezienie pracy będzie trudnym procesem. MoŜna 

wnioskować, Ŝe badani ci doznali juŜ poraŜki w sytuacji poszukiwania pracy. Dodatkowo 

mogą odczuwać konkurencyjność rynku pracy z osobami pełnosprawnymi. Bardziej 

optymistyczne podejście mają sprawni badani. To oni rozumieją konieczność 

uzupełniania swoich kwalifikacji i znacznie częściej od osób z niepełnosprawnością 

podejmowały taką aktywność. Oznacza to, Ŝe badani z upośledzeniem umysłowym mają 

trudność ze zdobyciem informacji o takich moŜliwościach, podjęciem działań lub ich 

motywacja jest zbyt niska. Zatem jest to pole do działania dla organizacji i instytucji 

funkcjonujących w polu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłowo. 

16. Znaczącym krokiem w kierunku dorosłości jest podjęcie związku z osobą płci przeciwnej 

a takŜe załoŜenie rodziny. Taką decyzję podjęło tylko 8 osób wśród badanych. Pozostali 

badani planują załoŜenie rodziny po ustabilizowaniu się ich sytuacji zawodowej, 

materialnej. Dotyczy to wszystkich grup badanych.  

17. Mimo posiadania pracy przez część badanych samodzielne utrzymanie z własnych 

zarobków deklaruje tylko jedna czwarta pracujących osób z upośledzeniem umysłowym i 

prawie połowa pracujących w normie rozwojowej. Natomiast większość badanych 
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wchodzących w samodzielne Ŝycie korzysta z wsparcia finansowego swoich rodzin i na 

nią zrzuca odpowiedzialność za materialną stronę organizacji wspólnego gospodarstwa 

domowego. We współczesnych uwarunkowaniach ekonomicznych jest to częsta sytuacja. 

Obecnie wiek samodzielności finansowej młodych ludzi przesuwa się coraz bardziej w 

kierunku średniej dorosłości. Zatem osoby z upośledzeniem umysłowym nie odbiegają w 

tym zakresie od postępowania osób pełnosprawnych. W tej grupie jest najwięcej osób, 

które stwierdzają, Ŝe ich sytuacja materialna jest zła lub słaba.  

18. Udział w Ŝyciu społecznym jest kolejnym zadaniem okresu wczesnej dorosłości. Jego 

przejawem jest udział w wyborach. To zadanie w największym stopniu realizują badani 

pełnosprawni, natomiast w grupie niepełnosprawnych umysłowo jest to nieliczna grupa 

osób. Zatem osoby te bardziej zainteresowane są sytuacją społeczną w najbliŜszym 

otoczeniu i obecnym czasie, a rzadziej mają poczucie odpowiedzialności społecznej i 

świadomość znaczenia ich udziału w wyborach. Zatem w tym obszarze aktywności 

jednostki upośledzone umysłowo wymagają dalszego edukowania. Podobna sytuacja jest 

w zakresie uczestnictwa w działalności stowarzyszeń i organizacji. Nieliczny kontakt z 

nimi osób z niepełnosprawnością umysłową powoduje, Ŝe tracą oni moŜliwość uzyskania 

dodatkowego, a takŜe korzystania z oferty działalności. Konieczne jest nadal 

motywowanie do angaŜowania się w funkcjonowanie organizacji i uświadamianie 

osobom z niepełnosprawnością korzyści z takiej współpracy.  

19. Człowiek jako istota społeczna uczestniczy w róŜnym zakresie w kontaktach społecznych. 

W przeprowadzonych analizach wyników badań we wszystkich grupach najwięcej osób 

deklaruje posiadanie duŜej grupy znajomych i kilkoro przyjaciół. Jednocześnie wśród 

badanych z upośledzeniem umysłowym niepracujących występuje najliczniejsza grupa 

osób o małej grupie znajomych i niskiej ocenie jakości tych kontaktów. Zatem brak pracy 

wpływa na zakres i poziom kontaktów społecznych w tej grupie. 

20. Analiza zakresu czasu i kategorii osób, z którymi badani spędzają najwięcej czasu 

pozwoliła na sformułowanie pewnych ustaleń. Jednostki z upośledzeniem umysłowym 

najwięcej czasu spędzają z rodziną. MoŜna zatem sądzić, Ŝe dla nich rodzina nadal 

stanowi najwaŜniejsze środowisko kontaktów społecznych i to z jej członkami badani 

spędzają najwięcej czasu. Jednocześnie rodzice są osobami, na które mogą liczyć badani 

we wszystkich grupach. Znaczący poziom pomocy otrzymują osoby z upośledzeniem 

umysłowym. Czynnikiem temu sprzyjającym jest wspólne zamieszkiwanie z rodziną 

generacyjną. Zakres wsparcia udzielonego badanym przez rodziców łączy się z 
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problemami jakich badani doświadczają w Ŝyciu. Najczęstsze trudności, z którymi badani, 

we wszystkich grupach, zwracają się do rodziców dotyczą finansów lub problemów 

osobistych. Szczególnego wsparcia ze strony rodziny doświadczają osoby niepracujące z 

upośledzeniem umysłowym. Jest to zrozumiałe ze względu na zakres trudności z jakimi 

boryka się ta grupa. TakŜe rodzeństwo i dalsza rodzina postrzegana jest przez badane 

osoby z niepełnosprawnością umysłową jako krąg zabezpieczenia społecznego, do 

którego badani mogą się zwrócić w trudnych chwilach.  

21. Kolejną grupą, z którą badani spotykają się i spędzają swój wolny czas są przyjaciele. 

NajwyŜszy wynik badanych z upośledzeniem pracujących, zbliŜony do wyniku osób w 

normie rozwojowej, moŜe świadczyć o rozszerzaniu kontaktów społecznych poza rodzinę 

i szukaniu nowych satysfakcjonujących związków społecznych. MoŜemy tu wskazać na 

rolę pracy w rozwijaniu kontaktów społecznych poza kręgiem rodziny. 

22. Ocena kontaktów ze współpracownikami, przyjaciółmi, sąsiadami określane są przez 

znaczną większość badanych jako dobre. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe kontakty z 

otoczeniem społecznym badanych są przez nich postrzegane bardzo pozytywnie. Jednak 

w przypadku osób z upośledzeniem wydaje się, Ŝe jest to ocena zbyt pozytywna mająca w 

swojej treści bardziej charakter Ŝyczeniowy niŜ realną ocenę jakości tych kontaktów. 

MoŜliwe równieŜ, Ŝe osoby z niepełnosprawnością nie mają co do jakości kontaktów zbyt 

duŜych wymagań.  

23. WaŜne miejsce w systemie wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym zajmują znaczące 

osoby, które odegrały istotną w pewnym momencie Ŝycia badanych. Wskazują oni tu 

takie osoby jak była wychowawczyni, ksiądz. Mieli oni istotny wpływ na przygotowanie 

badanych do społecznego funkcjonowania i są spostrzegane jako osoby, do których 

badani mogą się zwrócić z problemami Ŝyciowymi. Niewielkie znaczenie wsparcia widzą 

badani w działalności instytucji zajmujących się pomocą. Zatem po raz kolejny naleŜy 

podkreślić konieczność wdroŜenia lepszego przepływu informacji do osób z 

upośledzeniem dotyczącego moŜliwości pomocowych tych instytucji. Dotyczy to 

zwłaszcza instytucji zajmujących się kształceniem. Badane osoby z niepełnosprawnością 

oczekują od nich pomocy w doskonaleniu zawodowym, umoŜliwienie im zmiany profilu 

zawodowego a co za tym idzie pomocy w znalezieniu pracy na otwartym rynku. 

24. Mimo wskazania na siły wsparcia tkwiące w środowisku badanych osoby z 

niepełnosprawnością umysłową oceniają je one niŜej niŜ pełnosprawni. NaleŜy tu 



 

371

przypuszczać, Ŝe ankietowani z większym dystansem podchodzą do moŜliwości 

pomocowych otoczenia, zwłaszcza innych niŜ rodziny. RównieŜ trafność pomocy jakiej 

doświadczyli mogła okazać się niezgodna z ich oczekiwaniami. Niski wynik oznacza 

jednocześnie, Ŝe mimo posiadania osób wspierających w swoim otoczeniu badani 

oceniają jakość tego wsparcia gorzej od swoich pełnosprawnych rówieśników.  

25. Uzyskane wyniki w zakresie oceny wsparcia przez osoby z niepełnosprawnością mają 

swoje odzwierciedlenie w wynikach dotyczących dystansu społecznego wobec nich. 

Przestawione wyniki wskazują, Ŝe pełnosprawni z jednej strony współczują osobom z 

upośledzeniem umysłowym, ale z drugiej towarzyszy temu rozległy dystans społeczny i 

niechęć do dzielenia przestrzeni społecznej z tymi osobami. Badani przyznają im prawo 

do specjalnych przywilejów, jednak uwaŜają, ze ta pomoc powinna być świadczona w 

izolowanych warunkach. MoŜemy zatem stwierdzić, Ŝe przychylne nastawienie ma zatem 

bardziej deklaratywny charakter. Dodatkowo stosunek wobec osób z upośledzeniem 

umysłowym cechuje rozbieŜność pomiędzy werbalnie deklarowanymi postawami, a 

postawami rzeczywistymi. Wielekroć wyraŜane zapewnienia są determinowane normami i 

konwenansami społecznymi oraz lękiem przed negatywną oceną społeczną i - nierzadko -

maskują negatywne, a nawet wrogie postawy rzeczywiste. Przypuszczać naleŜy, Ŝe 

znaczenie ma tu równieŜ poziom wykształcenia badanych, którzy w toku edukacji mogli 

nie pozyskać wystarczającej wiedzy o sytuacji osób z upośledzeniem umysłowym. 

Poglądy obu grup badanych pracujących i niepracujących nie róŜnią się od siebie w 

sposób istotny statystycznie. 
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ROZDZIAŁ 7 
Poczucie jakości Ŝycia. Analityczny opis wymiarów 

 

7.1. Poczucie jakości Ŝycia 

Przedstawiciele nauk społecznych są zgodni co do faktu, Ŝe jakość Ŝycia podlega 

subiektywnej ocenie jednostki. Według R. L. Schalocka (2000, s. 119) na jakość Ŝycia 

składają się hierarchicznie uporządkowane wymiary: dobrobyt emocjonalny, rozwój osobisty, 

samostanowienie, relacje międzyludzkie, integracja społeczna, prawa, materialny i fizyczny 

dobrostan. 

Kwestionariusz poczucia jakości Ŝycia wykorzystany w badaniach zawiera pięć 

obszarów istotnych w ocenie jakości Ŝycia: I - zadowolenie/satysfakcja - obejmuje ogólne 

poczucie zadowolenia z tego co niesie Ŝycie, z aktualnej sytuacji domowej, II - 

produktywność - dotyczy poczucia własnej wartości związane z wykonywaniem pracy, ocenia 

poczucie samodzielności i zadowolenia z pracy, III - moŜliwość działania/niezaleŜność - 

ocenia samodzielność oraz moŜliwość kontroli podejmowanych wyborów w swoim Ŝyciu, IV 

- przynaleŜność do społeczności/integracja społeczna - obejmuje odzwierciedlenie 

uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i lokalnym, poczucie przynaleŜności do grupy, V -

samopoczucie fizyczne. Badani oceniali na ile rzeczywistość opisywana przez poszczególne 

wymiary odnosi się do ich Ŝycia w skali od 1 do 3. Minimalny, moŜliwy wynik dla kaŜdego z 

wymiarów wynosił 10 - 12, a maksymalny 30 - 36. Całkowity wynik minimalny jaki moŜna 

było uzyskać to 52, a maksymalny to 156 punkty.  

7.1.1. Zadowolenie 

Zadowolenie z Ŝycia jest subiektywnym odczuciem, które dotyczy poczucia 

satysfakcji z obecnej sytuacji domowej i Ŝyciowej jednostki, osiąganych sukcesów, statusu 

materialnego, dobrego samopoczucia w sytuacjach społecznych, poczucia waŜności i 

przynaleŜności do rodziny oraz oceny zakresu posiadanych problemów Ŝyciowych. Myśląc o 

zadowoleniu z Ŝycia moŜemy tu mówić o porównaniu przez badanych swoich oczekiwań 

Ŝyciowych z tym co udało im się zrealizować. Szeroki zakres pojęcia nie daje nam 

odpowiedzi co tak naprawdę jest przedmiotem zadowolenia badanych, ale pozwala poznać 

ocenę własnej rzeczywistości w odniesieniu do aspiracji.  

Analizując wyniki w zakresie odczuwania zadowolenia przez badane grupy moŜna 

zauwaŜyć występowanie róŜnic pomiędzy ich wynikami. Jednak róŜnice te nie są istotne 
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statystycznie, bliski istotności jest czynnik intelektu (p= 0,0587). Na wynik poczucia 

zadowolenia nie wpływa w sposób istotny Ŝaden czynnik (intelekt, praca, efekt interakcyjny).  

Osoby w normie rozwojowej otrzymują przeciętnie wyŜszy wyniki (22,45) niŜ badani 

z upośledzeniem umysłowym (21,46). Oba uzyskane wyniki plasują się zakresie wyników 

średnich. Biorąc pod uwagę trudności jakie jednostki z niepełnosprawnością napotykają w 

codziennym Ŝyciu zrozumiałe jest, Ŝe poziom ich poczucia satysfakcji jest niŜszy niŜ osób 

niepełnosprawnych. Problem braku pracy lub niesatysfakcjonującej pracy, odczuwanie 

trudności w kontaktach społecznych (naznaczonych stereotypami społecznymi) powoduje, Ŝe 

ocena rzeczywistości w odniesieniu do oczekiwań badanych jest niŜsza. 

Tabela 7.1 Wynik wariancji w zakresie poczucia zadowolenia 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 77132,306 1 77132,306 7172,425 0,0000 

Intelekt 39,006 1 39,006 3,627 0,0587 
Praca 7,656 1 7,656 0,712 0,4001 

 Intelekt * Praca 26,406 1 26,406 2,455 0,1191 
Błąd 1677,625 156 10,754   

śaden z efektów nie jest istotny. Bliski istotności jest efekt główny czynnika Intelekt. 

 

Tabela 7.2 Wyniki badanych w zakresie poczucia zadowolenia 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 21,46 80 

Norma 22,45 80 

  

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=2,4555, p=,11914

 Pracuje
 Nie pracuje

21,27

23,07

21,65

21,82

upośledzenie norma intelektualna
21,0

21,2

21,4

21,6

21,8

22,0

22,2

22,4

22,6

22,8

23,0

23,2

23,4
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Analizując wyniki uzyskane we wszystkich czterech grupach moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

najniŜszy wynik w sferze zadowolenia otrzymały osoby z upośledzeniem pracujące (UP - 

21,28), a najwyŜszy w normie intelektualnej pracujące (NP - 23,08). Oznacza to, Ŝe w 

przypadku badanych z niepełnosprawnością praca nie zawsze wpływa na poczucie 

zadowolenia, lecz czasami staje się teŜ źródłem problemów. Analizując poszczególne pytania 

tej kategorii moŜna zauwaŜyć, Ŝe osiągnięty wynik jest skutkiem poczucia samotności, a 

takŜe ujemnym porównywaniem siebie do innych w kategorii „człowieka sukcesu”. W tych 

pytaniach badani z tej grupy najczęściej oceniali siebie najniŜej (1 punkt). MoŜna 

przypuszczać, Ŝe równieŜ róŜnica jaką odczuwają w sytuacji pracy, a takŜe obniŜona 

samoocena w zakresie posiadanych kompetencji stosunku do osób pełnosprawnych wpływa 

na poziom zadowolenia. 

Osoby niepracujące zarówno pełnosprawne jak i z niepełnosprawnością wykazały 

podobny poziom zadowolenia (NN - 21,83, UN - 21,65). MoŜna zatem wnioskować, Ŝe brak 

pracy i problemy Ŝyciowe z tym związane w podobnym zakresie wpływają na poziom 

odczuwanego samopoczucia i zadowolenia z aktualnej sytuacji Ŝyciowej obu grup. 

Tabela 7.3 Wyniki czterech badanych grup w zakresie poczucia zadowolenia 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 21,28 40 
Upośledzenie Nie pracuje 21,65 40 

Norma Pracuje 23,08 40 
Norma Nie pracuje 21,83 40 

 

Sumując uzyskane wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe zadowolenie z Ŝycia w 

poszczególnych grupach wynika z róŜnych komponentów. Ogólnie najwięcej pozytywnych 

ocen we wszystkich grupach było w zakresie zadowolenia ze stosunków rodzinnych (UP - 20, 

NP - 31, UN - 28, NN - 25). W przypadku osób z upośledzeniem widocznie zarysowuje się 

małe zadowolenie z jakości kontaktów społecznych, szczególnie u osób pracujących. Wyniki 

te potwierdzają ich wcześniejszą ocenę stosunków ze współpracownikami i przełoŜonymi w 

sytuacji pracy, które nie zawsze były satysfakcjonujące.  

7.1.2. Produktywność 

Kolejną sferą, która jest elementem składowym poczucia jakości Ŝycia jest sfera 

dotycząca zadowolenia z posiadanych kompetencji, a takŜe moŜliwości nabywania nowych. 

W trakcie interakcji społecznych znaczenia nabiera sposób traktowania badanych przez 

innych, a w sytuacji pracy waŜna staje się moŜliwość samodzielnego działania, a takŜe 
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otrzymywane wynagrodzenie za pracę. Oceniając swoją sytuację i zakres funkcjonowania w 

tej sferze badani mogli uzyskać od 10 (najniŜszy wynik) do 30 punktów (najwyŜszy wynik). 

Osoby niepracujące odpowiadały tylko na dwa pytania tej kategorii, natomiast za kolejne 

osiem przyznawane im było, zgodnie z instrukcją, po jednym punkcie. PoniewaŜ sfera ta 

bezpośrednio wiąŜe się z sytuacją pracy zrozumiałe jest, Ŝe najniŜsze wyniki otrzymały grupy 

badanych niepracujących: najniŜsze poczucie zaspokojenia w tym obszarze ma grupa w 

normie intelektualnej niepracująca (12,28) oraz z upośledzeniem niepracujących (12,58). 

NajwyŜszy wynik otrzymała grupa osób pracujących w normie intelektualnej (22,38) oraz 

pracujące osoby z upośledzeniem umysłowym (20,83). Istotnym statystycznie czynnikiem 

jest tu praca oraz efekt interakcyjny. RóŜnica w uzyskanych wynikach pomiędzy grupami 

pracującymi i niepracującymi wyraźnie wskazuje jak duŜe znaczenie dla jakości Ŝycia ma 

posiadanie pracy i moŜliwość aktywnego udziały w Ŝyciu społecznym. 

Tabela 7.4 Wynik wariancji w zakresie poczucia produktywności 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 46308,025 1 46308,025 8371,830 0,0000 

Intelekt 15,625 1 15,625 2,825 0,0948 
Praca 3367,225 1 3367,225 608,746 0,0000 

Intelekt * Praca 34,225 1 34,225 6,187 0,0139 
Błąd 862,900 156 5,531   

Efekt główny czynnika Praca oraz efekt interakcyjny są istotne. 

 

Tabela 7.5 Wyniki badanych grup w zakresie produktywności 

Posiadanie pracy Średnia N 
Pracuje 21,60 80 

Nie pracuje 12,43 80 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=6,1874, p=,01392

 Pracuje
 Nie pracuje

20,82

22,38

12,57
12,28

upośledzenie norma intelektualna
10
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Tabela 7.6 Wyniki czterech badanych grup w zakresie poczucia produktywności 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 20,83 40 
Upośledzenie Nie pracuje 12,58 40 

Norma Pracuje 22,38 40 
Norma Nie pracuje 12,28 40 

 

Tabela 7.7 Wynik istotności róŜnic między grupami w zakresie poczucia produktywności 

 Intelekt Posiadanie pracy {1} 20,83 {2} 12,58 {3} 22,38 {4} 12,28 
1 Upośledzenie Pracuje  0,0000 0,0037 0,0000 
2 Upośledzenie Nie pracuje 0,0000  0,0000 0,5692 
3 Norma Pracuje 0,0037 0,0000  0,0000 
4 Norma Nie pracuje 0,0000 0,5692 0,0000  

 

Analizując poszczególne odpowiedzi z tego zakresu warto zwrócić uwagę na kilka 

aspektów. We wszystkich grupach prawie połowa badanych stwierdzała, Ŝe programy szkolne 

i system kształcenia tylko do pewnego stopnia przygotował ich do tego co obecnie robią i w 

jakiej są sytuacji. MoŜna sądzić, Ŝe szkoły nie nadąŜają za zmieniającymi się warunkami 

gospodarczymi i zapotrzebowaniem pracodawców. Absolwenci szkół zawodowych i 

specjalnych szkół zawodowych nie są, według ich własnej oceny, w pełni przygotowani do 

potrzeb rynku pracy. Jest to potwierdzeniem oczekiwań wyraŜonych przez badane osoby z 

upośledzeniem dotyczących pomocy w zdobywaniu nowych kwalifikacji i rozszerzaniu juŜ 

posiadanych. 

Porównując wypowiedzi dotyczące samej sytuacji w pracy moŜna zauwaŜyć, Ŝe tylko 

16 osób z upośledzeniem umysłowym stwierdza, Ŝe są w pracy traktowani tak samo jak inni, 

natomiast w grupie osób w normie jest ich 28. Podobna róŜnica występuje w zakresie oceny 

zarobków badanych. W grupie osób z niepełnosprawnością umysłową aŜ 13 osób stwierdza, 

Ŝe wynagrodzenie za ich pracę nie starcza im na zaspokojenie potrzeb materialnych, 

natomiast w grupie badanych w normie jest takich osób 2. Analizując odpowiedzi na temat 

zaufania przełoŜonych do pracy badanych moŜna zauwaŜyć róŜnicę w tym zakresie. Badani z 

upośledzeniem stwierdzają częściej, Ŝe osoba nadzorująca jest stale obecna i przygląda się ich 

pracy (8 osób)lub osoba nadzorująca jest często obecna niezaleŜnie od tego czy potrzebują 

pomocy i wsparcia czy nie (28 osób). Odpowiednio w grupie ankietowanych w normie jest 

ich 2 i 20. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe jednostki z upośledzeniem umysłowym częściej 

poddawane są nadzorowi przełoŜonych, co wpływa na ocenę ich własnych kompetencji i 

umiejętności. Uzyskane wyniki tej grupy są niŜsze (21,60) od wyników otrzymanych przez 
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R.L. Schalocka (za: Firkowska-Mankiewicz 1999) w badaniach amerykańskich, gdzie osoby 

z upośledzeniem umysłowym w tej kategorii uzyskały 21, 9, co świadczy o lepszej ocenie, 

przez tą grupę, własnych moŜliwości w sytuacji pracy na otwartym rynku pracy 

7.1.3. MoŜliwości działania 

Kolejną kategorią, która wpływa na ocenę poczucia jakości Ŝycia jest moŜliwość 

działania. Będziemy przez nią rozumieć moŜliwość samodzielnego działania i poczucie 

niezaleŜności w codziennym Ŝyciu. Badani oceniali swoje moŜliwości niezaleŜnego 

podejmowania decyzji i realizacji zadań, korzystania z usług, a takŜe poczucia 

odpowiedzialności i samokontroli. NajwyŜsza moŜliwa liczba punktów oceny to 30 natomiast 

najniŜsza to 10.  

Analizując uzyskane, przez poszczególne grupy, odpowiedzi moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

praca nie determinuje w pełni wysokiego poczucia moŜliwości działania. W strefie 

niezaleŜności Ŝyciowej najwyŜsze wyniki uzyskała grupa osób w normie intelektualnej 

pracująca (NP - 27,25). Inne grupy badanych uzyskały zbliŜone wyniki (NN - 24,83, UN - 

24,75, UP - 24,10). Istotnym czynnikiem wpływającym na otrzymane wyniki jest tu intelekt i 

czynnik interakcyjny - intelekt i praca. Generalnie moŜemy powiedzieć, Ŝe otrzymane wyniki 

we wszystkich grupach plasują ją w przedziale wyników wysokich, co oznacza, Ŝe badani w 

duŜym stopniu mają poczucie niezaleŜności i samostanowienia o sobie. Porównując uzyskane 

wyniki do badań amerykańskich przeprowadzonych przez R.L. Schalocka (za: Firkowska- 

Mankiewicz 1999) stwierdzić moŜna, Ŝe wyniki są zbliŜone. Osoby z niepełnosprawnością 

umysłową uzyskały tam średnio 24,9 punktów. MoŜemy przypuszczać, Ŝe niezaleŜność w 

działaniu dotyczyć będzie przede wszystkim sposobu spędzania czasu, rodzaju działań i 

aktywności Ŝyciowych. Uzyskane wcześniejsze wyniki wskazują, Ŝe badani z 

niepełnosprawnością postrzegają udział w podejmowaniu wspólnych decyzji z rodziną, jako 

oznakę niezaleŜności i moŜliwości decydowania o sobie. Sytuacja ta moŜe wynikać równieŜ z 

tego, Ŝe w podejmowanych decyzjach potrzebują oni wsparcia od osób bliskich, czego nie 

odczuwają jako ingerencji w ich decyzje.  

Tabela 7.8 Wyniki badanych w zakresie poczucie niezaleŜności 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 101858,556 1 101858,556 11108,929 0,0000 

Intelekt 104,006 1 104,006 11,343 0,0010 
Praca 31,506 1 31,506 3,436 0,0657 

Intelekt * Praca 94,556 1 94,556 10,313 0,0016 
Błąd 1430,375 156 9,169   

Efekt główny czynnika Intelekt oraz efekt interakcyjny są istotne. 
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Tabela 7.9 Wyniki badanych grup w zakresie poczucia niezaleŜności 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 24,43 80 

Norma 26,04 80 
Efekt główny czynnika Praca jest bliski istotności. 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=10,313, p=,00160

 Pracuje
 Nie pracuje

24,10

27,25

24,75
24,82

upośledzenie norma intelektualna
23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

N
ie

za
le
Ŝn

oś
ć

 

 

Tabela 7.10 Wyniki czterech badanych grup w zakresie poczucia niezaleŜności 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 24,10 40 
Upośledzenie Nie pracuje 24,75 40 

Norma Pracuje 27,25 40 
Norma Nie pracuje 24,83 40 

 

Tabela 7.11 Wynik istotności róŜnic między grupami w zakresie poczucia niezaleŜności 

 Intelekt Posiadanie pracy {1} 24,10 {2} 24,75 {3} 27,25 {4} 24,83 
1 Upośledzenie Pracuje  0,3385 0,0000 0,2859 
2 Upośledzenie Nie pracuje 0,3385  0,0003 0,9119 
3 Norma Pracuje 0,0000 0,0003  0,0005 
4 Norma Nie pracuje 0,2859 0,9119 0,0005  

 

Poczucie moŜliwości działania u osób pełnosprawnych pracujących wiąŜe się w duŜej 

mierze z posiadaniem zatrudnienia. Własne zarobki sprawiają, Ŝe jednostka znacznie częściej 

postrzega siebie jako odpowiedzialną za własne Ŝycie. W okresie wczesnej dorosłości młody 

człowiek uniezaleŜnia się od rodziców, osób bliskich, przejmuje odpowiedzialność za własne 

decyzje, organizuje własne Ŝycie i podejmuje samodzielne wybory.  
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W przypadku osób z niepełnosprawnością umysłową pracujących poczucie 

moŜliwości działania, mimo posiadania pracy, jest niŜsze. Oprócz ograniczeń moŜliwości 

działania jakie często są spowodowane nadopiekuńczością rodzin i bliskich, moŜemy tu 

przypuszczać, Ŝe zaistniały jeszcze inne elementy. Pierwszy odnosi się do zaburzonego 

poczucia bezpieczeństwa i lęku jaki moŜe towarzyszyć osobom w sytuacji pracy. Podejmując 

pracę na otwartym rynku pracy są zmuszone wyjść z kręgu bliskich osób i podejmować nowe 

działania, nawiązywać nowe kontakty społeczne. Tu mogą pojawić się sytuacje trudne, 

problemowe, które wyzwalają lęk i zaburzają poczucie bezpieczeństwa. Powoduje to, Ŝe dla 

przezwycięŜenia tego poczucia braku bezpieczeństwa często prowokują utrzymywanie 

sytuacji uzaleŜniającej. Mimo posiadania własnych środków finansowych unikają 

podejmowania odpowiedzialności za własne decyzje i samodzielne Ŝycie, domagając się 

zdjęcia tego cięŜaru przez najbliŜsze osoby. Taka sytuacja utrwala poczucie uzaleŜnienia od 

innych, a co za tym idzie postrzegania siebie jako osoby o małych moŜliwościach 

samodzielnego działania. Zatem moŜemy powiedzieć, ze poczucie niezaleŜności w Ŝyciu 

codziennym zaleŜy nie tylko od warunków otoczenia, ale teŜ od samej jednostki, jej 

nastawienia Ŝyciowego. 

7.1.4. PrzynaleŜność do społeczności 

Umiejętność samostanowienie o sobie, a więc dokonywanie samodzielnych wyborów, 

inicjowanie działań, decydowanie o przyszłym Ŝyciu jest podstawą aktywnego procesu 

włączania się ludzi z niepełnosprawnością umysłową w nurt Ŝycia społecznego. Jest to 

elementem procesu integracji społecznej, który „nakierowany jest na wspólne Ŝycie ludzi w 

społecznych grupach i instytucjach, to znaczy na sytuację, w której ludzie się wzajemnie 

akceptują, wspierają i uzupełniają, niezaleŜnie od stwierdzonego lub niestwierdzonego 

upośledzenia” (Speck 2005 za: Kowalik 2007, s. 262). Wyznacznikiem poziomu odczuwanej 

integracji społecznej badanych jest poczucie przynaleŜności do określonej grupy społecznej, 

więzi z innymi ludźmi oraz aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. MoŜliwy do 

uzyskania przez badanych wynik wynosił minimalnie 10 punktów, a maksymalnie 30. 

Analiza wyników w tym zakresie ukazuje, Ŝe nie ma istotnych róŜnic w poczuciu 

przynaleŜności społecznej pomiędzy badanymi grupami. Analizując uzyskaną liczbę 

punktów, zauwaŜalna jest nieznaczna róŜnica w ich zakresie. NajwyŜszą ocenę w zakresie 

poczucia integracji społecznej wykazują osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące 

(21,63). Natomiast najniŜsze wyniki w tej sferze uzyskała grupa w normie intelektualnej 

niepracujące (21,20). W tabeli nr 7.12 przedstawione są wyniki poszczególnych grup 
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badanych. W porównywalnych badaniach przeprowadzonych przez R.L. Schalocka (za: 

Firkowska-Mankiewicz 1999) osoby z upośledzeniem oceniały kategorię integracji na 

poziomie 22,5, co jest nieznacznie wyŜszym wynikiem od uzyskanego w tych badaniach. 

Świadczy to o wyŜszym poczuciu przynaleŜności do społeczeństwa i aktywniejszym udziale 

w Ŝyciu społecznym badanych. 

Tabela 7.12 Wyniki wariancji w zakresie poczucia integracji społecznej 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 73017,025 1 73017,025 7622,482 0,0000 

Intelekt 0,625 1 0,625 0,065 0,7987 
Praca 3,600 1 3,600 0,376 0,5407 

Intelekt * Praca 0,400 1 0,400 0,042 0,8383 
Błąd 1494,350 156 9,579   

śaden z efektów nie jest istotny. 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,04176, p=,83835

 Pracuje
 Nie pracuje

21,63

21,40

21,23 21,20

upośledzenie norma intelektualna
20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

In
te

gr
ac

ja

 

 

Tabela 7.13 Wyniki czterech badanych grup w zakresie integracji społecznej 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 21,63 40 
Upośledzenie Nie pracuje 21,23 40 

Norma Pracuje 21,40 40 
Norma Nie pracuje 21,20 40 

  

Analizując wyniki uzyskane przez osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące 

zauwaŜalny jest pewien dysonans pomiędzy poczuciem przynaleŜności społecznej, a innymi 

kategoriami poczucia jakości Ŝycia. W kategorii zadowolenie czy moŜliwość działania grupa 
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ta otrzymała najniŜsze wyniki. Zakres tych kategorii równieŜ odnosi się do oceny pewnych 

sytuacji społecznych. Natomiast uzyskane najwyŜsze wyniki w zakresie przynaleŜności 

społecznej mogą świadczyć, Ŝe to poczucie przynaleŜności z jednej strony dotyczy poczucia 

więzi z własną rodziną i najbliŜszym otoczeniem, a z drugiej strony ma charakter Ŝyczeniowy. 

Badani z tej grupy duŜo częściej deklarowali aktywny udział w imprezach towarzyskich i 

rozrywkowych. Oznacza to chęć rozszerzania, przez te osoby, kontaktów społecznych, 

poznania nowych osób. Jednak to uczestnictwo społeczne wykracza poza sytuację pracy, w 

której nie zawsze badani dobrze się czują. Pytanie wprost o kontakty z sąsiadami świadczy, Ŝe 

ta przynaleŜność jest jednak róŜnie przez nich oceniana, w zaleŜności od sytuacji społecznej. 

Tylko w grupie z upośledzeniem umysłowym pracujących jest aŜ 9 osób, które uwaŜają, Ŝe 

sąsiedzi traktują ich źle lub bardzo źle i równie rzadko spotykają się z nimi. Sytuacja taka 

dotyczy równieŜ osób niepracujących z upośledzeniem. Zatem aktywny udział w Ŝyciu 

społecznym ma ograniczony wymiar w przypadku tych osób, a ich przynaleŜność społeczna 

dotyczy wybranych sfer Ŝycia społecznego. Potwierdza to końcowe pytanie z tej kategorii 

dotyczące oceny swojego Ŝycia jako nijakiego (1 pkt.) lub wartego przeŜycia (3 pkt.). W 

grupie osób z upośledzeniem umysłowym było najwięcej takich, które wybrały najniŜszą 

ocenę - 7 pracujących i 6 osób niepracujących. 

7.1.5. Samopoczucie fizyczne 

Ostatnią sferą mającą wpływ na ogólne poczucie jakości Ŝycia jest samopoczucie 

fizyczne. Oprócz samopoczucia psychicznego jest ono podstawą optymalnego 

funkcjonowania człowieka. Zdrowe ciało potrzebne jest jednostce, aby mogła odnaleźć w nim 

poczucie bezpieczeństwa. Sprawnie działający organizm jest bardziej stabilnym 

środowiskiem dla ludzkiej psychiki niŜ jakiekolwiek środowisko zewnętrzne (Reich, Jung za: 

Kowalik 2007, s. 184). Ocena badanych w zakresie samopoczucia fizycznego dotyczy 

poczucia sprawności, wytrwałości w codziennym funkcjonowaniu, odczuwanych zaburzeń i 

problemów fizycznych, oceny moŜliwości własnego organizmu i dbania o własną sprawność 

fizyczną. Badani oceniali swoje samopoczucie na podstawie 12 pytań, a ocena mogła 

oscylować w zakresie od 12 do 36 punktów. 

Uzyskane wyniki przez badanych w sferze oceny samopoczucia fizycznego nie 

róŜnicują grup w sposób istotny statystycznie. Analizując wyniki otrzymane przez 

poszczególne grupy i przedstawione w tabeli 7.15, zauwaŜyć moŜna, Ŝe najwyŜszą ocenę w 

tym zakresie mają badani w normie intelektualnej pracujące (24,78), natomiast osoby z 
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upośledzeniem umysłowym pracujące oceniają swoje Ŝycie w tym aspekcie najniŜszej 

(23,70).  

Tabela 7.14 Wyniki wariancji w zakresie oceny samopoczucie fizyczne 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 93460,556 1 93460,556 7336,418 0,0000 

Intelekt 17,556 1 17,556 1,378 0,2422 
Praca 0,756 1 0,756 0,059 0,8078 

Intelekt * Praca 6,806 1 6,806 0,534 0,4659 
Błąd 1987,325 156 12,739   

śaden z efektów nie jest istotny. 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=,53427, p=,46591

 Pracuje
 Nie pracuje

23,70

24,77

23,98

24,23

upośledzenie norma intelektualna
22,0

22,2

22,4

22,6

22,8

23,0

23,2

23,4

23,6

23,8

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0
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Tabela 7.15 Wyniki badanych w zakresie samopoczucia fizycznego 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 23,70 40 
Upośledzenie Nie pracuje 23,98 40 

Norma Pracuje 24,78 40 
Norma Nie pracuje 24,23 40 

 

Na poczucie własnej toŜsamości psychofizycznej składa się strumień wraŜeń jaki 

płynie z powierzchni i wnętrza naszego organizmu. Człowiek doświadcza własnej cielesności 

polegającej na ciągłym odczuwaniu wszystkich części ciała, przeŜywaniu stanów własnego 

ciała, przeŜywania stanów własnego organizmu (zmęczenia, bólu, energii) (Kowalik 2007, s. 

178). To wszystko nie pozostaje bez wpływu na psychikę człowieka, jego funkcjonowanie i 

poczucie własnego Ŝycia. Badacze od dawna podkreślali związek psychiki z ciałem (por. 



 

383

m.in. Freud, Fischer, Kowalik). Zatem samopoczucie fizyczne stanowi niezaprzeczalnie 

istotny aspekt poczucia jakości Ŝycia.  

NiŜsze wyniki otrzymane przez badanych z grup z upośledzeniem umysłowym 

wskazują, Ŝe niŜej oceniają oni sprawność własnego ciała, a takŜe częściej doświadczają 

zaburzeń w sferze fizycznej. W grupie osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących aŜ 

19 stwierdza, Ŝe ostatnio czuli się nie w pełni zdrowi. RównieŜ badani z niepełnosprawnością 

niepracujące mają najczęściej problem ze snem. Takie sygnały płynące z własnego ciała 

świadczą równieŜ o problemach natury psychicznej, stresie, którego te osoby mogą 

doświadczać, ze względu na swoją sytuację Ŝyciową.  

W grupie ankietowanych z upośledzeniem umysłowym pracujących pojawia się 

najwięcej badanych, którzy stwierdzają, Ŝe często lub czasami czują się fizycznie źle lub coś 

je boli (31 osób). 

W wypadku badanych z niepełnosprawnością umysłową moŜemy przypuszczać, Ŝe na 

ich ocenę własnego stanu fizycznego wpływ mają teŜ elementy norm kulturowych, które 

promują pewne wzorce wyglądu ciała i jego sprawności funkcjonalnej. We współczesnym 

świecie nacisk na ocenę jednostki w wymiarze cielesności jest silnie eksponowany, a ludzie 

często przypisują duŜą wartość sprawom wyglądu i sprawności (por. Turner 1992, Fox 1997). 

Ten punkt odniesienia powoduje postrzeganie własnej fizyczności w gorszej perspektywie. 

Postrzegane róŜnice pomiędzy promowanym obrazem a doświadczanymi odczuciami w 

obrębie sprawności i funkcjonowania własnego ciała sprawiają, Ŝe równieŜ ocena 

samopoczucia fizycznego jest niŜsza.  

7.1.6. Wynik ogólny poczucia jakości Ŝycia 

PowyŜsza analiza poszczególnych kategorii składa się na ogólny wynik poczucia 

jakości Ŝycia badanych. Wartość wyników globalnych uzyskanych przez badanych w 

Kwestionariuszu poczucia jakości Ŝycia mieści się w granicach od 52 do 156 punktów. 

Średnia teoretyczna dla tych wyników wynosi 104 punkty.  

Dla analiz uzyskanych wyników przyjęto, Ŝe wynik w przedziale 52 - 78 naleŜy do 

niskich, w przedziale 79 - 104 i 105 - 132 naleŜy do średnich, a przedziale 133 - 156 do 

wysokich. 

W zakresie ogólnych wyników poczucia jakości Ŝycia występują istotne statystycznie 

róŜnice między grupami. Czynnikiem róŜnicującym jest praca, poziomu intelektu oraz efekt 
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interakcyjny pomiędzy nimi. Wpływ poszczególnych czynników na uzyskane wyniki przez 

poszczególne grupy obrazują tabela 7.17 i tabela 7.18.  

Tabela 7.16 Wynik wariancji w zakresie poczucie jakości Ŝycia: 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 1926551,556 1 1926551,556 16535,809 0,0000 

Intelekt 566,256 1 566,256 4,860 0,0289 
Praca 4785,156 1 4785,156 41,072 0,0000 

Intelekt * Praca 514,806 1 514,806 4,419 0,0372 
Błąd 18175,225 156 116,508   

Efekty główne czynników Intelekt oraz Praca a takŜe efekt interakcyjny są istotne. 

 

Tabela 7.17 Wyniki badanych grup w zakresie poczucia jakości Ŝycia (czynnik intelektu). 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 107,85 80 

Norma 111,61 80 

 

Tabela 7.18 Wyniki badanych grup w zakresie poczucia jakości Ŝycia (czynnik pracy). 

Posiadanie pracy Średnia N 
Pracuje 115,20 80 

Nie pracuje 104,26 80 

 

Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=4,4186, p=,03715

 Pracuje
 Nie pracuje

111,53

118,88

104,18 104,35

upośledzenie norma intelektualna
102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

P
Jś

 

 

Analiza wyników otrzymanych przez wszystkie cztery grupy badanych w obszarze 

poczucia jakości Ŝycia ukazuje, Ŝe najwyŜej oceniają poziom zadowolenia z własnego Ŝycia 

osoby pracujące w normie intelektualnej (118,88), natomiast najniŜej osoby z upośledzeniem 

niepracujące (104,85). ZbliŜony wynik uzyskali badani w normie rozwojowej niepracujący 
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(104,35). Wyniki dla poszczególnych grup przedstawia tabela 7.19 Wszystkie cztery grupy ze 

swoimi ocenami plasują się w obrębie wyników średnich. Analiza poszczególnych wyników 

badanych w kaŜdej z grup ukazała, Ŝe osób z wynikami wysokimi (duŜe zadowolenie z 

jakości swojego Ŝycia) jest: w grupie upośledzonych umysłowo pracujących - 1 osoba, w 

grupie w normie intelektualnej pracujących - 4 osoby. Natomiast w grupie niepracujących, 

zarówno w normie jak i upośledzonych, takich osób nie było. Mówiąc o niskich wynikach 

moŜemy stwierdzić, Ŝe tylko jedna osoba w grupie osób z upośledzeniem umysłowym 

niepracujących uzyskała niski wynik.  

Tabela 7.19 Wyniki badanych grup w zakresie poczucia jakości Ŝycia 

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 111,53 40 
Upośledzenie Nie pracuje 104,18 40 

Norma Pracuje 118,88 40 
Norma Nie pracuje 104,35 40 

 

Tabela 7.20 Wynik istotności róŜnic między grupami w zakresie poczucia jakości Ŝycia 

 Intelekt Posiadanie pracy {1} 111,53 {2} 104,18 {3} 118,88 {4} 104,35 
1 Upośledzenie Pracuje  0,0027 0,0027 0,0034 
2 Upośledzenie Nie pracuje 0,0027  0,0000 0,9423 
3 Norma Pracuje 0,0027 0,0000  0,0000 
4 Norma Nie pracuje 0,0034 0,9423 0,0000  

 

Uzyskane odpowiedzi w poszczególnych grupach wskazują na widoczną róŜnicę w 

ocenie własnego Ŝycia przez jednostki posiadające i nieposiadające pracy. Mimo trudności i 

problemów z jakimi spotykają się osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy, jest 

ona czynnikiem wpływającym w sposób istotny na odczuwaną satysfakcję z jakości Ŝycia. 

Badani z niepełnosprawnością umysłową odczuwają róŜnicę, w stosunku do osób 

pełnosprawnych, w ocenie swoich kompetencji zawodowych i moŜliwości ich wykorzystania 

w aktualnej pracy. RównieŜ kontakty społeczne w pracy, a takŜe duŜa zaleŜność od 

przełoŜonego powoduje obniŜenie oceny własnej rzeczywistości funkcjonowania. Na ogólny 

wynik poczucia jakości Ŝycia wpływały, w tej grupie, niskie wyniki w zakresie zadowolenia, 

niezaleŜności w działaniu i samopoczucia fizycznego. 

W przypadku ankietowanych z upośledzeniem umysłowym niepracujących brak 

aktywności zawodowej wpływa zarówno na aktywność społeczną tych osób, jak i na 

moŜliwość podejmowania samodzielnych autonomicznych działań. ZbliŜone wyniki uzyskane 

przez osoby niepracujące w normie rozwojowej świadczą o podobnych trudnościach jakich 

doświadczają te obie grupy w okresie wczesnej dorosłości. MoŜemy tu stwierdzić, Ŝe badani z 
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obu grup czują swoją niŜszą wartość w wymiarze przydatności społecznej i wykorzystania 

posiadanych umiejętności, a takŜe czują się odsunięci na margines aktywnego Ŝycia 

społecznego. RównieŜ, co wykazały badania, ich kontakty społeczne nie do końca ich 

satysfakcjonują.  

Generalnie moŜemy powiedzieć, Ŝe badani w okresie wczesnej dorosłości, w grupach 

osób pracujących i niepracujących w podobny sposób oceniają swoje Ŝycie. Zarówno osoby 

w normie jak i z upośledzeniem zauwaŜają i odczuwają problemy i trudności dnia 

codziennego. RóŜnice występują w rodzaju tych bolączek i trudności, ale jednym z głównych 

problemów jest brak moŜliwości zatrudnienia. Średnie wyniki w tych badanych grupach 

wskazują na podobieństwo młodych dorosłych - zarówno pełnosprawnych jak i z 

niepełnosprawnością co do poziomu odczuwanej jakości Ŝycia w zaleŜności od posiadania 

pracy lub jej braku. 

Uzyskane wyniki są odmienne od tych jakie moŜna znaleźć w literaturze przedmiotu, 

które wskazują, Ŝe osoby niepełnosprawne intelektualnie często oceniają globalną jakość 

swojego Ŝycia tak samo wysoko lub wyŜej niŜ porównywane z nimi osoby sprawne 

intelektualnie. MoŜe to wynikać, z róŜnicy kulturowej i zakresu prowadzonych działań 

integracyjnych, które w krajach anglojęzycznych są szerzej prowadzone. Taką sytuację 

potwierdzają wyniki pracy, poświęconej analizie przystosowania społecznego osób 

czterdziestokilkuletnich (Hall i in. 2005). Badani deklarowali w nich dość wysoką ogólną 

satysfakcję z Ŝycia społecznego, mimo Ŝe miały znacznie mniej przyjaciół, znacznie uboŜsze 

doświadczenia społeczne (takie, jak wyjścia do klubu, kina), były mniej zaangaŜowane w 

Ŝycie lokalnej społeczności i odczuwały mniejszy dostęp do pomocy w sytuacji kryzysowej 

(często nie umiały wskazać nikogo, kto mógłby im pomóc w trudnej sytuacji) niŜ osoby 

sprawne intelektualnie. W innym badaniu, przeprowadzonym w grupie 80 młodych dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną i 120 osób rozwijających się prawidłowo (Bramston, 

Chipuer i Pretty 2005), osoby z niepełnosprawnością intelektualną wyŜej niŜ inni oceniały 

swoje zdrowie, ale były mniej zadowolone z bliskich relacji osobistych oraz Ŝycia w 

społeczności. Sytuacja taka była spowodowana wysoką samooceną swoich moŜliwości 

fizycznych i sprawności.  

7.2. Postawy wobec własnej przyszłości 

Podejmując rozwaŜania dotyczące lęków i obaw jednostki co do jej przyszłości nie 

sposób nie wspomnieć o sytuacji współczesnego świata. W dobie postępującej globalizacji, 
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która swoim zasięgiem obejmuje szereg procesów społecznych, ekonomicznych, 

gospodarczych i przekracza granice państw i narodów, człowiek funkcjonuje w ciągle 

zmieniającej się przestrzeni. Określeniami, które wiąŜą się z globalizacją i są formułowane 

przez róŜnych autorów do omawiania tego pojęcia, są „chaos kulturowy”, „niepewność 

kulturowa”, „niepewność systemowa”, „społeczeństwo bez reguł”, „rozpad”, „dezorientacja 

kulturowa” (Tarkowska 1997). ZauwaŜyć więc moŜna, Ŝe w centrum uwagi znajduje się brak 

ładu, niestabilność, zagubienie, poczucie dezorientacji, brak przewidywalności czy 

niepewność. Związane jest to z postępującymi zmianami i niestabilnością sytuacji, w której 

jednostka jest zmuszona do ciągłego dostosowywania się do nowych warunków, a najbliŜsza 

przyszłość staje się nieprzewidywalna. Inną trudnością jest sytuacja zaleŜności i przymusu, co 

J. Wertenstein-śuławski (za: Tarkowska 1997, s. 87) proponuje nazwać „niepewnością 

systemową”. Taką sytuację cechuje zmienność, płynność, bezkształtność, w której pewne 

normy i wartości giną, zacierają się, inne się wyłaniają. Z takiego poczucia nietrwałości 

wyrastają postawy takie jak pesymizm społeczny, lęk, obawy wobec przyszłości itp. U. Beck 

(za: Tarkowska 1997, s. 95) opisuje współczesną cywilizację jako źródło napięć, obaw i 

niepewności. Ład, porządek, przewidywalność to kategorie XIX - wieczne, nieprzystające do 

teraźniejszości. Nieudana prowizoryczność stosunków społecznych, niestabilność, zmienność 

i niepewność to charakterystyczne cechy Ŝycia społecznego w postindustrialnych 

społeczeństwach, zorientowanych na konsumpcję. L. Kołakowski (1990) wskazuje na 

negatywne konsekwencje szybko zachodzących zmian we współczesnym świecie, co 

powoduje powstawania stanu niekończącej się niepewności. Biorąc zatem pod uwagę opisaną 

sytuację współczesnego świata zrozumiałe stają się lęki i obawy osób w nim 

funkcjonujących.  

Obawy badanych osób co do ich przyszłości związane są równieŜ treściowo z 

obszarami społeczno-ekonomicznymi. Największy lęk badanych ze wszystkich grup 

związany jest z brakiem pracy i pieniędzy. Zarówno dla grup osób pracujących jak i 

bezrobotnych jest to najbardziej istotny czynnik warunkujący powodzenie w realizacji ich 

planów. Przyczyna taka moŜe być związana z niestabilną sytuacją społeczno-ekonomiczną w 

Polsce (bezrobocie, konkurencyjność na rynku pracy) i szybkimi zmianami jakie zachodzą w 

kraju. Najmniejsze obawy dotyczące braku pracy i pieniędzy są w grupie w normie 

pracujących. Największe obawy dotyczące tego obszaru mają jednostki niepracujące zarówno 

w normie (70%) jak i z upośledzeniem (77,50%). Podobne wyniki uzyskała M. Czerwińska- 

Jasiewicz (2003), która badała młodzieŜ w wieku 18-19 lat. Mieli oni podobne obawy 
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dotyczące swojej sytuacji finansowej i zawodowej w przyszłości jak respondenci w 

niniejszych badaniach. 

Niepewność związana z pracą i stroną materialną bytu jest toŜsama z celami i planami, 

jakie badani załoŜyli sobie do realizacji w swoim Ŝyciu. Pierwszoplanowe zadania badanych, 

we wszystkich grupach związane są z utrzymaniem, zmianą lub zdobyciem pracy. Z tym 

elementem funkcjonowania wiąŜą oni moŜliwość realizacji kolejnych planów: osobistych, 

rodzinnych. Zatem zrozumiałe jest jaką obawą napełnia ich pojawienie się problemów w tym 

zakresie.  

Kolejną trudną sytuacją, której obawiają się badani jest utrata wsparcia. MoŜna 

przypuszczać, Ŝe dotyczy to zwłaszcza wsparcia ze strony rodziny. Najwięcej obaw w tym 

zakresie mają osoby z upośledzeniem umysłowym pracujące (17,50%). Oznacza to, Ŝe praca 

jest czynnikiem obciąŜającym i stresującym dla tych osób i dlatego wymagają silniejszego 

wsparcia ze strony najbliŜszych. Utraty zdrowia, które generalnie determinuje całokształt 

działania człowieka i wpływa na jakość Ŝycia, najbardziej obawiają się osoby w normie 

rozwojowej pracujące (37,50%). Doceniają one jego wartość dla moŜliwości realizacji 

planów i załoŜeń Ŝyciowych w przyszłości. 

Mimo, Ŝe w planach badanych osób związki intymne i znalezienie partnera jest 

jednym z priorytetów do realizacji w najbliŜszej przyszłości, to badani nie wyraŜają obaw 

związanych z tym obszarem. Dotyczy to zarówno osób upośledzonych jak i w normie. 

Wyniki te są odmienne od uzyskanych w badaniach Ustasz (2004), gdzie osoby z 

upośledzeniem umysłowym w wieku 17-19 lat największe obawy wiąŜą z przyszłą rodziną i 

małŜonkiem. Obawiają się oni braku uczuć i ich stałości ze strony poślubionego partnera. 

Tabela 7.21 Obawy badanych dotyczące przyszłości 

Rodzaje lęków UP NP UN NN Razem 
brak pracy i pieniędzy  27 21 31 28 107 

 67,50% 52,50% 77,50% 70,00%  
brak wsparcia 7 4 4 4 19 

 17,50% 10,00% 10,00% 10,00%  
utrata zdrowia 5 15 5 6 31 

 12,50% 37,50% 12,50% 15,00%  
Inne 1 0 0 2 3 

 2,50% 0,00% 0,00% 5,00%  
Razem 40 40 40 40 160 

 

 Chi-kwadr. Df P 
Chi kwadrat Pearsona 20,3264 df=12 P=,06118 
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Jedną z negatywnych miar jakości Ŝycia jest poczucie beznadziejności mierzone Skalą 

Poczucia Beznadziejności Becka. Odnosi się ona do trzeciego elementu depresyjnej triady 

poznawczej - negatywnej i pesymistycznej oceny przyszłości. Poczucie beznadziejności 

zawiera się równieŜ w drugim poziomie tracenia jakości Ŝycia triady opisanej przez K. N. 

Tigges (za: Stelcer 1994, s. 108) Pierwszym jest bezradność związana z niemoŜnością 

zaspokojenia podstawowych potrzeb. Rozpacz, beznadziejność to drugi stopień utraty jakości 

Ŝycia. Polega on na niemoŜności dostrzeŜenia ani nadania swemu Ŝyciu jakiegokolwiek 

sensu. WiąŜe się to z utratą poczucia bezpieczeństwa i niemoŜności wypełnienia luki po tej 

stracie. Bezcelowość, bezuŜyteczność to najgłębszy i najbardziej pustoszący stopniem utraty 

jakości Ŝycia. Jest to stan straty świata wewnętrznego oraz jego wartości. WiąŜe się z 

niemoŜnością dostrzeŜenia jakichkolwiek pozytywnych stron własnej sytuacji, utraty celów w 

wymiarze osobistym, poczucia Ŝe jest się tylko cięŜarem dla rodziny. Stan ten przejawia się 

pojawianie się nieprzyjemnych stanów emocjonalnych od osamotnienia aŜ do depresji. 

Skala Poczucia Beznadziejności Becka składa się 20 twierdzeń, na które badani 

odpowiadali twierdząco lub przecząco, co zaleŜało od tego czy akceptowali przedstawione 

twierdzenie czy nie. Im większą liczbę punktów uzyskali badani, tym większe jest ich 

poczucie beznadziejności. Maksymalna liczba punktów to 20.  

Uzyskane wyniki wskazują Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowym (6,74) widzą swoją 

przyszłość znacznie pesymistyczniej niŜ osoby w normie intelektualnej (4,63). Zatem 

czynnikiem róŜnicującym w sposób istotny statystycznie badane grupy jest intelekt (p = 

0.0004). RównieŜ efekt interakcyjny wpływa w sposób istotny (p = 0,0123) na uzyskane 

wyniki poszczególnych grup.  

Tabela 7.22 Wyniki wariancji w zakresie poczucie beznadziejności badanych 

 SS Df MS F P 
Wyraz wolny 5164,256 1 5164,256 374,235 0,0000 

Intelekt 178,506 1 178,506 12,936 0,0004 
Praca 15,006 1 15,006 1,087 0,2987 

Intelekt * Praca 88,506 1 88,506 6,414 0,0123 
Błąd 2152,725 156 13,800   

Efekt główny czynnika Intelekt oraz efekt interakcyjny są istotne. 

 

Tabela 7.23 Wyniki skali poczucia beznadziejności badanych (czynnik intelektu) 

Intelekt Średnia N 
Upośledzenie 6,74 80 

Norma 4,63 80 
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Intelekt * Posiadanie pracy; Średnie waŜone
BieŜący efekt: F(1, 156)=6,4137, p=,01231

 Pracuje
 Nie pracuje

7,17

3,58

6,30

5,67

upośledzenie norma intelektualna
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

B
ec

k

 

 

Rozpatrując otrzymane wyniki w czterech badanych grupach (tabela 7.24) zauwaŜyć 

moŜemy, Ŝe najniŜszy wynik, a więc najmniej negatywne widzenie swojej przyszłości cechuje 

grupę osób w normie intelektualnej pracujących (NP - 3,58).  

Tabela 7.24 Wyniki badanych w zakresie poczucia beznadziejności  

Intelekt Posiadanie pracy Średnia N 
Upośledzenie Pracuje 7,17 40 
Upośledzenie Nie pracuje 6,30 40 

Norma Pracuje 3,58 40 
Norma Nie pracuje 5,67 40 

 

Tabela 7.25 Wynik istotności róŜnic między grupami w zakresie poczucia beznadziejności 

 Intelekt Posiadanie pracy {1} 7,17 {2} 6,30 {3} 3,58 {4} 5,67 
1 Upośledzenie Pracuje  0,2938 0,0000 0,0729 
2 Upośledzenie Nie pracuje 0,2938  0,0013 0,4529 
3 Norma Pracuje 0,0000 0,0013  0,0125 
4 Norma Nie pracuje 0,0729 0,4529 0,0125  

 

W okresie wczesnej dorosłości jednym z czynników umoŜliwiającym realizację 

kolejnych zadań rozwojowych jest praca. Zatem osoby posiadające taką moŜliwość, z 

większym optymizmem patrzą w przyszłość. Oceniają swoją przyszłość jako taką, która da im 

moŜliwość osiągnięcia tego czego pragną. Jednak wyniki badań wskazują, Ŝe praca nie 

zawsze spełnia rolę czynnika determinującego optymistyczne nastawienie do własnej 

przyszłości. Sytuacja zatrudnienia w grupie osób z upośledzeniem umysłowym nie wyzwala 

w badanych tak pozytywnego widzenia swojej przyszłości. Badani pracujący z 



 

391

niepełnosprawnością umysłową otrzymały najwyŜszy wynik wśród badanych (UP - 7,17), co 

wskazuje, Ŝe poczucie beznadziejności w tej grupie jest najwyŜsze. Jest to grupa, której 

członkowie najbardziej boją się utraty pracy w przyszłości (67,50% badanych). To jak duŜe 

znaczenie ma praca dla przyszłości badanych widać porównując uzyskane wyniki z 

wypowiedziami badanych na temat zakładanych do realizacji planów. Osiągnięcie celów 

uzaleŜniają oni w większości z moŜliwością zarobkowania i źródłem utrzymania (60% 

badanych). Zatem ta rozbieŜność między pracą, która nie do końca spełnia swoją rolę, a 

celami do realizacji powoduje, Ŝe przyszłość jawi się pesymistycznie. Staje się to podstawą 

poczucia beznadziejności, które wynika z sytuacji, gdy osoby bez obiektywnej podstawy 

przewidują negatywne wyniki własnych działań i realizacji waŜnych celów w Ŝyciu. Taką 

właśnie perspektywę przyszłości jako niepewnej i mglistej ma aŜ 18 osób z grupy osób z 

upośledzeniem umysłowym pracujących (NP - 12,UN - 19, NN - 15). Perspektywy jakie 

widzą przed sobą wydają się większości badanym raczej nieprzyjemna niŜ przyjemna (UP - 

21 osób, UN - 21, NP - 11, NN - 15).  

MoŜna zatem sądzić, Ŝe ta grupa badanych swoją sytuację pracy nie postrzega jako 

sytuacji stabilnej, pewnej dającej moŜliwość realizacji kolejnych planów Ŝyciowych, w 

których niezbędne jest zaplecze materialne. Tu naleŜy przytoczyć ponowną zwrócić uwagę na 

to, Ŝe jakość Ŝycia zawodowego jest istotnym elementem jakości Ŝycia. Na jakość Ŝycia 

zawodowego składa się system czynników indywidualnych, a takŜe związków zachodzących 

pomiędzy ludźmi w sytuacji pracy oraz klimatu organizacyjnego (Skrzypek 2007). Te 

elementy mogą odgrywać istotną rolę w samopoczuciu badanych w pracy. MoŜna 

przypuszczać, Ŝe mimo posiadania pracy, zatem obiektywnie dobrej sytuacji, badani 

postrzegają ją subiektywnie jako taką, która nie stanowi stabilnej podstawy do realizacji 

zakładanych planów. 

W przypadku osób niepracujących upośledzonych, perspektywa zdobycia pracy 

wydaje im się trudną sprawą. Jednocześnie brak pracy determinuje realizację kolejnych 

planów Ŝyciowych. Taka sytuacja powoduje, Ŝe odczuwają beznadziejności w wyŜszym 

stopniu niŜ osoby pełnosprawne niepracujące. 

7.3. Podsumowanie 

Badania omówione w tym rozdziale miały na celu dokonania analizy subiektywnej 

oceny jakości Ŝycia przez badane grupy. W ocenie poczucia jakości Ŝycia uwzględnionych 

zostało pięć zakresów. 
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1. Pierwszym elementem było poczucie satysfakcji z sytuacji Ŝyciowej. Badani w normie 

rozwojowej otrzymują przeciętnie wyŜszy wynik niŜ z upośledzeniem umysłowym. 

Analizując sytuacje Ŝyciowe tych osób moŜemy stwierdzić, Ŝe często mają one większe 

trudności w codziennym Ŝyciu niŜ osoby pełnosprawne. Pojawiające się problemy z 

pozyskaniem pracy lub jej utrzymaniem, odczuwanie trudności w kontaktach społecznych 

(naznaczonych stereotypami społecznymi) powoduje, Ŝe ocena rzeczywistości w 

odniesieniu do oczekiwań badanych jest niŜsza.  

2. Kolejną sferą oceny była produktywność, która wiąŜe się bezpośrednio z sytuacją pracy. 

Ten element spowodował, Ŝe ocena tej sfery przez osoby z niepełnosprawnością 

umysłowo niepracujących była najniŜsza. Grupa badanych z upośledzeniem umysłowym 

posiadających pracę oceniała tę sferę niŜej niŜ ich rówieśnicy w normie rozwojowej. 

Zatem praca mimo pozytywnych aspektów powoduje pojawianie się nowych trudności i 

problemów, które wpływają na poczucie jakości Ŝycia.  

3. W strefie niezaleŜności Ŝyciowej najwyŜsze wyniki uzyskała grupa osób w normie 

intelektualnej pracująca Inne grupy badanych uzyskały zbliŜone wyniki. Generalnie 

moŜemy powiedzieć, Ŝe otrzymane wyniki we wszystkich grupach plasują się w górnej 

granicy wyników, co oznacza, Ŝe badani w duŜym stopniu mają poczucie niezaleŜności i 

samostanowienia o sobie. Oznacza to, Ŝe mimo duŜego związku emocjonalnego i 

potrzeby wsparcia ze strony najbliŜszych osoby z upośledzeniem umysłowym mają 

poczucie autonomii społecznej i moŜliwości stanowienie o sobie.  

4. Sfera poczucia przynaleŜności społecznej jest istotnym wskaźnikiem realizacji idei 

integracji społecznej wobec badanych. Uzyskane wyniki w tym zakresie ukazują, ze nie 

ma istotnych i znaczących róŜnic w poczuciu przynaleŜności społecznej pomiędzy 

badanymi grupami. Wynik ten świadczy o dobrym kierunku podejmowanych działań 

wobec osób z niepełnosprawnością, ale świadczy teŜ o zmianie postawy samych jednostek 

z niepełnosprawnością z biernego do aktywnego uczestnika Ŝycia społecznego. 

5. Ocena poczucia badanych w zakresie sfery samopoczucia fizycznego ukazuje tendencję 

osób z upośledzeniem umysłowym do niŜszego oceniania jej w porównaniu do ocen osób 

pełnosprawnych. Dotyczy to zwłaszcza badanych pracujących z upośledzeniem 

umysłowym. MoŜemy tu wnioskować, Ŝe jest to jeden z tych elementów zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy, który powoduje negatywną ocenę własnych moŜliwości 
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fizycznych, ale moŜe teŜ wskazywać na większą ilość zaburzeń zdrowia jakie związane są 

z posiadaną niepełnosprawnością umysłową. 

6. Reasumując uzyskane wyniki przez wszystkie cztery grupy badanych w obszarze 

poczucia jakości Ŝycia moŜna wskazać, Ŝe najwyŜej oceniają poziom zadowolenia z 

własnego Ŝycia osoby pracujące w normie intelektualnej, kolejno badani pracujący z 

upośledzeniem umysłowym i najniŜej osoby z upośledzeniem niepracujące. Zatem 

moŜemy tu podjąć się próby sformułowania pewnych wniosków. Praca na otwartym 

rynku pracy jest elementem, który oprócz korzystnych zmian w Ŝyciu osób z 

niepełnosprawnością wpływa równieŜ na odczuwanie pewnych negatywnych 

doświadczeń. NiezaleŜnie od tego naleŜy podkreślić jej znaczące miejsce w budowaniu 

poczucia jakości Ŝycia badanych. Pozwala to potwierdzić tezę, Ŝe podniesienie jakości 

Ŝycia młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną wiąŜe się z pełnym ich 

uczestnictwem w Ŝyciu społecznym na takich samych warunkach jak jednostek 

pełnosprawnych. 

7. Elementem, który moŜe wpłynąć na poczucie jakości Ŝycia jest poczucie beznadziejności 

swojej sytuacji Ŝyciowej. Uzyskane wyniki, w tym zakresie wskazują Ŝe osoby z 

upośledzeniem umysłowym widzą swoją przyszłość znacznie pesymistyczniej niŜ osoby 

w normie intelektualnej. NajniŜszy wynik uzyskała grupa z upośledzeniem umysłowym 

pracująca. Zatem moŜemy tu wnioskować, Ŝe o ile badani są zadowoleni z obecnej 

sytuacji to postrzeganie swojego Ŝycia w przyszłości jako zadowalającego jest w sytuacji 

zagroŜenia. MoŜna zatem sądzić, Ŝe ta grupa badanych swoją sytuację pracy nie postrzega 

jako sytuacji stabilnej, pewnej dającej moŜliwość realizacji kolejnych planów Ŝyciowych, 

w których niezbędne jest zaplecze materialne.  

8. Zebrany materiał badawczy wskazuje na potrzebę podejmowania kolejnych analiz sytuacji 

pracy osób z niepełnosprawnością umysłową na otwartym rynku pracy w celu 

eliminowania elementów obniŜających jakość Ŝycia tych osób i wprowadzania bardziej 

efektownych działań normalizujących.  
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ROZDZIAŁ 8 
Dyskusja i synteza wyników badań  

 

8.1. Wnioski i stwierdzone współzaleŜności 

Wnioski dotyczące szczegółowych analiz wyników badań były wyprowadzane po 

kaŜdym rozdziale, zatem poniŜej główny nacisk połoŜony zostanie na przedstawienie 

konkluzji uogólniających i współzaleŜności między zmiennymi. 

Analiza wyników dotycząca indywidualnego i społecznego połoŜenia badanych 

pozwala na sformułowanie następujących ustaleń: 

1. Osoby z upośledzeniem umysłowym charakteryzują się większymi problemami 

medycznymi niŜ badani w normie rozwojowej. Problemy zdrowotne występowały w 

okresie rozwojowym, ale teŜ są obecne w Ŝyciu badanych w okresie wczesnej dorosłości. 

MoŜna tu załoŜyć, Ŝe sytuacja zdrowotna nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji 

Ŝyciowej badanych, a w szczególności ich zatrudnienia.  

2. Badani funkcjonując w środowisku ludzi pełnosprawnych kształtują swój obraz w 

porównaniu zarówno do osób pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością. Ocena 

wyników badania z perspektywy porównania społecznego obu grup, które ma znaczenie 

dla normatywnego rozwoju Ja, wskazuje zasadniczy wniosek. Osoby z upośledzeniem 

umysłowym mają poczucie odmienności od rówieśników. Takie przekonanie o własnej 

odmienności czy gorszym statusie, nie sprzyja rozwijaniu własnych moŜliwości i 

osiągnięciu satysfakcji z Ŝycia. PoniewaŜ rozwój Ja dokonuje się w toku interakcji z 

otoczeniem społecznym naleŜy wzmocnić oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne 

w stosunku do osób z upośledzeniem umysłowym, które pozwolą na wzmocnienie 

własnego Ja. Jednocześnie takie działania pozwolą na rozwój satysfakcjonujących 

kontaktów interpersonalnych, a tym samym na polepszenie ich jakości, a co za tym idzie 

zwiększenie aktywności społecznej tych osób.  

3. Przeprowadzona analiza wyników w zakresie posiadanego systemu wartości wskazuje na 

brak zasadniczych róŜnic pomiędzy badanymi grupami. Młodzi dorośli ze wszystkich 

grup uwaŜają za priorytetowe takie wartości jak miłość, rodzina, praca zawodowa. MoŜna 

zatem stwierdzić, Ŝe porównanie międzygrupowe wykazało, Ŝe badani w okresie wczesnej 

dorosłości kierują się wartościami, które pozwalają im na realizację zadań rozwojowych 

tj.: zyskanie partnera Ŝyciowego, załoŜenie rodziny czy zdobycie stałego zatrudnienia. 
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Hierarchia wartości badanych jest zbieŜna z wyznaczanymi przez nich celami Ŝyciowymi. 

MoŜna tu załoŜyć, Ŝe w przypadku badanych wartości stały się przedmiotem celów 

Ŝyciowych, ale jednocześnie stały się teŜ czynnikiem ich selektywności. U osób z 

niepełnosprawnością umysłową, podobnie jak u ich pełnosprawnych rówieśników, 

występują procesy planowania. Podobieństwo dotyczy równieŜ treści planów i realizmu 

projektowanych celów Ŝyciowych. Głównym elementem planów jest praca zawodowa. 

Osoby upośledzone oczekują pomocy i wsparcia w tym zakresie, poniewaŜ w posiadaniu 

zatrudnienia widzą moŜliwość samodzielnego i godnego Ŝycia w społeczeństwie osób 

pełnosprawnych. 

4. MoŜliwość realizacji siebie i swoich planów wiąŜe się z odczuwaniem sensu Ŝycia przez 

jednostkę. Wniosek wypływający z analiz pozwala stwierdzić, Ŝe osoby z upośledzeniem 

charakteryzują się niŜszym niŜ grupy badanych pełnosprawnych poczuciem sensowności 

Ŝycia. Szczególne znaczenie dla poczucia sensu Ŝycia ma brak pracy, która wpływa na 

ocenę przyszłości i podejmowane działania. 

5. Człowiek jako istota społeczna odczuwa związki z innymi ludźmi, ale teŜ samotność. 

Reasumując wyniki badań w tym zakresie moŜna stwierdzić, Ŝe osoby upośledzone 

umysłowo częściej odczuwają osamotnienie w relacjach społecznych z innymi ludźmi 

mimo generalnego zadowolenia z kontaktów z otoczeniem. Jednak w przypadku osób 

pełnosprawnych są to kontakty powierzchowne, nacechowane kulturowymi i społecznymi 

normami. Powoduje to poczucie osamotnienia u jednostek z niepełnosprawnością 

umysłową, które jest wynikiem niemoŜności zaspokojenia potrzeby więzi emocjonalnej z 

otaczającymi ją ludźmi, zwłaszcza z grupą rówieśniczą osób pełnosprawnych, z którymi 

kontaktują się w sytuacji pracy i Ŝyciu codziennym. 

6. Z powyŜszych rozwaŜań wynika konkluzja, Ŝe okres wczesnej dorosłości jest 

zdeterminowany sytuacją posiadania pracy lub jej braku. Osoby z niepełnosprawnością 

umysłową, tak jak ich rówieśnicy, planują własną przyszłość i kierują się podobnym 

systemem wartości. Trudności przez nich odczuwane dotyczą jakości kontaktów 

społecznych i poczucia odmienności w stosunku do pełnosprawnych rówieśników. Ta 

złoŜona sytuacja wskazuje na konieczność podejmowania działań zwiększających 

moŜliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową, co przyczynia się do 

podniesienie ich samooceny i zmniejszy poczucie inności i odmienności w kontaktach 

społecznych. 
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Omawiając społeczne uwarunkowania funkcjonowania badanych osób zwrócono 

uwagę na sieć społecznych uwarunkowań i relacje jednostka - środowisko. Analiza wpływu 

środowisk dotyczy tego najbliŜszego jakim jest rodzina i kolejnych jakimi są środowiska 

edukacji, pracy, kontaktów rówieśniczych. Wnioski wypływające z analizy wyników badań 

dotyczących społeczno-edukacyjnego kontekstu poczucia jakości Ŝycia formułują się 

następująco: 

1. Rodzice badanych osób z upośledzeniem umysłowym są niŜej wykształceni, w 

porównaniu do rodziców badanych pełnosprawnych. Zakres dochodów w poszczególnych 

grupach wskazuje na gorsze połoŜenie materialne rodzin biologicznych osób z 

upośledzeniem umysłowym, z którymi badani zamieszkują. Taka sytuacja potwierdza tezę 

wielokrotnie sprawdzoną przez innych badaczy określających gorsze połoŜenie 

materialno-społeczne rodzin dzieci niepełnosprawnych. Sposób wychowania częściej 

nacechowany był stosowaniem kar, postawą obojętności niŜ w przypadku osób 

pełnosprawnych. MoŜemy tu sądzić, Ŝe rodzice mieli trudności ze zrozumieniem zakresu 

moŜliwości swoich niepełnosprawnych dzieci i zaakceptowaniem ich problemów. Osobą 

sterującą procesem wychowania była najczęściej matka. Rodzice jednostek z 

niepełnosprawnością starali się przygotować je do Ŝycia w pełnosprawnym środowisku 

poprze wdraŜanie do rozumienia znaczenia kontaktów z innymi ludźmi, wpajaniu 

znaczenia wartości stosunków międzyludzkich. W środowisku rodzinnym badani mieli 

pewien wpływ na podejmowane decyzje dotyczące ich Ŝycia. Zatem w przypadku ludzi z 

upośledzeniem umysłowym uznanie ich autonomii jest częściowo ograniczone i 

nadzorowane przez osoby z najbliŜszego otoczenia. Osoby z którymi badani z 

upośledzeniem spędzają najwięcej czasu są rodzice i rodzeństwo. Jest to zgodne z danymi 

innych badaczy, którzy wskazują, Ŝe rodzina nadal stanowi najwaŜniejsze środowisko 

kontaktów społecznych osób upośledzonych. Pełnosprawni częściej swój czas poświęcają 

kontaktom z osobami płci przeciwnej, co jest zrozumiałe w okresie poszukiwania partnera 

do załoŜenia rodziny. 

2. Kontekst zawodowy poczucia jakości Ŝycia wskazuje na znaczenie rodzaju wykonywanej 

pracy, jej strony organizacyjnej i stosunków tam panujących. Badane osoby z 

upośledzeniem rzadziej od osób pełnosprawnych pracują w wyuczonym zawodzie. W 

sytuacji pracy badani z niepełnosprawnością stwierdzają, Ŝe rzadko postrzegane są jako 

osoby o większych kompetencjach niŜ inni pracownicy. Wyniki wskazują, Ŝe rzadziej 

postrzegają oni pracę jako sytuację, która zapewnia im spokojny byt i zaspakaja ich 
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potrzeby materialne. Na pomoc bardziej doświadczonych współpracowników częściej 

mogą liczyć pełnosprawni. RównieŜ przełoŜeni traktują osoby niepełnosprawne jak 

innych pracowników i rzadko wspierają ich w wykonywaniu powierzonych zadań. 

Potwierdza to tezę o ciągle istniejących stereotypach dotyczących osób z upośledzeniem 

w społeczeństwie. Otrzymywane wynagrodzenie, w odczuciu większości badanych z 

upośledzeniem umysłowym, jest niŜsze niŜ innych pracowników. Poczucie nierówności w 

tym aspekcie powoduje trudności w korzystaniu z dóbr i usług przeznaczonych do 

powszechnego uŜytku. Z analiz tych wynika, Ŝe zatrudnienie osób z niepełnosprawnością 

umysłową wymaga podjęcia działań w zakresie zmian przepisów, oddziaływań na 

pracodawców i podejmowania działań w zakresie zmian w nastawieniach społecznych. 

Mimo tego badani z upośledzeniem uwaŜają, Ŝe praca daje im moŜliwość nawiązywania 

nowych, satysfakcjonujących kontaktów społecznych. Jest to szczególnie optymistyczny 

aspekt, świadczący o coraz większej moŜliwości integracji ze środowiskiem 

pełnosprawnych. 

3. Realizacja zadań rozwojowych przez badane osoby z upośledzeniem umysłowym 

wskazuje, Ŝe nie róŜnią się zasadniczo w tej kwestii od pełnosprawnych rówieśników. 

Jednak na podejmowanie ich realizacji mają wpływ uwarunkowania ekonomiczne, 

posiadanie pracy i postrzeganie swojej przyszłości. Dotyczy to szczególnie sytuacji 

załoŜenia rodziny i wejścia w związek małŜeński. Czynnikiem najbardziej 

ograniczającym jest tu brak środków finansowych pozwalających na samodzielne 

zamieszkanie. Generalnie większość badanych wchodzących w samodzielne Ŝycie 

korzysta w znacznym stopniu z wsparcia finansowego swoich rodzin generacyjnych. We 

współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych jest to częsta sytuacja. Zatem jednostki 

z upośledzeniem umysłowym nie odbiegają w tym zakresie od osób pełnosprawnych. 

4. Wsparcie jest niezbędnym elementem w procesie normalizacji warunków Ŝycia osób 

niepełnosprawnych umysłowo. Znaczący poziom pomocy otrzymują upośledzeni 

umysłowo od swoich rodzin, które są postrzegane jako krąg zabezpieczenia społecznego, 

do którego badani mogą się zwrócić w trudnych chwilach. Natomiast małe znaczenie 

badani przypisują instytucjom funkcjonujących w ich otoczeniu. Zatem po raz kolejny 

naleŜy podkreślić konieczność wdroŜenia lepszego przepływu informacji do osób 

upośledzonych dotyczącego moŜliwości pomocowych tych instytucji. Dotyczy to 

zwłaszcza instytucji zajmujących się kształceniem. Badani z upośledzeniem oczekują od 

nich pomocy w zakresie znalezienia pracy poprzez doskonalenie zawodowe, 
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umoŜliwienie im zmiany profilu zawodowego a co za tym idzie umoŜliwienia znalezienia 

się na otwartym rynku pracy. 

5. Przestawione wyniki w zakresie dystansu społecznego wskazują na istnienie niechęci do 

jednostek z upośledzeniem umysłowym i postrzegania ich jak osób najmniej 

akceptowanych spośród innych kategorii osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie 

ankietowani w normie okazują współczucie i chęć pomocy, ale nie bezpośredniej. 

MoŜemy zatem stwierdzić, Ŝe przychylne nastawienie ma zatem bardziej deklaratywny 

charakter. Dodatkowo postawy wobec osób z upośledzeniem umysłowym cechuje 

rozbieŜność pomiędzy werbalnie deklarowanymi postawami, a postawami rzeczywistymi.  

Wyniki uzyskane w zakresie oceny przez badanych jakości Ŝycia ukazują poziom 

zadowolenia w pięciu sferach i pozwalają na sformułowanie wniosków: 

1. Satysfakcja Ŝyciowa badanych z upośledzeniem umysłowym jest niŜsza niŜ osób 

pełnosprawnych. Analizując sytuacje Ŝyciowe tych osób moŜemy stwierdzić, Ŝe często 

mają one większe trudności w codziennym Ŝyciu niŜ osoby pełnosprawne. Pojawiające się 

problemy z pozyskaniem pracy lub jej utrzymaniem, odczuwanie trudności w kontaktach 

społecznych (naznaczonych stereotypami społecznymi) co powoduje, Ŝe ocena 

rzeczywistości w odniesieniu do oczekiwań badanych jest niŜsza.  

2. W zakresie produktywności osoby pracujące z upośledzeniem umysłowym postrzegają tą 

sferę gorzej niŜ pełnosprawni. Zatem praca mimo pozytywnych aspektów nie przyczynia 

się u nich do poczucia pełnego dobrostanu w tym zakresie.  

3. W sferze niezaleŜności Ŝyciowej wyniki wszystkich grup są zbliŜone, co oznacza, Ŝe 

wszyscy badani w duŜym stopniu mają poczucie niezaleŜności i samostanowienia o sobie. 

Wskazuje to, Ŝe mimo potrzeby wsparcia osoby z upośledzeniem umysłowym odczuwają 

swoją autonomię społeczną. Jest to przyczynek do zmian jaki następują w 

funkcjonowaniu badanych w pełnosprawnym środowisku i realizacji idei normalizacji 

Ŝycia tych osób. Potwierdzają to wyniki uzyskane w sferze przynaleŜności społecznej, 

które ukazują, Ŝe nie ma istotnych i znaczących róŜnic w poczuciu przynaleŜności 

społecznej pomiędzy badanymi grupami. Jest to optymistyczny wynik, który świadczy o 

dobrym kierunku podejmowanych działań wobec osób niepełnosprawnych i o zmianie 

podejścia tych osób z biernego do aktywnego uczestnika Ŝycia społecznego. 
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4. Sfera samopoczucia fizycznego oceniana jest przez osoby z upośledzeniem umysłowym 

niŜej niŜ przez badanych pełnosprawnych. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę, Ŝe w tej 

grupie częściej występują zaburzenia zdrowotne.  

Całkowite wyniki w zakresie poczucia jakości Ŝycia w poszczególnych grupach 

wskazują, Ŝe najwyŜej oceniają poziom zadowolenia z własnego Ŝycia osoby pracujące w 

normie intelektualnej, kolejno osoby pracujące z upośledzeniem umysłowym. Natomiast 

najniŜej osoby upośledzone niepracujące. Zatem moŜemy tu podjąć próbę sformułowania 

wniosku o znaczeniu pracy zawodowej w osiąganiu wysokiego poczucia jakości Ŝycia 

badanych zarówno pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością. Pozwala to potwierdzić tezę, 

Ŝe podniesienie jakości Ŝycia młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 

wiąŜe się z pełnym ich uczestnictwem w Ŝyciu społecznym na takich samych warunkach jak 

osób pełnosprawnych, włączając w to udział w wytwarzaniu dóbr. 

Pełen obraz poczucia jakości Ŝycia wymaga uwzględnienia elementu jaki jest jego 

negatywna ocena czyli poczucie beznadziejności. Uzyskane wyniki, w zakresie poczucia 

beznadziejności badanych, wskazują Ŝe osoby z upośledzeniem umysłowym widzą swoją 

przyszłość znacznie pesymistyczniej niŜ osoby w normie intelektualnej. Zebrany materiał 

badawczy wskazuje na potrzebę podejmowania kolejnych analiz sytuacji osób z 

niepełnosprawnością umysłową na otwartym rynku pracy w celu eliminowania elementów 

obniŜających ich jakość Ŝycia i wprowadzania bardziej efektownych działań normalizujących.  

Wykorzystując uzyskane wyniki badań moŜna dokonać próby sformułowania 

wniosków dotyczących stwierdzonych w badaniach zaleŜności. Zatem kolejnym elementem 

opisu poczucia jakości Ŝycia badanych grup jest poddanie analizie wszystkich zmiennych 

niezaleŜnych mających wpływ na poczucie jakości Ŝycia i odnalezienie zaleŜności pomiędzy 

ich poziomem a poziomem jakości Ŝycia. W tym celu zastosowano regresję krokową 

wsteczną. Biorąc pod uwagę omówione wcześniej zmienne czyli sens Ŝycia, poczucie 

osamotnienia, samoocenę badanych w sferze fizycznej (SF), umysłowej (SU), działania (SD), 

emocjonalno - motywacyjnej (SEM), społecznej (SS), stosunku do przyszłości (SP), na 

zmienna zaleŜną jaką jest Poczucie Jakości śycia uzyskano wyniki istotne statystycznie. 

Algorytm wybrał do modelu dwie zmienne, których zmiana wpływa na poczucie jakości 

Ŝycia badanych. 
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Ze wszystkich zmiennych branych pod uwagę na Poczucie Jakości śycia istotnie 

wpływają tylko wyniki skal: Skala Osamotnienia UCLA, Kwestionariusz Samowiedzy i 

Samooceny w zakresie sfery fizycznej SF. 

Tabela 8.1 Wpływ istotnych statystycznie zmiennych na poczucie jakości Ŝycia we wszystkich grupach 
badanych 

R= 0,57 R2= 0,33 skoryg. R2= 0,32    
F(3,156)=25,413 p<,00000 Błąd std. estymacji: 10,175    

 BETA Błąd st. BETA B Błąd ST. B T(156) Poziom p 
W. wolny   114,4962 5,9099 19,3735 0,0000 

UCLA -0,3572 0,0766 -0,4623 0,0992 -4,6610 0,0000 
SF 0,2346 0,0677 0,5383 0,1554 3,4645 0,0007 

Współczynnik korelacji wielokrotnej wynosi = 0,57 
Współczynnik determinacji = 0,332 
Poprawiony współczynnik determinacji = 0,32 

 

Wpływ poszczególnych zmiennych moŜna tłumaczyć następująco. Związek między 

poziomem poczucia samotności, a poziomem poczucia jakości Ŝycia jest ujemny - wraz ze 

wzrostem poczucia osamotnienia maleje poczucie jakości Ŝycia. Natomiast związek między 

samooceną w sferze fizycznej, poczuciem jakości Ŝycia jest dodatni. Wzrost samooceny 

powoduje pojawianie się wyŜszej oceny własnej jakości Ŝycia. Wpływ tych dwóch 

predykatorów dotyczy wszystkich grup badanych, natomiast warte przytoczenia są wyniki 

regresji wykonanej dla kaŜdej z badanych grup. 

W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym pracujących istotny wpływ na 

poczucie jakości Ŝycia ma poczucie osamotnienia (Skala Osamotnienia UCLA). Związek 

pomiędzy tymi zmiennymi jest ujemny. Wzrost poczucia osamotnienia sprzyja obniŜeniu 

poczucia jakości Ŝycia.  

Tabela 8.2 Istotny predykator jakości Ŝycia dla grupy osób upośledzonych umysłowo pracujących 

R= 0,41 R2= 0,17 Skoryg. R2= 0,15   
F(1,38)=7,6515 p<,00871 Błąd std. estymacji: 12,462   

 BETA Błąd ST. BETA B Błąd st. B t(38) Poziom p 
W. wolny   131,9861 7,6549 17,2419 0,0000 

UCLA -0,4094 0,1480 -0,5200 0,1880 -2,7661 0,0087 

 

ZaleŜność poczucia jakości Ŝycia od poczucia osamotnienia pozwala na 

sformułowanie w przypadku tej grupy pewnych wniosków. Funkcjonowanie osób z 

upośledzeniem umysłowym na otwartym rynku pracy jest obarczone pewnymi trudnościami. 

Dotyczą one kontaktów społecznych z osobami pełnosprawnymi. Poczucie osamotnienia 

pojawia się w momencie braku satysfakcji z kontaktów społecznych, oddalenia się od 

otoczenia społecznego, braku szczególnych emocjonalnych więzi z otaczającymi ludźmi. 
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MoŜna sądzić, Ŝe poczucie niŜszych kompetencji, obniŜone moŜliwości wpływają na 

powstawanie dystansu pomiędzy osobami pełnosprawnymi i z niepełnosprawnością 

umysłową. Nie bez znaczenia na poziom osamotnienia są ujawnione nastawienia ze strony 

otoczenia. Brak pełnej akceptacji, obojętność, brak oparcia i bliskich relacji z innymi ludźmi 

moŜe potęgować poczucie samotności. Zatem miejsce pracy wiąŜe się z wejściem osoby z 

niepełnosprawnością umysłową w satysfakcjonujący lub nie klimat społecznych kontaktów, 

który wpływa na zakres poczucia samotności a kolejno na poczucie jakości Ŝycia. 

W przypadku osób w normie intelektualnej pracujących poczucie jakości Ŝycia zaleŜy 

w sposób istotny od poziomu samooceny w poszczególnych sferach (Kwestionariusz 

Samowiedzy i Samooceny), od poczucia osamotnienia (Skala Osamotnienia UCLA). Związek 

pomiędzy poszczególnymi2 zmiennymi jest zarówno ujemny jak i dodatni.  

Tabela 8.3 Istotny predykator jakości Ŝycia dla grupy osób w normie intelektualnej pracujących 

R= 0,92 R2= 0,85 Skoryg. R2= 0,82   
F(7,32)=26,095 p<,00000 Błąd std. estymacji: 4,5450   

 BETA Błąd st. BETA B Błąd st. B t(32) Poziom p 
W. wolny   81,4849 16,4418 4,9560 0,0000 

Suma funkcjonalna 0,1727 0,0773 4,1424 1,8544 2,2339 0,0326 
Skala osamotnienia UCLA -0,2312 0,0998 -0,3178 0,1371 -2,3178 0,0270 

Samoocena sfery fizycznej SF 0,1896 0,0873 0,4368 0,2011 2,1722 0,0374 
Samoocena sfery działania SD 0,2175 0,0977 0,8536 0,3832 2,2272 0,0331 
Samoocena sfery emocjonalno- 

Motywacyjnej SEM 
-0,2229 0,0948 -0,6110 0,2597 -2,3525 0,0250 

Samoocena sfery  
produktywności SP 

0,2977 0,1186 1,1998 0,4781 2,5093 0,0174 

 

Znaczenie wielu elementów determinujących poczucie jakości Ŝycia osób 

pełnosprawnych jest zgodne z uwarunkowaniami sytuacji wkraczania w dorosłość. Pomyślne 

jego dokonanie wiąŜe się z poziomem ukształtowanej toŜsamości, aktywności jednostki, 

oceny swoich moŜliwości i porównania ich do moŜliwości innych ludzi, podejmowanych 

działań i ich znaczenia dla otoczenia i samej jednostki. Pokonywanie pojawiającego się 

kryzysu człowieka na etapie wchodzenia w dorosłość „uzaleŜnione jest od wypracowania 

nowego systemu wartości, umoŜliwiającego pełniejszą integrację wewnętrzną i identyfikację 

siebie z rolami, korespondującymi z ową dorosłością” (Błeszyńska 2001, s. 65). Uzyskane 

wyniki analiz zaleŜności pomiędzy zmiennymi moŜna określić, w przypadku osób 

pełnosprawnych, jako poszukiwanie drogi własnej toŜsamości w momencie podejmowania 

licznych zadań rozwojowych. Budowanie się toŜsamości jednostki jest związane ze 

społecznością, do jakiej naleŜy, doświadczanie „samego siebie”, a takŜe doświadczania 

„innych ludzi”, zarówno ich pozytywnej, jak i negatywnej obecności. Zatem wielowątkowość 

poczucia jakości Ŝycia jest wynikiem poszukiwań własnego wymiaru u progu dorosłości. 
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Na poczucie jakości Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym niepracujących istotnie 

wpływa ich ocena w sferze oceny własnej fizyczności (Kwestionariusz Samowiedzy i 

Samooceny) przedstawiona w tabeli 8.4. Wzrost samooceny w tym zakresie powoduje 

wyŜszą ocenę jakości Ŝycia u tych osób.  

Tabela 8.4 Istotny predykator jakości Ŝycia dla grupy osób upośledzonych umysłowo niepracujących 

R= 0,58 R2= 0,33 Skoryg. R2= 0,32   
F(1,38)=18,976 p<,00010 Błąd std. estymacji: 8,2519   

 BETA Błąd ST. BETA B Błąd ST. B t(38) Poziom p 
W. wolny   77,5339 6,2533 12,3988 0,0000 

SF 0,5771 20,1325 1,0025 0,2301 4,3562 0,0001 

 

Prezentowana zaleŜność poczucia jakości Ŝycia osób z upośledzeniem umysłowym 

niepracujących od samooceny sfery fizycznej moŜe wynikać z poczucia świadomość własnej 

odmienności czy teŜ inności dostrzeganej szczególnie w tej sferze. MoŜe to powodować 

dewaloryzację swej toŜsamości i budowanie toŜsamości niepoŜądanej, negatywnej 

(Minczakiewicz 2005, s. 11). To moŜe skutkować sytuacją, w której jednostka doświadcza 

siebie jako osoby słabej, małych moŜliwościach, niewartej uwagi, bez perspektyw. Taka 

świadomość wpływa na ograniczenie własnej aktywności, obniŜa motywację jednostki, 

zaburza dalszy rozwój, wpływa na kontakty społeczne jednostki. Często teŜ powoduje lęk 

przed Ŝyciowymi niepowodzeniami, z góry bezzasadnie oczekiwanymi. Zatem cały 

mechanizm własnej oceny w porównaniu do innych pełnosprawnych rówieśników staje się 

znaczącym elementem poczucia jakości Ŝycia osób z niepełnosprawnością umysłową 

niepracujących. 

Ocena sfery emocjonalno - motywacyjnej (Kwestionariusz Samowiedzy i Samooceny) 

i poczucia osamotnienia (Skala Osamotnienia UCLA) to najbardziej istotne zmienne, które 

wpływają na ocenę poczucia jakości Ŝycia osób niepracujących w normie rozwojowej (NN) 

przedstawionych w tabeli 8.5.  

Tabela 8.5 Istotny predykator jakości Ŝycia dla grupy osób w normie rozwojowej niepracujących 

R= 0,73 R2= 0,54 Skoryg. R2= 0,51   
F(2,37)=21,317 p<,00000 Błąd std. estymacji: 5,8990   

 BETA Błąd ST. BETA B Błąd st. B t(37) Poziom p 
W. wolny   102,0107 7,8819 12,9424 0,0000 

UCLA -0,5327 0,1156 -0,4782 0,1037 -4,6099 0,0000 
SEM 0,3881 0,1156 0,6925 0,2062 3,3587 0,0018 

 

Analiza wyników zaleŜności poczucia jakości Ŝycia osób niepracujących w normie 

rozwojowej wskazuje na podobieństwo zmiennych wpływających na dobrostan u badanych 

upośledzonych umysłowo. Zarówno samoocena jak i osamotnienie wpływają na 
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podejmowane przez człowieka aktywności Ŝyciowe. Jednostka, która nie potrafi spojrzeć na 

siebie z pełną akceptacją, nie potrafi równieŜ obiektywnie ocenić stanu swojego osobistego 

rozwoju ani teŜ posiadanych w tym zakresie predyspozycji, zdolności i moŜliwości. Utrudnia 

to podejmowanie aktywności, budowania nowych relacji. Motywacja do nabywania nowych 

zdolności do uczestnictwa w coraz bardziej złoŜonych działaniach jest elementem 

całoŜyciowego procesu funkcjonowania jednostki. Dotyczy to zwłaszcza poszukiwania pracy 

i konieczności wykazywania się posiadanymi kompetencjami. Zatem poczucie samotności 

społecznej i niska ocena sfery emocjonalno-motywacyjnej w przypadku osób niepracujących 

w normie rozwojowej wpływa na poczucie jakości Ŝycia tych osób.  

W uzyskanych wynikach zauwaŜyć moŜna, Ŝe liczba zmiennych, które wpływają na 

poczucie jakości Ŝycia w poszczególnych grupach jest róŜnie liczna. W przypadku osób 

pracujących z upośledzeniem umysłowym poczucie osamotnienia w pracy na otwartym 

rynku, w otoczeniu ludzi pełnosprawnych oznacza, Ŝe taka sytuacja nie spełnia do końca 

zakładanej roli. WiąŜą się z tym liczne trudności i problemy, które naleŜy brać pod uwagę w 

realizacji idei integracji i działaniach normalizacyjnych. Dotyczy to nadal jakości kontaktów z 

osobami pełnosprawnymi, odczuwania więzi społecznych oraz aktywnego, na równych 

prawach, udziału w Ŝyciu społecznych. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym 

niepracujących kategorią obniŜającą jakość ich Ŝycia jest głównie problem niskiej samooceny 

szczególnie w sferze fizycznej. Sądzić moŜna, Ŝe wiąŜe się to z rodzajem podejmowanej 

pracy i moŜliwościami jej zdobycia. Osoby upośledzone umysłowo w duŜym zakresie 

podejmują prace fizyczne, co wiąŜe się z oceną sprawności, siły fizycznej i umiejętności. 

 Poszukiwanie pracy na otwartym rynku pracy wiąŜe się z koniecznością konfrontacji z 

osobami pełnosprawnymi, które ubiegają się równieŜ o daną pracę. Taka sytuacja powoduje 

porównywanie własnych moŜliwości, co często wypada na niekorzyść osoby z upośledzeniem 

umysłowym.  

W przypadku osób w normie rozwojowej pracujących ocena poczucia jakości Ŝycia 

determinowana jest wieloma czynnikami. Szczególne znaczenie ma porównywanie się 

jednostki do rówieśników w poszczególnych sferach. W większości z nich ocena jednostek 

pełnosprawnych jest wysoka zatem poczucie jakości równieŜ jest najwyŜsze w badanych 

grupach. Wpływa na to równieŜ niski poziom poczucia osamotnienia jak równieŜ pozytywne 

nastawienie do swojej przyszłości. W grupie osób niepracujących w normie rozwojowej 

znaczący wpływ na poczucie jakości Ŝycia ma poczucie osamotnienia, którego poziom 

powoduje obniŜanie się poczucia jakości Ŝycia w tej grupie. 
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Jak widać z powyŜszych analiz ocena poczucia jakości Ŝycia w badanych grupach jest 

zróŜnicowana i wpływają na nią głównie takie czynniki jak samotność, samoocena. Liczba i 

rodzaj tych elementów jest róŜny w kaŜdej grupie, co oznacza, Ŝe dąŜenie do podniesienia 

jakości Ŝycia wymaga zmian w konkretnej sferze waŜnej dla danej grupy. Szczególnie 

dotyczy to osób z upośledzeniem umysłowym, wobec których działania muszą być zgodne z 

ich oczekiwaniami i potrzebami. 

8.2. Opis indywidualnych przypadków 

Dotychczas prowadzone analizy i wysuwane wnioski dotyczyły cech 

charakteryzujących badane grupy. Poczucie jakości Ŝycia jako subiektywna kategoria 

postrzegania świata wymaga odwołania się do indywidualnych losów badanych osób z 

poszczególnych grup. Pozwoli to na bardziej szczegółowe i bliŜsze poznanie warunków i 

czynników wpływających na poczucie jakości Ŝycia tych osób.  

Taka analiza indywidualnych przypadków jest jakościowym uzupełnieniem 

podejmowanych badań ilościowych i ma ba celu lepsze zrozumienie badanych osób oraz 

prawidłowości jakie zachodzą w badanych zjawiskach. Czynnikiem decydującym o wyborze 

osób było pragnienie ukazania najbardziej róŜnorodnych jednostek tworzących daną próbę.  

Jacek P. (osoba z upośledzeniem umysłowym pracująca) 

Absolwent Zasadnicze Szkoły Zawodowej Specjalnej, upośledzony w stopniu lekkim. 

W chwili badania miał 22 lat. W okresie rozwojowym leczył się z powodu skrzywienia 

kręgosłupa, obecnie korzysta z opieki neurologa ze względu na pojawiające się okresowo bóle 

głowy.  

Poddając analizie swoją osobę w porównaniu z pełnosprawnymi rówieśnikami Jacek 

P. najlepiej ocenił swoją osobę w sferze społecznej, a najgorzej w sferze stosunku do 

przyszłości. Oznacza to, Ŝe mimo zakładania wielu celów do realizacji, ma w sobie wiele 

obaw co do moŜliwości ich zrealizowania. Wartości szczególnie cenione przez Jacka P. to 

wartości moralne i społeczne. Dodatkowo kontakty z innymi członkami społeczności są dla 

niego szczególnie istotne. Ceni dobroć i uczciwość. Jednak najwyŜszą wartość przyznaje 

miłości i rodzinie. Są to wartości zgodne z zadaniami jakie są wyznaczone przez normy 

kulturowe i społeczne do realizacji przez osoby w okresie wczesnej dorosłości 

Analizując wyniki w zakresie sensu Ŝycia moŜna stwierdzić, Ŝe wyniki Jacka P. są 

niŜsze niŜ osób z grup pełnosprawnych (85 pkt.). Szczególnie niski wynik uzyskał w zakresie 
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poczucia sensowności i jasności przyszłych perspektyw. Patrząc w przyszłość badany 

chciałby się rozwijać zawodowo. UwaŜa, Ŝe skorzystałby z moŜliwości podjęcia szkoleń, jeśli 

byłaby taka moŜliwość. Rozwój zawodowy jest wskazany przez Jacka P. jako priorytetowy 

cel w planowaniu przyszłości. Kiedyś chciałby mieć własny zakład cukierniczy, Ŝeby móc 

więcej zarabiać. Jego kolejnym pragnieniem jest usamodzielnienie się, czyli w jego 

przypadku wyprowadzenie się z domu i zdobycie mieszkania. UwaŜa, Ŝe realizacja tego celu 

zaleŜna jest od źródła utrzymania. Dlatego jego największe obawy związane z przyszłością 

dotyczą braku moŜliwości samodzielnego zarobkowania. Osobami, które najbardziej mogą 

mu pomóc w realizacji planów jest rodzina, jako miejsce pozytywnych emocji i wsparcia. 

Informacje na temat moŜliwości zrealizowania własnych planów czerpie od osób waŜnych w 

jego Ŝyciu: pracodawcy i przyjaciela. Myśląc o swoich celach na przyszłość zakłada on ich 

realizację w ciągu najbliŜszych pięciu lat. 

Jacek P. odczuwa osamotnienie w kontaktach społecznych. Stwierdza, Ŝe mimo 

moŜliwości kontaktów społecznych, nie zawsze one spełniają jego oczekiwania. UwaŜa, Ŝe 

dzięki moŜliwości pracy zdobył nowych kolegów. Jednak zdarza się, Ŝe jest pomijany w 

zaproszeniach na imprezy lub wspólne wyjście. Zdaje sobie sprawę z inności: „ bo ja jestem 

po specjalnej”. Zatem brak pełnej akceptacji ze strony otoczenia społecznego (szczególnie w 

sytuacji pracy) powoduje poczucie samotności.  

Jacek P. od 12 roku Ŝycia wychowywany tylko przez matkę, ojciec odszedł od 

rodziny. Zarówno matka jak i ojciec posiadali wykształcenie zawodowe. Matka obecnie jest 

na emeryturze. Badany ma dwójkę rodzeństwa: brata i siostrę. Oboje są uczniami szkoły 

specjalnej. Jest bardzo przywiązany do matki. Cenił ją za jej spokój i dobroć, ojca wspomina 

w sposób pozytywny („chodził ze mną na ryby”). UwaŜa, Ŝe w jego domu atmosfera była 

pozytywna. Zarówno kary jak i nagrody stosowane były przez rodziców w sposób 

sprawiedliwy. W domu wszystkie dzieci miały stałe obowiązki. Dotyczyło to szczególnie 

prac porządkowych i opieki nad młodszym rodzeństwem. Rodzice w toku wychowania 

przekazali mu takie wartości jak szacunek do pracy i uczciwość. Wszystkie decyzje dotyczące 

jego edukacji i waŜnych spraw Ŝyciowych podejmowane były przez Jacka P. wspólnie z 

rodzicami. Jacek. P z wykształcenia jest cukiernikiem. Od 17 roku Ŝycia pracował dorywczo 

w zakładzie cukierniczym, obecnie jest zatrudniony na etat. UwaŜa, Ŝe praca daje mu głównie 

moŜliwość zapewnienia bytu sobie i rodzinie. To, Ŝe pracuje w wyuczonym zawodzie uwaŜa 

za sukces i czuje się ekspertem w swojej dziedzinie. W swoim zakładzie jest uwaŜany za 

bardzo dokładnego pracownika: „szef zawsze kaŜe mi dekorować torty, bo robię to dobrze”. 
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Według jego opinii w swojej pracy moŜe liczyć na pomoc innych pracowników i 

przełoŜonych. Czasami ma poczucie niesprawiedliwości, bo uwaŜa, ze inni mniej pracują, a 

zarabiają więcej, bo: „umieją się wykłócić”. Jacek P. określa swoje stosunki społeczne 

dobrze. Mówi, Ŝe w jego otoczeniu jest wielu kolegów i znajomych, ma równieŜ przyjaciela. 

Jest Ŝonaty, posiada dziecko. Razem z małŜonką mieszka z matką. W 3 pokojowym domku 

mieszka obecnie 6 osób. Swój poziom materialny określa jako przeciętny.  

Oceniając wsparcie społeczne wskazuje na rodzinę jako główne źródło pomocy w 

kryzysach sytuacyjnych i Ŝyciowych. Najczęściej do rodziny zwraca się z problemami 

finansowymi i problemami osobistymi. Nie ma zbyt duŜego zaufania do środowiska kolegów 

i współpracowników. Zatem jego wypowiedzi, mimo wysokiej oceny jakości stosunków 

społecznych, świadczą o tym, Ŝe odczuwa on pewnego rodzaju poczucia odmienności od 

pełnosprawnych rówieśników. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze uwarunkowania poczucie jakości Ŝycia Jacka P. plasuje 

się w zakresie wyników powyŜej średniej (110). Sferą, w której badany odczuwa największe 

zadowolenie jest sfera niezaleŜności. Jest zadowolony z sytuacji posiadania pracy, która 

pozwala mu na zarobkowanie, mimo, Ŝe są to środki niewystarczające na całkiem 

samodzielne Ŝycie.  

Jacek P. jest przykładem osoby z upośledzeniem, która odnalazła swoje miejsce w 

pełnoprawnym społeczeństwie, jest osobą produktywną i społecznie aktywną. Jednak pełny 

proces normalizacji warunków jego Ŝycia i integracji społecznej wymaga kolejnych działań. 

Dotyczy to zwłaszcza zwiększenia moŜliwości działania badanego poprzez ułatwienie mu 

podniesienia kwalifikacji, modyfikowania organizacji miejsca pracy i niwelowania dystansu 

społecznego.  

Marek W. (osoba z upośledzeniem niepracująca) 

Absolwent Zasadnicze Szkoły Zawodowej Specjalnej, upośledzony w stopniu lekkim. 

W chwili badania miał 22 lata. W okresie rozwojowym jego problemy związane były z astmą, 

na którą leczy się do tej pory. Kolejnym problemem zdrowotnym była krótkowzroczność, 

obecnie nosi okulary. W zakresie samooceny uwaŜa, Ŝe w porównaniu do swoich 

rówieśników pełnosprawnych ma gorsze moŜliwości i umiejętności. W sferze fizycznej 

ocenia swoje umiejętności podobnie jak rówieśnicy w normie. NiŜej ocenia swoje moŜliwości 

w obszarze działania i widoków na przyszłość. Analizując cenione wartości przez badanego 

moŜna zauwaŜyć, Ŝe szczególnie waŜne są dla niego wartości moralne jak i społeczne. Istotne 
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są dla niego takie wartości jak miłość i praca, co jest zbieŜne z wartościami cenionymi przez 

osoby pełnosprawne. Brak moŜliwości realizacji siebie poprzez pracę zawodową powoduje u 

Marka W. poczucie bezsensu Ŝyciowego. W teście Sensu śycia uzyskał on 82 pkt., co plasuje 

go wśród badanych o niskim poczuciu sensu Ŝycia. UwaŜa on równieŜ, Ŝe nie uda mu się 

zrealizować planów Ŝyciowych i nie ma szansy na zmianę swojej sytuacji. Przyczynę tego 

upatruje w Ŝyciu bez pracy mówiąc: „co ja mogę, jak nawet nie stać mnie na bilet 

tramwajowy”. Jest to o tyle istotne, Ŝe swoje główne cele Ŝyciowe wiąŜe z pracą zawodową, 

która ma mu umoŜliwi ć usamodzielnienie się i załoŜenie rodziny. Wszystkie elementy swojej 

przyszłości uzaleŜnia od zmiany sytuacji materialnej. Brak pracy powoduje u badanego 

poczucie braku bliskiego, osobistego kontaktu a takŜe przynaleŜności do grupy (jaką jest 

grupa ludzi wspólnie pracujących) co skutkuje poczuciem osamotnienia. Uzyskany wynik 37 

pkt. w skali UCLA jest wyŜszy niŜ wyniki osób w grupie pełnosprawnych. 

Marek W. wychowywał się w rodzinie pełnej. Oboje rodzice posiadali wykształcenie 

zawodowe. Obecnie matka jest na rencie, ojciec jest aktywny zawodowo. Ma jednego brata - 

ucznia gimnazjum specjalnego. W ocenie swojej sytuacji domowej stwierdzał, Ŝe rodzice 

odnosili się zarówno do siebie jak i do brata w sposób obojętny, co spowodowało, Ŝe jego 

ocena atmosfery domowej była negatywna. Rodzice częściej stosowali wobec niego kary niŜ 

nagród. W domu nie było stałych obowiązków, badanych wykonywał czynności gdy go 

poproszono. Dotyczyło to szczególnie prac porządkowych i opieki nad młodszym bratem. 

Wszystkie decyzje dotyczące jego edukacji i waŜnych spraw Ŝyciowych podejmowane przez 

rodziców, z wyłączeniem głosu badanego. 

Marek W. zdobył wykształcenie zawodowe, jest z zawodu murarzem. Nigdy nie był 

zatrudniony na etacie. Jedynym źródłem dochodu były prace dorywcze, okresowe np. przy 

zbieraniu owoców, czy pomoc na budowie. Obecnie jest na całkowitym utrzymaniu rodziców. 

To determinuje jego obecną sytuację Ŝyciową. Marek W. deklaruje chęć podwyŜszenia 

kwalifikacji, jeśli ma to mu ułatwić znalezienie pracy. Sądzić moŜna, Ŝe ma on świadomość 

konieczności dostosowywania się do zmieniających się wymogów rynku pracy. Posiada 

dziewczynę, chciałby się oŜenić, ale odkłada tą decyzję ze względu na brak moŜliwości 

samodzielnego utrzymania się. Jest to główna strata jaką badany odczuwa w wyniku braku 

pracy.  

Mimo, Ŝe Marek W. ceni kontakty społeczne w pytaniu o zakres kontaktów 

społecznych stwierdza, Ŝe ma mało znajomych, a najwięcej czasu spędza z rodziną. Badany 

uwaŜa równieŜ, Ŝe największe wsparcie otrzymuje od rodziców i dotyczy ono głównie 
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pomocy finansowej. Natomiast w odpowiedziach w Kwestionariuszu Wsparcia Społecznego 

Marek W. określa, Ŝe największy zakres pomocy, jaki otrzymuje od osób znaczących, odnosi 

się do podejmowanych aktywności Ŝyciowych, rozwiązywania problemów.  

Biorąc pod uwagę wszystkie powyŜsze uwarunkowania sytuacji podmiotowej i 

edukacyjno-zawodowej Marek W. ocenia nisko swoje poczucie jakości Ŝycia. W całkowitej 

ocenie uzyskał 103,35 pkt., co jest jednym z niŜszych wyników we wszystkich badanych 

grupach. NajniŜsze wyniki uzyskał on w zakresie poczucia niezaleŜności i produktywności, 

co jest zrozumiałe ze względu na jego sytuację Ŝyciową. Brak pracy, zaleŜność materialna od 

najbliŜszych powoduje niskie poczucie zadowolenia w tych obszarach. Najmniejsza róŜnica w 

zakresie poczucia jakości Ŝycia w stosunku do osób pełnosprawnych występuje w wymiarze 

samopoczucia fizycznego. Obawy dotyczące przyszłości, w przypadku Marka W., 

koncentrują się wokół braku zabezpieczenia materialnego jaki daje praca.  

Sumując obraz osoby Marka W. moŜna stwierdzić, Ŝe swoją sytuację Ŝyciową 

postrzega on jako niestabilną, która nie daje moŜliwość realizacji kolejnych planów 

Ŝyciowych, w których niezbędne jest zaplecze materialne. NaleŜy tu zwrócić uwagę na to, Ŝe 

jakość Ŝycia zawodowego, w przypadku osób z upośledzeniem, jest istotnym elementem 

jakości Ŝycia, który pozwala na osiągnięcie niezaleŜności.  

Marek W. jest przykładem osób, które potrzebują aktywizacji i wsparcia w drodze do 

zmiany swojej sytuacji Ŝyciowej. Poczucie bezradności, samotności wymaga uruchomienia sił 

tkwiących w otoczeniu jednostki - szczególnie w jego środowisku lokalnym. Pomoc w 

podjęciu we właściwym czasie aktywności zawodowej, pozwoli ochronić osoby z 

upośledzeniem umysłowym przed wypadnięciem z właściwego dla ich grupy wiekowej toru 

rozwoju i społecznego układu odniesienia. 

Paweł M. (osoba w normie pracująca) 

Badany jest absolwent Zasadnicze Szkoły Zawodowej. W chwili badania miał 21 lat. 

W okresie rozwojowym nie wymagał leczenia, nie miał teŜ powaŜniejszych zaburzeń.  

Analiza odpowiedzi dotyczących oceny osoby badanego w porównaniu z 

rówieśnikami ujawnia, Ŝe Paweł M. nie widzi zasadniczych róŜnic w tym zakresie. WyŜej 

ocenia swoje moŜliwości fizyczne i sprawność i moŜliwości realizacji się w przyszłości w 

stosunku do rówieśników. Wartości szczególnie cenione przez badanego to wartości moralne 

i społeczne. Szczególnie istotna jest dla niego miłość, co jest zrozumiałe w okresie wczesnej 

dorosłości.  
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Analizując wyniki w zakresie sensu Ŝycia moŜna stwierdzić, Ŝe wyniki Pawła M. 

plasują się w wynikach wysokich (134 pkt.). Szczególnie wysoki wynik uzyskał w zakresie 

poczucia sensowności i jasności przyszłych perspektyw, a takŜe zadowolenia z obecnego 

Ŝycia. Patrząc w przyszłość badany chciałby się rozwijać zawodowo, ale takŜe załoŜyć 

rodzinę. Stwierdza on, Ŝe: „chciałbym mieć swój własny zakład, wtedy lepiej bym zarabiał”. 

UwaŜa, Ŝe skorzystałby z moŜliwości podjęcia szkoleń, jeśli byłaby taka moŜliwość. Rozwój 

zawodowy jest wskazany przez Pawła M. jako priorytetowy cel w planowaniu przyszłości, a 

jego zrealizowanie pozwoli mu na realizację kolejnych załoŜeń. Czas określony przez 

badanego na realizację załoŜonych celów to okres 5 lat, a ich realizacja zaleŜy według niego 

od posiadanych cech osobowych. Osobami, które najbardziej mogą mu pomóc w realizacji 

planów jest rodzina, jako kategoria osób najbardziej wspierających. Od nich równieŜ czerpie 

najczęściej informacje na temat moŜliwości zrealizowania własnych planów.  

Paweł M. nie odczuwa osamotnienie w kontaktach społecznych. Stwierdza, Ŝe ma 

duŜo znajomych i przyjaciół, które spełniają jego oczekiwania. UwaŜa, Ŝe dzięki pracy ma 

moŜliwość rozszerzania kręgu znajomych.  

Badany wychowywał się w rodzinie pełnej, ma jedną starszą siostrę. Matka posiada 

wykształcenie średnie, ojciec wyŜsze. Bardziej przywiązany był do ojca. Ceni ojca za 

rozsądek i opiekę nad rodziną. UwaŜa, Ŝe w jego domu atmosfera była pozytywna. Zarówno 

kary jak i nagrody stosowane były przez rodziców w sposób sprawiedliwy. W domu, zarówno 

badany jak i jego siostra, mieli stałe obowiązki. Rodzice w toku wychowania przekazali 

Pawłowi M. mu takie wartości jak szacunek dla innych ludzi oraz docenianie posiadania 

rodziny. Wszystkie decyzje dotyczące jego edukacji i waŜnych spraw Ŝyciowych 

podejmowane były przez badanego wspólnie z rodzicami. Paweł M. z wykształcenia jest 

mechanikiem samochodowym. Pracuje w warsztacie od czasów ukończenia szkoły, po 

odbyciu w nim praktyk szkolnych. UwaŜa, Ŝe praca pozwali mu na usamodzielnienie się i 

załoŜenie własnej rodziny. W pracy czuje się dobrze, często udziela rad swoim kolegom pracy 

w sprawach zawodowych. Ze swoim przełoŜonym jest w dobrych stosunkach, według 

badanego w pracy moŜe liczyć na pomoc innych pracowników i przełoŜonych. Jedyne 

zastrzeŜenie ma do wielkości zarobków, które nie dają mu moŜliwości całkowitego 

usamodzielnienia się. Paweł M. określa swoje stosunki społeczne dobrze. Mówi, Ŝe w jego 

otoczeniu jest wielu kolegów i znajomych, ma równieŜ przyjaciela. Ma równieŜ dziewczynę, 

z którą planuje ślub („za dwa lata chcemy się pobrać, jak odłoŜymy trochę pieniędzy”). 

Obecnie mieszka u rodziców w dwupokojowym mieszkaniu. Swój poziom materialny określa 
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jako dobry. Czuje się odpowiedzialny za swoją rodzinę, z którą prowadzi gospodarstwo 

domowe. Uczestniczy w utrzymaniu domu, dokładając się do wspólnego budŜetu. 

Jednocześnie rodzina jest dla niego głównym źródłem pomocy i wsparcia. Dotyczy to 

najczęściej problemów związanych z finansami i problemów osobistych. Ma teŜ zaufanie do 

kolegów i współpracowników. Jego wypowiedzi świadczą pozytywnej ocenie jakości 

stosunków społecznych.  

Paweł M. miał kontakt z osobami z upośledzeniem umysłowym (sąsiad, 

współpracownik). Ocenia takie osoby, jako te którym naleŜy się współczucie, ale ze względu 

na trudne do przewidzenia zachowanie powinny pracować w specjalnie dla nich 

wyznaczonych zakładach. Opisując współpracownika mówi: „szef daje mu proste zadania, 

zawsze po nim sprawdza”. Ocenia kompetencje osób z upośledzeniem umysłowym na 

niŜszym poziomie niŜ swoje. UwaŜa, ze takim osobom naleŜy się opieka państwa i pewne 

przywileje.  

Biorąc pod uwagę powyŜsze uwarunkowania poczucie jakości Ŝycia Jacka P. plasuje 

się w zakresie wyników wysokich (116 pkt.). Jest zadowolony z sytuacji posiadania pracy, 

która pozwala mu na zarobkowanie, mimo, Ŝe są to niewystarczające środki na całkiem 

samodzielne Ŝycie. Dodatkowo dobrze ocenia swoją przyszłość i moŜliwość realizacji 

załoŜonych planów.  

Przedstawienie osoby Paweł M. ukazuje, Ŝe jest on osobą, która stoi na starcie 

dorosłego Ŝycia. Ciągle jeszcze pozostaje w zaleŜności od rodziny generacyjnej, jednak ma 

jasno sprecyzowane plany na przyszłość i określone cele Ŝyciowe. MoŜna przypuszczać, Ŝe 

będzie realizował zadania rozwojowe okresu dorosłości. Brak negatywnych doświadczeń 

Ŝyciowych powoduje, Ŝe jego ocena obecnego Ŝycia jak i perspektyw jest pozytywna. Swoje 

Ŝycie określa jako warte powtórnego przeŜycia.  

Andrzej S. (osoba w normie rozwojowej niepracująca) 

Badany ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową. W chwili badania miał 22 lata. W 

latach szkolnych uczęszczał do psychologa z powodu fobii szkolnej. Obecnie nie korzysta 

stale z pomocy lekarskiej.  

W zakresie samooceny Andrzej S. uzyskał wysokie wyniki. Obraz samego siebie 

przedstawiony przez badanego świadczy o postrzeganiu siebie jako jednostki o duŜych 

kompetencjach, moŜliwościach. Szczególnie dobrze ocenia widoki na przyszłość, które są 

bardzo optymistyczne, mimo obecnie trudnej sytuacji Ŝyciowej badanego. Wartości 
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szczególnie cenione przez Andrzeja S. dotyczą grupy wartości moralnych i społecznych. 

Szczególnie cenione jest uczucie miłości i posiadanie rodziny. Jest to zgodne z zadaniami 

rozwojowymi, jakie osoba w okresie wczesnej dorosłości powinna zrealizować.  

Analizując wyniki w zakresie sensu Ŝycia moŜna stwierdzić, Ŝe wyniki Andrzeja S. są 

niŜsze niŜ osób z grup pełnosprawnych pracujących (90 pkt.). Szczególnie niski wynik 

uzyskał w zakresie wolności wyborów i poczuciu kontroli nad własnym Ŝyciem, które 

wpływa na poczucia sensowności. Dotyczy to szczególnie problemu braku pracy, która 

według badanego gwarantuje moŜliwość samostanowienia o sobie. Właśnie z tym elementem 

Ŝycia Andrzej S. wiąŜe swoje plany. Doskonalenie zawodowe i znalezienie pracy są 

głównymi celami, które w niedalekiej przyszłości chciałby zrealizować. Kolejny cel to 

znalezienie partnera i załoŜenie rodziny. Realizacja tych planów jest według badanego 

uzaleŜniona od jego sytuacji materialnej. Dlatego pierwsze działania dotyczące własnej 

przyszłości związane będą z poszukiwaniem moŜliwości zarobkowania. RównieŜ jego 

największe obawy związane są z przyszłością dotyczą braku moŜliwości samodzielnego 

zarobkowania. Osobami, które najbardziej mogą mu pomóc w realizacji planów jest rodzina, 

która w obecnej sytuacji jest jego zabezpieczeniem. Od jej członków czerpie informacje na 

temat moŜliwości realizacji planów. Myśląc o swoich celach na przyszłość zakłada on ich 

realizację w ciągu najbliŜszych pięciu lat. 

Andrzej S. ceni kontakty społeczne, docenia ich znaczenie w Ŝyciu człowieka. Dlatego 

odczuwanie przez niego poczucia osamotnienia świadczy o niezaspokojonej potrzebie tych 

kontaktów w aspekcie jakościowym jak i ilościowym. Wynik uzyskany przez badanego jest 

bliski wynikom osób z upośledzeniem niepracujących (36,93). Świadczy to podobnym 

odczuwaniu sytuacji Ŝyciowej, która determinowana jest brakiem pracy, a co za tym idzie 

podobnej pozycji społecznej.  

Andrzej S. wychował się w rodzinie pełnej, ma jednego młodszego brata. Zarówno 

matka jak i ojciec posiadają wykształcenie zawodowe i nadal są aktywni zawodowo. Badany 

stwierdzał, Ŝe był bardziej związany z matką. Ceni ją za jej sprawiedliwość i spokój. Ojca 

postrzegał jako bardziej wymagającego, ale cenił go za rozsądek i odwagę. UwaŜa, Ŝe w jego 

domu atmosfera była pozytywna. Zarówno kary jak i nagrody stosowane były przez rodziców 

w sposób sprawiedliwy. W domu nie miał stałych obowiązków, wykonywał czynności kiedy 

został o nie poproszony. Dotyczyło to szczególnie prac porządkowych i opieki nad młodszym 

bratem. Obecnie mieszka z rodzicami i bratem w 3- pokojowym mieszkaniu. Swój poziom 

materialny określa jako niski. Rodzice w toku wychowania wpajali docenianie kontaktów z 
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innymi ludźmi oraz posiadania rodziny. Wszystkie decyzje dotyczące jego edukacji i 

waŜnych spraw Ŝyciowych podejmowane były przez Andrzejem S. wspólnie z rodzicami.  

Jacek. S. z wykształcenia jest kucharzem małej gastronomii. Pracował zawodowo, 

jednak został zwolniony ze względu na likwidację miejsca pracy. UwaŜa, Ŝe praca dawała mu 

poczucie bezpieczeństwa materialnego, którego mu obecnie brakuje. Swoje szanse 

znalezienia pracy ocenia pozytywnie, uwaŜa, Ŝe jeśli jej poszuka to znajdzie. Jednocześnie nie 

jest zainteresowany zmianą, czy rozszerzeniem kwalifikacji.  

Analizując realizację przez badanego kolejnych zadań okresu wczesnej dorosłości 

moŜna zauwaŜyć, Ŝe są one na niskim poziomie. Andrzej S. nie jest w stałym związku, nie 

posiada dziewczyny. Obecnym źródłem utrzymania są dla niego dochody rodziców, nie ma 

nawet dorywczego zajęcia. Taka sytuacja powoduje, Ŝe nie odczuwa on odpowiedzialności za 

bliskich. TakŜe w Ŝyciu społecznym nie wykazuje on aktywności, nie naleŜy takŜe do Ŝadnej 

organizacji. 

Badany nie posiada duŜej grupy znajomych, co moŜe wynikać, z ograniczonego 

zakresu aktywności społecznych. Najwięcej czasu spędza z rodziną. Jednocześnie swoje 

stosunki społeczne, zarówno z rodziną jak i otoczeniem społecznym, określa jako dobre. 

Wsparcie społeczne otrzymuje głównie ze strony rodziny, do której najczęściej zwraca 

się z problemami finansowymi i problemami osobistym. Jednak ograniczona liczba 

kontaktów nie zawsze spełnia oczekiwania Andrzeja S. co do jakości oferowanego wsparcia. 

W otoczeniu badanego funkcjonują osoby z upośledzeniem umysłowym, które jednak nie 

wzbudzają jego emocji. Określa on swój stosunek do tych osób jako obojętny. Jednocześnie 

uwaŜa, Ŝe wymagają oni opieki ze względu na ich niŜszy poziom umiejętności i moŜliwości. 

W zakresie pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym cięŜar, według Andrzeja S., 

powinno przejąć państwo, organizując dla nich miejsca pracy w specjalnych zakładach.  

Badany ocenia swoją jakość Ŝycia na podobnym poziomi jak osoby z upośledzeniem 

umysłowym (104,18). Sferą, w której badany odczuwa największe zadowolenie jest sfera 

samopoczucia fizycznego. Natomiast niski wynik otrzymał badany w zakresie poczucia 

produktywności co wynika z sytuacji pozostawania bez pracy. Andrzej S. nisko ocenia teŜ 

swoją przynaleŜność społeczną. Nie zadawalają go w pełni aktualne kontakty społeczne, co 

moŜe wynikać z ich ograniczenia spowodowanego utratą pracy.  

Sumując obraz Andrzeja S. moŜna stwierdzić, Ŝe jego problemy i trudności związane z 

brakiem pracy plasuje go w podobnej sytuacji jak osoby z niepełnosprawnością. NiemoŜność 
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usamodzielnienia się i Ŝycia na własny rachunek powodują niski poziom zadowolenia z 

obecnej sytuacji Ŝyciowej badanego. MoŜemy tu stwierdzić, Ŝe istotna róŜnica występuje w 

zakresie postrzegania własnej przyszłości, która jest u Andrzeja S. bardziej optymistyczna niŜ 

u osób z upośledzeniem umysłowym.  

8.3. Implikacje dla działań rehabilitacyjnych i pomocowych 

Przedstawione wyniki badań wskazują na rozległość zagadnienia jakim jest 

uwarunkowanie jakości Ŝycia. Nie jest zatem moŜliwe stworzenie pełnego zbioru 

wytycznych, których respektowanie przyczyniłoby się do polepszenia poczucia jakości Ŝycia 

osób z upośledzeniem umysłowym. Celem opracowania zawartego w tym rozdziale jest 

przedstawienie zbioru refleksji dotyczących koniecznych zmian, które jako element sił 

zewnętrznych mogą determinować doświadczanie dobrostaniu Ŝyciowego.  

W wynikach badań uzyskano obraz poczucia jakości Ŝycia osób z upośledzeniem 

umysłowym na który istotny wpływ ma moŜliwość zarobkowania i samodzielnego 

utrzymania się. Zatem główne implikacje dla działań rehabilitacyjnych w tym obszarze 

dotyczyć będą koniecznych zmian w samej jednostce i przygotowania jej do pełnienia roli 

pracownika jako warunku podniesienia jakości Ŝycia osób w okresie wczesnej dorosłości. Jest 

to skutkiem wskazania przez badanych na pracę jako czynnika determinującego ich miejsce w 

społeczeństwie, poziom relacji społecznych, plany na przyszłość, moŜliwości 

podejmowanych ról i zadań związanych z wchodzeniem w dorosłe Ŝycie.  

Proponowane zmiany przedstawione zostaną w sposób systematyczny, który wynika z 

konieczności zaprezentowania niezbędnych działań zmierzających w kierunku usprawnienia 

samej jednostki niepełnosprawnej umysłowo, jakie winna podjąć rodzina tych osób oraz 

zmian w otoczeniu społecznym i rozwiązaniach w zakresie polityki państwa.  

Obecna sytuacja gospodarczo-społeczna wymaga od jednostki ciągłej adaptacji do 

zmieniających się warunków. Postęp technologiczny powoduje, Ŝe coraz częstsze jest 

zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę, natomiast coraz mniej jest miejsc pracy 

dla osób o niskim poziomie wykształcenia. Do tej właśnie grupy zaliczają się osoby z 

upośledzeniem umysłowym. Współcześnie pracodawcy promują model pracownika 

radzącego sobie w kaŜdej sytuacji, mającego zdolności adaptacyjne i doskonalącego się. 

Konieczność ciągłego samodoskonalenia, konkurowania z innymi stwarza przymus bycia 

kreatywnym, czyli jawienia się najbardziej atrakcyjnym. Aby znaleźć swoje miejsce w 

społeczeństwie i miejsce pracy osoby z niepełnosprawnością muszą równieŜ wykazać się 
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zaangaŜowaniem, kreacją pomysłów i twórczym poszukiwaniem rozwiązań. Nie dotyczy to 

tylko otwartości na aktualizowanie swojego wykształcenia czy zmianę zawodu, ale równieŜ 

poszukiwania moŜliwości wykorzystania obecnych umiejętności i stanu wiedzy oraz 

umiejętności rozwiązania trudności Ŝyciowych. Przygotowanie się osób z 

niepełnosprawnością umysłową do samodzielnego Ŝycia we współczesnym świecie wymaga 

rozwinięcia w sobie wielu zdolności, które pozwolą im na pełne w nim uczestnictwo.  

Pierwszym i niezbędnym elementem jest uświadomienie sobie posiadanych 

preferencji, zainteresowań. Istotne jest uzmysłowienie sobie posiadania nie tylko ograniczeń, 

ale i silnych stron, umiejętności i kompetencji. Poczucie własnej wartości moŜna zdefiniować 

jako „przekonanie o autonomicznej wartości własnej osoby i oczekiwanie jego potwierdzenia 

ze strony innych ludzi i od samego siebie” (Jakubik 1997, s. 172). Jej kształt tworzy się pod 

wpływem informacji od otoczenia społecznego i samookreślania własnej wartości. Wyniki 

badań wskazują, Ŝe badane osoby z niepełnosprawnością niŜej oceniają swoje zasoby i 

kompetencje niŜej niŜ osoby pełnosprawne. ZaniŜona samoocena osób z upośledzeniem 

umysłowym jest zjawiskiem niekorzystnym, które utrudnia proces integracji tych osób. 

Powoduje, ze osoby te ustalają aspiracje poniŜej poziomu swoich moŜliwości, nie 

wykorzystują szans na osiągnięcie sukcesów tam, gdzie jest to moŜliwe, poniewaŜ często 

wycofują się, z góry skazując na przegraną. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest 

generalizowanie konsekwencji poraŜki na inne aspekty swego Ŝycia. Zatem poziom 

samooceny pozostaje w ścisłym związku z podejmowanymi działaniami i osiąganą 

skutecznością w ich zakresie. Podejmowane aktywności w okresie wczesnej dorosłości 

związane są w duŜym stopniu, w ocenie badanych, z zarobkowaniem, które daje szansę na 

zrealizowanie innych celów i planów Ŝyciowych.  

Następną umiejętnością, istotną do samodzielnego funkcjonowania jest nabycie 

zdolności kontroli wydarzeń następujących w Ŝyciu i wpływania na ich skutki. Faktem jest, Ŝe 

człowiek nie ma wpływu na wszystkie wydarzenia dziejące się w jego Ŝyciu, jednak waŜne 

jest nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami Ŝyciowymi i 

skuteczne zmaganie się z nimi. Takie zachowanie równowagi, mimo przeŜywania 

negatywnych doświadczeń Ŝyciowych umoŜliwia posiadanie wysokiego poziomu poczucia 

koherencji, na który zwrócił uwagę A. Antonovski (1995). Zostało ono przez niego 

zdefiniowane jako specyficzna, względnie trwała właściwość, ogólna orientacja „wyraŜająca, 

w jakim stopniu człowiek ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne przekonanie o 

przewidywalności środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz o tym, Ŝe z duŜym 



 

415

prawdopodobieństwem sprawy przyjmą tak pomyślny obrót, jakiego moŜna oczekiwać na 

podstawie racjonalnych przesłanek” (tamŜe, s. 11). Poczucie to składa się z trzech części: 

zrozumiałości, zaradności i sensowności. Wszystkie trzy części są powiązane ze sobą, jednak 

najwaŜniejszą rolę spośród nich przypisuje się poczuciu sensowności. Jest to przekonanie 

jednostki, Ŝe jest o co walczyć, dla kogo Ŝyć. Zmienna ta motywuje do podejmowania 

aktywności i wytrwałości w dąŜeniu do celów, pomimo przeszkód. W analizie wyników 

badań dotyczących poczucia sensu Ŝycia najniŜsze wynik otrzymała grupa osób z 

upośledzeniem umysłowym niepracujących. Zatem okazuje się, Ŝe praca jest warunkiem 

determinującym wysokie poczucie jakości Ŝycia. Stwierdzenie to jest zgodne z wynikami 

innych badaczy, którzy podkreślali, Ŝe praca dla osób z niepełnosprawnością jest 

najskuteczniejszym sposobem pełnej rehabilitacji, stanowi często podstawowy sens i główną 

wartość Ŝycia (Garbat, Paszkowicz 2003). Generalnie poczucie sensu Ŝycia u osób z 

upośledzeniem umysłowym jest niŜsze niŜ osób pełnosprawnych. Zatem aby osiągnąć u tych 

badanych stan pozwalający na stanowienie o sobie naleŜy rozbudzić w nich wiarę we własne 

siły. Osoby wierzące we własne moŜliwości lepiej oddziaływają na wydarzenia Ŝyciowe 

lepiej potrafią je opanować, skuteczniej zmagają się z sytuacjami negatywnymi. Zasób ten 

polega na świadomości wpływu na zdarzenia, los, własne reakcje. Według G.B Bishopa 

(2000) człowiek za najbardziej stresujące uwaŜa te wydarzenia, które kojarzą mu się z 

brakiem kontroli nad dziejącymi się sprawami. Zdolność do racjonalnego, skutecznego 

działania i brania odpowiedzialności za swoje decyzje jest jednak w duŜym stopniu zaleŜna 

od doświadczeń osobistych i treningu właściwych umiejętności. JeŜeli dana osoba nie ma 

Ŝadnych moŜliwości decydowania o swoich sprawach, nie wykorzystuje i nie rozwija swego 

potencjału, staje się rzeczywiście bierna i zaleŜna od narzucanych jej zadań i sposobów 

realizacji. Sytuacją w której badani doświadczają najczęściej zaleŜności od otoczenia jest 

praca, jej pozyskanie lub utrzymanie. Atmosfera społeczna i ekonomiczna kraju powoduje, Ŝe 

osoby z upośledzeniem umysłowym, mają trudności z zatrudnieniem, o ile nie wykaŜą się 

aktywnością. Właśnie sposób dochodzenia do adaptacji sytuacji społecznej, wykorzystanie 

swoich umiejętności czy sprzyjających warunków moŜemy, w przypadku osób z 

upośledzeniem umysłowym, nazwać działaniami kreatywnymi. Kreatywność polega na 

kojarzeniu - wykorzystywaniu wiedzy z róŜnych odrębnych dziedzin wiedzy do tworzenia 

nowych, oryginalnych myśli (West 2000). Zmusza ona do odkrywania nowych dróg, nowych 

znaczeń w róŜnych dziedzinach Ŝycia i doświadczenia i niekonwencjonalnym łączeniu ich ze 

sobą. Według M.A. Westa (tamŜe) wszyscy jesteśmy na swój sposób twórczy w 

rozwiązywaniu codziennych problemów. TakŜe w przypadku osób z niepełnosprawnością 
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umysłową działaniami kreatywnymi moŜemy nazwać podejmowane przez te osoby czynności 

mające na celu pokonywanie określonego problemu i znalezienia jego rozwiązania. Takim 

właśnie postępowaniem winni wykazywać się młodzi dorośli chcący znaleźć swoje miejsce 

na otwartym rynku pracy. Osoby z upośledzeniem umysłowym wkraczające w dorosłe Ŝycie 

powinny być grupą ludzi aktywnych, kreatywnych (w moŜliwym dla nich zakresie) jednostek, 

którzy chcą odkrywać coś więcej, chcą widzieć realia i perspektywy wielowymiarowości 

pełni Ŝycia (por. Dykcik 2003). Jednostki wykazujące się aktywnością społeczną podejmują 

analizę obecnej swojej sytuacji a następnie określone działania. Według F. Wojciechowskiego 

(2003) podmiot, w zaleŜności od tego jaka wagę i wartość przywiązuje zachowaniu, wpłynie 

na to, czy zdecyduje się on podjąć działania na rzecz kształtowania własnej sytuacji, czy teŜ 

raczej biernie będzie oczekiwał, by to inni za niego podjęli tego typu działanie. Osoby z 

niepełnosprawnością umysłową mają świadomość związków między oceną problemów, 

spostrzeganiem moŜliwości kontroli i radzenia sobie (John - Borys 2002). Ta samodzielna 

aktywność łączy się ze współczesnym procesem rehabilitacji społecznej, który zakładają 

większe zaangaŜowanie jednostki w sam proces. Dlatego kolejnym aspektem procesu 

autorehabilitacji jest nabycie umiejętności poszukiwania sposobów osiągnięcia danego celu. 

W początkowej fazie istotne jest poznanie przez jednostkę swoich własnych zasobów 

zarówno wewnętrznych (umiejętności, emocji, ograniczeń) jak i zewnętrznych tkwiących w 

otoczeniu. Jest to nabycie umiejętności do odkrywania własnej toŜsamości, brania 

odpowiedzialności za własną przyszłość. Aspekt kreatywnego działania w procesie rozwoju 

człowieka ma znaczenie dla jej jakości Ŝycia, osiągania celów i realizacji siebie poprzez 

pracę. Ma to szczególny związek z rozszerzaniem kompetencji zawodowych, poszukiwaniem 

nowych dróg realizacji zawodowych. Obecnie osoby z upośledzeniem najczęściej kończą 

edukację na poziomie zawodowym. Przy obecnym tempie zmian ekonomicznych i 

technologicznych często nie mają moŜliwości wykorzystania w praktyce zdobytych w szkole 

umiejętności danego zawodu, lub okazują się one niewystarczające w stosunku do nowych 

technologii. W literaturze przedmiotu podkreśla się, Ŝe ludzie z niepełnosprawnością nie tylko 

charakteryzują się niskim wykształceniem lub nieadekwatnymi do potrzeb rynku pracy 

kwalifikacjami zawodowymi (Nowak 2002), ale teŜ ich ogólny poziom rozwoju zawodowego 

nie osiąga dostatecznego poziomu. K. Czarnecki (1985) w swoich rozwaŜaniach nad stadiami 

rozwoju zawodowego pojawiającymi się w ciągu Ŝycia opisuje okres kwalifikowanej pracy 

zawodowej (19-25 do 70 roku Ŝycia). W charakterystyce tego stadium zauwaŜa, Ŝe człowiek 

w okresie dorosłości nie tylko dojrzewa do decyzji podjęcia pracy zawodowej, nie tylko 
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stabilizuje się jego pozycja społeczno-zawodowa, ale i podejmuje działania dokształcające i 

doskonalące zawodowo.  

Poszukiwanie dróg realizacji zawodowej wiąŜe się z kompetencją, która w pewien 

sposób determinuje kolejne działania jest zdolność pozyskiwania informacji, która jest 

konieczną w dobie społeczeństwa informacyjnego. Daje ona moŜliwość podniesienia 

umiejętności poruszania się na rynku pracy - w tym moŜliwości efektywnego poszukiwania 

zajęcia. Zdobywanie nowych informacji pozwala na rozszerzania i modyfikacji posiadanych 

osobistych zasobów wiadomości, a tym samym zwiększenie potencjału zawodowego osób z 

niepełnosprawnością. Jest to istotne ze względu na szybkość zmian ekonomicznych i 

gospodarczych. Z tą umiejętnością łączy się nieodzownie wiedza na temat przepisów 

dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych, ulgi podatkowe, moŜliwości rehabilitacji). WaŜną rzeczą jest teŜ 

umiejętne korzystanie ze wsparcia, dostrzegania moŜliwości czerpania z róŜnych propozycji 

pomocowych. NaleŜy zwrócić uwagę tych osób na zasoby istniejące w róŜnych organizacjach 

pozarządowych, oraz ich oferty, które obok propozycji rządowych, odgrywają znaczącą rolę 

w systemie pomocowym.  

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe aby móc stanowić o sobie, potrzebny jest rozwój 

wielu zdolności i umiejętności jakie winni posiąść niepełnosprawni. Wśród nich wymienić 

naleŜy między innymi: 

• świadomość swoich silnych i słabych stron, osobistych preferencji, zainteresowań,  

• umiejętność dokonywania wyborów opartych własnych pragnieniach i potrzebach, 

• podejmowanie decyzji w oparciu o przeprowadzone rozwaŜanie rozmaitych opcji i 

konsekwencji, 

• ocenianie skutków własnych decyzji i nanoszenie odpowiedniej korekty przy 

podejmowaniu następnych decyzji, 

• ustalanie własnych celów działań Ŝyciowych i wytrwałość w ich realizacji, 

• dąŜenie do bycia niezaleŜnym, ale teŜ rozumienie, na czym polegają Ŝycie w społeczności, 

• reprezentowanie własnych interesów oraz zdolność do oceny swoich umiejętności, 

• wiara we własne siły, 

• kreatywność i elastyczność. 
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Nabycie tych umiejętności powoduje w jednostce wzrost poczucia sprawstwa, 

poczucia kontroli, wzrostu samoświadomości i samowiedzy i pozytywnego postrzegania 

własnych działań. To wszystko pozwoli uświadomić jednostce, Ŝe wysokie poczucie jakości 

Ŝycia jest niezaleŜne od stopnia sprawności, ale wiąŜe się aktywnością własną i pracą nad 

sobą. 

W kształtowaniu takiej toŜsamości osób niepełnosprawnych umysłowo istotne miejsce 

zajmuje rodzina. Jej rola w zmianie poziomu poczucia jakości Ŝycia osób z upośledzeniem 

umysłowym związana jest z odrzuceniem stylu wychowania charakteryzującego się 

nadmierną opiekuńczością, a który często wywołuje bierność, zaleŜność od innych, 

roszczeniowość wobec otoczenia. Rodzice w procesie wychowania winni stosować 

świadomie taki model wychowania, który stwarza jednostce okazję do podejmowania decyzji, 

dokonywania wyborów zgodnych z osobistymi wartościami i moŜliwościami. Wpłynie to na 

wykształcenie się w jednostce przekonanie, Ŝe powinna ona mieć kontrolę nad własnym 

Ŝyciem. Dodatkowo oznacza to, Ŝe rodzice w procesie wychowania powinni starać się 

zastąpić podejście oparte na rozwijaniu wąsko zakreślonych umiejętności, przydatnych w 

Ŝyciu codziennym, takimi działaniami, które są nakierowane na promowanie zdolności do 

samostanowienia i osiąganie niezaleŜności przez ich dzieci w Ŝyciu dorosłym. Takie 

podejście zmniejsza ryzyko marginalizacji jednostki w przyszłości i rozwija umiejętność 

samostanowienia o sobie. 

Oprócz rodziny znaczące miejsce w działaniach rehabilitacyjnych osób z 

upośledzeniem umysłowym są siły tkwiące w otoczeniu jednostki - szczególnie w jej 

środowisku lokalnym. 

Tutaj ukazuje się znaczenie lokalnych działań, w których największe zadanie mają 

instytucje i organizacje nim usytuowane, które rozpoznają zapotrzebowanie rynku pracy i 

znają jego realia. Dotyczy to zarówno instytucji państwowych jak organizacji 

pozarządowych. Analizując zakres działalności organizacji pozarządowych moŜemy 

stwierdzić, Ŝe główne kierunki ich działań związane są z: 

• wsparciem i pomocą osób z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin w rozwiązywaniu 

problemów Ŝyciowych i sytuacyjnych; 

• promowaniem wiedzy o osobach z niepełnosprawnością, ich problemach i potrzebach co 

ma skutkować zwiększeniem akceptacji społecznej;  
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• reprezentowaniem osób z niepełnosprawnością i ochroną ich praw oraz uczestnictwem w 

dialogu społecznym na wszystkich poziomach Ŝycia publicznego;  

• uzupełnianiem działań instytucji publicznych w zakresie opieki zdrowotnej, rehabilitacji, 

edukacji, pomocy społecznej, szkolenia i zatrudnienia. 

To ostatnie zadanie związane jest teŜ z pewnym problemem organizacyjnym wsparcia. 

Obecnie instytucje państwowe i organizacje pozarządowe działają w podobnych obszarach i 

realizują podobne zadania. Zatem pojawia się konkurencyjność ofert kierowanych do 

beneficjentów jakimi są osoby z upośledzeniem umysłowym. Główną przyczyną tego stanu 

rzeczy jest brak monitoringu i konsolidacji działań na danych obszarze. Kolejnym problemem 

wymagającym działań naprawczych jest dotarcie z ofertą do osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim. WiąŜe się to z podjęciem pewnych działań w zakresie zmian 

w samych osobach. Istniejące w lokalnej strukturze instytucje państwowe i organizacje 

pozarządowe zajmujące się edukacją, rehabilitacją, winny mieć na celu wyposaŜenie osób z 

niepełnosprawnością w pewne dyspozycje niezbędne do poruszani się na rynku pracy i 

korzystania z ich ofert. Dotyczą one nabycia takich umiejętności jak: 

• poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania podstawowych przepisów i instytucji 

zajmujących się osobami z niepełnosprawnością, nabycia umiejętności korzystania z ich 

ofert, 

• zdobycie umiejętności pozyskiwania wszelkiego rodzaju informacji i przetwarzania ich na 

konkretne działania, 

• zdolność do dostrzegania i wykorzystywania róŜnych moŜliwości osiągania celów i 

korzystania z róŜnego rodzaju wsparcia - rodzinnych, społeczności lokalnej, organizacji i 

innych tkwiących w otoczeniu. 

Sumując zadania jakimi powinny zająć się instytucje i organizacje funkcjonujące w 

środowisku lokalnym moŜna wskazać w tym momencie propozycje zmian w ich działaniach 

na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym: 

• istotne jest stworzenie bazy danych osób z niepełnosprawnością umysłową z danego 

terenu, która pomogłaby w rozpoznaniu ich sytuacji i pozwoliłaby na ocenę wielkości 

problemu oraz pomogła określić obraz struktury tej grupy społecznej. Te działania mają 

na celu zaplanowanie kompleksowych działań ukierunkowanych na poprawę jakości Ŝycia 
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osób z niepełnosprawnością umysłową oraz pomoc w sięgnięciu po dostępne środki 

finansowe przeznaczone na inicjatywy skierowane do tych osób; 

• niezbędne jest powołanie w lokalnych urzędach osoby, która w swoich obowiązkach 

monitorowałaby losy niepełnosprawnych absolwentów szkół specjalnych i śledziła ofertę 

skierowaną do osób z niepełnosprawnością. Jej zadaniem byłoby równieŜ poszukiwanie 

dostępnych funduszy na ich rzecz. Dodatkowo osoba ta koordynowałaby współpracę 

instytucji powołanych do wspierania tych osób; 

• konieczne jest uaktywnienie osób z niepełnosprawnością umysłową i wdroŜenie do 

identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez konsolidację działań wszystkich jednostek 

zajmujących się problemami tych osób na danym terenie i organizację działań 

integracyjnych z pełnosprawnymi członkami lokalnej społeczności; 

• promowanie dostępu do informacji dotyczących ofert zatrudnienia i programów szkoleń 

dla zainteresowanych osób. 

Lokalne działania na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym powinny opierać się na 

silnych centralnych załoŜeniach polityki wobec tej grupy społecznej. W ramach Unii 

Europejskiej Polska jest zobowiązana do zaleceń jej polityki i wdraŜania opracowanych 

standardów. Mimo to nadal niewiele uwagi poświęconej jest rynkowi pracy osób 

niepełnosprawnych. Głównymi kierunkami wymagającymi usankcjonowania przepisami na 

szczeblu polityki państwa jest zwiększenie udziału w rynku pracy osób z 

niepełnosprawnością umysłową oraz pomoc tym osobom w organizowaniu miejscu pracy. 

Docelowy poziom zatrudnienia, określony w Strategii Lizbońskiej na 70% populacji osób z 

niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, jest w obecnej chwili odległym poziomem 

dla Polski. WiąŜe się to dodatkowo z brakiem rzetelnej informacji o skali zatrudnienia osób z 

upośledzeniem umysłowym. Jak podaje Z. Woźniak (2006) osoby te stanowią 6,2% osób 

aktywnie zawodowych i zatrudnionych na rynku pracy.  

Pierwszym krokiem do zmiany tej sytuacji powinien być ułatwiony dostęp do 

kształcenia dla osób z niepełnosprawnością. Instytucjami, jak wykazały badania, od których 

osoby z upośledzeniem umysłowym oczekują najczęściej wsparcia są placówki oświatowe i 

zakłady pracy. Od nich badani oczekują pomocy w realizacji swoich planów Ŝyciowych, 

zwłaszcza tych związanych ze sfera materialna i zawodową. Osoby z upośledzeniem 

umysłowym, jak pokazuje T. Witkowski (1993), są niezadowoleni z poziomu własnej 

aktywności, produktywności oraz sytuacji gdy społeczeństwo postrzega je jako niezdolne do 
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podjęcia zatrudnienia. Badani najczęściej oczekują pomocy w rozwijaniu kompetencji 

zawodowych, wskazywania moŜliwości przekwalifikowania się i znalezienia zatrudnienia. 

Zatem zadaniem instytucji i organizacji działających w otoczeniu badanych jest umoŜliwienie 

tym osobom stania się aktywnymi, produktywnymi jednostkami, spostrzeganymi jako 

pełnoprawnych członków społeczności lokalnej MoŜliwości takie leŜą w organizacji kursów, 

szkoleń, ale przede wszystkim w docieraniu z informacjami na ich temat do osób z 

upośledzeniem umysłowym. Innym waŜnym aspektem jest zwiększanie fizycznej dostępności 

osób z niepełnosprawnością do szkoleń. MoŜe to obejmować pomoc w pokonaniu odległości 

do miejsca szkolenia lub elastyczność w projektowaniu kursów i ich prowadzeniu.  

Analizując propozycje podnoszenia czy zmiany kwalifikacji osób z upośledzeniem 

warto zwrócić uwagę, Ŝe coraz częstsze oferty dotyczące bezpłatnych kursów, szkoleń 

oferowane przez organizacje pozarządowe obejmują osoby niepełnosprawne, ale rzadko 

osoby z niepełnosprawnością umysłową. Analiza ofert wskazuje, Ŝe jest to grupa często 

pomijana, a organizacje koncentrują się na pomocy osobom z niepełnosprawnością fizyczną 

lub osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Wynika to w pewnym 

zakresie z trudnością dotarcia do tej grupy beneficjentów, którzy funkcjonują często 

nierozpoznawalni w środowisku społecznym. Tutaj moŜliwości działania mają organizacje 

pomocowe, które powinny stworzyć dostęp do zindywidualizowanego i trwającego całe Ŝycie 

doradztwa poprzez organizację pozycji asystenta społecznego w osobie pracowników 

socjalnych. Natomiast system edukacji specjalnej powinien dawać moŜliwość powrotu do 

edukacji (w formie szkoleń, kursów) jeśli ma to ułatwić znalezienie nowego miejsca w 

systemie zatrudnienia osobie z niepełnosprawnością. Przemienność nauki szkolnej i 

aktywności zawodowej moŜe mieć sens bo pozwala osobom z upośledzeniem szansę na 

dostosowanie się do zmian rynku pracy. A. Pasymowski (2002) w swoich badaniach, 

dotyczących zatrudniania osób z upośledzeniem w stopniu lekkim, przedstawił sytuację, w 

których wiele placówek specjalnych nie dostosowało się do nowego rynku pracy, a 

absolwenci są wręcz „wprowadzani” w zaplanowane bezrobocie.  

Obecne propozycje dotyczące działań normalizacyjnych w obszarze dokształcania 

zawodowego jest bardzo niewiele. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe większość działań, programów 

naprawczych czy propozycji skierowana jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, ale 

sprawną intelektualnie, lub z głębszym upośledzeniem umysłowym. Dzieje się tak dlatego Ŝe 

u 75% upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przyczyną zaburzeń jest zaniedbanie 

środowiska (Sarason za: Otrębski 1997). W codziennym funkcjonowaniu psychospołecznym 
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osoby te nie uwidaczniają swojego defektu, co za tym idzie są traktowani jak pełnosprawni 

obywatele. A zatem proces normalizacji zawodowej osób z upośledzeniem winien 

charakteryzować się większą liczbą propozycji równorzędnych ofertom dla ludzi 

pełnosprawnych umysłowo i innych grup niepełnosprawnych. Wybór i skorzystanie z 

proponowanej oferty powinien być pozostawiony decyzji zainteresowanym. WaŜne jest 

stworzenie moŜliwości wyboru. Podejmowanie decyzji przez osoby z upośledzeniem 

umysłowym pozwoli teŜ na modyfikację propozycji i dostosowania ich do oczekiwań 

beneficjentów. To samostanowienie o sobie jest jednym z aspektów normalizacji Ŝycia i daje 

moŜliwość przejawiania samodzielności Ŝyciowej. Natomiast naszym zadaniem jest 

uświadomienie tym osobom, Ŝe ciągłe dokształcanie jest koniecznością naszych czasów. 

Szansę na zmianę zawodu czy rozszerzenie kwalifikacji daje właśnie pozaszkolna oferta 

edukacyjna. Dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym postawione przed koniecznością 

znalezienia miejsca na otwartym rynku pracy muszą podjąć działania dotyczące ich dalszego 

funkcjonowania po skończonym procesie edukacji.  

Kolejnym waŜnym elementem działania państwa jest zmiana podejścia pracodawców 

do problemu zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością. Zmiany w tym zakresie 

powinny dotyczyć rozwiązania problemów w zakresie: 

• przepisów dotyczących zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnością, 

• adekwatności kwalifikacji i umiejętności osób z niepełnosprawnością (posiadane 

umiejętności osób niepełnosprawnych nie spełniaj zapotrzebowania rynku pracy), 

• niechęci ze strony pracodawców, wynikającą z negatywnych stereotypów dotyczących 

osób niepełnosprawnych. 

Zatem działania na szczeblu polityki państwa winny dotyczyć kilku aspektów, które 

pozwolą na prowadzenie efektywniejszej polityki społecznej. 

Znaczącym elementem działań jest prowadzenie kampanii o charakterze 

informacyjnym i podnoszenia świadomości na temat odpowiedzialności społecznej i 

dochodowości w sytuacji zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pierwsze z nich pojawiły 

się i dotyczyły programu „Sprawni w pracy” organizowanego przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji. Szczególnie waŜne jest wskazanie w tym zakresie osób z upośledzeniem 

umysłowym, wobec której społeczeństwo zachowuje największy dystans. 

Niezbędnym aspektem jest teŜ monitorowanie i ocena prowadzonych programów i 

działań wobec osób z niepełnosprawnością. Wynika to z istnienia wielu podmiotów, które 
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zajmują się świadczeniem usług związanych z zatrudnianiem. Ta mnogość ofert pozwala na 

zindywidualizowane podejście, w tym przygotowanie planów powrotu do pracy pod kątem 

indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością. Problemem jednak staje się pojawianie 

się konkurencyjności ofert organizacji działających w tym samym obszarze zadań oraz 

decentralizacja działań na poziomie lokalnym. Istnieje tu zatem potrzeba tworzenia 

porównywalnych i wiarygodnych danych o podejmowanych działaniach i ich efektywności w 

odniesieniu do osób z niepełnosprawnością. Wiązałoby się to z zaprojektowaniem i 

wdroŜeniem wieloaspektowych indywidualnych ocen i potrzeb oraz potencjału osób z 

zaburzeniami poprzez wprowadzenie wszechstronnych programów edukacji i usług 

rehabilitacji zawodowej, społecznej.  

WaŜnym zatem zadaniem jest wprowadzenie rozwiązań, które umoŜliwi ą 

niepracującym osobom z niepełnosprawnością wejście na rynek pracy. Do najbardziej 

niezbędnych działań moŜemy tu zaliczyć: 

• zrównanie statusu bezrobotnych osób niepełnosprawnych (zniesienie preferencji dla osób 

zarejestrowanych w urzędach pracy); 

• eliminacja „pułapek świadczeń”, co obejmuje równe prawa dla zmniejszania i zawieszania 

rent lub, alternatywnie, wyeliminowanie zawieszania; 

• konsolidacja środków PFRON i Funduszu Pracy w celu dofinansowania programów 

aktywizacji zawodowej;  

• kontraktowanie specjalistycznych usług doradztwa od organizacji pozarządowych. 

Podsumowując implikacje dotyczące działań rehabilitacyjnych podejmowanych w 

obszarze podnoszenia jakości Ŝycia poprzez podniesienie jakości Ŝycia zawodowego naleŜy 

stwierdzić, Ŝe rozwój zawodowy jednostki z niepełnosprawnością jest jednym z 

najistotniejszych procesów i realizacji siebie w ścisłym powiązaniu z konkretnymi warunkami 

społeczno-gospodarczymi i kulturalnymi kraju. Podkreśla się, Ŝe okresem najbardziej 

właściwym dla pojawienia się umiejętności pełnienia roli pracownika jest okres wczesnej 

dorosłości (Brzezińska 2000, s. 134-135). Zaniedbanie tego podstawowego prawa rozwoju 

wobec grupy osób z upośledzeniem umysłowym skutkuje wieloma negatywnymi 

konsekwencjami. Pogłębia się dysproporcja między ich moŜliwościami a oczekiwaniami 

otwartego rynku pracy. Nie podejmując we właściwym czasie aktywności zawodowej, osoby 

te są skazane na wypadnięcie z właściwego dla ich grupy wiekowej toru rozwoju i 

społecznego układu odniesienia (Brzezińska 2000). Efektem dłuŜszego bezrobocia tych osób 
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jest m.in. obniŜenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie poziomu motywacji do 

samodzielnego poszukiwania pracy, a nawet pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego 

(Stochmiałek 1998, s. 39).  

Zatem realizacja zawodowa jednostki z niepełnosprawnością umysłową jest 

kluczowym elementem odczuwania jakości Ŝycia w okresie wczesnej dorosłości. 

Uwypuklenie tego zagadnienia w opisie implikacji z przeprowadzonych badań jest zasadne i 

konieczne do zwrócenia uwagi na tą grupę osób i wyrwania jej z Ŝycia bez aktywności 

zawodowej. We wdraŜaniu programów zaspakajających róŜnorodne potrzeby Ŝyciowe osób z 

upośledzeniem umysłowym naleŜy oprócz podejścia opiekuńczego rozwijać podejście 

pomocowe dające moŜliwość autonomiczności funkcjonowania i organizowania swojego 

Ŝycia z uwzględnieniem Ŝycia zawodowego. 

8.4. Zakończenie  

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat do zagadnień związanych z jakością Ŝycia 

dopisywano kolejne istotne kwestie, które miały na celu zmianę warunków edukacyjnych, 

społecznych, prawnych wpływających na jej poczucie. Analizy badaczy w tym zakresie 

powodują rozszerzania listy pytań dotyczących wskaźników warunkujących poczucie jakości 

Ŝycia. Otwarte pozostaje pytanie: czym warunkują jego poziom poszczególne jednostki?  

Podejmując badania na ten temat autorka miała świadomość złoŜoności problemów 

związanych z tym terenem badawczym. Jednocześnie załoŜono, Ŝe wyniki badań pozwolą na 

rozpoznanie róŜnic w ocenie jakości Ŝycia przez poszczególne grupy młodych dorosłych, ale 

teŜ na uchwycenie pewnych jej uwarunkowań. 

W opracowanych wynikach badań potwierdza się teza Ŝe na dobrostan Ŝyciowy 

wpływają zarówno siły zewnętrzne jak i tkwiące w jednostce, doświadczane sytuacje 

usytuowane zarówno w przeszłości, teraźniejszości jak i zakładane w przyszłości. W nich 

łączy się zdobyta wiedza, kompetencje i wartości. O temporalnych uwarunkowaniach jakości 

Ŝycia, czyli o tendencji człowieka do łączenia jakości Ŝycia z dokonywaniem jego 

wartościowania i oceniania pisze S. Kowalik (1994). Czas wpływa na organizowanie w 

określony sposób przebiegu własnego Ŝycia poprzez świadomość istnienia norm kulturowych 

związanych z przebiegiem Ŝycia oraz poprzez świadomość istnienia ograniczenia potencjału 

czasowego, jakim dysponuje jednostka. W powyŜszych badaniach czas miał znaczenie w 

określaniu poczucia jakości Ŝycia. Dotyczyło to zarówno planowanych działań, jak i 

podejmowanych zadań i przeŜywania doświadczeń wieku rozwojowego. Kolejna 
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potwierdzona w badaniach teza dotyczyła znaczenia wyboru i realizacji pewnych zadań do 

realizacji, które narzuca społeczeństwo, a które jednostka stara się dostosować do własnego 

systemu wartości, własnej wizji świata oraz do indywidualnej hierarchii potrzeb. Człowiek, 

który ma moŜliwość realizacji swoich potrzeb i celów podnosi swoją jakość Ŝycia. Badania 

dowiodły równieŜ istotności oddziaływania środowiska (fizycznego, kulturowego i 

psychospołecznego), które zarówno ogranicza moŜliwości jednostki, ale i wspomaga jego 

działania. W środowisku człowiek zdobywa doświadczenia, które kaŜda jednostka inaczej 

przeŜyw, interpretuje i wykorzystuje. 

Badania ukazały konieczność myślenia o jednostce i jej Ŝyciu w sposób kompleksowy, 

starający się uwzględnić jak najwięcej czynników. MoŜemy tu określić „jakość Ŝycia” jako 

pewien „koncept” tworzony w umyśle człowieka pod wpływem wydarzeń, zachodzących na 

linii Ŝycia człowieka, a który jest zdeterminowany cechami osobowościowymi jednostki i 

czynnikami środowiskowymi. Przedstawione rozwaŜania nad wynikami ustaleń 

empirycznych są inspiracją do kolejnych badań nad jakością Ŝycia osób z 

niepełnosprawnością umysłową, które przyczynią się do jej podniesienia. Obecna sytuacja tej 

grupy wymaga dalszej diagnozy, która pozwoli zapoczątkować realizację działań 

kompleksowych mających na celu przerwaniu sytuacji funkcjonowania osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim pomiędzy światem osób pełnosprawnych a 

niepełnosprawnych. 
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Aneks 

 



Kwestionariusz wywiadu (NP)      
   

 
 Prowadzone badania mają na celu poznanie warunków Ŝycia osób w okresie wczesnej dorosłości. 
Podane dane mają charakter badawczy i nie zostaną nikomu udostępnione. Proszę zakreślić właściwą 
odpowiedź. 
 
SYTUACJA ROZWOJOWA 
 
1.Czy  w okresie szkolnym był Pan/ Pani pod stałą opieką lekarzy 

tak    nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu......................................................................................... 
2.Czy przebywał Pan/Pani dłuŜszy czas w szpitalu 

tak     nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu ........................................................................................ 
 jak długo (jak często)..................................................................................................... 
3.Czy obecnie leczy się Pan/Pani na jakąś przewlekłą chorobę lub wadę 

tak    nie   
4.Czy obecnie korzysta Pan/Pani z opieki lekarza: 

a. okulisty   tak  nie 
b. neurologa   tak  nie 
c. psychiatry   tak  nie 
d. alergologa   tak  nie 
e. laryngologa   tak  nie 
f. inne.............................. 

5.Czy w okresie edukacji korzystał Pan/Pani z zajęć: 
g. logopedycznych    tak   nie 
h.  psychologicznych   tak  nie 
i. reedukacyjnych    tak  nie 
j. rehabilitacji ruchowej   tak  nie 
k. innych............................................ 

6.Jeśli tak to gdzie odbywały się te zajęcia: 
l. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
m. w szkole 
n. w placówce zdrowia 
o. w prywatnym gabinecie 
p. inne................................................... 

  SYTUACJA BYTOWA 
7. Z kim obecnie Pani/Pan  mieszka 

a. Z rodzicami 
b. Sam/a 
c. Z współmałŜonkiem 
d. Ze współmałŜonkiem i dziećmi 
e. Z obcymi osobami 
f. inne............................................... 

8.Główne źródła Pani/Pan  utrzymania 
a. Pobory własne 
b. Pobory i pomoc rodziców 
c. Renta inwalidzka 
d. Zasiłek stały 
e. Zasiłek doraźny 
f. Inne.................................................. 

Czy korzysta Pani/Pan  z zapomogi   tak  nie 
a. jak często 

1. kilka razy w roku 
2. raz na rok 
3. rzadziej 

b. z jakiego źródła pochodziła zapomoga..................................... 
10.Czy wystarcza Pani/Panu pieniędzy na zaspokojenia codziennych potrzeb 

tak    nie 



11.Czy w Pani/Pan domu są następujące sprzęty i urządzenia:  
a. bieŜąca woda   tak                     nie 
b. gaz      tak                     nie 
c. centralne ogrzewanie   tak                     nie 
d. łazienka    tak                     nie 
e. wc     tak                     nie 
f. pralka automatyczna   tak                     nie 
g. wideo    tak                     nie 
h. telewizor kolorowy   tak                     nie 
i. magnetofon, radio   tak                     nie 
j. komputer    tak                     nie 
k. inne................................ 

Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialna 
a. Bardzo dobra 
b. Dobra 
c. Przeciętna 
d. Słaba 
e. Zła 
 

13. Jakie są Pani/Pana najpilniejsze obecnie potrzeby: 
a. leczenie, rehabilitacja 
b. zakup ubrań, butów, środków czystości 
c. zakup sprzętu gospodarstwa domowego 
d. wypoczynek  
e. codzienne zakupy Ŝywnościowe 
f. opłacenie kursów dokształcających 
g. opłaty mediów 
h. udział w Ŝyciu kulturalnym ( wyjście do kina , dyskotekę, na koncert) 
i. inne........................................... 

 
ŚRODOWISKO  RODZINNE OSOBY BADANEJ 
14. Wykształcenie Pani/Pan rodziców: 

a. Matka 
b. Ojciec 

15. Aktywność zawodowa Pani/Pan rodziców: 
       matka                              ojciec 

a. pracuje (podaj wykonywany zawód) 
b. nie pracuje 
c. renta 
d. emerytura 
e. bezrobotny 
f. inne 

16. Rodzeństwo 
a. Nie mam 
b. Mam (ile i jakie)............................................................................ 

17.Warunki mieszkaniowe rodziny: 
a. liczba osób zamieszkałych wspólnie.......................................... 
b. liczba pokoi w domu.................................................................. 
c. czy posiada Pani/Pan samodzielny pokój           tak               nie 

18. Czy bierze Pani/Pan udział w Ŝyciu rodzinnym 
tak                                   nie 

w jaki sposób............................................................................................................... 
19  Jakie czynności Pani/Pan wykonuje w domu samodzielnie: 

a. Prace porządkowe 
b. Przygotowuję posiłki 
c. Opiekuję się rodzeństwem 
d. Pomagam finansowo w utrzymaniu domu 
e. Nie robię nic specjalnego 
f. Inne............................................. 

20. Czy rodzice interesują się Pani/Pana sprawami , problemami: 



a. tak 
b. raczej tak 
c. raczej nie 
d. nie 

21. W jakich sprawach zwraca się Pani/Pan po pomoc do rodziców: 
a. problemach finansowych 
b. problemach osobistych 
c. problemach zdrowotnych 
d. inne.................................. 
e. nie zwracam się 

22. Czy ma Pani/Pan moŜliwość wypowiadania własnego zdania 
a.   tak 
b.  raczej tak 
d. raczej nie 
e. nie  

23. Czy decyzje dotyczące Pani/Pana  Ŝycia były  podejmowane przez rodziców: 
a. bez Pani/Pana udziału 
b. wspólnie z Panią/Panem 
c. Sama Pani/ Pan decydował 

24. Czy podczas wychowania rodzice stosowali wobec Pana/ Pani 
a. więcej kar niŜ nagród 
b. po równo 
c. więcej nagród niŜ kar 

25. Kto częściej stosował: 
 a. kary   matka    ojciec 
 b. nagrody  matka    ojciec 
26. W domu miała Pani/ Pan: 

a. stałe obowiązki 
b. wykonywałem pracę gdy zostałem poproszony  
c. nie miałem obowiązków 

27. Dokończ zdania: 
a. Moi rodzice odnosili się do siebie.......................................................................... 
b. Moje stosunki z rodzicami były.............................................................................. 
c. Bardziej przywiązany jestem do............................................................................. 
d. Wartości, które przekazali mi moi rodzice to.........................................................  
e. W domu czułem się................................................................................................. 
f. U mojej matki najbardziej cenię.............................................................................. 
g. U mojego ojca najbardziej cenię.............................................................................. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 
28. Z kim spędza Pani/Pan najwięcej czasu? 

a. z rodzicami lub jednym z nich 
b. ze współmałŜonkiem 
c. rodzeństwem 
d. Z przyjaciółmi 
e. Z kolegami ze szkoły 
f. Inne................................................... 

29. Ile masz godzin dziennie  ma Pani/Pan wolne od zajęć obowiązkowych 
a. od 1 do 3 godz. 
b. od 2 do 5 godz. 
c. ponad 5 godz. 

30.Co robi Pani/Pan  najczęściej w wolnym czasie? ( zaznacz trzy rzeczy) 
a. Spaceruję 
b. Czytam 
c. Pogłębiam wiedzę 
d. Oglądam telewizję 
e. Słucham muzyki 
f. Chodzę do kościoła 
g. Chodzę na spotkania róŜnych organizacji, stowarzyszeń 
h. Realizuję swoje hobby (jakie).................. 
i.  Uprawiam sport 



j. odpoczywam leŜąc 
k. spotykam się ze znajomymi 
l. gotuję 
m. inne................................................................ 

31. Czy korzysta Pani/Pan z  moŜliwości udziału w imprezach kulturalnych 
a. NIE ( dlaczego) 

o nie chcę 
o brak funduszy 
o imprezy nie są dla takich jak ja 
o nie mam z kim iść 
o inne................................. 

b. TAK 
        Jeśli tak to w jakich    (podkreśl)                                Jeśli tak to jak często 

• Pójście do kina                                         -  raz na miesiąc 
• Pójście do teatru                                                       - raz na rok 
• Na koncert                                  - raz na dwa lata        
• Na wystawę                   - raz na pięć lat 
• Chodzę do biblioteki                          - nie pamiętam kiedy ostatnio  
• byłem                                                                          - inne 
• Inne                                                               
 

32. Czy ma Pani/Pan bliskich przyjaciół 
  a. tak                   b. nie 
33. Jakie są Pani/Pan kontakty towarzyskie? 

a. Mam duŜo kolegów i kilkoro bliskich przyjaciół 
b. Mam duŜo kolegów i znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
c. Mam tylko przyjaciela 
d. Mam mało znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
e. Spędzam czas tylko z rodziną 
f. inne 

 34. Z jakimi instytucjami ma Pani/Pan kontakt: 
a. Z Ŝadnymi instytucjami nie mam kontaktu 
b. PEFRON 
c. Ośrodki Pomocy Społecznej 
d. Pomoc Kościoła 
e. Stowarzyszenia, kluby 
f. Inne, jakie 

 
SYTUACJA BADANEGO W PRACY 
 
 35. Co daje  Pani/Pan  moŜliwość pracy 

a. Zapewnia mi stałe zatrudnienie 
b. Zapewnia bezpieczny byt 
c. Jestem „kimś” w danej społeczności 
d. Mogę wykorzystywać swoje zdolności i umiejętności 
e. Daje mi poczucie ,Ŝe czegoś dokonałem 
f. Daje mi moŜliwości nawiązywania nowych kontaktów społecznych 
g. Inne.................................................................................................... 

 
   36. Jak myślisz czego pozbawiłaby Panią/Pana  brak pracy 

a. Poczucia bezpieczeństwa materialnego 
b. MoŜliwości wykorzystania swoich zdolności i umiejętności 
c. Poczucia bycia” kimś” w społeczeństwie 
d. MoŜliwości nawiązywania nowych kontaktów 
e. Poczucia ,Ŝe czegoś dokonałem 
f. Inne...................................................... 

   37. Jak wyglądają Pani/Pan  kontakty ze współpracownikami : 
a. Nawiązałem nowe przyjaźnie  
b. Inni zwracają się do mnie po wskazówki 
c. Zawsze mogę się zwrócić o pomoc do innych 



d. Wolę się trzymać z daleka od innych pracowników 
e. Inne............................. 

   38. Jak wyglądają Pani/Pan  stosunki z przełoŜonymi: 
a. Mój przełoŜony zawsze słuŜy mi radą i pomocą 
b. Zleca mi większą pracę niŜ innym 
c. Zapłata jaką otrzymuję jest współmierna z zapłatą innych pracowników na takim samym 

stanowisku 
d. Nigdy nie usłyszałem pochwały za dobrze wykonana pracę 
e. Inne.................................................................. 

39.Czy podwyŜszał a Pani/Pan kwalifikacje w ciągu ostatniego roku  tak   nie 
 czy skorzystałbyś z takiej moŜliwości w przyszłości   tak   nie 
40. Czy była Pani/Pan zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy 

a. tak, poniewaŜ........................ 
b. nie , poniewaŜ........................ 
 

PLANY śYCIOWE  
 

41.Proszę zaznaczyć  rzeczy, które są teraz obecne w Pan/Pani Ŝyciu: 
a. Mam Ŝonę (męŜa) stałego partnera    tak   nie 
b. Mam dobre stosunki z 

o - z członkami rodziny     tak  nie  
o - ze współpracownikami     tak  nie 
o - z przyjaciółmi      tak  nie 
o - z sąsiadami      tak   nie 

c. Mam  własne dziecko      tak  nie 
d. Wychowuję je wg wyznawanych zasad    tak  nie 
e. Czuje się głową rodziny i odpowiadam za jej funkcjonowanie       tak  nie 
f.   Podjąłem pracę zawodową     tak  nie 
g. Biorę udział w wyborach     tak  nie 
h. NaleŜę do stowarzyszenia, partii, związku (jakiego)...........................................  

         tak  nie 
42 Pani/Pana plany i cele na przyszłość związane są głównie 

o z dalszą edukacją i pracą zawodową 
o Ŝyciem religijnym 
o samodzielnym organizowaniem swojego Ŝycia(opuszczeniem domu) 
o relacjami osobistymi (miłością, przyjaźnią) 
o doskonaleniem siebie 

43 W przyszłości chciałby Pan/Pani 
  

• ZałoŜyć własną rodzinę 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• wychowywać dzieci 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• prowadzić własne gospodarstwo domowe 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• podjąć i wykonywać pracę 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• brać udział w Ŝyciu społecznym 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  



 
• móc kierować się w Ŝyciu cenionymi wartościami 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• realizować własne zainteresowania 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 
 

• dobrze zarabiać 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• móc wyjeŜdŜać na wypoczynek 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• korzystać z udziału w imprezach kulturalnych 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

 
44 Zrealizowanie Pana/Pani planów Ŝyciowych zaleŜne jest od: 

• źródła utrzymania 
• sytuacji mieszkaniowej 
• sytuacji materialnej 
• od  otoczenia 
• tylko ode mnie 
•  inne 

45 Istotny wpływ na realizację celów mają Pani/Pana: (zaznacz 3) 
o cechy osobowe 
o wiedza i umiejętności 
o doświadczenie 
o sytuacja zdrowotna 
o zasady wyznawanej religii 
o uznawanych wartości 
o inne...................................  

46. Jakie osoby mogą pomóc Panu/Pani w realizacji planów 
• Rodzice i rodzeństwo 
• przyjaciele 
• Współpracownicy 
• Sąsiedzi 
• Inne 

47.  Jakie instytucje mogą  Panu/Pani pomóc w realizacji  planów 
• instytucje oświatowe 
• słuŜba zdrowia 
• opieka społeczna/ organizacje charytatywne 
• zakład pracy 
• inne 

48. Skąd czerpie Pani/Pan informacje potrzebne do realizacji planów: 
o od osób waŜnych dla Pani/Pana 
o od rodziców 
o od rówieśników 
o z  mediów  
o  ksiąŜek 
o opiera się Pani/Pan na własnej opinii i wiedzy 
o inne................................................................. 
 

49.Czego  najbardziej boi się Pan/Pani myśląc o przyszłości  



• braku pracy i pieniędzy 
• braku wsparcia ze strony rodziny 
• utraty zdrowia 
• braku pomocy ze strony organizacji i państwa 
• inne 

50. Pierwszą decyzją, którą podejmie Pani /Pana aby zacząć realizować swoje plany będzie 
 
................................................................................................................................... 
 
51. Proszę napisać jakie 3 cele chciałaby Pani/Pan zrealizować w najbliŜszej przyszłości. Proszę spróbować  
przedstawić alternatywne działania jakie Pani/Pan podejmie w razie niepowodzenia w ich realizacji. 
 
a.............................................................lub ............................................................................ 

b............................................................lub.............................................................................. 

c............................................................ lub............................................................................ 

52. Ile czasu zakłada Pan/Pani, Ŝe zajmie  realizacja planów 
• do 5 lat 
• 5-10 lat 
• więcej niŜ 10 lat 
• inne 

53.  Jak będzie wyglądać Pana/Pani  Ŝycie za 10 lat ...................................................... 
 
    ............................................................................................................................. 
 
   ............................................................................................................................. 

 
 DANE O SOBOWE  

 
1. wiek 
2. płeć             K                M 
3. Miejsce zamieszkania 

• Miasto powyŜej 100 tys. 
• Miasto powyŜej 10 tys. 
• Inne 

4. Wykształcenie 
a. Niepełne podstawowe 
b. podstawowe 
c. Zasadnicze zawodowe 
d. Średnie zawodowe 
e. Średnie ogólnokształcące 
f. Kursy zawodowe 
g. Inne 

5. Zawód  
a. wyuczony................................... 
b. wykonywana.............................. 

6. Stan cywilny 
a. męŜatka( Ŝonaty) 
b. panna(kawaler) 
c. inne.................... 



Kwestionariusz wywiadu (NN)      
   

 
 Prowadzone badania mają na celu poznanie warunków Ŝycia osób w okresie wczesnej dorosłości. 
Podane dane mają charakter badawczy i nie zostaną nikomu udostępnione. Proszę zakreślić właściwą 
odpowiedź. 
 
SYTUACJA ROZWOJOWA 
1.Czy  w okresie szkolnym był Pan/ Pani pod stałą opieką lekarzy 

tak    nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu......................................................................................... 
2.Czy przebywał Pan/Pani dłuŜszy czas w szpitalu 

tak     nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu ........................................................................................ 
 jak długo (jak często)..................................................................................................... 
3.Czy obecnie leczy się Pan/Pani na jakąś przewlekłą chorobę lub wadę 

tak    nie   
4.Czy obecnie korzysta Pan/Pani z opieki lekarza: 

a. okulisty    tak  nie 
b. neurologa   tak  nie 
c. psychiatry   tak  nie 
d. alergologa   tak  nie 
e. laryngologa   tak  nie 
f. inne.............................. 

5.Czy w okresie edukacji korzystał Pan/Pani z zajęć: 
g. logopedycznych    tak   nie 
h.  psychologicznych   tak  nie 
i. reedukacyjnych    tak  nie 
j. rehabilitacji ruchowej   tak  nie 
k. innych............................................        

6.Jeśli tak to gdzie odbywały się te zajęcia: 
l. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
m. w szkole 
n. w placówce zdrowia 
o. w prywatnym gabinecie 
p. inne.................................................... 

 SYTUACJA BYTOWA 
7. Z kim obecnie Pani/Pan  mieszka 

a. Z rodzicami 
b. Sam/a 
c. Z współmałŜonkiem 
d. Ze współmałŜonkiem i dziećmi 
e. Z obcymi osobami 
f. inne............................................... 

8.Główne źródła Pani/Pan  utrzymania 
a. Pobory własne 
b. Pobory i pomoc rodziców 
c. Renta inwalidzka 
d. Zasiłek stały 
e. Zasiłek doraźny 
f. Inne.................................................. 

Czy korzysta Pani/Pan  z zapomogi   tak  nie 
a. jak często 

1. kilka razy w roku 
2. raz na rok 
3. rzadziej 

b. z jakiego źródła pochodziła zapomoga..................................... 
10.Czy wystarcza Pani/Panu pieniędzy na zaspokojenia codziennych potrzeb 

tak    nie 
11.Czy w Pani/Pan domu są następujące sprzęty i urządzenia:  



a. bieŜąca woda    tak                     nie 
b. gaz       tak                     nie 
c. centralne ogrzewanie    tak                     nie 
d. łazienka     tak                     nie 
e. wc      tak                     nie 
f. pralka automatyczna    tak                     nie 
g. wideo     tak                     nie 
h. telewizor kolorowy    tak                     nie 
i. magnetofon, radio    tak                     nie 
j. komputer     tak                     nie 
k. inne................................ 

12.Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialna 
a. Bardzo dobra 
b. Dobra 
c. Przeciętna 
d. Słaba 
e. Zła 

13. Jakie są Pani/Pana najpilniejsze obecnie potrzeby: 
a. leczenie, rehabilitacja 
b. zakup ubrań, butów, środków czystości 
c. zakup sprzętu gospodarstwa domowego 
d. wypoczynek  
e. codzienne zakupy Ŝywnościowe 
f. opłacenie kursów dokształcających 
g. opłaty mediów 
h. udział w Ŝyciu kulturalnym ( wyjście do kina , dyskotekę, na koncert) 
i. inne........................................... 

ŚRODOWISKO  RODZINNE OSOBY BADANEJ 
14. Wykształcenie Pani/Pan rodziców: 

a. Matka 
b. Ojciec 

15. Aktywność zawodowa Pani/Pan rodziców: 
       matka                              ojciec 

a. pracuje (podaj wykonywany zawód) 
b. nie pracuje 
c. renta 
d. emerytura 
e. bezrobotny 
f. inne 

16. Rodzeństwo 
a. Nie mam 
b. Mam (ile i jakie)............................................................................ 

17.Warunki mieszkaniowe rodziny: 
a. liczba osób zamieszkałych wspólnie.......................................... 
b. liczba pokoi w domu.................................................................. 
c. czy posiada Pani/Pan samodzielny pokój           tak               nie 

18. Czy bierze Pani/Pan udział w Ŝyciu rodzinnym 
tak                                   nie 

w jaki sposób............................................................................................................... 
19  Jakie czynności Pani/Pan wykonuje w domu samodzielnie: 

a. Prace porządkowe 
b. Przygotowuję posiłki 
c. Opiekuję się rodzeństwem 
d. Pomagam finansowo w utrzymaniu domu 
e. Nie robię nic specjalnego 
f. Inne............................................. 

20. Czy rodzice interesują się Pani/Pana sprawami , problemami: 
a. tak 
b. raczej tak 
c. raczej nie 



d. nie 
21. W jakich sprawach zwraca się Pani/Pan po pomoc do rodziców: 

a. problemach finansowych 
b. problemach osobistych 
c. problemach zdrowotnych 
d. inne.................................. 
e. nie zwracam się 

22. Czy ma Pani/Pan moŜliwość wypowiadania własnego zdania 
a.   tak 
b.  raczej tak 
d. raczej nie 
e. nie  

23. Czy decyzje dotyczące Pani/Pana  Ŝycia były  podejmowane przez rodziców: 
a. bez Pani/Pana udziału 
b. wspólnie z Panią/Panem 
c. Sama Pani/ Pan decydował 

24. Czy podczas wychowania rodzice stosowali wobec Pana/ Pani 
a. więcej kar niŜ nagród 
b. po równo 
c. więcej nagród niŜ kar 

25. Kto częściej stosował: 
 a. kary   matka    ojciec 
 b. nagrody  matka    ojciec 
26. W domu miała Pani/ Pan: 

a. stałe obowiązki 
b. wykonywałem pracę gdy zostałem poproszony  
c. nie miałem obowiązków 

27. Dokończ zdania: 
a. Moi rodzice odnosili się do siebie.......................................................................... 
b. Moje stosunki z rodzicami były.............................................................................. 
c. Bardziej przywiązany jestem do............................................................................. 
d. Wartości, które przekazali mi moi rodzice to.........................................................  
e. W domu czułem się................................................................................................. 
f. U mojej matki najbardziej cenię.............................................................................. 
g. U mojego ojca najbardziej cenię.............................................................................. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 
28. Z kim spędza Pani/Pan najwięcej czasu? 

a. z rodzicami lub jednym z nich 
b. ze współmałŜonkiem 
c. rodzeństwem 
d. Z przyjaciółmi 
e. Z kolegami ze szkoły 
f. Inne................................................... 

29. Ile masz godzin dziennie  ma Pani/Pan wolne od zajęć obowiązkowych 
a. od 1 do 3 godz. 
b. od 2 do 5 godz. 
c. ponad 5 godz. 

30.Co robi Pani/Pan  najczęściej w wolnym czasie? ( zaznacz trzy rzeczy) 
a. Spaceruję 
b. Czytam 
c. Pogłębiam wiedzę 
d. Oglądam telewizję 
e. Słucham muzyki 
f. Chodzę do kościoła 
g. Chodzę na spotkania róŜnych organizacji, stowarzyszeń 
h. Realizuję swoje hobby (jakie).................. 
i.  Uprawiam sport 
j. odpoczywam leŜąc 
k. spotykam się ze znajomymi 
l. gotuję 



m. inne................................................................ 
31. Czy korzysta Pani/Pan z  moŜliwości udziału w imprezach kulturalnych 

a. NIE ( dlaczego) 
o nie chcę 
o brak funduszy 
o imprezy nie są dla takich jak ja 
o nie mam z kim iść 
o inne................................. 

b. TAK 
        Jeśli tak to w jakich    (podkreśl)                                Jeśli tak to jak często 

• Pójście do kina                                      -  raz na miesiąc 
• Pójście do teatru                                                         - raz na rok 
• Na koncert                                  - raz na dwa lata        
• Na wystawę        - raz na pięć lat 
• Chodzę do biblioteki    - nie pamiętam kiedy ostatnio  
• byłem                                                                          - inne 
• Inne                                                               

32. Czy ma Pani/Pan bliskich przyjaciół 
  a. tak                   b. nie 
33. Jakie są Pani/Pan kontakty towarzyskie? 

a. Mam duŜo kolegów i kilkoro bliskich przyjaciół 
b. Mam duŜo kolegów i znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
c. Mam tylko przyjaciela 
d. Mam mało znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
e. Spędzam czas tylko z rodziną 
f. inne 

 34. Z jakimi instytucjami ma Pani/Pan kontakt: 
a. Z Ŝadnymi instytucjami nie mam kontaktu 
b. PEFRON 
c. Ośrodki Pomocy Społecznej 
d. Pomoc Kościoła 
e. Stowarzyszenia, kluby 
f. Inne, jakie 

SYTUACJA ZAWODOWA BADANEGO  
 35. Czy pracowała Pani/Pan dotychczas   

a. tak    
• gdzie.............................. 
• jak długo....................... 
b.nie 

 36. Dlaczego przestała Pani/Pan pracować 
a. likwidacja miejsc pracy 
b. koniec umowy 
c. odejście na własną prośbę 
d. inne 

 37.  Jak myślisz czego pozbawia Panią /Pana brak pracy 
a. Poczucia bezpieczeństwa materialnego 
b. MoŜliwości wykorzystania swoich zdolności i umiejętności 
c. Poczucia bycia” kimś” w społeczeństwie 
d. MoŜliwości nawiązywania nowych kontaktów 
e. Poczucia ,Ŝe czegoś dokonałem 
f. Inne...................................................... 

 38. Jak ocenia Pani/Pan moŜliwości zatrudnienia w przyszłości? 
a. nie mam szansy na pracę 
b. jest trudno o pracę 
c. po poszukiwaniach znajdę pracę 
d. jest łatwo o pracę 
e. nie mam zdania  

 39. Czy podwyŜszał a Pani/Pan kwalifikacje w ciągu ostatniego roku  tak   nie 
 czy skorzystałbyś z takiej moŜliwości w przyszłości   tak   nie 
40. Czy jest Pani/Pan zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy 



a. tak, poniewaŜ.......................... 
b. nie , poniewaŜ........................ 

PLANY śYCIOWE  
 

41.Proszę zaznaczyć  rzeczy, które są teraz obecne w Pan/Pani Ŝyciu: 
a. Mam Ŝonę (męŜa) stałego partnera    tak   nie 
b. Mam dobre stosunki z 

o - z członkami rodziny     tak  nie  
o - ze współpracownikami     tak  nie 
o - z przyjaciółmi      tak  nie 
o - z sąsiadami      tak   nie 

c. Mam  własne dziecko      tak  nie 
d. Wychowuję je wg wyznawanych zasad    tak  nie 
e. Czuje się głową rodziny i odpowiadam za jej funkcjonowanie tak  nie 
f. Podjąłem pracę zawodową     tak  nie 
g. Biorę udział w wyborach     tak  nie 
h. NaleŜę do stowarzyszenia, partii, związku (jakiego)...........................................  

       tak  nie 
42 Pani/Pana plany i cele na przyszłość związane są głównie 

o z dalszą edukacją i pracą zawodową 
o Ŝyciem religijnym 
o samodzielnym organizowaniem swojego Ŝycia(opuszczeniem domu) 
o relacjami osobistymi (miłością, przyjaźnią) 
o doskonaleniem siebie 

43 W przyszłości chciałby Pan/Pani 
• ZałoŜyć własną rodzinę 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• wychowywać dzieci 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• prowadzić własne gospodarstwo domowe 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• podjąć i wykonywać pracę 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• brać udział w Ŝyciu społecznym 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

 
• móc kierować się w Ŝyciu cenionymi wartościami 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• realizować własne zainteresowania 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 
 

• dobrze zarabiać 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 



• móc wyjeŜdŜać na wypoczynek 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• korzystać z udziału w imprezach kulturalnych 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

 
44 Zrealizowanie Pana/Pani planów Ŝyciowych zaleŜne jest od: 

• źródła utrzymania 
• sytuacji mieszkaniowej 
• sytuacji materialnej 
• od  otoczenia 
• tylko ode mnie 
•  inne 

45 Istotny wpływ na realizację celów mają Pani/Pana: (zaznacz 3) 
o cechy osobowe 
o wiedza i umiejętności 
o doświadczenie 
o sytuacja zdrowotna 
o zasady wyznawanej religii 
o uznawanych wartości 
o inne...................................  

46. Jakie osoby mogą pomóc Panu/Pani w realizacji planów 
• Rodzice i rodzeństwo 
• przyjaciele 
• Współpracownicy 
• Sąsiedzi 
• Inne 

47.  Jakie instytucje mogą  Panu/Pani pomóc w realizacji  planów 
• instytucje oświatowe 
• słuŜba zdrowia 
• opieka społeczna/ organizacje charytatywne 
• zakład pracy 
• inne 

48. Skąd czerpie Pani/Pan informacje potrzebne do realizacji planów: 
o od osób waŜnych dla Pani/Pana 
o od rodziców 
o od rówieśników 
o z  mediów  
o  ksiąŜek 
o opiera się Pani/Pan na własnej opinii i wiedzy 
o inne................................................................. 

49.Czego  najbardziej boi się Pan/Pani myśląc o przyszłości  
• braku pracy i pieniędzy 
• braku wsparcia ze strony rodziny 
• utraty zdrowia 
• braku pomocy ze strony organizacji i państwa 
• inne 

50. Pierwszą decyzją, którą podejmie Pani /Pana aby zacząć realizować swoje plany będzie 
 
................................................................................................................................... 
51. Proszę napisać jakie 3 cele chciałaby Pani/Pan zrealizować w najbliŜszej przyszłości. Proszę spróbować  
przedstawić alternatywne działania jakie Pani/Pan podejmie w razie niepowodzenia w ich realizacji. 
a.............................................................lub ............................................................................ 

b............................................................lub.............................................................................. 

c............................................................ lub............................................................................ 



52. Ile czasu zakłada Pan/Pani, Ŝe zajmie  realizacja planów 
• do 5 lat 
• 5-10 lat 
• więcej niŜ 10 lat 
• inne 

53.  Jak będzie wyglądać Pana/Pani  Ŝycie za 10 lat ...................................................... 
 
    ............................................................................................................................. 
 
   ............................................................................................................................. 
 DANE O SOBOWE  

1. wiek 
2. płeć             K                M 
3. Miejsce zamieszkania 

a. Miasto powyŜej 100 tys. 
b. Miasto powyŜej 10 tys. 
c. Inne 

4. Wykształcenie 
a. Podstawowe 
b. Zasadnicze zawodowe 
c. Średnie zawodowe 
d. Średnie ogólnokształcące 
e. Kursy zawodowe 
f. Inne 

5. Zawód  
a. wyuczony................................... 
b. wykonywana.............................. 

6. Stan cywilny 
a. męŜatka( Ŝonaty) 
b. panna(kawaler) 
c. inne.................... 



Kwestionariusz wywiadu   (UP)      
   

 
 Prowadzone badania mają na celu poznanie warunków Ŝycia osób w okresie 
wczesnej dorosłości. Podane dane mają charakter badawczy i nie zostaną nikomu 
udostępnione. Proszę zakreślić właściwą odpowiedź. 
SYTUACJA ROZWOJOWA 
1.Czy  w okresie szkolnym był Pan/ Pani pod stałą opieką lekarzy 

tak    nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu......................................................................................... 
2.Czy przebywał Pan/Pani dłuŜszy czas w szpitalu 

tak     nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu ........................................................................................ 
 jak długo (jak często)..................................................................................................... 
3.Czy obecnie leczy się Pan/Pani na jakąś przewlekłą chorobę lub wadę 

tak    nie   
4.Czy obecnie korzysta Pan/Pani z opieki lekarza: 

a. okulisty   tak  nie 
b. neurologa   tak  nie 
c. psychiatry   tak  nie 
d. alergologa   tak  nie 
e. laryngologa   tak  nie 
f. inne.............................. 

5.Czy w okresie edukacji korzystał Pan/Pani z zajęć: 
g. logopedycznych    tak   nie 
h.  psychologicznych    tak  nie 
i. reedukacyjnych    tak  nie 
j. rehabilitacji ruchowej    tak  nie 
k. innych............................................ 

 6.Jeśli tak to gdzie odbywały się te zajęcia: 
l. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
m. w szkole 
n. w placówce zdrowia 
o. w prywatnym gabinecie 
p. inne.................................................... 

SYTUACJA BYTOWA 
7. Z kim obecnie Pani/Pan  mieszka 

a. Z rodzicami 
b. Sam/a 
c. Z współmałŜonkiem 
d. Ze współmałŜonkiem i dziećmi 
e. Z obcymi osobami 
f. W domu opieki 
g. inne............................................... 

8.Główne źródła Pani/Pan  utrzymania 
a. Pobory własne 
b. Pobory i pomoc rodziców 
c. Renta inwalidzka 
d. Zasiłek stały 
e. Zasiłek doraźny 
f. Inne.................................................. 

9.Czy korzysta Pani/Pan  z zapomogi   tak  nie 
a. jak często 

1. kilka razy w roku 



2. raz na rok 
3. rzadziej 

z jakiego źródła pochodziła zapomoga..................................... 
10.Czy wystarcza Pani/Panu pieniędzy na zaspokojenia codziennych potrzeb 

       tak             nie 
11.Czy w Pani/Pan domu są następujące sprzęty i urządzenia:  

a. bieŜąca woda    tak                     nie 
b. gaz      tak                     nie 
c. centralne ogrzewanie   tak                     nie 
d. łazienka     tak                     nie 
e. wc      tak                     nie 
f. pralka automatyczna   tak                     nie 
g. wideo     tak                     nie 
h. telewizor kolorowy    tak                     nie 
i. magnetofon, radio    tak                     nie 
j. komputer     tak                     nie 
k. inne................................ 

12.Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialna 
a. Bardzo dobra 
b. Dobra 
c. Przeciętna 
d. Słaba 
e. Zła 

13. Jakie są Pani/Pana najpilniejsze obecnie potrzeby: 
a. leczenie, rehabilitacja 
b. zakup ubrań, butów, środków czystości 
c. zakup sprzętu gospodarstwa domowego 
d. wypoczynek  
e. codzienne zakupy Ŝywnościowe 
f. opłacenie kursów dokształcających 
g. opłaty mediów 

ŚRODOWISKO  RODZINNE OSOBY BADANEJ 
14. Wykształcenie Pani/Pan rodziców: 

a. Matka 
b. Ojciec 

15. Aktywność zawodowa Pani/Pan rodziców: 
       matka                              ojciec 

a. pracuje (podaj wykonywany zawód) 
b. nie pracuje 
c. renta 
d. emerytura 
e. bezrobotny 
f. inne 

16. Rodzeństwo 
a. Nie mam 
b. Mam (ile i jakie)............................................................................ 

17.Warunki mieszkaniowe rodziny: 
a. liczba osób zamieszkałych wspólnie.......................................... 
b. liczba pokoi w domu.................................................................. 
c. czy posiada Pani/Pan samodzielny pokój           tak               nie 

18. Czy bierze Pani/Pan udział w Ŝyciu rodzinnym 
tak                                   nie 

w jaki sposób............................................................................................................... 
19  Jakie czynności Pani/Pan wykonuje w domu samodzielnie: 

a. Prace porządkowe 



b. Przygotowuję posiłki 
c. Opiekuję się rodzeństwem 
d. Pomagam finansowo w utrzymaniu domu 
e. Nie robię nic specjalnego 

Inne............................................. 
20. Czy rodzice interesują się Pani/Pana sprawami , problemami: 

a. tak 
b. raczej tak 
c. raczej nie 
d. nie 

21. W jakich sprawach zwraca się Pani/Pan po pomoc do rodziców: 
a. problemach finansowych 
b. problemach osobistych 
c. problemach zdrowotnych 
d. inne.................................. 
e. nie zwracam się 

22. Czy ma Pani/Pan moŜliwość wypowiadania własnego zdania 
a.   tak 
b.  raczej tak 
d. raczej nie 
e. nie  

23. Czy decyzje dotyczące Pani/Pana  Ŝycia były  podejmowane przez rodziców: 
a. bez Pani/Pana udziału 
b. wspólnie z Panią/Panem 
c. Sama Pani/ Pan decydował 

24. Czy podczas wychowania rodzice stosowali wobec Pana/ Pani 
a. więcej kar niŜ nagród 
b. po równo 
c. więcej nagród niŜ kar 

25. Kto częściej stosował: 
 a. kary   matka    ojciec 
 b. nagrody  matka    ojciec 
26. W domu miała Pani/ Pan: 

a. stałe obowiązki 
b. wykonywałem pracę gdy zostałem poproszony  
c. nie miałem obowiązków 

27. Dokończ zdania: 
a. Moi rodzice odnosili się do siebie.......................................................................... 
b. Moje stosunki z rodzicami były.............................................................................. 
c. Bardziej przywiązany jestem do............................................................................. 
d. Wartości, które przekazali mi moi rodzice to.........................................................  
e. W domu czułem się................................................................................................. 
f. U mojej matki najbardziej cenię.............................................................................. 
g. U mojego ojca najbardziej cenię.............................................................................. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 
28. Z kim spędza Pani/Pan najwięcej czasu? 

a. z rodzicami lub jednym z nich 
b. ze współmałŜonkiem 
c. rodzeństwem 
d. Z przyjaciółmi 
e. Z kolegami ze szkoły 
f. Inne................................................... 

29. Ile masz godzin dziennie  ma Pani/Pan wolne od zajęć obowiązkowych 
a. od 1 do 3 godz. 
b. od 2 do 5 godz. 



c. ponad 5 godz. 
30.Co robi Pani/Pan  najczęściej w wolnym czasie? ( zaznacz trzy rzeczy) 

a. Spaceruję 
b. Czytam 
c. Pogłębiam wiedzę 
d. Oglądam telewizję 
e. Słucham muzyki 
f. Chodzę do kościoła 
g. Chodzę na spotkania róŜnych organizacji, stowarzyszeń 
h. Realizuję swoje hobby (jakie).................. 
i.  Uprawiam sport 
j. odpoczywam leŜąc 
k. spotykam się ze znajomymi 
l. gotuję 
m. inne................................................................ 

31. Czy korzysta Pani/Pan z  moŜliwości udziału w imprezach kulturalnych 
a. NIE ( dlaczego) 

o nie chcę 
o brak funduszy 
o imprezy nie są dla takich jak ja 
o nie mam z kim iść 
o inne................................. 

b. TAK 
        Jeśli tak to w jakich    (podkreśl)                                Jeśli tak to jak często 

• Pójście do kina                                     -  raz na miesiąc 
• Pójście do teatru                                               - raz na rok 
• Na koncert                               - raz na dwa lata        
• Na wystawę              - raz na pięć lat 
• Chodzę do biblioteki                 - nie pamiętam kiedy ostatnio  
• byłem                                                               - inne 
• Inne                                                               

32. Czy ma Pani/Pan bliskich przyjaciół 
  a. tak                   b. nie 
33. Jakie są Pani/Pan kontakty towarzyskie? 

a. Mam duŜo kolegów i kilkoro bliskich przyjaciół 
b. Mam duŜo kolegów i znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
c. Mam tylko przyjaciela 
d. Mam mało znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
e. Spędzam czas tylko z rodziną 
f. inne 

34. Z jakimi instytucjami ma Pani/Pan kontakt: 
a. Z Ŝadnymi instytucjami nie mam kontaktu 
b. PEFRON 
c. Ośrodki Pomocy Społecznej 
d. Pomoc Kościoła 
e. Stowarzyszenia, kluby 
f. Inne, jakie 

SYTUACJA BADANEGO W PRACY 
 35. Co daje  Pani/Pan  moŜliwość pracy 

a. Zapewnia mi stałe zatrudnienie 
b. Zapewnia bezpieczny byt 
c. Jestem „kimś” w danej społeczności 
d. Mogę wykorzystywać swoje zdolności i umiejętności 
e. Daje mi poczucie ,Ŝe czegoś dokonałem 



f. Daje mi moŜliwości nawiązywania nowych kontaktów społecznych 
g. Inne.................................................................................................... 

   36. Jak myślisz czego pozbawiłaby Panią/Pana  brak pracy 
a. Poczucia bezpieczeństwa materialnego 
b. MoŜliwości wykorzystania swoich zdolności i umiejętności 
c. Poczucia bycia” kimś” w społeczeństwie 
d. MoŜliwości nawiązywania nowych kontaktów 
e. Poczucia ,Ŝe czegoś dokonałem 
f. Inne...................................................... 

   37. Jak wyglądają Pani/Pan  kontakty ze współpracownikami : 
a. Nawiązałem nowe przyjaźnie  
b. Inni zwracają się do mnie po wskazówki 
c. Zawsze mogę się zwrócić o pomoc do innych 
d. Wolę się trzymać z daleka od innych pracowników 
e. Inne............................. 

   38. Jak wyglądają Pani/Pan  stosunki z przełoŜonymi: 
a. Mój przełoŜony zawsze słuŜy mi radą i pomocą 
b. Zleca mi większą pracę niŜ innym 
c. Zapłata jaką otrzymuję jest współmierna z zapłatą innych pracowników na takim 

samym stanowisku 
d. Nigdy nie usłyszałem pochwały za dobrze wykonana pracę 
e. Inne.................................................................. 

39.Czy podwyŜszał a Pani/Pan kwalifikacje w ciągu ostatniego roku  tak   nie 
 czy skorzystałbyś z takiej moŜliwości w przyszłości   tak   nie 
40. Czy była Pani/Pan zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy 

a. tak, poniewaŜ.......................... 
b. nie , poniewaŜ........................ 

PLANY śYCIOWE  
41.Proszę zaznaczyć  rzeczy, które są teraz obecne w Pan/Pani Ŝyciu: 

a. Mam Ŝonę (męŜa) stałego partnera     tak   nie 
b. Mam dobre stosunki z 

o - z członkami rodziny      tak  nie  
o - ze współpracownikami     tak  nie 
o - z przyjaciółmi      tak  nie 
o - z sąsiadami       tak   nie 

c. Mam  własne dziecko      tak  nie 
d. Wychowuję je wg wyznawanych zasad    tak  nie 
e. Czuje się głową rodziny i odpowiadam za jej funkcjonowanie          tak  nie 
f. Podjąłem pracę zawodową      tak  nie 
g. Biorę udział w wyborach      tak  nie 
h. NaleŜę do stowarzyszenia, partii, związku (jakiego)...........................tak  nie 

42 Pani/Pana plany i cele na przyszłość związane są głównie    
o z dalszą edukacją i pracą zawodową 
o Ŝyciem religijnym 
o samodzielnym organizowaniem swojego Ŝycia(opuszczeniem domu) 
o relacjami osobistymi (miłością, przyjaźnią) 
o doskonaleniem siebie 

43 W przyszłości chciałby Pan/Pani 
• ZałoŜyć własną rodzinę 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• wychowywać dzieci 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  



 
• prowadzić własne gospodarstwo domowe 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• podjąć i wykonywać pracę 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• brać udział w Ŝyciu społecznym 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

 
• móc kierować się w Ŝyciu cenionymi wartościami 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• realizować własne zainteresowania 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• dobrze zarabiać 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• móc wyjeŜdŜać na wypoczynek 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• korzystać z udziału w imprezach kulturalnych 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

44 Zrealizowanie Pana/Pani planów Ŝyciowych zaleŜne jest od: 
• źródła utrzymania 
• sytuacji mieszkaniowej 
• sytuacji materialnej 
• od  otoczenia 
• tylko ode mnie 
•  inne 

45 Istotny wpływ na realizację celów mają Pani/Pana: (zaznacz 3) 
o cechy osobowe 
o wiedza i umiejętności 
o doświadczenie 
o sytuacja zdrowotna 
o zasady wyznawanej religii 
o uznawanych wartości 
o inne...................................  

46. Jakie osoby mogą pomóc Panu/Pani w realizacji planów 
• Rodzice i rodzeństwo 
• przyjaciele 
• Współpracownicy 
• Sąsiedzi 
• Inne 

47.  Jakie instytucje mogą  Panu/Pani pomóc w realizacji  planów 



• instytucje oświatowe 
• słuŜba zdrowia 
• opieka społeczna/ organizacje charytatywne 
• zakład pracy 
• inne 

48. Skąd czerpie Pani/Pan informacje potrzebne do realizacji planów: 
o od osób waŜnych dla Pani/Pana 
o od rodziców 
o od rówieśników 
o z  mediów  
o  ksiąŜek 
o opiera się Pani/Pan na własnej opinii i wiedzy 
o inne................................................................. 

49.Czego  najbardziej boi się Pan/Pani myśląc o przyszłości  
• braku pracy i pieniędzy 
• braku wsparcia ze strony rodziny 
• utraty zdrowia 
• braku pomocy ze strony organizacji i państwa 
• inne 

50. Pierwszą decyzją, którą podejmie Pani /Pana aby zacząć realizować swoje plany będzie 
 
..................................................................................................................................... 
51. Proszę napisać jakie 3 cele chciałaby Pani/Pan zrealizować w najbliŜszej przyszłości.  
Proszę spróbować  przedstawić alternatywne działania jakie Pani/Pan podejmie w razie 
niepowodzenia w ich realizacji. 
a.............................................................lub ............................................................................ 

b............................................................lub.............................................................................. 

c............................................................ lub............................................................................ 

52. Ile czasu zakłada Pan/Pani, Ŝe zajmie  realizacja planów 
• do 5 lat 
• 5-10 lat 
• więcej niŜ 10 lat 
• inne 

53.  Jak będzie wyglądać Pana/Pani  Ŝycie za 10 lat ...................................................... 
 
    ............................................................................................................................. 
 
   ............................................................................................................................. 
 DANE OSOBOWE  

1. wiek       5. Stan cywilny 
2. płeć             K                M   a. męŜatka (Ŝonaty) 
3. Miejsce zamieszkania    b. panna (kawaler)    

a. Miasto powyŜej 100 tys.   c. inne.................... 
b. Miasto powyŜej 10 tys. 
c. Inne 

4. Wykształcenie     6. Zawód 
a. Niepełne podstawowe   a. wyuczony........................ 
b. Podstawowe specjalne   b. wykonywany.................. 
c. Zasadnicze zawodowe 
d. Zawodowe specjalne 
e. Średnie zawodowe 
f. Kursy zawodowe  g. inne......................................... 



Kwestionariusz wywiadu (UN)     
   

 
 Prowadzone badania mają na celu poznanie warunków Ŝycia osób w okresie wczesnej dorosłości. 
Podane dane mają charakter badawczy i nie zostaną nikomu udostępnione. Proszę zakreślić właściwą 
odpowiedź. 
 
SYTUACJA ROZWOJOWA 
1.Czy  w okresie szkolnym był Pan/ Pani pod stałą opieką lekarzy 

tak    nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu......................................................................................... 
2.Czy przebywał Pan/Pani dłuŜszy czas w szpitalu 

tak     nie 
 Jeśli tak to z jakiego powodu ........................................................................................ 
 jak długo (jak często)..................................................................................................... 
3.Czy obecnie leczy się Pan/Pani na jakąś przewlekłą chorobę lub wadę 

tak    nie   
4.Czy obecnie korzysta Pan/Pani z opieki lekarza: 

a. okulisty   tak  nie 
b. neurologa   tak  nie 
c. psychiatry   tak  nie 
d. alergologa   tak  nie 
e. laryngologa   tak  nie 
f. inne.............................. 

5.Czy w okresie edukacji korzystał Pan/Pani z zajęć: 
g. logopedycznych    tak   nie 
h.  psychologicznych   tak  nie 
i. reedukacyjnych    tak  nie 
j. rehabilitacji ruchowej   tak  nie 
k. innych............................................        

6.Jeśli tak to gdzie odbywały się te zajęcia: 
l. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
m. w szkole 
n. w placówce zdrowia 
o. w prywatnym gabinecie 
p. inne.................................................... 

 SYTUACJA BYTOWA 
7. Z kim obecnie Pani/Pan  mieszka 

a. Z rodzicami 
b. Sam/a 
c. Z współmałŜonkiem 
d. Ze współmałŜonkiem i dziećmi 
e. Z obcymi osobami 
f. inne............................................... 

8.Główne źródła Pani/Pan  utrzymania 
a. Pobory własne 
b. Pobory i pomoc rodziców 
c. Renta inwalidzka 
d. Zasiłek stały 
e. Zasiłek doraźny 
f. Inne.................................................. 

Czy korzysta Pani/Pan  z zapomogi   tak  nie 
a. jak często 

1. kilka razy w roku 
2. raz na rok 
3. rzadziej 

b. z jakiego źródła pochodziła zapomoga..................................... 
10.Czy wystarcza Pani/Panu pieniędzy na zaspokojenia codziennych potrzeb 

tak    nie 
11.Czy w Pani/Pan domu są następujące sprzęty i urządzenia:  



a. bieŜąca woda   tak                     nie 
b. gaz      tak                     nie 
c. centralne ogrzewanie   tak                     nie 
d. łazienka    tak                     nie 
e. wc     tak                     nie 
f. pralka automatyczna   tak                     nie 
g. wideo    tak                     nie 
h. telewizor kolorowy   tak                     nie 
i. magnetofon, radio   tak                     nie 
j. komputer    tak                     nie 
k. inne................................ 

12.Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialna 
a. Bardzo dobra 
b. Dobra 
c. Przeciętna 
d. Słaba 
e. Zła 

13. Jakie są Pani/Pana najpilniejsze obecnie potrzeby: 
a. leczenie, rehabilitacja 
b. zakup ubrań, butów, środków czystości 
c. zakup sprzętu gospodarstwa domowego 
d. wypoczynek  
e. codzienne zakupy Ŝywnościowe 
f. opłacenie kursów dokształcających 
g. opłaty mediów 
h. udział w Ŝyciu kulturalnym ( wyjście do kina , dyskotekę, na koncert) 
i. inne........................................... 

ŚRODOWISKO  RODZINNE OSOBY BADANEJ 
14. Wykształcenie Pani/Pan rodziców: 

a. Matka 
b. Ojciec 

15. Aktywność zawodowa Pani/Pan rodziców: 
       matka                              ojciec 

a. pracuje (podaj wykonywany zawód) 
b. nie pracuje 
c. renta 
d. emerytura 
e. bezrobotny 
f. inne 

16. Rodzeństwo 
a. Nie mam 
b. Mam (ile i jakie)............................................................................ 

17.Warunki mieszkaniowe rodziny: 
a. liczba osób zamieszkałych wspólnie.......................................... 
b. liczba pokoi w domu.................................................................. 
c. czy posiada Pani/Pan samodzielny pokój           tak               nie 

18. Czy bierze Pani/Pan udział w Ŝyciu rodzinnym 
tak                                   nie 

w jaki sposób............................................................................................................... 
19  Jakie czynności Pani/Pan wykonuje w domu samodzielnie: 

a. Prace porządkowe 
b. Przygotowuję posiłki 
c. Opiekuję się rodzeństwem 
d. Pomagam finansowo w utrzymaniu domu 
e. Nie robię nic specjalnego 
f. Inne............................................. 

20. Czy rodzice interesują się Pani/Pana sprawami , problemami: 
a. tak 
b. raczej tak 
c. raczej nie 



d. nie 
21. W jakich sprawach zwraca się Pani/Pan po pomoc do rodziców: 

a. problemach finansowych 
b. problemach osobistych 
c. problemach zdrowotnych 
d. inne.................................. 
e. nie zwracam się 

22. Czy ma Pani/Pan moŜliwość wypowiadania własnego zdania 
a.   tak 
b.  raczej tak 
d. raczej nie 
e. nie  

23. Czy decyzje dotyczące Pani/Pana  Ŝycia były  podejmowane przez rodziców: 
a. bez Pani/Pana udziału 
b. wspólnie z Panią/Panem 
c. Sama Pani/ Pan decydował 

24. Czy podczas wychowania rodzice stosowali wobec Pana/ Pani 
a. więcej kar niŜ nagród 
b. po równo 
c. więcej nagród niŜ kar 

25. Kto częściej stosował: 
 a. kary   matka    ojciec 
 b. nagrody  matka    ojciec 
26. W domu miała Pani/ Pan: 

a. stałe obowiązki 
b. wykonywałem pracę gdy zostałem poproszony  
c. nie miałem obowiązków 

27. Dokończ zdania: 
a. Moi rodzice odnosili się do siebie.......................................................................... 
b. Moje stosunki z rodzicami były.............................................................................. 
c. Bardziej przywiązany jestem do............................................................................. 
d. Wartości, które przekazali mi moi rodzice to.........................................................  
e. W domu czułem się................................................................................................. 
f. U mojej matki najbardziej cenię.............................................................................. 
g. U mojego ojca najbardziej cenię.............................................................................. 

SYTUACJA SPOŁECZNA 
28. Z kim spędza Pani/Pan najwięcej czasu? 

a. z rodzicami lub jednym z nich 
b. ze współmałŜonkiem 
c. rodzeństwem 
d. Z przyjaciółmi 
e. Z kolegami ze szkoły 
f. Inne................................................... 

29. Ile masz godzin dziennie  ma Pani/Pan wolne od zajęć obowiązkowych 
a. od 1 do 3 godz. 
b. od 2 do 5 godz. 
c. ponad 5 godz. 

30.Co robi Pani/Pan  najczęściej w wolnym czasie? ( zaznacz trzy rzeczy) 
a. Spaceruję 
b. Czytam 
c. Pogłębiam wiedzę 
d. Oglądam telewizję 
e. Słucham muzyki 
f. Chodzę do kościoła 
g. Chodzę na spotkania róŜnych organizacji, stowarzyszeń 
h. Realizuję swoje hobby (jakie).................. 
i.  Uprawiam sport 
j. odpoczywam leŜąc 
k. spotykam się ze znajomymi 
l. gotuję 



m. inne................................................................ 
31. Czy korzysta Pani/Pan z  moŜliwości udziału w imprezach kulturalnych 

a. NIE ( dlaczego) 
o nie chcę 
o brak funduszy 
o imprezy nie są dla takich jak ja 
o nie mam z kim iść 
o inne................................. 

b. TAK 
        Jeśli tak to w jakich    (podkreśl)                                Jeśli tak to jak często 

• Pójście do kina                                      -  raz na miesiąc 
• Pójście do teatru                                                         - raz na rok 
• Na koncert                                  - raz na dwa lata        
• Na wystawę        - raz na pięć lat 
• Chodzę do biblioteki                         - nie pamiętam kiedy ostatnio  
• byłem                                                                          - inne 
• Inne                                                               

32. Czy ma Pani/Pan bliskich przyjaciół 
  a. tak                   b. nie 
33. Jakie są Pani/Pan kontakty towarzyskie? 

a. Mam duŜo kolegów i kilkoro bliskich przyjaciół 
b. Mam duŜo kolegów i znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
c. Mam tylko przyjaciela 
d. Mam mało znajomych, nie mam bliskiego przyjaciela 
e. Spędzam czas tylko z rodziną 
f. inne 

 34. Z jakimi instytucjami ma Pani/Pan kontakt: 
a. Z Ŝadnymi instytucjami nie mam kontaktu 
b. PEFRON 
c. Ośrodki Pomocy Społecznej 
d. Pomoc Kościoła 
e. Stowarzyszenia, kluby 
f. Inne, jakie 

SYTUACJA ZAWODOWA BADANEGO  
 35. Czy pracowała Pani/Pan dotychczas   

a. tak    
• gdzie.............................. 
• jak długo....................... 
b. nie 

 36. Dlaczego przestała Pani/Pan pracować 
a. likwidacja miejsc pracy 
b. koniec umowy 
c. odejście na własną prośbę 
d. inne 

 37.  Jak myślisz czego pozbawia Panią /Pana brak pracy 
a. Poczucia bezpieczeństwa materialnego 
b. MoŜliwości wykorzystania swoich zdolności i umiejętności 
c. Poczucia bycia” kimś” w społeczeństwie 
d. MoŜliwości nawiązywania nowych kontaktów 
e. Poczucia ,Ŝe czegoś dokonałem 
f. Inne...................................................... 

 38. Jak ocenia Pani/Pan moŜliwości zatrudnienia w przyszłości? 
a. nie mam szansy na pracę 
b. jest trudno o pracę 
c. po poszukiwaniach znajdę pracę 
d. jest łatwo o pracę 
e. nie mam zdania  

 39. Czy podwyŜszał a Pani/Pan kwalifikacje w ciągu ostatniego roku  tak   nie 
 czy skorzystałbyś z takiej moŜliwości w przyszłości   tak   nie 
40. Czy jest Pani/Pan zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy 



a. tak, poniewaŜ.......................... 
b. nie , poniewaŜ........................ 

PLANY śYCIOWE  
 

41.Proszę zaznaczyć  rzeczy, które są teraz obecne w Pan/Pani Ŝyciu: 
a. Mam Ŝonę (męŜa) stałego partnera    tak   nie 
b. Mam dobre stosunki z 

o - z członkami rodziny     tak  nie  
o - ze współpracownikami     tak  nie 
o - z przyjaciółmi      tak  nie 
o - z sąsiadami      tak   nie 

c. Mam  własne dziecko      tak  nie 
d. Wychowuję je wg wyznawanych zasad    tak  nie 
e. Czuje się głową rodziny i odpowiadam za jej funkcjonowanie tak  nie 
f. Podjąłem pracę zawodową     tak  nie 
g. Biorę udział w wyborach     tak  nie 
h. NaleŜę do stowarzyszenia, partii, związku (jakiego).................... tak  nie 

42 Pani/Pana plany i cele na przyszłość związane są głównie 
o z dalszą edukacją i pracą zawodową 
o Ŝyciem religijnym 
o samodzielnym organizowaniem swojego Ŝycia(opuszczeniem domu) 
o relacjami osobistymi (miłością, przyjaźnią) 
o doskonaleniem siebie 

43 W przyszłości chciałby Pan/Pani 
• ZałoŜyć własną rodzinę 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• wychowywać dzieci 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• prowadzić własne gospodarstwo domowe 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• podjąć i wykonywać pracę 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• brać udział w Ŝyciu społecznym 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

 
• móc kierować się w Ŝyciu cenionymi wartościami 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• realizować własne zainteresowania 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 
 

• dobrze zarabiać 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• móc wyjeŜdŜać na wypoczynek 



---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  
 

• korzystać z udziału w imprezach kulturalnych 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
tak              raczej tak                   raczej nie                             nie  

 
44 Zrealizowanie Pana/Pani planów Ŝyciowych zaleŜne jest od: 

• źródła utrzymania 
• sytuacji mieszkaniowej 
• sytuacji materialnej 
• od  otoczenia 
• tylko ode mnie 
•  inne 

45 Istotny wpływ na realizację celów mają Pani/Pana: (zaznacz 3) 
o cechy osobowe 
o wiedza i umiejętności 
o doświadczenie 
o sytuacja zdrowotna 
o zasady wyznawanej religii 
o uznawanych wartości 
o inne...................................  

46. Jakie osoby mogą pomóc Panu/Pani w realizacji planów 
• Rodzice i rodzeństwo 
• przyjaciele 
• Współpracownicy 
• Sąsiedzi 
• Inne 

47.  Jakie instytucje mogą  Panu/Pani pomóc w realizacji  planów 
• instytucje oświatowe 
• słuŜba zdrowia 
• opieka społeczna/ organizacje charytatywne 
• zakład pracy 
• inne 

48. Skąd czerpie Pani/Pan informacje potrzebne do realizacji planów: 
o od osób waŜnych dla Pani/Pana 
o od rodziców 
o od rówieśników 
o z  mediów  
o  ksiąŜek 
o opiera się Pani/Pan na własnej opinii i wiedzy 
o inne................................................................. 

49.Czego  najbardziej boi się Pan/Pani myśląc o przyszłości  
• braku pracy i pieniędzy 
• braku wsparcia ze strony rodziny 
• utraty zdrowia 
• braku pomocy ze strony organizacji i państwa 
• inne 

50. Pierwszą decyzją, którą podejmie Pani /Pana aby zacząć realizować swoje plany będzie 
 
................................................................................................................................... 
51. Proszę napisać jakie 3 cele chciałaby Pani/Pan zrealizować w najbliŜszej przyszłości. Proszę spróbować  
przedstawić alternatywne działania jakie Pani/Pan podejmie w razie niepowodzenia w ich realizacji. 
a.............................................................lub ............................................................................ 

b............................................................lub.............................................................................. 

c............................................................ lub............................................................................ 

52. Ile czasu zakłada Pan/Pani, Ŝe zajmie  realizacja planów 



• do 5 lat 
• 5-10 lat 
• więcej niŜ 10 lat 
• inne 

53.  Jak będzie wyglądać Pana/Pani  Ŝycie za 10 lat ...................................................... 
 
    ............................................................................................................................. 
 
   ............................................................................................................................. 
 DANE O SOBOWE  

1. wiek 
2. płeć             K                M 
3. Miejsce zamieszkania 

a. Miasto powyŜej 100 tys. 
b. Miasto powyŜej 10 tys. 
c. Inne 

4. Wykształcenie 
a. Niepełne podstawowe 
b. podstawowe 
c. Zasadnicze zawodowe 
d. Średnie zawodowe 
e. Średnie ogólnokształcące 
f. Kursy zawodowe 
g. Inne 

5. Zawód  
a. wyuczony................................... 
b. wykonywana.............................. 

6. Stan cywilny 
a. męŜatka( Ŝonaty) 
b. panna(kawaler) 
c. inne.................... 
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