Psychologia Spo eczna
2013 tom 8 3 (26) 346–353

ISSN 1896-1800

Poczucie koherencji a satysfakcja z !ycia
i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym
Maria Finogenow
Uniwersytet !ódzki, Instytut Psychologii

Celem badania by o ustalenie zwi"zku mi#dzy sk adnikami poczucia koherencji a satysfakcj" z !ycia
i dobrostanem emocjonalnym osób w wieku emerytalnym. Zbadano 240 osób w wieku 55–70 lat. Do
pomiaru zmiennych wykorzystano Skal" satysfakcji z #ycia – SWLS Dienera i wspó pracowników (2004),
Skal" emocje Wojciszke i wspó pracowników (1998; za: Skrzypi$ska, 2002) oraz Kwestionariusz orientacji #yciowej SOC-29 A. Antonovsky’ego (2005). Uzyskane rezultaty wskazuj", !e wszystkie sk adniki
poczucia koherencji koreluj" na poziomie istotnym statystycznie z ka!dym z wyró!nionych aspektów zadowolenia z !ycia. Dla satysfakcji z !ycia oraz poziomu emocji negatywnych najistotniejszym predyktorem
jest poczucie zaradno%ci. Dla poziomu emocji pozytywnych najistotniejszym predyktorem jest poczucie
sensowno%ci. Rol# predyktora pe ni" tak!e: p e&, wiek, poczucie zaradno%ci i poczucie zrozumia o%ci.
S owa kluczowe: wiek emerytalny, poczucie koherencji, dobrostan emocjonalny, satysfakcja z #ycia

WPROWADZENIE
W ostatnich latach obserwuje si# znaczy przyrost populacji na %wiecie. Wed ug danych Eurostatu (2010) na
przestrzeni ostatnich 50 lat liczba ludno%ci wzros a ponad dwukrotnie. W tym samym czasie jednak populacja
Europy (w tym tak!e Polski) wzros a tylko nieznacznie, zmianie uleg a natomiast struktura wiekowa spo ecze$stw. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym oraz
dzieci, podczas gdy liczba osób w wieku poprodukcyjnym intensywnie wzrasta. Prognozy na najbli!sze pó
wieku wskazuj" tak!e, !e udzia osób starych w populacji
Europy jeszcze wzro%nie. Zgodnie z przewidywaniami
w 2060 roku osoby powy!ej 65. r.!. b#d" stanowi& ok.
30% populacji Unii Europejskiej, w porównaniu z 17%
w roku 2008 (por. Finogenow, 2011a). W obliczu zachodz"cych zmian szczególnego znaczenia nabieraj" badania
nad szeroko rozumian" jako%ci" !ycia osób starszych.
W literaturze psychologicznej skoncentrowanej wokó
jako%ci !ycia wiele uwagi po%wi#cono poczuciu subiektywnego dobrostanu, okre%lanego równie! jako zadowolenie z !ycia. Mimo ró!nic wyst#puj"cych w zakresie
rozwa!a$ teoretycznych (por. Wróbel, Finogenow, 2012),
w badaniach dominuje uj#cie zadowolenia z !ycia jako
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nastawienia wobec w asnego !ycia, które obejmuje dwa
aspekty: poznawczy (cognitive aspect – contentment
level) i afektywny (affective aspect – hedonic level).
Zadowolenie poznawcze (okre%lane w literaturze polskiej
jako satysfakcja z !ycia) rozumiane jest jako stopie$,
w jakim jednostka ocenia poziom zaspokojenia swoich
aspiracji, czyli do jakiego stopnia osi"gn# a w !yciu to,
czego chce. Poziom afektywny (okre%lany tak!e jako dobrostan emocjonalny) rozumiany jest jako stopie$, w jakim do%wiadczenia afektywne jednostki s" przyjemne,
czyli jak dobrze zazwyczaj si# czuje. W wielu badaniach
wska'nikiem emocjonalnego dobrostanu jest wysoka
cz#stotliwo%& pozytywnych do%wiadcze$ emocjonalnych
(i ewentualnie niska cz#stotliwo%& b"d' brak negatywnych do%wiadcze$ emocjonalnych; Diener, Lusas, Oishi,
2004).
Podstawowym problemem pojawiaj"cym si# w badaniach nad zadowoleniem z !ycia jest poszukiwanie czynników, które maj" na nie wp yw (por. Zalewska, 2003).
Jednym z zasobów jednostki mog"cym mie& zwi"zek
z poczuciem dobrostanu jest poczucie koherencji (sense of coherence, SOC). Poj#cie to zosta o wprowadzone
przez Aarona Antonovsky’ego (1995) jako efekt poszukiwa$ teoretycznych i bada$ prowadzonych w%ród !yj"cych oÞar obozów koncentracyjnych. W poczuciu koherencji autor upatrywa tej w a%ciwo%ci jednostki, która
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pozwala a ludziom funkcjonowa& i utrzyma& si# przy !yciu pomimo udzia u w dramatycznych i traumatycznych
zdarzeniach.
Zainteresowanie badaczy koncepcj" poczucia koherencji ros o na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Mo!e to
wynika& ze specyÞcznej roli, jak" nadaje si# poczuciu koherencji. Nie jest ono traktowane na równi z pozosta ymi
zasobami, ale uwa!a si# je za zasad# organizuj"c" zasoby
jednostki, tzw. dyspozycj# orientacyjn" organizmu (por.
Worsztynowicz, 2001), która w procesie rozwoju zale!y
od poziomu posiadanych przez cz owieka zasobów i stopniowo przejmuje nad nimi ster. Znajduje to potwierdzenie
w badaniach wskazuj"cych na niewielki wzrost poczucia
koherencji w ci"gu !ycia oraz jego najwy!szy poziom
u osób starszych (Eriksson, Lindström, 2005).
Poczucie koherencji deÞniowane jest jako dyspozycja
lub orientacja !yciowa cz owieka, wyznaczaj"ca jego
miejsce na kontinuum zdrowie–choroba (Antonovsky,
1995). Wed ug autora koncepcji sk ada si# ono z trzech
komponentów: poczucia zrozumia o%ci, poczucia zaradno%ci oraz poczucia sensowno%ci. Poczucie zrozumia o%ci
jest w a%ciwo%ci" o charakterze poznawczo-instrumentalnym i odnosi si# do stopnia, w jakim jednostka odbiera %wiat jako sensowny, spójny, uporz"dkowany i jasny.
Poczucie zaradno%ci jest rozumiane jako poczucie radzenia sobie z otoczeniem. Dzi#ki niemu jednostka nie
czuje si# bezradna, czuje, !e jest w stanie poradzi& sobie
z trudno%ciami i nieoczekiwanymi zdarzeniami w codziennym !yciu. Poczucie sensowno%ci stanowi komponent emocjonalno-motywacyjny. Osoby o wysokim
poczuciu sensowno%ci maj" g #bokie poczucie warto%ci,
wol# !ycia oraz przekonanie, !e warto kreowa& w asne
!ycie. Ponadto poszukaj" sensu oraz podejmuj" wyzwania i wysi ki, by radzi& sobie z codziennymi trudno%ciami
(S#k, *ciga a, 2000).
Wiele opublikowanych w ci"gu ostatnich lat doniesie$ wskazuje na istotny pozytywny zwi"zek poczucia
koherencji ze zdrowiem – zarówno Þzycznym, jak i psychicznym (por. Eriksson, Lindström, 2006). Wyniki bada$ wskazuj", !e poczucie koherencji wi"!e si# dodatnio z pozytywnymi wska'nikami zdrowia, np. szeroko
poj#tym zdrowiem psychicznym i Þzycznym (Bothmer,
Fridlund, 2003; Read i in., 2005), wysok" subiektywn"
ocen" stanu zdrowia (Wainwright i in., 2007), podejmowaniem zachowa$ prozdrowotnych (Posadzki, Stockl,
Musonda, Tsouroußi, 2010). Pozytywne korelacje wyst#puj" tak!e mi#dzy poczuciem koherencji a dobrostanem psychologicznym i innymi zasobami osobistymi,
np. afektywno%ci" pozytywn" i optymizmem (Bothmer,
Fridlund, 2003), poczuciem dobrostanu (Kalimo, Pahkin, Mutanen, Topipinen-Tanner, 2003), poczuciem
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w asnej warto%ci (Kalimo i in., 2003; Lam, 2007), jako%ci" !ycia (Nesbitt, Heidrich, 2000; Svartvik i in., 2000).
Równocze%nie badania wskazuj" na zwi"zek niskiego
poziomu poczucia koherencji z negatywnymi wska'nikami zdrowia. Poczucie koherencji wi"!e si# ujemnie
z do%wiadczanym napi#ciem (Nesbitt, Heidrich, 2000),
depresj" (Bothmer, Fridlund, 2003; Farruggia i in., 2004),
wypaleniem zawodowym (Kalimo i in., 2003), afektywno%ci" negatywn" (Kravetz, Drory, Florian, 1993), brakiem nadziei oraz wska'nikami stresu potraumatycznego
(Eriksson, Lindström, 2006).
W ostatnich latach opublikowano wiele wyników bada$ po%wi#conych poczuciu koherencji oraz jego wp ywowi na dobrostan Þzyczny i psychiczny. Badania te
prowadzono w wielu krajach i na ró!nych grupach wiekowych, zawodowych czy osób chorych (por. Eriksson,
Lindström, 2006). Niewiele jest jednak doniesie$ na temat roli poczucia koherencji w%ród osób starszych (np.
Nesbitt, Heidrich, 2000; Read i in., 2005). Ze wzgl#du
na to, !e jest to zmienna u atwiaj"ca skuteczne radzenie
sobie ze stresem (np. Karlsson, Berglin, Larsson, 2000;
Melin, Fugl-Meyer, 2003), mo!na przypuszcza&, !e odgrywa ona bardzo istotn" rol# w kontek%cie zmian emerytalnych.
Jednym z czynników mog"cych mie& istotny wp yw
na jako%& !ycia jest tak!e wiek chronologiczny (por.
Czapi$ski, 1994). Prezentowane w literaturze dane nie
s" jednak spójne. Coraz cz#%ciej podkre%la si# tak!e, !e
nie sam wiek wp ywa na poczucie jako%ci !ycia, ale inne
czynniki, które s" z nim skorelowane, a starsi nie musz"
by& tak nieszcz#%liwi, jak to sugeruj" stereotypy starzenia
si# (por. Pasik, 2005).
Wiele bada$ po%wi#cono tak!e ró!nicom, jakie wyst#puj" w poczuciu dobrostanu mi#dzy kobietami a m#!czyznami. Uzyskiwane rezultaty s" jednak równie! niespójne i cz#sto zale!" od stosowanych miar dobrostanu.
W przeprowadzonej metaanalizie kilkudziesi#ciu bada$
wykazano, !e korelacje mi#dzy p ci" a pozytywnymi miarami szcz#%cia wahaj" si# od –0,65 do +0,50, najwi#cej
za% wyst#puje korelacji zerowych (Haring, Stock, Okun,
1984).
Jednym z wa!niejszych wydarze$ krytycznych okresu
pó'nej doros o%ci jest przej%cie na emerytur# (por. Pasik,
2006; Steuden, 2011). Bardzo cz#sto zmiana ta wi"!e
si# z utrat" dotychczasowego statusu zawodowego i materialnego, a tak!e utrat" poczucia znaczenia, presti!u
oraz czasami pojawieniem si# poczucia bezu!yteczno%ci.
Dla wielu osób ta zmiana stanowi dramatyczne prze!ycie, wi"!e si# z przestawieniem na inny tryb !ycia i zagospodarowaniem nadmiaru wolnego czasu. Sytuacja ta
jest szczególnie niekorzystna, je!eli osoby starsze czuj"
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si# przymuszone do wycofania si# z !ycia zawodowego
(Finogenow, 2011b). Równolegle podkre%la si#, !e przej%cie na emerytur# i zaprzestanie pracy zawodowej mo!e
powodowa& rozwój nowych zainteresowa$ oraz wi"za&
si# z wyznaczaniem sobie nowych celów b"d' te! umo!liwia& realizacj# wcze%niejszych pasji. Langlois i Cramer
(2005) zauwa!aj" jednak, !e bez wzgl#du na to, czy przej%cie na emerytur# jest pozytywn", czy negatywn" zmian"
w !yciu cz owieka starszego, zawsze jest to sytuacja trudna, wymagaj"ca przystosowania do nowych warunków.
Jest to zatem sytuacja, w której wzrasta znaczenie indywidualnych zasobów jednostki.
Celem podj#tych bada$ by o sprawdzenie:
– czy osoby, które przesz y na emerytur#, ró!ni" si# od
osób w podobnym wieku, które kontynuuj" aktywno%&
zawodow", pod wzgl#dem zadowolenia z !ycia (satysfakcji z !ycia i dobrostanu emocjonalnego);
– czy sk adniki poczucia koherencji odgrywaj" rol#
predyktorów zadowolenia z !ycia osób starszych.

MATERIA

I METODA

Kryterium w doborze badanej grupy stanowi wiek,
w którym mo!na przej%& na emerytur#. Uwzgl#dniono
osoby w wieku 55–70 lat, %rednia wieku: 60,09 lat.
Przebadano 240 osób, w tym po ow# stanowi y osoby,
które zaprzesta y aktywno%ci zawodowej, okre%lane w niniejszym opracowaniu jako emeryci (%rednia wieku 62,87
lat), a drug" – osoby pracuj"ce zawodowo w pe nym wymiarze godzin (%rednia wieku 57,31 lat). Osoby, które nie
pracowa y zawodowo, przesz y na pe n" emerytur# podczas ostatnich pi#ciu lat, a przed t" zmian" by y w pe ni
aktywne zawodowo. Ponadto ka!da z grup charakteryzowa a si# równ" liczebno%ci" kobiet i m#!czyzn.
W badaniach zastosowano nast#puj"ce techniki badawcze:
– Kwestionariusz orientacji #yciowej SOC-29 A. Antonovsky’ego w polskiej adaptacji Koniarka i wspó pracowników (Koniarek, Dudek, Makowska, 1993). Skala
sk ada si# z 29 twierdze$, do których osoba badana
ustosunkowuje si# na siedmiopunktowej skali (z opisanymi biegunami). S u!y do pomiaru nasilenia ogólnego poczucia koherencji oraz jego wymiarów: poczucia
zrozumia o%ci, zaradno%ci i sensowno%ci. Wspó czynnik
$ Cronbacha dla poszczególnych skal wynosi: 0,85 dla
poczucia zrozumia o%ci; 0,87 dla poczucia zaradno%ci
oraz 0,89 dla poczucia sensowno%ci.
– Skala satysfakcji z #ycia (SWLS) Dienera i wspó pracowników (1985) w adaptacji Juczy$skiego (2001). Skala
sk ada si# z pi#ciu twierdze$ z siedmiostopniow" skal"
odpowiedzi (1 – zupe nie si" nie zgadzam; 7 – ca kowicie si" zgadzam). S u!y do badania poznawczego aspektu

zadowolenia z !ycia (satysfakcji z !ycia). Rzetelno%& skali wynosi 0,81.
– Skal" emocje B. Wojciszke i wsp pracowników
(1998; za: Skrzypi$ska, 2002). Skala mierzy emocjonalny aspekt zadowolenia z !ycia. Sk ada si# z 24 pozycji (emocji), do których badani ustosunkowuj" si# na
7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza nigdy, a 7 – zawsze.
Poszczególne emocje zosta y pogrupowane w na podstawie analizy czynnikowej w sze%& nast#puj"cych kategorii
(po cztery pozycje): rado%&, mi o%&, strach, gniew, smutek, wstyd. Ponadto skala pozwala na wyznaczenie ogólnego wska'nika poziomu emocji pozytywnych (%rednia
powsta a na podstawie skal: rado%&, mi o%&) oraz emocji
negatywnych (%rednia powsta a na podstawie skal strach,
gniew, smutek, wstyd; Skrzypi$ska, 2002). Wspó czynnik
$ Cronbacha dla poszczególnych skal wynosi: 0,78 dla
emocji pozytywnych oraz 0,82 dla emocji negatywnych.
Do analizy statystycznej danych wykorzystano program SPSS 20.0 for Windows. Do porównania %rednich
analizowanych zmiennych w dwóch wyró!nionych grupach (emeryci/pracuj"cy) u!yto testu t-Studenta. W celu
sprawdzenia zwi"zków mi#dzy analizowanymi zmiennymi wykonano analizy korelacyjne. Do okre%lenia predyktorów zadowolenia z !ycia wykorzystano hierarchiczn"
analiz# regresji.

WYNIKI
Tabela 1 przedstawia statystyki opisowe zmiennych
wykorzystanych w badaniu oraz wyniki analizy korelacyjnej. Wszystkie sk adniki poczucia koherencji istotnie
wi"!" si# z ka!dym z wyró!nionych aspektów zadowolenia z !ycia. Im wy!sze poczucie koherencji, tym
wy!szy poziom satysfakcji i emocji pozytywnych oraz
ni!szy emocji negatywnych. Ponadto poziom emocji negatywnych oraz poczucie zrozumia o%ci wi"!" sie z p ci"
(kobiety charakteryzuj" si# wy!szym poziomem emocji
negatywnych oraz ni!szym poczuciem zrozumia o%ci).
Wiek istotnie wi"!e si# z p ci" oraz sytuacj" zawodow".
Uzyskane wyniki wskazuj" tak!e na istotne zwi"zki mi#dzy analizowanymi aspektami zadowolenia z !ycia.
Analiza porównawcza emerytów i osób pracuj"cych
zawodowo (por. tabela 2) pokazuje, !e obie grupy nie ró!ni" si# pod wzgl#dem !adnego z wyró!nionych aspektów
zadowolenia z !ycia.
Do okre%lenia predyktorów zadowolenia z !ycia wykorzystano hierarchiczn" analiz# regresji. W pierwszym
bloku uwzgl#dniono wiek oraz p e& osób badanych.
W drugim bloku umieszczono sytuacj# zawodow" (emerytura b"d' kontynuowanie pracy zawodowej). W trzecim bloku wstawione zosta y wymiary poczucia koherencji. Poniewa! analizy korelacyjne wskazywa y na istotne
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–
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Tabela 2
Porównanie emerytów i osób pracuj(cych pod wzgl"dem zadowolenia z #ycia
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–
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–

2

–0,10***

–0,10***

–0,60***

–0,17***

–

1

Zmienne dychotomiczne: 1 – kobiety, 2 – m#!czy'ni; 1 – emeryci, 2 – pracuj"cy.
* p < 0,05; **p < 0,01; *** p < 0,001.
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7. Satysfakcja z #ycia

7,84

48,39

4. Poczucie zrozumia o"ci
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Tabela 1
'rednie, odchylenia standardowe oraz macierz korelacji mi"dzy analizowanymi zmiennymi
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Tabela 3
Predyktory zadowolenia z #ycia
B

SE

p

Satysfakcja z #ycia
P e!

––0,499

0,735

–0,042

–0,498

Wiek

––0,088

0,096

–0,069

–0,362

Emerytura/Praca

––0,743

0,885

–0,062

–0,402

P. zrozumia o"ci

––0,039

0,055

–0,058

–0,478

P. zaradno"ci

––0,255

0,070

–0,363

< 0,001

P. sensowno"ci

––0,009

0,065

–0,012

–0,886

Emocje pozytywne
P e!

––0,024

0,405

–0,003

–0,953

Wiek

––0,114

0,053

–0,153

–0,032

Emerytura/Praca

––0,216

0,488

–0,031

–0,659

P. zrozumia o"ci

––0,020

0,030

–0,051

–0,509

P. zaradno"ci

––0,066

0,039

–0,160

–0,088

P. sensowno"ci

––0,165

0,036

–0,367

< 0,001

P e!

–10,309

0,379

–0,172

–0,001

Wiek

––0,113

0,049

–0,140

–0,023

Emerytura/Praca

––0,877

0,457

–0,115

–0,056

P. zrozumia o"ci

––0,089

0,028

–0,209

–0,002

P. zaradno"ci

––0,167

0,036

–0,374

< 0,001

P. sensowno"ci

––0,068

0,033

–0,140

–0,043

Emocje negatywne

Zmienne dychotomiczne: 1 – kobiety, 2 – m#!czy'ni; 1 – emeryci, 2 – pracuj"cy.

korelacje mi#dzy sk adnikami poczucia koherencji, przeprowadzono tak!e test wspó liniowo%ci. Ze wzgl#du na
to, !e warto%ci wspó czynników VIF i TOL by y zadowalaj"ce (VIF poni!ej 10; TOL powy!ej 0,02; Adnan,
Ahmad, Adnan, 2006; Field, 2000; O’Brien, 2007),
w analizie regresji umieszczono wszystkie trzy sk adniki
poczucia koherencji. Analizy przeprowadzono osobno dla
ka!dego z wyró!nionych aspektów zadowolenia z !ycia.
W ka!dym przypadku trzeci z modeli charakteryzowa si#
najlepszymi wska'nikami dopasowania, dlatego te! opisane zostan" wyniki uzyskane w modelu trzecim.
Analiza regresji (por. tabela 3) dla satysfakcji z !ycia ujawni a tylko jeden predyktor: poczucie zaradno%ci. Model okaza si# by& dobrze dopasowany do
danych [R2 = 0,165; F(6, 233) = 8,864; p < 0,001].
Przeprowadzona analiza regresji dla poziomu emocji pozytywnych ujawni a dwie istotne zmienne: poczucie sensowno%ci oraz wiek. Na poziomie tendencji statystycznej

ujawni si# tak!e efekt poczucia zaradno%ci. Tak!e ten
model w istotnym stopniu wyja%nia zmienno%& w poziomie zmiennej zale!nej [R2 = 0,263; F(6, 233) = 15,211;
p < 0,001]. Wyniki analizy dla poziomu emocji negatywnych wskazuj" na istotn" rol# wszystkich analizowanych
zmiennych. Najsilniejszymi predyktorami s" poczucie zaradno%ci, p e& oraz poczucie zrozumia o%ci. Najs abszym
predyktorem (jedynie na poziomie tendencji statystycznej) jest sytuacja zawodowa (emerytura/praca). Model
ten okaza si# bardzo dobrze dopasowany do danych
[R2 = 0,450; F(6, 233) = 33,582; p < 0,001].

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Celem prezentowanych bada$ by o sprawdzenie, czy
osoby, które przesz y na emerytur#, ró!ni" si# od osób
w podobnym wieku kontynuuj"cych prac# zawodow" pod
wzgl#dem poziomu zadowolenia z !ycia. Ponadto poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy sk adniki poczucia
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koherencji pe ni" rol# predyktorów zadowolenia z !ycia
w tej grupie wiekowej.
Uzyskane rezultaty wskazuj" na brak ró!nic mi#dzy
emerytami a osobami pracuj"cymi w zakresie ka!dego
z wyró!nionych aspektów zadowolenia z !ycia. Uzyskane
wyniki s" zaskakuj"ce, poniewa! zmiana ta uwa!ana jest
za jedno z wa!niejszych wydarze$ krytycznych tego
okresu !ycia, które mo!e w istotny sposób obni!a& poczucie jego jako%ci (por. Pasik, 2006; Steuden, 2011). Wyniki
te sugeruj", !e zmiana ta mo!e mie& ró!ne znaczenie dla
osób starszych i od tego zale!y jej wp yw na poczucie
dobrostanu. Prawdopodobnie istniej" tak!e inne, wa!niejsze czynniki warunkuj"ce jako%& !ycia w okresie zmian
emerytalnych.
Przeprowadzone analizy pokaza y istotn" rol# poczucia koherencji dla ka!dego z analizowanych aspektów
zadowolenia z !ycia. Im wy!sze poczucie koherencji,
tym wy!sza satysfakcja z !ycia, cz#stsze do%wiadczanie
emocji pozytywnych oraz rzadsze do%wiadczanie emocji
negatywnych. Uzyskane rezultaty s" w pe ni uzasadnione i znajduj" potwierdzenie w literaturze (np. Bothmer,
Fridlund, 2003; Farruggia i in., 2004; Kalimo i in., 2003;
Kravetz i in., 1993; Svartvik i in., 2000). Wysokie poczucie koherencji zwi#ksza odporno%& psychiczn" i skuteczno%& radzenia sobie z trudno%ciami !yciowymi, poprawia
tak!e somatyczne funkcjonowanie cz owieka. Dzi#ki
temu wspiera kszta towanie prawid owych relacji interi intrapersonalnych, przyczynia si# do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia psychoÞzycznego. Okres
emerytalny, "cz"cy si# cz#sto z do%wiadczaniem ogranicze$ w zakresie zasobów Þzycznych, psychicznych i spoecznych, a tak!e u%wiadomieniem zbli!aj"cego si# kresu
!ycia, mo!e wp ywa& na zmiany w zakresie poczucia koherencji, zw aszcza poczucia zaradno%ci i sensowno%ci.
Utrzymanie wysokiego poziomu poczucia koherencji na
emeryturze mo!e sprzyja& odczuwaniu mniejszego stresu, wy!szej ocenie w asnych mo!liwo%ci radzenia sobie,
a w konsekwencji prowadzi do wy!szego zadowolenia
z !ycia.
Uzyskane wyniki wskazuj" tak!e na inn" rol# sk adników poczucia koherencji dla ka!dego z analizowanych
aspektów zadowolenia z !ycia osób starszych, co potwierdza potrzeb# odr#bnego szacowania wyznaczników
wyró!nianych aspektów dobrostanu (por. Finogenow,
2008; Zalewska, 2003). Dla satysfakcji z !ycia oraz emocji negatywnych najwa!niejsze znaczenie ma utrzymanie
wysokiego poczucia zaradno%ci. Bior"c pod uwag# przes anki teoretyczne oraz dotychczasowe badania, mo!na
przewidywa&, !e dzi#ki poczuciu, !e jest si# w stanie
poradzi& sobie z trudno%ciami i nieoczekiwanymi zdarzeniami w codziennym !yciu, osoby starsze, wycofuj"ce
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si# z aktywno%ci zawodowej, mog" lepiej ocenia& swoj"
aktywno%&, by& bardziej zadowolone z w asnych osi"gni#&. Mo!liwe te!, !e poczucie zaradno%ci sprzyja wi#kszej gotowo%ci do podejmowania nowych aktywno%ci
(maj"cych zast"pi& aktywno%& zawodow") i równie! na
poziomie obiektywnym prowadzi do osi"gania lepszych
rezultatów. To z kolei mo!e zabezpiecza& przed do%wiadczaniem ujemnych emocji, takich jak wstyd, z o%&, smutek czy strach.
Dla poziomu emocji negatywnych istotn" rol# pe ni"
tak!e: p e&, wiek, poczucie zrozumia o%ci i poczucie sensowno%ci. Im ni!sze poczucie koherencji oraz im wy!szy
wiek tym wy!szy poziom emocji negatywnych. Ponadto
kobiety charakteryzuj" si# wy!szym wska'nikiem emocji
negatywnych, co jest spójne z dotychczasowymi wynikami uzyskiwanymi na innych grupach wiekowych. Takie
rezultaty mog" by& wed ug niektórych autorów (np.
Costa, Terracciano, McCrae, 2001) zwi"zane z wy!szymi
wska'nikami neurotyczno%ci w grupie kobiet, która odpowiedzialna jest za do%wiadczanie afektu negatywnego.
Dla poziomu emocji pozytywnych najwa!niejsz" rol#
odgrywa poczucie sensowno%ci. Rezultat ten jest w pe ni uzasadniony, jest ono bowiem uwa!ane za komponent
emocjonalno-motywacyjny (S#k, *ciga a, 2000). Osoby
o wysokim poczuciu sensowno%ci charakteryzuj" si#
g #bokim poczuciem warto%ci, wol" !ycia oraz przekonaniem, !e warto kreowa& w asne !ycie. To przekonanie
nabiera szczególnego znaczenia w obliczu przechodzenia
do grupy osób w wieku okre%lanym jako „poprodukcyjny”, w sytuacji konieczno%ci wypracowywania nowego
stylu !ycia, nowych sposobów sp#dzania czasu. Ponadto
osoby o wysokim poczuciu sensowno%ci poszukaj" sensu oraz podejmuj" wyzwania i wysi ki, by radzi& sobie
z codziennymi trudno%ciami. Opieraj"c si# na przes ankach teoretycznych, mo!na zatem przypuszcza&, !e w sytuacji zmian emerytalnych poczucie sensowno%ci mo!e
u atwia& koncentracj# na aspektach pozytywnych ró!nych trudnych sytuacji oraz na w asnych mo!liwo%ciach.
Prawdopodobnie sprzyja te! dokonywaniu pozytywnego
bilansu !yciowego. Dzi#ki temu podejmowana aktywno%& oraz kontakty interpersonalne w wi#kszym stopniu
mog" by& 'ród em emocji pozytywnych.
Przeprowadzone badania maj" tak!e swoje ograniczenia. Po pierwsze, maj" charakter korelacyjny, co powoduje, !e nie mo!na wyci"ga& z nich wniosków o charakterze
przyczynowym. Przewidywany wp yw sk adników poczucia koherencji (które uzyska y warto%& predyktorów)
ma uzasadnienie jedynie w przes ankach teoretycznych.
Po drugie, w badaniu ograniczono si# do pomiaru kilku
zmiennych, nie uwzgl#dniaj"c wielu innych zmiennych
(np. poziomu wsparcia, posiadania dzieci, standardu
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!ycia), które mog" modyÞkowa& poziom jako%ci !ycia
w tym okresie. Mimo tych ogranicze$ badania podejmuj"
wa!ny obecnie problem wycofywania si# z aktywno%ci
zawodowej osób starszych oraz czynników wp ywaj"cych
na zadowolenie z !ycia w tym jego okresie. Wskazuj" na
istotn" rol# poczucia koherencji w wyznaczaniu poczucia
dobrostanu osób starszych.
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Sense of coherence, life satisfaction and emotional well-being
in retirement age
Maria Finogenow
University of !ód*, Institute of Psychology

ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the relationship between sense of coherence (SOC) and life satisfaction
and emotional well-being in retirement age. The research sample consisted of 240 older people, aged 55-70.
Following techniques were used: The Satisfaction with Life Scale (SWLS) by Diener et al. and The Scale
“Emotions” by Wojciszke et al., The Sense of Coherence Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky.
The results show signiÞcant relationships between sense of coherence (SOC) and subjective well-being (life
satisfaction, emotional well-being) in retirement age. The greatest role in predicting life satisfaction and
negative emotions is played by manageability. The greatest role in prediction of positive emotions is played
by meaningfulness. The important role is also played by age, sex, comprehensibility and meaningfulness.
Keywords: retirement age, sense of coherence, life satisfaction, emotional well-being
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