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OCENA POCZUCIA JAKOŚCI ŻYCIA  
U OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  

W KONTEKŚCIE ZMIENNYCH PSYCHOSPOŁECZNYCH 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Stosunek człowieka do własnego życia, jego ocena, oczekiwania i plany 

życiowe nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji niepełnej sprawności 
organizmu. Życie z ograniczeniami wynikającymi bezpośrednio z inwalidztwa 
jest dodatkowo utrudnione poprzez ograniczenia narzucane przez otoczenie 
społeczne, a związane z nieprawidłowymi postawami ludzi zdrowych wobec 
niepełnosprawnych, barierami architektonicznymi, prawnymi itp. (Gunzburg 
1977). 

Następujące w naszym kraju transformacje ustrojowe pociągnęły za sobą 
zmiany we wszystkich dziedzinach życia w tym również w sposobie myślenia 
o osobach niepełnosprawnych, do grona których włączamy też upośledzonych 
umysłowo. Aby osoby te faktycznie mogły realizować swoje prawo do rozwo-
ju wymienia się trzy konieczne warunki: pierwszy z nich to socjalizacja, od-
noszona do pewnego poziomu samodzielności i niezależności w umiejętno-
ściach społecznych, drugi to normalizacja, traktowana jako możliwość życia w 
sposób i w warunkach zbliżonych do tych w jakich żyje większość społeczeń-
stwa. Jako ostatni warunek, po spełnieniu dwóch w/w Gunzburg wymienia 
personalizację, przypisując ją osobowemu funkcjonowaniu upośledzonych 
umysłowo (Gunzburg 1977).  

Przytoczone wyżej ogólne zagadnienia odnoszone do grupy upośledzo-
nych umysłowo wyznaczają dwa obszary zainteresowań (Gunzburg, Gunzburg 
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1973). Z jednej strony jest to ich subiektywne poczucie jakości własnego ży-
cia, z drugiej zaś obiektywne warunki egzystencji, które determinują obiek-
tywne zmienne satysfakcji z tego co niesie życie.  

W ostatnich latach obserwuje się też wzmożone zainteresowanie zmienną 
jakości życia zarówno od strony określania standardów życia osób z upośle-
dzeniem umysłowym, konstrukcji nowych metod badawczych, jak też okre-
ślania uwarunkowań jakościowych zadowolenia z życia. Wciąż jednak niewie-
le wiemy o subiektywnym poczuciu zadowolenia z warunków życia osób z 
upośledzeniem umysłowym. Mając na uwadze aspekt praktyczny, związany z 
bardziej skutecznym podejmowaniem pracy terapeutycznej z osobami z upo-
śledzeniem umysłowym oraz aspekt poznawczy, polegający na poznaniu 
związków między zmiennymi – ciekawa wydaje się analiza związku zmien-
nych psychospołecznych i poczucia jakości życia w odniesieniu do osób z 
upośledzeniem umysłowym. 

Początkowo ocena stanu zdrowia czy poziomu funkcjonowania koncen-
trowała się na negatywnych aspektach życia i zdrowia. W obecnych kierun-
kach badań obserwuje się przesunięcie akcentu w kierunku pozytywnych ele-
mentów jakości życia, takich jak dobre samopoczucie, zasoby osobiste w 
procesie radzenia sobie, pozytywne emocje tj. optymizm i nadzieja (Eiser, 
Morse 2001), czy odniesienie do wartości wyższych (Zebrack 2000).  

Kontynuując myśl badaczy chcielibyśmy przybliżyć zagadnienie dotyczą-
ce sposobu funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w otwartej spo-
łeczności przez pryzmat uwarunkowań szeroko nazwanych psychospołeczny-
mi, jak również to, jak one same oceniają własne funkcjonowanie. Być może 
przyczyni się to do szerszego spojrzenia na warunki edukacji i wsparcia rów-
nież zawodowego tej grupy osób. 

 
 

2. Źródła i wymiary jakości życia 
 
W celu pogłębienia i szerszej egzemplifikacji obszaru teoretycznych roz-

ważań nad zagadnieniem jakości życia ważne jest poznanie głównych kierun-
ków analiz dotyczących jej źródeł i wymiarów. Rozpatrując szerokość zainte-
resowań jakością życia zaznacza się wyraźna zmienność związana z 
wprowadzaniem coraz bardziej doskonałych i odnoszących się do różnych sfer 
życia ludzkiego terminów. Jedną z propozycji wypełnienia „pustki teoretycz-
nej” wokół jakości życia jest wskazanie na możliwe dwie drogi tworzenia jej 
koncepcji (Oskamp 1984). Z jednej strony mówi się o funkcjonalnym podej-
ściu do jakości życia, które polegałoby na włączeniu go w istniejące już kon-
cepcje teoretyczne, psychologiczne czy socjologiczne. Drugie podejście: per-
cepcyjno-wartościujące, sprowadza się do konstruowania koncepcji jakości 
życia poza (obok) istniejącymi systemami pojęciowymi i wymaga zadeklaro-
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wania się odnośnie zagadnień: Czy jakość życia będzie łączona z funkcjono-
waniem człowieka w różnych wymiarach życia fizycznego (np. kondycja fi-
zyczna, brak symptomów chorobowych), psychicznego (np. swoboda w po-
dejmowaniu decyzji, stabilność emocjonalna) i społecznego (np. stopień 
partycypacji w życie publiczne, stosunki z członkami rodziny)? Czy jakość 
życia będzie odnoszona do percepcji i oceny własnego życia, czego wynikiem 
będzie zbiór odczuć, które ogólnie można nazwać satysfakcją z życia? (Kowa-
lik 1993). 

W świetle podejścia Kowalika człowiek może posiadać dwie możliwości 
odczuwania własnego życia. Może je poznawać i może je przeżywać. Koncep-
cja świadomości otoczenia personalnego i fizycznego oraz świadomości wła-
snych procesów psychicznych pozwala na włączenie pojęcia „jakość życia” w 
tło procesów psychicznych, dzięki którym to uświadomienie jest możliwe. Z 
kolei, kiedy obiektem świadomości są nasze stany i procesy psychiczne, to 
tłem dla nich jest rzeczywistość personalna lub fizyczna. Dlatego też z uzy-
skiwanych danych o obiektywnych warunkach życia i subiektywnych stanach 
psychicznych, a przede wszystkim z zależności między warunkami zewnętrz-
nymi i stanami psychicznymi można wyciągnąć wnioski i formułować sądy o 
właściwościach własnego życia. Tak więc ocenianie i wartościowanie życia 
Kowalik traktuje jako jeden z elementów jego poznania. 

Na bazie tych teoretycznych rozważań dochodzimy do sformułowania po-
jęcia jakości życia psychicznego. Nasuwa się w tym momencie wniosek, iż do 
wysokiej jakości życia psychicznego można dojść różnymi drogami, ale też 
odwrotnie, ubóstwo życia psychicznego może być uwarunkowane różnymi 
czynnikami. Zawsze jednak mamy do czynienia z pewnego rodzaju zderze-
niem się ze sobą zewnętrznego otoczenia człowieka z posiadanymi przez nie-
go możliwościami poznania tego otoczenia. Z tego „zderzenia” może coś kon-
struktywnego wynikać dla człowieka albo też „wyminie się” on z tą 
rzeczywistością, zaprzepaszczając okazję dla własnego rozwoju psychicznego 
(Kowalik 2000). 

Przystępując do omówienia sposobów ujmowania zagadnienia jakości ży-
cia nieuniknione jest odwołanie się do prekursorskiego spojrzenia Campbella 
(1976). Zainteresowania Campbella „koncentrowały się wokół zadowolenia z 
życia ludzi. Twierdził on, iż obiektywne warunki życia człowieka oddziałują 
na jego zadowolenie w takim stopniu, w jakim mogą determinować jego do-
świadczanie życia, czyli zbiór przechowywanych w pamięci informacji na 
temat przeżytych zdarzeń, które z jakichś powodów zostały zarejestrowane 
przez wiele osób należących do danej społeczności” (Kowalik 1995, s. 76). W 
propozycji tej znajdujemy dwa podstawowe założenia: po pierwsze, koncen-
truje się nie na jednostce, ale raczej na zorganizowanej, dużej społeczności, 
gdyż to ona ze względu na posiadane zasoby i sposób zorganizowania, może 
dysponować różnymi możliwościami zaspokojenia potrzeb swoich członków. 
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Po drugie, intencją było stworzenie ilościowej miary, umożliwiającej ocenę 
zmian dokonujących się w życiu ludzi a dokładnie w zakresie jednego z jego 
aspektów (wymiaru psychologicznego). 

Na kanwie zarysowanej koncepcji Campbella (Levin, Croog 1984) zapro-
ponowano klasyfikację wskaźników jakości życia. Wyróżniono „wskaźniki 
funkcjonalne, określające funkcjonowanie społeczne, fizyczne i emocjonalne 
oraz wskaźniki percepcyjne, nawiązujące do koncepcji Campbella, do których 
zaliczono spostrzeganie ogólnego zadowolenia z życia oraz spostrzeganie 
swojego stanu zdrowia” (Kowalik 1995, s. 81). 

W prezentowanych spojrzeniach na jakość życia warto uwzględnić jesz-
cze pragmatyczną perspektywę ujęcia tego zagadnienia (Kowalik 2000). Ja-
kość życia w tej perspektywie traktowana jest jako: a) mało jednoznaczny 
zbiór wskaźników, które podlegają modyfikacjom pod wpływem wprowadza-
nych zmian w życiu pojedynczych ludzi lub całych grup społecznych, b) ja-
kość życia w psychologii utożsamiana jest z zadowoleniem z życia, c) jakość 
życia sprowadzana jest w końcu do stopnia zaspokojonych potrzeb ludzkich. 
Tak więc jakość życia jest efektem przemian społecznych mających na celu 
spowodowanie zmian aspektów życia np. poprawę stanu zdrowia, udoskonale-
nie funkcjonowania instytucji. Reprezentantami tego podejścia są D. Felce i J. 
Perry (1996), którzy dokonali próby syntezy aspektów odczuwanej jakości 
życia i wyróżnili oni pięć subiektywnych jej wyznaczników, które połączyli 
również z obiektywnymi warunkami życia. Pozostaje oczywiście wątpliwość 
co do słuszności włączenia poszczególnych sfer życia do kolejno wyróżnio-
nych dobrostanów, przez co nasuwa się trudność w praktycznym uchwyceniu 
tego czym tak naprawdę jest jakość życia. 

Wśród potrzeb ważnych dla zaspokojenia a związanych z warunkami śro-
dowiskowymi wymienia się: a) potrzebę bezpieczeństwa, odnoszoną do za-
grożeń sytuacji ekonomicznej tj. lęk o utratę pracy, o zabezpieczenie starości, 
zagrożenia fizyczne – przez powszechny wzrost przestępczości i ogólnej agre-
sywności, oraz poczucie zagrożenia ze strony wielkich organizacji; b) potrze-
bę samorealizacji – głównie rozumianej jako satysfakcja płynąca z pracy; c) 
potrzebę utrzymania określonej równowagi w zakresie napięć psychicznych – 
nadmierne stresy i poczucie znikomości działania jednostkowego; d) potrzebę 
uznania społecznego związanego przede wszystkim z istnieniem grupy, z któ-
rą jednostka może się identyfikować (Gałęski 1977). 

Okazuje się jednak, iż odnoszenie jakości życia do teorii potrzeb jest 
niewystarczające, stąd zaproponowano określenie standardów społecznej ja-
kości życia za które uznano: a) możliwość samostanowienia (wyznaczaną 
przez posiadane zasoby środowiska, w tym także prawa człowieka lub presję 
instytucji oraz możliwości jednostek); b) stopień demokratyzacji życia spo-
łecznego (rozumiany jako rozpoznawanie możliwości ludzkich i odpowiednie 
do tych możliwości włączanie ludzi w życie zbiorowe, które opiera się na 
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współdecydowaniu, współzależności i współodpowiedzialności) oraz c) po-
ziom równości społecznej (traktowanej jako uzyskanie podobnych szans dla 
własnego rozwoju ludzi, niezależnie od posiadanych systemów wartości, po-
glądów i potrzeb oraz wzajemny szacunek wobec siebie, niezależnie od istnie-
jącego zróżnicowania jednostek i grup) (Bach, Rioux 1996; Kowalik 2000). 
Według autorów tej koncepcji wyższy poziom występowania opisanych wyżej 
wskaźników gwarantuje lepszą społeczną jakość życia, która determinuje zaś 
indywidualne poziomy zadowolenia z życia i odwrotnie. Dlatego w procesie 
sprzężenia zwrotnego z poziomu jednostkowego na poziom społeczny ważną 
rolę pełnią małe grupy (rodzina, kręgi towarzyskie, społeczności sąsiedzkie 
itd.). 

Na bazie zarysowanych wyżej modeli jakości życia pojawia się w litera-
turze przedmiotu próba rozwojowo-psychologicznego potraktowania jakości 
życia (Kowalik 2000). Wyrosła ona z przekonania, iż dotychczasowe koncep-
cje jakości życia w większym stopniu zainteresowane są określaniem przebie-
gu i właściwości życia ludzkiego, rozpatrywanego w wymiarze zewnętrznym i 
obiektywnym, w mniejszym zaś stopniu skupiają się na życiu psychicznym 
człowieka. Dlatego proponuje się wyróżnić subiektywny wymiar życia ludz-
kiego i nazwać go jakością życia psychicznego. 

W zaprezentowanym opisie sposobów patrzenia na jakość życia widoczne 
jest ich zróżnicowanie oraz przenoszenie akcentu z koncentracji na warunkach 
życia do większej artykulacji szeroko pojętego życia psychicznego.  

Schalock (1994) wskazuje na trójczłonowy model zjawiska jakości życia, 
które ujmuje jako subiektywny fenomen oparty na spostrzeganiu różnych wy-
miarów doświadczeń życiowych, włączając jednocześnie obiektywne warunki 
życia, oraz spostrzeganie osób znaczących. Czynnikami jakości życia w tej 
koncepcji są: życie domowe i społeczne, zajęcia (kompetencje), funkcjonowa-
nie zdrowotne. Te trzy czynniki odnoszone zostają do trzech kategorii: obiek-
tywna, subiektywna i obiektywno-subiektywna. Spowodowane jest to tym, że 
jakość życia nie może być traktowana jako zmienna mieszcząca się tylko w 
ramach jednej kategorii. Prezentowany model może być przedstawiony na 
schemacie, którego centralnym punktem jest odczuwana (spostrzegana) jakość 
życia uwarunkowana satysfakcją z mieszczących się na wierzchołkach czyn-
ników (rys. 1).  

Koncepcje jakości życia koncentrują się wokół dwóch głównych sposo-
bów pojmowania tego zjawiska, opisując je bądź jako obiektywne warunki 
życia, istotne dla potrzeb człowieka, obiektywne atrybuty świata przyrody, 
przedmiotów i kultury oraz obiektywnie oceniane atrybuty człowieka związa-
ne z poziomem życia i pozycją społeczną. Jakość życia ujmowana zaś jako 
subiektywne stany wewnętrznych procesów wartościowania różnych sfer ży-
cia i życia jako całości, wyraża przekonanie podmiotu o stopniu realizacji 
potrzeb i należy do kategorii poznawczo-przeżyciowej (emocjonalnej) (Sęk 
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1993). Subiektywny wymiar życia ludzkiego wydaje się być na tyle ważny, że 
został on określony mianem jakości życia psychicznego, wprowadzenie nowe-
go pojęcia naukowego jest sensowne, gdyż obok funkcji porządkującej termi-
nologię, stwarza możliwość ukazania innych powiązań między zewnętrznymi 
warunkami życia, występowaniem kolejnych zdarzeń życiowych i zmianami w 
życiu psychicznym. Dlatego też jakość życia psychicznego można traktować 
jako sumę przeżyć doświadczanych przez człowieka w przeciągu określonego 
odcinka czasu. Przeżycia te mogą być zróżnicowane u tych samych osób w 
poszczególnych okresach życia, ale przede wszystkim ludzie mogą się zasad-
niczo różnić między sobą w zakresie odczuwanych przeżyć (Kowalik 2000). 

 
Rys. 1. Model jakości życia wg Schalocka (1990, por. Schalock 1994) 

 
Na bazie teoretycznych analiz jakości życia prowadzone są liczne badania 

empiryczne. Dokonując przeglądu badań nad jakością życia osób niepełno-
sprawnych, kluczowym wydaje się rozpatrywanie tego zjawiska przez autorów 
anglojęzycznych, związanych ze środowiskami uniwersyteckimi m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Na pierwszy plan wysuwa się tu 
praca amerykańskich badaczy, którzy dokonali przeglądu literatury naukowej 
z lat 1970-1993, dotyczącej badań a) deinstytucjonalizacji i integracji w spo-
łeczności lokalnej dorosłych osób niepełnosprawnych oraz b) zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w społeczności. Zespół ten wskazał aż 87 badań 
opublikowanych w 23 czasopismach. Badacze ci zidentyfikowali 44 definicje 
jakości życia oraz 15 wymiarów, co do istnienia których wszyscy autorzy byli 
zgodni (Hughes i in. 1995). Wyraźny wzrost zainteresowań zagadnieniem 
jakości życia osób niepełnosprawnych obserwuje się pod koniec lat dziewięć-
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dziesiątych minionego stulecia. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się dwie 
publikacje książkowe ukazujące kontynuację wyjaśnień teoretycznych i wiele 
nowych badań w tym obszarze (Schalock 1996, 1997).  

 
 

3. Uwarunkowania psychospołecznych korelatów  
funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym 

 
Przez długie wieki osoby z upośledzeniem umysłowym traktowane były 

jako szalone i więzione w straszliwych, nawet jak na ówczesne czasy warun-
kach. Wielu poddawanych było różnego rodzaju pseudonaukowym ekspery-
mentom. Apogeum wrogości osiągnięto przy tym w wieku XX, organizując na 
masową skalę zagładę ludzi z dysfunkcjami intelektualnymi (Błeszyńska 
1996). 

Rozwój humanizmu, myśli chrześcijańskiej i organizacji zbiorowości 
społecznych przyczyniły się do powstania zaczątków instytucjonalnej opieki 
nad tymi ludźmi. Dopiero wiek XX wprowadził jakościowe zmiany w trakto-
waniu tej zbiorowości, manifestujące się między innymi zorganizowanymi 
formami opieki, kształcenia i zatrudnienia, w chwili obecnej ponadto działa-
niami na rzecz wyrównywania szans, społecznej integracji czy poprawy jako-
ści życia. Obiecujące perspektywy stwarzają osobom z upośledzeniem umy-
słowym różne postaci kształcenia integracyjnego. Prawdziwego przewrotu 
można oczekiwać w konsekwencjach współcześnie rozumianej dezinstytucjo-
nalizacji systemu opieki i rehabilitacji. 

Życie osoby niepełnosprawnej, a także jej rehabilitacja przebiega zawsze 
w jakimś systemie społecznym. Zdaniem Kowalika (1996) jest to tak samo 
istotne dla skuteczności procesu usprawniania, jak bezpośrednie oddziaływa-
nia osób rehabilitujących na osoby rehabilitowane. System społeczny tworzo-
ny jest przez te elementy środowiska życiowego osób niepełnosprawnych, 
które współdziałają z osobą niepełnosprawną w urzeczywistnianiu jej predys-
pozycji do tworzenia sytuacji problemowych (środowisko wrogie), albo też 
współdziałają z odpowiednimi specjalistami w rozwiązywaniu jej problemów 
życiowych, wynikających z posiadania niepełnosprawności (środowisko życz-
liwe). Rozpatrując aspekt społeczny rehabilitacji z odmiennej perspektywy 
można powiedzieć, że w środowisku społecznym istnieją siły, które wzmac-
niają lub osłabiają wyniki rehabilitacji. Za najważniejsze czynniki środowiska, 
które utrudniają skuteczną realizację procesu usprawniania uznawana jest 
dyskryminacja społeczna, która ogranicza szanse osób niepełnosprawnych na 
minimalizację lub zlikwidowanie skutków swego stanu (Kowalik 1996). 

Wyróżnia się „cztery aspekty rewalidacji, które bezpośrednio związane są 
z głównymi obszarami aktywności osób z niepełnosprawnością. W każdym z 
nich realizowane są określone cele praktyczne: 
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– Rewalidacja fizyczna – nastawiona jest na uzyskanie przez dziecko upośle-
dzone umysłowo efektów w sferze aktywności fizycznej. Poprzez działania 
motywujące i aktywizujące wyzwalany jest u dziecka zapał do pracy, radość, 
siła woli do przezwyciężania trudności, wzrasta też poziom aspiracji. Jest to 
więc jedna z możliwych dróg kompensacji; 
– Rewalidacja psychiczna – główny cel to mobilizowanie dziecka do aktyw-
ności, kształtowanie „prawidłowego” obrazu własnej osoby oraz obrazu in-
nych ludzi, przeciwdziałanie psychicznym następstwom upośledzenia. Chodzi 
więc o osiągnięcie u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym takiego 
stanu psychicznego, w którym będą one akceptować siebie, dostrzegą u siebie 
wiele innych wartości, które umożliwią im aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym. Istotnym zadaniem tej rewalidacji jest wzmaganie aktywności 
własnej dziecka – dynamizowanie; 
– Rewalidacja społeczna – akcentuje potrzebę oddziaływania na środowisko 
rodzinne w celu polepszenia warunków w tym środowisku oraz kształtowanie 
postaw tolerancji wobec upośledzonych umysłowo; 
– Rewalidacja zawodowa – polega na przygotowaniu uczniów szkoły pod-
stawowej czy gimnazjalnej do wyboru zawodu, uwzględniając zainteresowa-
nia i możliwości psychofizyczne oraz umożliwiając doskonalenie zawodowe” 
(Łaś 1996, s. 13-17). 

Klasyfikacja osób z uwagi na osiągnięty poziom rozwoju umysłowego 
jest zagadnieniem trudnym, złożonym i wciąż budzącym pewne kontrowersje. 
Zagadnienie to doczekało się już bardzo bogatej literatury, tak krajowej, jak i 
zagranicznej.  

Jedną z najbardziej popularnych przez szereg lat na świecie i w Polsce 
była definicja upośledzenia umysłowego podana przez Amerykańskie Towa-
rzystwo do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym, która zawarta jest w zre-
widowanym przez H. Grossmana w 1973 roku „Podręczniku klasyfikacji i 
terminologii niedorozwoju umysłowego”. Mówi ona, że „upośledzenie umy-
słowe, to istotnie niższy, niż przeciętny ogólny poziom funkcjonowania inte-
lektualnego występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania 
się, powstały w okresie rozwojowym” (za: Tucholska 1991, s. 200). 

Istotnie niższym od przeciętnej ogólnym poziomem funkcjonowania inte-
lektualnego określa się poziom niższy o dwa odchylenia standardowe od śred-
niej. Za górną granicę wieku rozwojowego przyjmuje się wiek 18 lat. Dla peł-
nej diagnozy upośledzenia umysłowego nie wystarczy niski iloraz inteligencji, 
należy także uwzględnić zachowanie przystosowawcze, które rozumie się jako 
efektywność lub stopień, w jakim jednostka realizuje wymogi niezależności 
osobistej i odpowiedzialności społecznej, jakiej się od niej oczekuje w danym 
wieku życia oraz w określonym środowisku (Kostrzewski 1981). 



Ocena poczucia jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym                                  165 
 

 

Najszersze jednak rozumienie diagnozy i bazującej na niej późniejszej re-
habilitacji daje definicja upośledzenia umysłowego podana przez DSM-IV 
(1994)1 . 

Uwzględniając X wersję „Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych” (ICD-10) przyjmuje się, że upośledzenie 
umysłowe rozpoczyna się od 2 odchyleń standardowych w kierunku bieguna 
minusowego od średniej, zaś poszczególne stopnie rozpoznawane są odpo-
wiednio: 
– stopień lekki (łagodny) – poziom umysłowy między dwoma a trzema od-

chyleniami (II = 50-69); 
– stopień umiarkowany – poziom umysłowy między trzema a czterema od-

chyleniami (II = 35-49); 
– stopień znaczny – poziom umysłowy między czterema a pięcioma odchyle-

niami (II = 20-34); 
– stopień głęboki – poniżej pięciu odchyleń standardowych (II poniżej 20).  

W kontekście powyższych rozważań omówione zostaną poniżej założenia 
stanowiące podstawę przeprowadzonych badań empirycznych. 

Pierwsze z nich dotyczy, omówionej w pierwszej części niniejszego opra-
cowania, samej natury poczucia jakości życia. Przyjęto za Schalockiem i in. 
(1990) występowanie trzech elementów w strukturze pojęcia jakości życia: 
ogólnego poczucia dobrostanu, okoliczności sprzyjających realizacji poten-
cjalności i odczucia pozytywnego zaangażowania społecznego.  

Po drugie przyjęto dwa rodzaje zmiennych mówiących o psychospołecz-
nym funkcjonowaniu: zmienne dotyczące osoby – wiek, czas rozpoznania 
niepełnosprawności, liczba specjalnych uzdolnień, ogólny nastrój, łatwość 
ujawniania uczuć, ogólne tempo reagowania, liczba cech charakterologicz-
nych; i zmienne dotyczące środowiska – liczba rodzeństwa, liczba niepełno-
sprawnych w rodzinie, społeczno-zawodowy status ojca, społeczno-zawodowy 
status matki, wykształcenie ojca, wykształcenie matki, miejsce urodzenie, 
miejsce stałego zamieszkania (Witkowski 1996). 

Po trzecie – możliwe wydaje się spojrzenie na poczucie jakości życia 
osób z upośledzeniem umysłowym oraz poznanie sposobu kształtowania go 
przez miejsce przebywania (Otrębski 2001), co stanowi główne założenie ni-
niejszego opracowania.  

                                           
1 Upośledzenie umysłowe jest tu definiowane jako istotnie niższy niż przeciętny ogólny 
poziom funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszą istotne ograniczenia w 
funkcjonowaniu przystosowawczym, przynajmniej dwu spośród takich sprawności jak: 
komunikowanie się słowne, porozumiewanie się, samoobsługa (troska o siebie), radzenie 
sobie w obowiązkach domowych, sprawności interpersonalne, korzystanie ze środków 
zabezpieczenia społecznego, kierowanie sobą, zdolności szkolne, praca, sposoby spędza-
nia wolnego czasu, troska o zdrowie. 
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Opierając się na tych założeniach zasadne jest sformułowanie głównego 

problemu badawczego, wyrażonego pytaniem: Jak miejsce przebywania 
kształtuje poziom poczucia jakości życia i psychospołeczne korelaty u osób z 
upośledzeniem umysłowym? 

Problematykę szczegółową stanowią wobec tego pytania: 
Jaki jest poziom poczucia jakości życia badanych osób ze względu na ich 

miejsce przebywania, stopień upośledzenia umysłowego i płeć? 
Jak przedstawiają się wybrane psychospołeczne korelaty funkcjonowania 

badanych ze względu na miejsce przebywania oraz wyróżnione grupy i pod-
grupy? 

Jakie związki i jakie różnice występują między poczuciem jakości życia i 
zmiennymi psychospołecznymi ze względu na miejsce przebywania oraz wy-
różnione grupy i podgrupy? 

Analizy dokonane na podstawie literatury pozwalają na sformułowanie 
następujących hipotez:  

H1: Miejsce przebywania badanych różnicuje poziom poczucia jakości 
życia oraz psychospołeczne korelaty ich funkcjonowania. 

Fakt przebywania w domu rodzinnym, zawodowej szkole specjalnej czy 
w warsztatach terapii zajęciowej wydaje się wpływać na poziom poczucia 
jakości życia, ujmowany przez Zadowolenie, Umiejętność/produktywność, 
Możliwość działania/niezależność i Integrację ze społecznością oraz na 
zmienne psychospołeczne, głównie te związane z osobą (m.in. czas rozpozna-
nia niepełnosprawności, liczba specjalnych uzdolnień, ogólny nastrój, ogólne 
tempo, liczba cech charakterologicznych), ale też związane ze środowiskiem 
(m.in. miejsce zamieszkania, liczba niepełnosprawnych w rodzinie, liczba 
rodzeństwa, społeczno-zawodowy status rodziców i wykształcenie rodziców). 
W literaturze dostępne są wyniki badań przeprowadzonych wśród osób z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, nastawione na 
określenie ich poziomu jakości życia z uwzględnieniem różnic między środo-
wiskami ich przebywania: domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zaję-
ciowej (mieszkańcy DPS uzyskali istotnie niższe poczucie jakości życia niż 
pozostali) (Otrębski 2001, 2007), jak też badania analizujące jakość życia 
młodzieży wiejskiej i miejskiej (Kaleta 1988). Popis (1999) badała zróżnico-
wanie związków poziomu poczucia jakości życia w grupie dziewcząt z umiar-
kowanym upośledzeniem przebywających w domu i w WTZ. Wyniki wskazu-
ją na wyższy poziom poczucia jakości życia u tych ostatnich. 

Weryfikacja tej hipotezy pozwoli na ukazanie różnic między poczuciem 
jakości życia i jego wymiarami oraz różnic w obszarze korelatów psychospo-
łecznych ze względu na miejsce przebywania. Dodatkowo w ramach każdego 
miejsca przebywania na wskazanie różnic ze względu na poziom upośledzenia 
umysłowego i płeć. Wydaje się również, iż uzyskane zostaną zależności mię-
dzy zmiennymi psychospołecznymi a poczuciem jakości życia, które dodat-
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kowo kierunkiem swej zależności wskażą na obszary możliwych wpływów 
rehabilitacyjnych i administracyjnych dla polepszenia poziomu ich funkcjo-
nowania.  

H2: Stopień upośledzenia umysłowego różnicuje poziom poczucia jakości 
życia oraz psychospołeczne korelaty funkcjonowania badanych osób. 

Przyjęcie powyższe hipotezy opiera się na założeniu, iż stan rozwoju inte-
lektualnego wpływa na odczuwany poziom jakości życia oraz na psychospo-
łeczne funkcjonowanie osób badanych. Istniejące wnioski z badań empirycz-
nych pozwalają na wniesienie tej sugestii do prezentowanych badań. Osoby z 
lekkim upośledzeniem umysłowym wyżej oceniają jakość swojego życia niż 
osoby z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym (Otrębski 2001, 2007). 
Interesujące wydaje się rozszerzenie tego wniosku na wybrane psychospo-
łeczne korelaty funkcjonowania badanych. 

H3: Płeć osób z upośledzeniem umysłowym różnicuje poziom poczucia 
jakości życia oraz psychospołeczne korelaty funkcjonowania. 

Powyższa hipoteza jest przyjmowana na podstawie przypuszczenia, iż 
kobiety z upośledzeniem umysłowym będą miały istotnie różny poziom po-
czucia jakości życia oraz wystąpią różnice w obszarze zmiennych psychospo-
łecznych – od upośledzonych umysłowo mężczyzn.  

Efekty analizy zgromadzonego materiału empirycznego, ukierunkowane-
go przedstawionymi problemami oraz wykorzystanymi narzędziami badań 
zaprezentowane zostaną poniżej. 

 
 

4. Narzędzia badań i osoby badane 
 
W celu poznania poczucia jakości osób z upośledzeniem umysłowym 

wykorzystano Kwestionariusz poczucia jakości życia (QLQ) R. L. Schalocka i 
K. D. Keitha w tłumaczeniu i adaptacji A. Jurosa. Mierzy on ogólne poczucie 
jakości życia, które jest sumą czterech cząstkowych wymiarów poczucia jako-
ści życia: 

I – Zadowolenie; 
II – Umiejętność/Produktywność; 
III – Możliwość działania/Niezależność; 
IV – Przynależność do społeczności/Integracja ze społecznością. 
Każdy z wymiarów jest ujmowany przez dziesięć skal trzypunktowych o 

wartościach 1, 2 i 3. Minimalny wynik dla każdego z wymiarów wynosi 10, a 
maksymalny 30. Wynik ogólny , jaki można uzyskać, mieści się w zakresie od 
40 (wynik minimalny) do 120 (wynik maksymalny). Im wyższa wartość tym 
wyższe poczucie jakości życia. Prezentowane wyniki badań stanowią kolejną 
próbę podniesienia wartości Kwestionariusza QLQ jako narzędzia diagno-
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stycznego dla potrzeb rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym (Otręb-
ski 2001). 

Dla zgromadzenia informacji dotyczących badanych osób została wyko-
rzystana Karta Indywidualna dla osób niepełnosprawnych (KI) skonstruowana 
przez T. Witkowskiego (1996, s. 44). 

Osoby badane to grupa 360 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim (180 osób) i umiarkowanym (180 osób); połowę stanowili mężczyźni, 
połowę kobiety w wieku 16-27 lat. Grupa ta była zróżnicowana miejscem 
przebywania. Badani byli uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), 
uczęszczali do zawodowych szkół specjalnych, lub klas uzawodowionych 
(ZSS) albo też przebywali w domach rodzinnych (DR). W każdym z tych 
miejsc zbadano po 120 osób. 

Opisując wiek badanych, przyjęto przedziały: 16-18; 19-21; 22-24; 25 i 
więcej, następnie badani zostali przyporządkowani do odpowiedniego prze-
działu. Rozkład liczebności i procent w poszczególnych przedziałach przed-
stawiają tabele 1, 2 i 3. 

W środowisku WTZ najwięcej badanych to osoby w wieku 25 lat i wię-
cej, bo ponad 32%, nieco mniej reprezentowany jest przedział wieku 22-24 
lata – około 29%, następnie 19-21 lat – prawie 26%, najmniej osób przebywa-
ło w WTZ w wieku 16-18 lat, tylko nieco ponad 12% (tab. 2). 

W ZSS najliczniej reprezentowana była grupa z przedziału 16-18 lat, sta-
nowiąca ponad połowę badanych w tym środowisku (52,5%). Prawie 41%, to 
osoby w wieku 19-21 lat, najmniej badanych było w wieku 22-24 oraz 25 lat i 
powyżej (po 3,3%). Fakt ten uzasadnia system kształcenia w naszym kraju i 
wyznaczone nim możliwości nauki w szkole specjalnej. 

Badani przebywający w domu rodzinnym, to w większości osoby w prze-
dziale wieku 19-21 lat – około 53%, zaś 20% stanowili najstarsi w wieku 25 
lat i więcej, nieco ponad 18% w przedziale 16-18 lat, najmniej liczną grupę 
reprezentują badani z przedziału 22-24 lata tylko 9%. Dane te przedstawia 
tabela 2. 

Prawie 40% ogółu badanych to osoby w wieku 19-21 lat. Dla grupy lekko 
upośledzonych w przedziale tym znajduje się około 50% grupy, natomiast u 
osób umiarkowanie upośledzonych około 30%. Prawie 30% wszystkich bada-
nych jest w wieku 16-18 lat podobnie w grupie lekko upośledzonych, nato-
miast umiarkowanie upośledzeni w tym wieku stanowią około 20%. Około 
20% wszystkich badanych mieściło się w przedziale 25 i więcej lat. W tym 
przedziale wyraźnie różni się grupa osób z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim (10%) od grupy osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowa-
nym (prawie 30%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 22-24 
lata, bo około 14%, w grupie upośledzonych w stopniu lekkim było to około 
11%, natomiast w grupie umiarkowanie upośledzonych około 17%. 
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Analizując liczebność badanych pod względem ich płci można powie-
dzieć, że w całej grupie około 40% to kobiety w wieku 19-21, mężczyźni sta-
nowią w tym przedziale wiekowym około 37%. W wieku 22-24 lata znalazło 
się tylko około 12% badanych kobiet i około 16% mężczyzn. 

W grupie lekko upośledzonych umysłowo w przedziale 19-21 lat znalazło 
się 55% kobiet, najmniej liczną grupę wiekową reprezentuje przedział 25 i 
więcej, bo tylko około 4% kobiet, w grupie mężczyzn 40% stanowią osoby w 
wieku 19-21, najmniej zaś jest lekko upośledzonych mężczyzn w wieku 22-
24, bo tylko około 13%.  

W grupie umiarkowanie upośledzonych umysłowo najliczniej jest repre-
zentowany przez mężczyzn przedział wieku 19-21 lat, osiągając wartość około 
30%, najwięcej kobiet znajdowało się w przedziale 25 i więcej, bo około 36%. 
Najmniej kobiet znajdowało się w wieku 22-24 (około 16%), mężczyzn zaś w 
przedziale 25 i więcej (tab. 1).  
 
Tab. 1. Rozkład liczebności (f) i procent (P) w poszczególnych przedziałach wieko-

wych dla podgrup płci u wszystkich badanych 

Mężczyźni Kobiety Cała grupa Przedziały 
wiekowe f P f P f P 

16-18 lat 54 30,0 46 25,6 100 27,8 

19-21 lat 66 36,7 77 42,8 143 39,7 

22-24 lat 29 16,1 21 11,7 50 13,9 

25 lat i więcej 31 17,2 36 20,0 67 18,6 

Razem 180 100 180 100 360 100 

 
 

Tab. 2. Liczebność wszystkich badanych według środowiska przebywania, stopnia 
upośledzenia umysłowego i płci 

Warsztaty terapii 
zajęciowej 

Zawodowa szkoła 
specjalna 

Dom rodzinny 

Płeć 

L U 
Wszyscy 
badani 

L U 
Wszyscy 
badani 

L U 
Wszyscy 
badani 

Razem 

Mężczyźni 30 30 60 30 30 60 30 30 60 180 

Kobiety 30 30 60 30 30 60 30 30 60 180 

Razem 60 60 120 60 60 120 60 60 120 360 

L – lekki stopień upośledzenia umysłowego, U – umiarkowany stopień upośledzenia umysło-
wego 
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Tab. 3. Rozkład liczebności (f) i procent (P) w poszczególnych przedziałach wieko-
wych dla grup upośledzenia umysłowego i podgrup płci badanych osób  

Lekkie upośledzenie Umiarkowane upośledzenie 

M K 
Wszyscy 
badani 

M K 
Wszyscy 
badani 

Przedziały 
wiekowe 

f P f P f P f P f P f P 

16-18 lat 28 31,1 29 32,0 57 31,7 26 28,9 17 18,9 43 23,9 

19-22 lat 36 40,0 50 55,0 86 47,8 30 33,3 27 30,0 57 31,7 

22-24 lat 12 13,3 7 7,8 19 10,6 17 18,9 14 15,6 31 17,2 

25 i więcej lat 14 15,6 4 4,4 18 10,0 17 18,9 32 35,6 49 27,2 

Razem 90 100 90 100 180 100 90 100 90 100 180 100 

M – mężczyźni, K – kobiety  
 
 

5. Uzyskane wyniki w badaniach własnych 
 
Prezentacja tych danych będzie uwzględniała średnie i odchylenia stan-

dardowe w grupie wszystkich badanych z lekkim i umiarkowanym upośledze-
niem umysłowym. W celu jasności przedstawianych danych w niniejszym 
opracowaniu pominięte zostaną analizy uwzględniające podgrupy płci oraz 
stopni upośledzenia umysłowego. 

Możliwe do uzyskania wartości wyników globalnych mieszczą się w gra-
nicach od 40 do 120 punktów. Średnia teoretyczna dla tych wyników wynosi 
więc 80. Podane informacje implikują utworzenie przedziałów: wyniki w 
przedziale 40-60 należą do niskich, 61-80 i 81-100 – do średnich, a w prze-
dziale 101-120 mieszczą się wyniki wysokie. 

Wartości wyników w poszczególnych kategoriach mieszczą się w grani-
cach 10-30, średnia teoretyczna wynosi dla nich 20, wyniki z przedziału 10-15 
należą więc do niskich, w przedziałach 16-20 i 21-25 do średnich, a w prze-
dziale 26-30 do wysokich. 

Ogólnie można powiedzieć, iż wartości wyników globalnych uzyskanych 
przez badanych mieszczą się w granicach wyników średnich. Dokonując po-
równania średnich stwierdzić należy, że najwyższą wartość przyjmuje wynik 
globalny osób przebywających w WTZ (M = 86,96), następny w kolejności 
jest wynik dla ZSS (M = 77,75), najniższy zaś dla DR (M = 73,95). 
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Tab. 4. Wyniki średnie (M), odchylenia standardowe (SD) uzyskane przez wszystkich 
badanych w Kwestionariuszu Poczucia Jakości Życia 

WTZ Szkoła Dom 
Wszyscy ba-

dani Kategorie QLQ 

M SD M SD M SD M SD 

I 22,68 3,71 22,47 3,65 22,04 4,29 15,67 10,23 

II 24,41 2,95 13,03 1,04 12,17 1,47 13,23 9,25 

III 20,43 4,18 22,03 4,14 21,09 5,18 14,86 9,66 

IV 19,86 3,70 20,53 3,64 18,88 3,55 19,76 3,68 

Wynik ogólny 86,96 10,80 77,75 8,48 73,95 8,99 79,55 10,92 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością 

 
Prezentując wyniki uzyskane przez badanych przebywających w warszta-

tach terapii zajęciowej (WTZ) w poszczególnych kategoriach, można powie-
dzieć, iż należą one do przedziału wyników średnich (w trzech na cztery są 
one powyżej średniej teoretycznej M = 20, a w jednej poniżej). Wyniki wyż-
sze niż średnia teoretyczna badani uzyskali w kategorii II – Umiejęt-
ność/produktywność (M = 24,41), I – Zadowolenie (M = 22,68), III – Możli-
wość działania/niezależność (M = 20,43). Natomiast wynik niższy niż średnia 
teoretyczna badani ci uzyskali w kategorii IV – Integracja ze społecznością 
(M = 19,86) (tab. 4). 

W grupie osób przebywających w zawodowej szkole specjalnej (ZSS) 
uzyskane przez nie wyniki średnie w poszczególnych kategoriach mieszczą się 
w przedziale wyników średnich (trzy na cztery powyżej średniej teoretycznej), 
jeden wynik należy do przedziału wyników niskich. Najwyższy wynik badani 
ci uzyskali w kategorii I – Zadowolenie (M = 22,47), dalej w kategorii III –
 Możliwość działania/niezależność (M = 22,03), IV – Integracja ze społeczno-
ścią (M = 20,53). Poniżej średniej teoretycznej znajduje się wynik dla katego-
rii II – Umiejętność/produktywność (M = 13,03). 

Wyniki średnie uzyskane w całej grupie badanych przebywających w 
domu rodzinnym (DR) należą ogólnie do wyników średnich (w dwóch na 
cztery powyżej średniej teoretycznej, w jednym poniżej jej wartości M = 20), 
tylko w jednym przypadku wynik średni należy do przedziału wyników ni-
skich. I tak najwyższy średni wynik uzyskali badani w kategorii I –
 Zadowolenie (M = 22,04), kolejny w kategorii III – Możliwość działa-
nia/niezależność (M = 21,09), IV – Integracja ze społecznością (M = 18,88), 
najniższy zaś w kategorii II – Umiejętność/produktywność (M = 12,17) (tab. 
4). 
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WTZ – warsztaty terapii zajęciowej, ZSS – zawodowa szkoła specjalna, DR – dom rodzinny;  
Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością, W. og. – wynik ogólny 
 
Wykres. 1. Wyniki średnie uzyskane przez wszystkich badanych w Kwestionariuszu 

Poczucia Jakości Życia 
 
Ogólnie można zauważyć, że badane grupy osób z upośledzeniem umy-

słowym uzyskały w Kwestionariuszu Poczucia Jakości Życia wynik ogólny 
zbliżony lub wyższy od wartości średniej teoretycznej (M = 80), mieszczący 
się jednak w przedziale wyników średnich. 

Obok analizy wyników poczucia jakości życia ciekawe jest zjawisko jego 
związków z szeroko rozumianymi korelatami psychospołecznego funkcjono-
wania osób z upośledzeniem umysłowym przebywających w różnych miej-
scach. 

W ocenie jakości życia uwarunkowanej szeroko rozumianym stanem 
zdrowia dają się wyodrębnić dwa zasadnicze podejścia: medyczne i społeczne. 
W podejściu medycznym problemy w zakresie zdrowia są rozpatrywane jako 
takie, które są bezpośrednio spowodowane przez chorobę, są jej skutkiem lub 
traumy ze względu na niepełnosprawność wymagającą specjalistycznego le-
czenia. Zgodnie ze społecznym modelem, problemy w zakresie zdrowia są 
spostrzegane jako efekt choroby czy uszkodzenia, które przede wszystkim 
powodują wyłączenie jednostki z uczestnictwa w różnych obszarach życia 
społecznego. Ocena problemów w zakresie zdrowia w modelu medycznym 
dokonywana jest w większym stopniu przez specjalistów, głównie klinicy-
stów. Badania w modelu społecznym prowadzi się głównie drogą samooceny, 
z uwzględnieniem właściwości danego środowiska jednostki, w jakim żyje. 
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Jednakże pomiar jakości życia zależnej od stanu zdrowia powinien się wza-
jemnie uzupełniać (Oleś 2005). Stąd też w niniejszej prezentacji wyników 
badań dokonana zostanie próba zestawienia zarówno subiektywnej oceny ja-
kości życia osób z upośledzeniem umysłowym jak też psychospołecznych 
uwarunkowań ich funkcjonowania i aktywności. 

Związki poczucia jakości życia i psychospołecznych korelatów stwier-
dzono na podstawie korelacji między wynikami otrzymanymi w poszczegól-
nych kategoriach Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia a wynikami uzy-
skanymi w Karcie Indywidualnej dla osób niepełnosprawnych. Analizy tych 
związków dokonano w obrębie każdego z trzech wyróżnionych środowisk, bez 
wyodrębniania podgrup w celu jaśniejszej prezentacji wyników. 

Przyjmując określony we wstępie model prezentowania danych, również 
analiza związków w tym punkcie opracowania rozpocznie się od wskazania 
zależności w obszarze zmiennych dotyczących osoby, następnie zmiennych 
dotyczących środowiska w każdym z wyróżnionych miejsc przebywania. 

 
 
Warsztaty terapii zajęciowej 
 
Uzyskane wskaźniki korelacji między poczuciem jakości życia a zmien-

nymi psychospołecznymi dotyczącymi osoby u wszystkich badanych przeby-
wających w WTZ wskazują na istnienie aż 10 istotnych statystycznie zależno-
ści, przedstawia je tabela 5. 

W obszarze zmiennych dotyczących osoby pierwsza z omawianych kore-
lacji dotyczy wysokiej, dodatniej zależności między czasem rozpoznania nie-
pełnosprawności a kategorią II (QLQ) opisywaną jako Umiejęt-
ność/produktywność (p<0,01), natomiast ujemną korelację z kategorią III 
(QLQ) – Możliwość działania/niezależność (p<0,01). Następna uzyskana ko-
relacja dotyczy związku pomiędzy specjalnymi uzdolnieniami a kategorią IV 
(QLQ) – Integracja ze społecznością (p<0,05). Kolejna zależność dotyczy 
zmiennej ogólny nastrój i kategorii I (QLQ) – Zadowolenie (p<0,05). Ze 
zmienną łatwość ujawniania uczuć wysoko, dodatnio korelują: wynik ogólny 
QLQ, kategoria IV (QLQ) – Integracja ze społecznością oraz kategoria I 
(QLQ) – Zadowolenie (odpowiednio p<0,01 i 0,05). Stwierdzono też wysoką, 
dodatnią korelację zmiennej ogólne tempo a wynikiem ogólnym QLQ, katego-
rią III i IV (QLQ) opisującymi Możliwość działania/niezależność i Integrację 
ze społecznością badanej grupy osób (p<0,01). Ostatnią z omawianej grupy 
zmiennych są cechy charakterologiczne, które wysoko, ujemnie korelują z 
kategorią II (QLQ) (p<0,01) (tab. 5). 
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Tab. 5. Korelacje między wynikami Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (QLQ) i 
wartościami zmiennych dotyczących osoby dla wszystkich badanych przebywających 

w WTZ 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Wymiary QLQ 
Zmienne dotyczące 

osoby 

I II III IV 

Wynik 
Ogólny 

Czas rozpoznania nie-
pełnosprawności 

0,001 0,231** -0,327** -0,089  -0,016 

Specjalne uzdolnienia 0,010 0,004 -0,077  0,118* 0,020 

Ogólny nastrój 0,106* 0,050 0,092 0,079 0,096 

Łatwość ujawniania 
uczuć 

0,127* 0,054 0,057 0,210** 0,161** 

Ogólne tempo 0,058 0,094 0,138** 0,145** 0,154** 

Cechy charakterolo-
giczne 

0,042 -0,149** 0,061 0,029 -0,063 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością;  
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 
Analizując zależności między zespołem zmiennych dotyczących środowi-

ska wśród osób z upośledzeniem umysłowym przebywających w WTZ stwier-
dza się aż 16 istotnych statystycznie korelacji. Dane przedstawia tabela 6. 
 
Tab. 6. Korelacje między wynikami Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (QLQ) i 
wartościami zmiennych dotyczących środowiska dla wszystkich badanych przebywa-

jących w WTZ 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Wymiary QLQ 
Zmienne dotyczące śro-

dowiska 

I II III IV 

Wynik 
ogólny 

Wiek -0,012 0,259** -0,148** -0,115* 0,088 

Miejsce urodzenia 0,081 0,086 -0,229** -0,154** -0,016 

Miejsce zamieszkania 0,039 0,157** -0,323** -0,208** -0,051 

Liczba rodzeństwa -0,025 -0,140** 0,192** 0,039 -0,039 

Niepełnosprawni w ro-
dzinie 

-0,063 0,094 -0,016 -0,042 0,018 
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Społeczno-zawodowy 
status ojca 

0,084 0,050 -0,189** -0,056 -0,009 

Społeczno-zawodowy 
status matki 

0,079 0,025 -0,079 -0,034 0,035 

Wykształcenie ojca 0,109* 0,181** -0,182** -0,032 0,091 

Wykształcenie matki 0,022 0,143** -0,124* -0,038 0,044 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością; 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 
Pierwszą z omawianej grupy zależności są wysokie, ujemne, istotne sta-

tystycznie korelacje wieku badanych z kategorią III (QLQ) opisującą Możli-
wość działania/niezależność (p<0,01) oraz kategorią IV (QLQ) – Integracja ze 
społecznością (p<0,05), stwierdzono również pozytywną korelację wieku i 
kategorii II (QLQ) (p<0,01). Zmienne miejsca urodzenia i miejsca zamieszka-
nia wykazują ujemną zależność z kategorią III i IV QLQ opisującymi Możli-
wość działania/niezależność i Integrację ze społecznością badanej grupy osób, 
obydwie na poziomie istotności p<0,01. Dodatkowo miejsce zamieszkania 
badanych wykazuje pozytywny związek z kategorią II QLQ tj. Umiejęt-
ność/produktywność (p<0,01). Liczba rodzeństwa to kolejna zmienna z obsza-
ru środowiskowych korelatów. Wykazuje ona związek z Możliwością działa-
nia/niezależnością ujętą kategorią III QLQ (p<0,01), istnieje też ujemny 
statystycznie związek tej zmiennej z umiejętnością/produktywnością badanych 
osób określonych przez kategorię II QLQ (p<0,01). Kolejnym stwierdzonym 
związkiem jest zależność pomiędzy społeczno-zawodowym statusem ojca a 
kategorią III QLQ opisywaną jako Możliwość działania/niezależność 
(p<0,01), jest to związek o kierunku ujemnym. Wykształcenie ojca podobnie 
jak wykształcenie matki wykazuje ujemną zależność z Możliwością działa-
nia/niezależnością (kategoria III QLQ, odpowiednio p<0,01 i p<0,05). Silne, 
pozytywne związki obserwuje się natomiast pomiędzy wykształceniem ojca i 
matki a umiejętnością/produktywnością badanych (kategoria II QLQ, p<0,01). 
Stwierdza się ponadto pozytywną korelację wykształcenia ojca z Zadowole-
niem badanych osób (p<0,05) (tab. 6). 

 
 
Zawodowa szkoła specjalna 
 
Stwierdzona siła związku pomiędzy zmiennymi dotyczącymi osoby a po-

czuciem jakości życia u badanych uczęszczających do zawodowej szkoły spe-
cjalnej (ZSS) zamieszczona jest w tabeli 7. Uzyskane korelacje dotyczą ujem-
nej zależności czasu rozpoznania niepełnosprawności a Możliwością 
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działania/niezależnością (kategoria III QLQ, p<0,01). Kolejny związek obej-
muje zmienną specjalnych uzdolnień i Umiejętność/produktywność (kategoria 
II QLQ, p<0,05). Łatwość ujawniania uczuć okazała się silnie, dodatnio zwią-
zana z wynikiem globalnym QLQ (p<0,01) oraz umiejętno-
ścią/produktywnością badanych (kategoria II QLQ, p<0,01), jak również z 
Integracją ze społecznością (kategoria IV QLQ, p<0,05). 

 
Tab. 7. Korelacje między wynikami Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (QLQ) i 
wartościami zmiennych dotyczących osoby dla wszystkich badanych przebywających 

w ZSS 

Zawodowa szkoła specjalna 

Wymiary QLQ 
Zmienne dotyczące 

osoby 

I II III IV 

Wynik 
Ogólny 

Czas rozpoznania nie-
pełnosprawności 

0,033 -0,108 
-

0,280** 
0,048 -0,125 

Specjalne uzdolnienia -0,009 0,202* 0,016 0,134 0,099 

Ogólny nastrój -0,025 0,015 0,039 0,107 0,044 

Łatwość ujawniania 
uczuć 

0,088 0,236** 0,146   0,190* 0,252** 

Ogólne tempo 0,000 0,153 0,110 0,177 0,157 

Cechy charakterolo-
giczne 

0,042 0,139 0,013 0,064 0,000 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością;  
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 
Analizując zależności między zmiennymi dotyczącymi środowiska w ca-

łej grupie badanych przebywających w ZSS a poczuciem ich jakości życia 
stwierdzono 10 istotnych statystycznie korelacji (tab. 8). 

Wiek badanych wykazuje związek z Umiejętnością/produktywnością (ka-
tegoria II QLQ, p<0,05). Miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania istotnie 
statystycznie i jednocześnie ujemnie korelują z Możliwością działa-
nia/niezależnością (kategoria III QLQ, odpowiednio p<0,01 i p<0,05). Rów-
nież z III kategorią QLQ koreluje, tym razem dodatnio (p<0,05) liczba ro-
dzeństwa. Kolejnym stwierdzonym związkiem jest ujemna zależność 
społeczno-zawodowego statusu ojca z wynikiem ogólnym QLQ (p<0,05), oraz 
z Możliwością działania/niezależnością (kategoria III QLQ, p<0,01). Zmienna 
wykształcenie ojca i matki silnie, ujemnie związana jest z wynikiem ogólnym 
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QLQ (odpowiednio p<0,05 i p<0,01), oraz z Możliwością działa-
nia/niezależnością (kategoria III QLQ, w obydwu związkach p<0,01). 

 
Tab. 8. Korelacje między wynikami Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (QLQ) i 
wartościami zmiennych dotyczących środowiska dla wszystkich badanych przebywa-

jących w ZSS 

Zawodowa szkoła specjalna 

Wymiary QLQ 
Zmienne dotyczące śro-

dowiska 

I II III IV 

Wynik 
ogólny 

Wiek 0,069 0,189* -0,153 -0,086 -0,084 

Miejsce urodzenia 0,008 0,039 -0,209* -0,111 -0,098 

Miejsce zamieszkania -0,001 -0,017 -0,316** -0,111 -0,178 

Liczba rodzeństwa -0,021 -0,177 0,225* 0,062 0,095 

Niepełnosprawni w ro-
dzinie 

-0,045 -0,048 0,127 0,093 0,090 

Społeczno-zawodowy 
status ojca 

-0,045 0,073 -0,295** -0,162 -0,189* 

Społeczno-zawodowy 
status matki 

0,015 -0,061 -0,114 -0,080 -0,071 

Wykształcenie ojca 0,042 0,063 -0,348** -0.130 -0,187* 

Wykształcenie matki -0,105 0,030 -0,377** -0,165 -0,291** 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością; 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 
 
Dom rodzinny 
 
W obszarze związków zmiennych dotyczących osoby a poczuciem jako-

ści życia badanych przebywających w domu rodzinnym stwierdzono istnienie 
7 istotnych statystycznie korelacji (tab. 9). 

Współczynnik korelacji, który jest istotny statystycznie w kierunku ujem-
nym uzyskano dla zmiennej czasu rozpoznania niepełnosprawności i wyników 
w kategorii II QLQ określonej jako Umiejętność/produktywność (p<0,05). 
Obserwuje się również istotny, dodatni współczynnik korelacji między ogól-
nym nastrojem a wynikiem ogólnym QLQ i Zadowoleniem badanych (w obu 
przypadkach p<0,01). Ponadto łatwość ujawniania uczuć koreluje pozytywnie 
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z Zadowoleniem (kategoria I QLQ, p<0,01) oraz z Integracją ze społecznością 
(kategoria IV QLQ, p<0,05). Natomiast ogólne tempo wykazuje związek z 
wynikiem ogólnym oraz z kategorią opisywaną jako Zadowolenie (w obydwu 
przypadkach p<0,01). 
 
Tab. 9. Korelacje między wynikami Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (QLQ) i 
wartościami zmiennych dotyczących osoby dla wszystkich badanych przebywających 

w DR 

Dom rodzinny 

Wymiary QLQ 
Zmienne dotyczące 

osoby 

I II III IV 

Wynik 
Ogólny 

Czas rozpoznania nie-
pełnosprawności 

-0,049 -0,215* -0,012 -0,076 -0,067 

Specjalne uzdolnienia 0,093 -0,179 -0,097 0,131 0,024 

Ogólny nastrój 0,289** 0,070 0,124 0,112 0,254** 

Łatwość ujawniania 
uczuć 

0,293** 0,068 -0,023 0,202* 0,175 

Ogólne tempo 0,248** 0,291 0,156 0,074 0,266** 

Cechy charakterolo-
giczne 

0,114 0,135 0,013 0,101 0,130 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością;  
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

 
Wśród analizowanych zależności pomiędzy zmiennymi dotyczącymi śro-

dowiska i poczuciem jakości życia uzyskano 9 istotnych statystycznie zależ-
ności (tab. 10). W związku z tym stwierdzono istotną statystycznie, ujemną 
korelację pomiędzy wiekiem badanych przebywających w domu rodzinnym a 
umiejętnością/produktywnością (kategoria II QLQ, p<0,05). Miejsce urodze-
nia i miejsce zamieszkania wykazuje pozytywny związek z Zadowoleniem 
(kategoria I QLQ, p<0,05), dodatkowo miejsce urodzenia ujemnie koreluje z 
Integracją ze społecznością (kategoria IV QLQ, p<0,05). 

Liczba rodzeństwa wykazuje ujemną statystycznie korelację z Zadowole-
niem badanych (kategoria I QLQ, p<0,05), liczba niepełnosprawnych w ro-
dzinie ujemnie koreluje z Integracją ze społecznością (kategoria IV QLQ, 
p<0,01) natomiast dodatnio z Możliwością działania/niezależnością (kategoria 
III QLQ, p<0,05). Ujemny, istotny statystycznie związek wykazuje społeczno-
zawodowy status ojca z kategorią II QLQ czyli z umiejętno-
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ścią/produktywnością (p<0,05), również wykształcenie ojca koreluje z katego-
rią II QLQ (p<0,01). 

 
Tab. 10. Korelacje między wynikami Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (QLQ) 
i wartościami zmiennych dotyczących środowiska dla wszystkich badanych przeby-

wających w DR 

Dom rodzinny 

Wymiary QLQ 
Zmienne dotyczące śro-

dowiska 

I II III IV 

Wynik 
ogólny 

Wiek -0,049 -0,215* -0,012 -0,076 -0,067 

Miejsce urodzenia 0,186* -0,022 -0,109 -0,188* -0,034 

Miejsce zamieszkania 0,196* 0,024 -0,102 -0,166 -0,011 

Liczba rodzeństwa -0,219* 0,114 -0,009 -0,082 -0,120 

Niepełnosprawni w ro-
dzinie 

-0,086 0,910 0,203* 
-

0,269** 
0,011 

Społeczno-zawodowy 
status ojca 

0,168 -0,233* -0,084 0,114 0,002 

Społeczno-zawodowy 
status matki 

0,090 -0,050 0,050 0,139 0,086 

Wykształcenie ojca 0,041 -0,247** -0,057 0,086 -0,044 

Wykształcenie matki 0,025 -0,082 0,041 0,169 0,078 

Kategorie QLQ: I – Zadowolenie, II – Umiejętność/produktywność, III – Możliwość działa-
nia/niezależność, IV – Integracja ze społecznością; 
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
 

Ze względu na fakt, że występowanie upośledzenia umysłowego u bada-
nych osób nie można uznać za sytuację choroby, mimo, że skutki i konse-
kwencje dla otoczenia i jednostki są porównywalne, a za stan funkcjonowania 
istotnie niższego niż przeciętny w zakresie określonych kompetencji, ważne 
wydaje się zapoznanie się z konkretnymi czynnikami korelującymi z jakością 
ich życia. 

Uogólniając powyższy opis zwraca uwagę sytuacja, że związki zmien-
nych dotyczących osoby z poczuciem jakości życia w WTZ pojawiają się aż w 
10 okolicznościach, w liczbie 7 w DR, a w ZSS tylko w 5 sytuacjach. Co cha-
rakterystyczne z wynikiem ogólnym korelowały dodatnio: ogólne tempo, ła-
twość ujawniania uczuć i ogólny nastrój i to w prawie wszystkich miejscach 
przebywania. A są to umiejętności wzmacniające kompetencje społeczne i 
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emocjonalne tej grupy osób. Zależności zmiennych dotyczących środowiska z 
poczuciem jakości życia pojawiają się aż w 16 sytuacjach w WTZ, w 10 w 
ZSS i w 9 w DR. Sam fakt tak licznych związków w WTZ może sugerować 
zróżnicowany wpływ na społeczny kontekst aktywności i działalności osób z 
upośledzeniem umysłowym w takim miejscu przebywania. 

 
 

6. Zakończenie 
 
Społeczeństwo a nawet cała ludzkość mogą być szczęśliwe w sensie do-

brego rokowania na przyszłość, ale czy pojedyncza jednostka tej zbiorowości 
będzie w związku z tym także szczęśliwa? Żeby odpowiedzieć na to pytanie 
trzeba znaleźć – miarę „dobrego życia” tejże jednostki (Czapiński 2002). Pro-
ces rehabilitacji może być rozpatrywany jako: (a) ciąg zmian w obrębie pod-
miotu rehabilitacji; (b) interakcja rehabilitującego i rehabilitowanego; (c) 
wpływ instytucji rehabilitującej na rehabilitowanego; (d) interakcja między 
całością środowiska oddziaływującego a podmiotem rehabilitacji (Kowalik 
1984, s. 78). Przyjęcie perspektywy teoretycznej, jaką daje interpersonalny 
model przebiegu procesu rehabilitacji, stawia prowadzone tu analizy w ostat-
nim z prezentowanych powyżej podejść, gdzie interakcja podmiotu i środowi-
ska daje obraz skutecznych, profesjonalnych działań.  

Skuteczna integracja ze społeczeństwem w wyniku rehabilitacji osób z 
upośledzeniem umysłowym powinna zakładać również, że podstawowe 
świadczenia ustawowe zostaną uzupełnione w społeczności lokalnej o ukształ-
towanie odpowiednich warunków życia oraz wystarczającą gotowość osób 
niepełnosprawnych i społeczności lokalnej do pełnej integracji.  

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy jednoznacznie 
stwierdzić, że to miejsce przebywania i stopień upośledzenia umysłowego 
różnicują jakość życia i zmienne psychospołeczne, natomiast występuje tylko 
częściowa zmienność ze względu na płeć badanych osób.  

Integracja rozpoczyna się w rodzinie a następnie jest przenoszona na bliż-
sze i dalsze otoczenie społeczne. Każde z tych miejsc ma szczególne zadania i 
znaczenie w rozwijaniu umiejętności społecznych osób z upośledzeniem umy-
słowym. 

Podsumowując całość rozważań na temat praktycznej strony stwierdzo-
nych prawidłowości należy zauważyć, że cywilizacja jako taka może być w 
kontekście prezentowanych badań traktowana jako baza dla procesu kreowa-
nia jakości życia.  

W trakcie prezentowania niniejszych wyników badań pojawiała się oba-
wa, iż powszechne wyobrażenia o jakości życia osób z upośledzeniem umy-
słowym a rzeczywiste przesłanki o jego poziomie i związkach z warunkami 
psychospołecznej aktywności, mogą być efektem tzw. złudzenia patetycznego. 
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Polega ono na tym, że obserwatorzy przeceniają efekty nieszczęść życiowych 
w zakresie dobrostanu psychicznego ofiar (Czapiński 2002). Okazało się jed-
nak, że wyniki przeprowadzonych badań pomogą przełamać stereotypy i po-
móc w budowaniu autentycznej i świadomej tolerancji wobec osób o innych 
możliwościach poznawczych, emocjonalnych i społecznych. 

Jak podkreślają niektórzy badacze jakości życia (Kwissa 2006, s. 129) 
swoistym wyzwaniem może stać się wyjście poza jedynie negatywne oddzia-
ływanie choroby czy jej leczenia na życie jednostki. Wciąż niedoceniona jest 
sfera pozytywnych jej stron, szeroko omawianych np. jako możliwości prze-
formułowania własnego życia, źródła satysfakcji z pokonywania trudności 
oraz rozwoju duchowego (de Walden-Gałuszko 1996). 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że również dla osób, które wspierają 
jednostki z upośledzeniem umysłowym stan taki sprzyja działaniu czynników 
kształtujących pozytywne postawy wobec właśnie takiej niepełnosprawności i 
okoliczności życia (Sękowski 1994, 1996). 

Określona przez Kowalika (2007) „obywatelskość” osób niepełnosprawnych 
może więc być rozpatrywana na różnych poziomach życia społecznego, ale klu-
czowym elementem tego uczestnictwa jest charakter funkcjonowania tych osób w 
ich własnym środowisku społecznym. 
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THE ASSESSMENT OF SENSE OF LIFE QUALITY  
OF MENTALLY HANDICAPPED PEOPLE  

IN THE CONTEXT OF PSYCHOSOCIAL VARIABLES  
 
 

(Summary) 
 
Scientific literature is rich in theoretical discussions and arguments as 

well as documentation containing findings of the research on the quality of 
human life. Both, objective and subjective factors have been analyzed for the 
sake of this article. 

The authors present findings of their studies focused on the subjective 
feelings about the sense of life of patients with mild and moderate mental 
handicap. The findings are unequivocal about the average level of contentment 
of the quality of life in this group, however surveys proved that the satisfac-
tion of the quality of life among people with mild mental handicap is statisti-
cally and essentially higher than among those with moderate mental handicap. 

Summing up, one should consider the results of the research and try to 
create better conditions which will allow for improvement of the quality of 
life of handicapped people. 

What is more, it turned out, that the results of conducted investigations 
will help in the process of breaking with the stereotypes and building authen-
tic, sensible and positive social attitude towards handicapped with respect of 
their cognitive, emotional and social possibilities. 
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