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DOMICILE AND LIFE QUALITY OF UNEMPLOYED

Summary: The paper presents the resuIts of the studyon the perception of life quality

in thc groups of uncmployed living in Bydgoszcz (a city wlth the unemploymcnt rate

cqual 8..l'lf) and living in the country area round Naklo (with the unemployment rate

cqual 24.1 %). Thc comparison covcrcd thc foIlowing indicators of life quality perception:

satis[acion with life, scnsc of frcedom and effectivcness, satisfaction with vanous spheres

of life and the hierarchy of their importance. In comparison with the unemployed living

1\1 thc country thosc in thc city obtained higher avcrages in the assesement of life

prospects in 5 years time and life passion while their depression level appeared to be

lowcr. The uncmployed living in the country, on the other hand, perceived themselves

as a more cf(ective and they appreciate their life achievements and work more than

thosc who Iive in thc city. The remaining indicators do not differentiate the juxtaposed

groups.

Wprowadzenie

PodWY1_'\zenie jakosci zycia jest zazwyczaj celem kazdego czlowieka. Co nalezy

osiagnac, jakie potrzeby zaspokoic, aby czlowiek uznal, ze jako�c jego zycia jest na

wystarc73jacym lub dobrym poziomic? Standard zyciowy czlowiek ksztaltuje na pod-

stawie wlasnych doswiadczen, jak zylo sie kiedys oraz jak zyja inni: sasiedzi, przy-

jaciele. Innymi slowy, jednostka wyobraza sobie zestaw potrzeb z róznych sfer zycia,

klÓre nalezy i"..aspokoic.

Standard zycia moina rozumiec jako zestaw potrzeb materialnych i duchowych,

który okresla polozenie jednostki na tle danej populacji. Ich stan aktualny daje

poczucie zadowolenia z tytulu osiagni�cia planowanego standardu zycia bedacego

podstawa poczucia jakosci zycia.

Badacze problemu jakosci zycia, tacy jak: E. A1lardt, M. Schnieder, A. Wallis

(Rabenda-Bajkowska, 1979) podkreslaja dwa jego wskazniki - obiektywne i subie-

ktywne. Na wskaznik obiektywny skladaja sie dochód, zdrowie, wyksztalcenie, wa-
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runki mieszkaniowe i inne standardy, b<;dace plaszczyzna porównywania si� z inny-

mi. Charakter subiektywny jakosci zycia jest doswiadc7.any przez jednostk� w opar-

ciu o oceny wlasne. Wskd7nikami subiektywnymi jakosci zycia sa zadowolenie

z zycia, satysfakcja z róznych jego sfer pracy, zycia rodzinnego i szerszego uczest-

nictwa spolecznego, zadowolenie z siebie i z wlasnych osiagni�c, poczucie wlasnej

skutecznosci i sensu zycia.

PTledmiotem nizej omawianych badan sa subiektywne aspekty jakosci zycia.

W koncepcjach jakosci zycia podkresla si�, ze wska7niki obiektywne i subie-

ktywne w7..ajemnie na siebie oddzialuja. Wysoka jakosc zycia jest wyrazem zaspo-

kojenia potrzeb w sferze obiektywnej oraz subiektywnych wyobrazen o wlasnym po-

lozeniu w relacjach czlowieka z otaczajacym go swiatem. Ocena polozenia zawiera

dUi-a doz<; subiektywizmu. Niemniej synteza ocen obiektywnych i subiektywnych,

modyfikowana wieloma innymi czynnikami, np. aktualnym stanem emocjonalnym

c7lowieka, wartosciami najblizszego srodowiska spolecznego oraz aktualna sytuacja

zyciowa, stanowi o rzeczywiscie doswiadczanej przez podmiot jakosci zycia.

Warunkiem poczucia wysokiej jakosci zycia nie jest 7..aspokojenie wszystkich

potrzeb zyciowych. Potwierd7aja to badania dotyczace braku poczucia szcz�scia

w sytuacji powodzenia finansowego (Kulik, 1993). Szczf(scia nie daje równiez nad-

miar dóbr zgromadzonych przez jednostk<; (Ratajczak, 1993). Zjawiska te wyjasnia
J. Ci'apinski (1991), twierdzac, ze szczescie jest wzgl�dnie niezalezne od obiektyw-
nych warunków zycia jednostki. Odczucie wysokiej jakosci zycia zalezy bardziej od
percepcji wlasnej sytuacji zyciowej i siebie samego niz od obiektywnych wskazników

l.aspokojenia potrzeb bytowych i poznawcL}'ch. Jednak percepcja siebie i srodowiska
jest, a przynajmniej powinna byc, zalezna od cech obiektywnych otoczenia oraz

samej jednostki. Jesl to bowiem warunek wzgl«dnie trafnej samooceny i skutecz-

nego kontaktu z rzeczywistoscia. Czynniki obiektywne w sposób bezposredni nie
stanowia o zadowoleniu z zycia, ale wyznac7..ajac percepcj� tej rzeczywistosci wply-
waja na poziom zadowolenia.

Cechy srodowiska i czlowieka ksztaltujace jakosc zycia bezustannie zmieniaja
si<;.

Czlowiek, aby mógl zachowac wysoka jakosc zycia musi podejmowac rózno-
rodne dzialania w 7..akresie dopasowywania siebie do otoc7enia oraz otoczenia do

siebie. W normalnej sytuacji jakosc zycia tylko w niewielkim stopniu ulega 7..achwia-

niu motywujac jednostk� do odzyskania i utrzymania jej na zadowalajacym p07io-
mie. Zdecydowanie trudniej utrzymac jakosc zycia, gdy zewn�trzne warunki zycia
pogarszaja si� raptownie. Bezrobocie jest sytuacja zyciowa czlowieka, która najcz<;-
sciej w dramatyczny sposób burzy rzeczywista jakosc zycia.

W zyciu osoby praca zajmuje wazne miejsce. Jest wartoscia autoteliczna, b�-
daca wyra7em czlowieczenstwa, oraz instrumentalna, umozliwiajaca zdobycie srod-
ków do zycia (Ossowski, 1992). Zdaniem T. H. Holmesa utrata pracy, wsród 43
czynników powodujacych stres (mierzonego w jednostkach 7mian zyciowych), zaj-
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muje wysokie ósme miejsce (Zimbardo i Ruch, 1994). Brak pracy moze spowodo-

wac wiele niekorzystnych nast<;pstw, mi«dzy innymi lek. biernosc. uczucie be7..silno-

sci, zanizona samoocen«, oslabienie zdrowia fizycznego i psychicznego (Manek,

1991; Banka, 1992; Koptas, 1992; Retowski, 1995).

Bezrohocie pozhawia jednostk« dochodu, powoduje ograniczenie kontaktów

spolecznych, bUf/-Y dotychczasowy rytm zycia i zmusza do zmian kierunku wlasnej
aktywnosci (Jahoda, 1982).

Bezrobocie jest wi«c sytuacja, w której trudniej jest zaspokajac wiele potrzeb.

Jest zatem sytuacja krytyczna w sensie zachowania dotychczasowej jakosci zycia.

Dodatkowym czynnikiem, który moze spowolnic osiaganie odpowiedniej dla

jednostki jakosci zycia jest S7..ansa radzenia sobie z bezrobociem. Z tego powodu

miejsce zamieszkania w istotny sposób determinuje dost<;p do pracy, uwazany za

wazny czynnik obiektywny okreslajacy jakosc zycia w sytuacji bezrobocia. Przyjmuje

si«, je srodowisko wiejskie, ubozsze w infrastrukture, ogranicza liczbe alternatyw

w 7akresie wyboru miejsca i rodzaju zatrudnienia. Ze wzgledu na skromny rynek

pra<..)' i zhytu jest stosunkowo male zainteresowanie przedsiebiorców lokowaniem

kapitalu w tworzenie nowych miejsc pra<..)' na wsiach. Mniejsze sa tez mozliwosci

w 7akresie satysfakcjonujacego spedzania wolnego czasu, zdobywania nowych kwa-

lifikacji. Wobec obiektywnie mniej korzystnych warunków osiagania indywidualnie

akceptowanej jakosci zycia utrudnione jest osiagniecie cennych dla czlowieka takich

wartosci suhiektywnych, jak: zadowolenie z zycia, poczucie wolnosci i niezaleznmki

oraz poclucie wlasnej skutecznosci w zakresie osiagania celu. Wartosci te sa takze

wyrazem poczucia jakosci zycia i moga przyczynic sie do jej polepszenia.

W niniejszej pra<..)' duza wage przywiazuje sie do takich subiektywnych

wskazników jakosci zycia, jak poczucie wolnosci i wlasnej skutecznosci.

Poczucie wolnosci dotyczy swobody wybierania celów i podejmowania decyzji.

Jest ona wartoscia autoteliczna i przez to \\)'Soko ceniona przez czlowieka (Kofta,

1(83). Gdy jednostka spostrzega wewnetrzne przyczyny wlasnego wyboru to czuje

sie 7a ich realizacje odpowiedzialna, co z kolei sprzyja wlasnej skutecznosci. Wol-

nosc i odpowiedzialnosc w7ajemnie na siehie oddzialuja: wolnosc rodzi odpowie-
d7ialnosc, a odpowiedzialnosc okresla obszar wolnosci.

Poczucie odpowiedzialnosci ro7umie sie jako gotowosc do planowania, kon-

trolowania i naprawy wlasnych dzialan (Derbis, 1994). Czlowiek odpowiedzialny za

wlasne dzialania to czlowiek, który potrafi dzialac adekwatnie do sytuacji i swoich

mozliwosci. Ma on wieksza szanse osiagnac lepsza jakosc zycia. Tak wiec poczucie

wolnosci i odpowiedzialnosci sa wartosciami dopelniajacymi sie. umozliwiajacymi

lcp�ze radzenie sobie ze skutkami bezrobocia oraz sprzyjaja osiaganiu wyzszej ja-

kosci zycia w rozumieniu warunków zycia, jak i poczucia satysfakcji zyciowej.

Mozna 7atem wskazac dwojakiego rod73ju uzasadnienie podjecia badan nad

problematyka poczucia jakosci zycia osób bezrobotnych, zamieszkujacych srodowi-

sko miejskie i wiejskie. Pierwsze dotyczy postulowanego przez badaczy zalozenia,

ze obiektywne wskazniki jakosci zycia znajduja swoje istotne odzwiercied-
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lenie w kSLtaltowaniu sie subiekt}Wnych wskazników jako�ci zycia, czyli poczucia

jakogci zyda. Drugie uzasadnienie niniejszych badan wiaze sie z potr7eba weryfikacji
pogladów na róznice w do�wiadczeniu jako�ci zycia w zaleznogci od takich cech

demograficznych, jak: wiek, plec, wyksztalcenie, stan cywilny, czas pozostawania bez

pracy oraz miejsce zamieszkania.

Celem artykulu jest zaprezentowanie wyników badan dotycza<.:ych porównania

poczucia jakogci zycia w grupie usób bezrobotnych, zamieszkuja<.:ych duze miasto
i wies.

W pra<.:y niniejszej zaklada sie, ze wskaznikami poczucia jakogci zycia sa pra-

gnienie zycia, odcLuwanie szczegcia, poziom akceptacji siebie, poziom optymizmu,

poziom zadowolenia z róznych sfer zycia, stopien wolnogci dzialania i odpowiedzial-

nosci la nic, poczucie niei"aleznogci. Wyrazem jakosci zycia jest takze znaczenie

rÓznych sfer aktywnosci dla osób badanych oraz pasja zycia.

Powyzsze lalozenia pozwalaja postawic nastepujace pytanie ogóle: Jakie sa

róznice w zadowoleniu z zycia w grupie bezrobotnych ze grodowiska wiej-

skiego i 7e srodowiska miejskiego? W ramach tego problemu stawiamy cztery py-

tania szczególowe:

1. Czy sa róznice w satysfakcji z zycia u osób bezrobotnych zamieszkujacych wieg
i duze miasto?

2. Czy wyst<;puja róznice w poczuciu wolno�ci i wlasnej skutecznogci u be7fobotnych

zamieszkujacych wies i duze miasta?

3. Czy wyst<;puja róznice w zadowoleniu z poszczególnych sfer zycia u bezrobotnych

ze srodowiska miejskiego i wiejskiego?

-t. Jaka hierarchi<; waznosci niektórych aspektów zycia przyjmuja bezrobotni ze sro-

dowiska wiejskiego i ze srodowiska miejskiego'!

Metoda badania

Pomiar. Do badania pOWY7_lizych zmiennych posluzyl "Kwestionariusz przezy-

wania codziennogci przez bezrobotnych" w ukladzie R. Derbisa (1996). Kwestiona-

riusz sklada si<; z 35 skal badajacych: ogólne poczucie wolnogci dzialania, poczucie

wlasnej skutecznosci i odpowiedzialnogci, pragnienie zycia, samoocen<;, odczuwanie

szcz<;scia, poziom optymizmu zyciowego, zadowolenie z zycia obecnego, w przeszlo-

sci i za 5 lat, znaczenie pracy w zyciu bezrobotnego, satysfakcje z niektórych sfer

zycia, hierarchi<; wartosci, poziom odczuwanego szczescia i nieszczescia w ciagu

dnia, wazno�c niektórych sfer zycia, wage niektórych cech pracy, czas pogwi<;cony

na poszukiwanie pracy. Kwestionariusz zawiera równiez pytania o wiek, plec, stan

cywilny, wyksltalcenie, miejsce zamieszkania, wyznanie, zródlo utrzymania, czas po-

zostawania bez pral.)' i powód utraty pra<..'Y bezrobotnych. Dokladniejsze dane na

temat wartosci psychometrycznej skal zawarte sa w pracy R. Derbisa i A. Banki

(1998) pl. Poczucie jakosci zycia a swoboda dzialania i odpowiedzialnosc.
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Kwestionariusz wykorzystano w waskim zakresie, w odniesieniu do pomiarów

ladowolenia z zycia i niektórych jego sfer celem porównania ocen tych wla�ciwoki

w próbie bezrobotnych zamieszkujacych miasto i wies.

Charakterystyka próby. W celu znalezienia odpowiedzi na przedstawione py-

tania przeprowadzono badania wsród bezrobotnych, czyli osób, które nie posiadaja
aktualnie zadnego zatrudnienia i w kazdej chwili sa gotowe do jego podjecia

w pelnym wymiarze czasu pracy. Badaniami objeto 102 osoby bezrobotne zareje-
strowane w Rejonowym Urzedzie Pracy w Bydgoszczy oraz 102 osoby bezrobotne

z gmin Mrocza i Sadki, które naleza do Rejonowego Urzedu Pracy w Nakle. Pier-

wsza grupe stanowia osoby 7amieszkujace miasto Bydgoszcz (okolo 400 tys. miesz-
kanców), druga grupe mieszkancy wsi i mialych miasteczek województwa bydgoskie-

go. Gminy Sadki i Mrocza obejmuja 42 wsie i male miasteczka o �redniej liczbie

mieszkanców 250 osób. Badania prowadzono w lipcu i sierpniu 1997 r. W badaniu

I.astosowano losowy dobór próby. Badane grupy sa porównywalne, jesli cho-

dzi o wlasciwosci demograficzne.

Róznice dotycza cech lokalnego rynku pracy wla�ciwego badanym grupom: sto-

py bezrobocia (Rejon Nakla - 23,6%, Rejon Bydgoszczy - 8,1%), liczby bezrobot-

nych przypadajacych na jedna oferte pracy (Rejon Nakla - 29,6, Rejon Bydgoszczy

- 12,6 oraz struktury gospodarki. Wraz z przej�ciem od gospodarki sterowanej cen-

tralnie do gospodarki rynkowej w gminach tych sukcesywnie likwidowane byly PGR-y,

co niewatpliwie przyczynilo sie do wysokiej stopy bezrobocia. Nalezy oczekiwac, ze

w badanym srodowisku zmiany gospodarcze przebiegaly z wieksza ostroscia, a skutki

tych zmian byly bardziej dramatyczne zarówno w wymiarze osobistym, jak i spole-

cznym. Zalozono, ze wraz ze zmianami gospodarczymi nie nastapily wystarczajace

zmiany mentalnosci dotyczace roli pracy oraz zmieniajacych sie wymagan rynku pra-

L)' wobec potencjalnych pracobiorców. W swiadomosci mieszkanców wsi praca tra-

ktowana jest jako niesformalizowana postac aktywno�ci, dostepna czlowiekowi nie-

zaleznie od pracy kontraktowej, w postaci pracy w obej�ciu domowym, ogrodzie

czy niewielkim gospodarstwie rolnym. Praca jest naturalna forma dzialania czlo-

wieka i najwazniejszym atrybutem zycia. Dlatego mimo duzego bezrobocia na te-

renach wiejskich mieszkancy narzekaja na brak czasu i przepracowanie (Ostrowski,

](96).

Analiza wyników zycia

Zadowolenie z zycia. O zadowoleniu z zycia bezrobotnych osób wnioskowano

na podstawie oceny aktualnego zycia, zycia przed utrata pracy i perspektywy zycia
la 5 lat.

Badani laznaczali oceny na II-stopniowej "drabince szczescia" Cantrila (gdlie

O OZnaC7.3 najgorsze, a 10 najlepsze zycie jakie moglo sie zdarzyc) wskazujac gdzie

jest ich poziom zycia teraz, jakie bylo ich zycie przed utrata pracy i jakie bedzie
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za 5 lat. Srednie oceny obecnego zycia sa dosc wysokie (4,74 w miescie i 4,49 na

wsi), a róznice miedzy srednimi w obu badanych grupach nieistotne statystycznie

(tabela l).

Tahela l. Ocena zycia przed utrata pracy, ohecnie za 5 lat u bezrobotnych ze

srodowiska miejskiego i wiejskiego

7.09

4,74

7,08

Wid

... �u. u

6,6

4,49

5,37

... PP ,,!'>., ...
:

.. pNB�im1Cll�ycb
Miasto.

...... x:::: .P'.

Occna zycia przcd utrata pracy

Ocena zycia obecnie

Ocena zycia za 5 lat

1,36

0,71

4,5

nj.

nj.

0,001

Brak róznic w zakresie zycia ohecnego i minionego moze wynikac z faktu, ze

hezrohotni odczuwaja utrate pracy jako zuhozenie zycia o pewna wartosc. Zgodnie

z teoria gier niezaleznie od sytuacji osobistej, czlowiek ma tendencje do wyolhrzy-

miania strat jakie poniósl i niedoceniania zysków. Badania dotyczace nastepstw hez-

rohocia pOlwierd73ja, 7e straty silniej koreluja z 7adowoleniem z zycia anizeli ko-

rzysci (Retowski, 1995). Byc moze dodatkowe 7mienne, jak np. C7as pozostawania

hez pracy wyjasnilby brak róznic w zadowoleniu z zycia miedzy hadanymi grupami.

Interesujace jest porównanie wyników ocen zycia uzyskanych w aktualnych ha-

daniach z ocena zycia dokonana przez hezrohotnych w latach ubieglych oraz z oce-

na dokonana przez populacje Polaków ponizej 65 roku zycia nie bedacych be7To-

botnymi (Retowski, 1995). Wszystkie te pomiary dokonane zostaly ta sama metoda.

Srednia oceny zycia w marcu 1994 r. dla hezrohotnych wynosila 3,97, dla populacji
Polaków - 4,90. Aktualnie hadani hezrohotni ocenili swoje zycie na podohnym po-
ziomie jak Polacy pracujacy. Uzyskane srednic to 4,74 dla bezrobotnych z miasta,

4,49 ze wsi i 4,90 dla populacji Polaków. Zasadniczym powodem duzej róznicy
miedzy ocena zycia hezrohotnych z roku 1994 i 1997 jest to, co zdarzylo sie

w czasie jaki uplynal miedL)' tymi hadaniami. Z kazdym rokiem nastepuje wieks7a

akceptacja hezrobocia jako zjawiska rynkowego, które w odczuciu indywidualnym
ma charakter przejsciowy, a przez to nic zagrazajacy zadowoleniu z zycia.

Drugim czynnikiem, który wyjasnia hrak róznic w ocenie zadowolenia z zycia
miedzy hezrohotnymi z lat uhieglych i aktualnie hadanymi oraz cala populacja Po-
laków jest ciagly rozwój demokracji i wzrost gospodarczy, co sprzyja realizacji siehie
przez inne formy aktywnosci anizeli praca. Sama utrata pracy, jak wyjasnia cehu-
lowa teoria szczescia, nie jest wystarczajacym czynnikiem ohnizajacym zadowolenie

z zycia. Praca moze byc zródlem zadowolenia i satysfakcji zyciowej alho frustracji
i chorohy. Podohnie hezrohocie moze byc "dohre" luh "zle". Bezrohocie oraz praca
nabieraja znaczenia ewaluatywnego dopiero w kontekscie indywidualnej sytuacji zy_
ciowej cllowieka (Banka, 1990). Zadowolenie z zycia i bycie szczesliwym 7alezy od
innych wartosci zyciowych, takich jak rodzina i zdrowie, a w dalszej kolejnosci od
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posiadania praL)' (Malkowska, 1998). Brak róznic miedzy badanymi grupami po-
twierdza, ze te naj glebsze poklady zycia w czlowieku nigdy sie nie wyczerpia nie-
zaleznie od tego jak niekorzystne sa warunki srodowiska, w których sie zyje.

Badani bezrobotni róznia sie ocena zycia jakie zdarzy im sie za 5 lat. Miesz-

kanL)' miasta ocenili swoje przyszle zycie srednio na 7,08 punktu, a mieszkancy wsi
na 5,37 - róznica jest statystycznie istotna (p < 0,001). Wieksza nadzieja i opty-

milm na przyszlosc cechujaca bezrobotnych mieszkajacych w miescie, wynikac moze
z obiektywnie wiekszych szans sukcesu na rynku pracy w duzym miclcie oraz

z wiekszymi zmianami w mentalnosci, które nastepuja wraz ze zmianami makroe-

konomicznymi. Kluby pracy i kursy organizowane przez miejskie urzedy ulatwiaja
dokonywanie zmian w mysleniu o sobie. Bezrobotni ucza sie, ze podstawowa me-

t()(la znalezienia sobie pracy jest aktywnosc wlasna, która rodzi poczucie sprawstwa

i podmiotowosci. W obu grupach nieistotne okazalo sie porównanie ocen zycia
przed utrata praL)'.

PorÓwnanie wewnatrzgrupowe pokazuje, jak w danym momencie swojego zycia

czlowiek spoglada w przeszlosc i jak aktualne zycie wplywa na ocene przyszlosci.
Istotne statystycznie okazaJy sie prawie wszystkie róznice miedzy zadowoleniem

z zycia przed utrata pracy, zyciem teraz i za 5 lat w kazdej z grup (tabela 2).
W obu porównywanych grupach odczuwanie skutków finansowych, rodzinnych

i spolecznych, jakie niesie za soba bezrobocie powoduje niska ocene zycia teraz,
gdy nie jest sie zatrudnionym. W porównaniu z obecnym zyciem, to które minelo

wydaje sie lepsze chocby z tej przyczyny, ie cos co tracimy zawsze spostrzegamy

jako bardziej wartosciowe niz to, co aktualnie posiadamy. Efekt raju utraconego

jest tym sIlniejszy, ze bezrobotni nie czuja sie winni utraty pracy (72% wiejskich
i tyle samo miejskich bezrobotnych odpowiedzialnosc za utrate pracy przypisuje

sobie w stopniu maJym lub zadnym). Zrozumiale jest i to, ze przyszlosc jest oce-

niania jako leps73 w porównaniu z zyciem obecnym, a w srodowisku wiejskim takze

w porównaniu z tym, które minelo.

Tabela 2. Ocena satysfakcji z zycia przed utrata pracy, obecnego i zycia za 5 lat

w opinii bezrobotnych zamieszkujacych wies i miasto (porównanie we-

wnatrzgrupowe)
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Ocena zycia przed utrata pracy

Ocena obecnego zycia

Ocena zycia prLed utrata pracy
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Ocena obecncgo Lycia

Ocena zycia jakie bedzie za 5 lat
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4,73 8,39

7,08

7,07 0,03

4,73

7,07 8,39"

3,15 -

3,15-

-

p < 0,01

P < 0,001
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W grupie bezrobotnych 7amieszkujal.'ych wie� wyzej zostalo o�.enione zycie
przed utrata pracy (6,59) anizeli to, które zdarzy sie za 5 lat (5,38). Bezrobotni
zamieszkujacy miasto, ocenili zycie przed utrata pracy tak samo jak zycie w przy-
szlo�ci (7,08 i 7,07). Obiektywnie slabsza kondycja rynku pracy na wsi oraz gorsza
kondycja finansowa jej mieszkanców nie pozwalaja optymistycznie patrzec w przy-
szlo�c, zwlaszcza w kontekscie do�c stabilnej przeszlo�ci jaka gwarantowaly PGR-y.

Pragnienie zycia. Pragnienie zycia badani zaznaczali na skali od O (nie chce
mi sie zyc) do 9 (bardzo mocno chce mi sie zyc). Pragnienie zycia dla bezrobotnych
7e �rodowisk wiejskich i miejskich nie rózni sie statystycznie, a wynosi odpowiednio
7,58 i 7,56. Równiez w podobnym stopniu mierzonym na skali O - 3, bezrobotni

czuja sie szcze�liwi: ze �rodowiska miejskiego - 1,76, z wiejskiego - 1,79. Intere-
sujace jest porównanie srednich pragnienia zycia u obecnych bezrobotnych z checia
zycia bezrobotnych z lat ubieglych oraz ocena dokonana przez populacje Polaków

ponizej 65 roku zycia nie bedacych bezrobotnymi.

Pragnienie zycia badanych grup (7,56 i 7,58) bylo WY7sze od checi zycia mie-

rzonej ta sama metoda w roku 1994 - wynosilo ono u bezrobotnych 6,57 i bylo
wyzsze niz chec zycia w populacji doroslych Polaków nic bedacych bezrobotnymi -

6,83 (Retowski, 1995).

Pragnienie zycia wedlug cebulowej teorii szcze�cia stanowi rdzen, który nigdy

.,nie wyschnie" niezaleznie od przeciwnosci losu. Sama utrata pracy, nie jest wy-

starczajacym czynnikiem oslabiajacym pragnienie zycia. Brak róznic miedzy wszy-

stkimi porównywanymi grupami (bezrobotnymi z 1994 r., aktualnie badanymi bez-

robotnymi mieszkancami duzego miasta i zamieszkujacymi wie� oraz populacje Po-

laków) potwierdza zalozenia teorii szcze�cia J. Czapinskiego (1994).

Satysfakcja zyciowa. Satysfakcje zyciowa okreslono na podstawie skal: poczucia

szcze�cia w ostatnich dniach, pasji zycia oraz depresji BOJ-Becka (tabela 3).

Tabela 3. Satysfakcja z zycia beLrobotnych zamieszkujacych miasto i wie�

�azwy zmiennych

Poczucie szczescia

Pasja zycia

Poziom depresji

Mia�tQ
- . .

-. Je . -.-

1.76

1.32

13,66

. Wiei ·
- ...- i: ....

1,79

1,16

12,08

::i:t:;i:: .flt:� :... . ... P.......

0,33

2,02

3,16

n.i.

0,05

0,01

Stopien odczuwanego szcze�cia badani zaznaczali na 4-stopniowej skali, na

której O oznacza odczuwanie nieszcze�cia w ostatnich dniach, 3 oznacza czucie sie

bardzo szcze�liwym. Róznica miedzy �rednimi wynikami uzyskanymi w badanych

grupach nic jest statystycznie istotna. W podobnym stopniu czuja sie szcze�liwymi

bezrobotni ze �rodowiska miejskiego (�rednia 1,76) oraz wiejskiego (�rednia 1,79).
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Bycie szczesliwym, podobnie jak pragnienie zycla, nalezy do stanów psychicznych

najmniej podatnych na oddzialywania zewnetrzne. Stanowi odczucie najbardziej sta-

hilne. Opiera sie na wartosciach w tym momencie zyciowym niezmiennych, jak ro-

dzina i zdrowie, a w dalszej kolejnosci praca (Malkowska, 1998).

Mieszkancy miasta cechuja sie nizszym poziomem depresji. Stopien depresji

mierzony hyl kwestionariuszem skladajacym sie z 20 twierdzen, w którym wyZSUl

suma punktów, zgodnych z kluczem, swiadczy o wyzszym poziomie optymizmu, niz-
:o.l.a - o sklonnosci do depresji. Róznica srednich grupowych poziomu depresji (po-

dohnie jak oceny zycia za 5 lat) jest istotna statystycznie (tabela 1 i 3). Wyjasnie-

niem wiekszej sklonnosci do depresji bezrobotnych ze wsi jest gorsUl sytuacja fi-

nansowa, podawana jako jedna z glównych strat, jakie niesie ze soba bezrobocie.

Badania postaw bezrobotnych pokazuja ponadto, ze bieda i bezrobocie przez wie-

kszosc ankietowanych sa spostrzegane jako najbardziej pewny aspekt ich przyszlosci

(Koptas, 1992). Cechuje to badanych bezrobotnych ze srodowiska wiejskiego.
Bezrohotni z róznych srodowisk Ulmieszkania w odmienny sposób okreslaja

pasje zycia. Pasje zycia hadani okrcllili przez Ulznaczenie na 3 - stopniowej skali

(O - zycie nudne, 1 - zycie zwyczajne, 2 - zycie pasjonujace) opinii o swoim zyciu.

Jak pokazuje tabela 3, hezrobotni z miasta ocenili swoje zycie jako ciekawsze niz

hezrobotni ze wsi. Mimo iz róznica nie jest dU7..3 (choc jest istotna statystycznie),

zycie bezrobotnych wiejskich okreslane jest jako bardziej zwycUljne niz zycie bez-

rohotnych miejskich, których zycie jest minimalnie blizej zycia pasjonujacego. Róz-

nica miedzy grupami moze wynikac z obiektywnie wiekszych mozliwosci rozwoju

osohistego, dostepu do dóbr kultury czy sped7..3nia wolnego CUlSU, jakie oferuje
duze miasto.

Poczucie wolnosci i wlasnej skutecznosci. Kolejnymi badanymi zmiennymi by-

ly: poczucie wolnosci w swoim dzialaniu, wolnosci od rygorów pracy, poczucie nie-

zaleznosci od tego, co robia inni i poczucie skutecznosci.

Badani proszeni byli o Ulznaczenie tych cech na 5 - stopniowych skalach.

Bezrohotni nie7aleznie od miejsca Ulmieszkania w podobny sposób oceniaja swoja

wolnosc, wolnosc od rygorów pracy oraz poczucie nieUlleznosci (tabela 4).

Tahela 4. Wskazniki jakosci zycia w grupie hezrobotnych Ulmieszkujacych miasto
i wies
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�mI1�{:r'�e�:J[:�;�����: . ��:j������:�t:����j:j��;�i.:.I:jII�jt: .::�fI:���I:r:'p:::�:jt���III��
Ogr:miczcnic wolnosci 2,08 2,2 0,7 nj.

Osiaganic celu 2,42 2,8 2,92 0,01

J>oczucic niczaleznosci 1,93 1,97 0,3 nj.

Wolnosc od rygorów pracy 0,91 0,65 1,86 nj.
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Z badan nad warto�ciami, a takze stylem zycia bezrobotnych z rÓ7nych �ro-

dowisk zamieszkania wynika, ze ich �wiat warto�ci jest podobny (równiez do osób

pracujacych) i dotyczy szcz��cia rodzinnego, godziwych warunków zycia oraz kon-

taktów przyjacielskich (Koptas, 1992; Skarzynska, 1995; Wozniak, 1995). Wybór ta-

kich warto�ci przy malym znaczeniu nauki, wyksztalcenia, wlasnej pozycji spolecznej

oraz kultury, swiadczy raczej o stagnacji i zastoju, a nie o rozwoju. Rozpatrujac

poczucie wolno�ci i niezaleznosci w kontek�cie najwazniejszych warto�ci dla bezro-

botnych, jest zrozumiale, ze bezrobotni miejscy i wiejscy czuja sie wolni, niezalezni

w obr�bie tych warto�ci, które wskazuja jako wazne. Brak zróznicowania przestrzen-

no-spolecznego systemu wartosci prowadzi do podobnego odczucia wolno�ci i nie-
731eznosci.

W taki sam sposób, jak poprzednie zmienne, mierzona byla percepcja wlasnej

skuteczno�ci w osiaganiu celu. Bardziej skutecznymi widza si� be7fobotni zamie-

szkujacy wie�. Wyjasnic ten wynik moga cechy srodowiska lokalnego, z którego

wywodza sie badani: stopa bezrobocia i dominujaca forma kontaktów spolecznych.

Poziom bezrobocia na wsiach, gdzie prowadzono badania wynosi 23,6% (w mic..<cie

8,1 %), liczba ofert przypadajaca na jednego bezrobotnego na wsi jest ponad dwu-

krotnie mniejsza (0,033 na wsi i 0,079 w mie�cie), co w rezultacie zmniejsza szanse

zdobycia zatrudnienia w �rodowisku wiejskim. Kontakty spoleczne w tym srodowi-

sku 73w�zaja si� do najblizszego otoczenia, rodziny i krewnych (nawet struktury

formalne opieraja si� na grupach pierwotnych), wsród których prawdopodobnie jest

wielu bezrobotnych (Starosta, 1995). Porównanie siebie na tle innych wypada ko-

rzystnie. Pozostawanie bez pracy nie jest odbierane jako osobista porazka zyciowa,

ani jako brak skutecznosci dzialania, ale jako atrybut zbiorowo�ci lokalnej.

Skuteczno�c nie obejmuje wszystkich aspektów zycia jednostki, a jedynie te,

które sa wyrazem jej niepowtar7alno�ci, za które czuje sie odpowiedzialna. Na py-
tanie, w jakim stopniu sam bezrobotny czuje si� odpowiedzialny za utrat� pracy:

72% badanych odpowiada, ze nie czuje w ogóle odpowiedzialno�ci lub czuje
ja w malym stopniu. Najpewniej jest to wynik przemian gospodarczych, szczególnie

likwidacji PGR-ów, glównego miejsca zatrudnienia badanych bezrobotnych na tym

terenie. Jest takze wynikiem postawy Lyciowej zwalniajacej czlowieka od odpowie-
dzialno�ci za los, który jest udzialem innych.

Drugie wyja�nienie stanowi teoria autopercepcji Bema (Kofta, 1983). Zgodnie

z jej twierdzeniami, proces wnioskowania o wlasnych postawach i cechach nastepuje
na podstawie obserwacji wlasnego zachowania, ale tylko wtedy, gdy jednostka nie
dostrzega przyczyn wlasnej sytuacji w czynnikach zewn�trznych. Im wi�ksza wolno�c
jednostki, tym wi�ks7a sklonnosc do wnioskowania o swoich cechach. Skoro wol-

nosc zostala ograniczona, to zmniejsza si� sklonnosc wnioskowania o sobie na pod-
stawie wlasnej sytuacji. Mechanizm taki uruchamia my�lenie: skoro nie ja jestem
odpowiedzialny za utrat� pracy, fakt ze jestem bezrobotny i ze nie mog� znalezc
sobie nowej pracy nie swiadczy wcale o mojej niezaradnosci.
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Satysfakcje czastkowe. Oprócz ogólnego zadowolenia z zycia badani dokony-

wali oceny satysfakcji z róznych jego aspektów. Jak pokazuje tabela 5 w obu gru-

pach bezrobotni w róznym stopniu zadowoleni sa z poszczególnych aspektów zycia.

Wyjatek stanowi satysfakcja z wlasnych osiagniec zyciowych.

Bardziej zadowoleni z osiagniec zyciowych sa bezrobotni ze wsi.

Tabela 5. Poziom satysfakcji c7astkowych zycia u bezrobotnych ze srodowiska wiej-

skiego i miejskiego
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4,47 0,06 nj.

3,83 0,80 nj.

4,05 0,62 nj.

2,95 0,18 n.t.

4,10 1,40 n.l.

4,37 1,08 nj.

3,85 -3,36 0,001

2,79 0,82 nj.

2,11 1,60 nj.

3,59 0,35 n.i.

3,68 0,92 n.l.

4,47 1,61 nj.

3,60 1,76 n.i.

4,17 1,94 nj.

4,02 0,61 n.l.

Mozna przypuszczac, ze jest 10 wynik porównania wlasnych osiagniec z osiag-

nit;ciami innych ludzi. Ludzie sklonni sa czerpac informacje o sobie przez porów-

nanie sie do innych, najczesciej najblizszych: sasiadów i krewnych. Podobna kon-

dycja spoleczna i finansowa (89% osób z tego srodowiska dochód na czlonka ro-

dziny okresla ponizej 300 zl, 61% bezrobotnych z miasta tak samo szacuje swoje

dochody) badanych mieszkanców wsi moze spowodowac paradoksalnie wysoka oce-

nc; wlasnych osiagniec. Wieksze zróznicowanie sytuacji (finansowej, zawodowej i po-

zycji spolecznej) mieszkanców dU7ego miasta nie pozwala badanym z tego srodo-

wiska wysnuc takich samych wniosków. Na tle innych mieszkanców tego samego

bloku czy osiedla, osiagniecia bezrobotnych z miasta subiektywnie doznawane sa

jako niskie.

Hierarchia waznosci niektórych sfer zycia. Kolejne pytanie dotyczylo waznosci

sfer zyciowych dla bezrobotnych z miasta i ze wsi. Badani majac do dyspozycji

IOO�(- dzielili je na 5 sfer (c7as wolny, spolecznosc lokalna, praca, religia, rodzina)

wedlug wagi jaka stanowia. Jak pokazuje tabela 6, badani ze wsi wyzej ocenili
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Lnaczenie pracy niz bezrobotni z miasta. Pozostale sfery w podobnym stopniu sa

wazne w obu grupach.

Tabela 6. Znaczenie róznych sfer zycia w badanych grupach

. - .. . H. _ .._. __ _. . _. .. .. .. u. ....._.

.. sfe�Z}'�i�w�.:::::!r::::I;�:Ii::::�If�1!!:I�.��:�::�:�:::!:I · · .... .�i:�t�::i::��:I::;. ... Wid ........ i�����I:!:!:��!:�G��;:;!�::1��I::��Ij �!���i!i�:::!;!1!t:�.::{�::::!�11!�i::!:
Czas wolny 20,87 17,06 1,63 n.i.

Spolecznosc lokalna 7,11 7,57 0,33 n.i.

Praca 17,29 23,5 2,28 0,05

Religia 10,81 13,77 1,63 n.l.

Rodzina 44,31 40,34 1,17 nj.

We wcze�niejszych badaniach odnalezc mozna wnioski dotyczace pracy jako

warto�ci (Wozniak, 1995; Malkowska, 1998). Istnieje zalezno�c miedzy uznaniem

pracy jako warto�ci a miejscem zamieszkania. Duze miasto jest szerokim rynkiem

oferujacym prace wszystkim lub prawie wszystkim, którzy uznaja prace za warto�c.

W malych miasteczkach i na wsiach, gdzie trudno znalezc prace lub zmienic ja na

lepsza, dominuja opinie, ze "kazda praca Jest dobra, byle tylko byla" (Wozniak,

1995). Szczególnie ceni sie to, co jest utracone i trudne do zdobycia. Te zasade

opisuje J. Brehm w teorii reaktancji (Kofta, 1983). Reaktancja jest nastepstwem

odczuwania ograniczonej wolno�ci. W sferze poznawczej przejawia sie wzrostem

atrakcyjno�ci tego, co utracone (niedostepne), w sferze dzialania dazeniem do od-

zyskania utraconych alternatyw i obiektów. Stad wieksze znaczenie pral.)' w tym
�rodowisku, w którym o nia trudniej, czyli na wsi.

Powyzsza tabela potwierdza wcze�niejsze wyniki dotyczace hierarchii wartosci

bezrobotnych (Wozniak, 1995; Skarzynska, 1995; Malkowska, 1998). Najwazniejszy-

mi warto�ciami dla wiekszosci bezrobotnych sa rodzina, czas wolny (hobby, sport,
rekreacja, kontakty z przyjaciólmi), praca i religia. W srodowisku wiejskim wyzej
od czasu wolnego ceniona jest praca byc moze dlatego, ze na wsi praca jest natu-

ralnym porzadkiem zycia, jego nieodlaczna cze�cia niekoniecznie zwiazana z korzy-
sciami materialnymi jakie niesie ze soba praca kontraktowa. Ponadto w �rodowisku

wiejskim mniejsze sa mozliwo�ci pracy "na czarno" niz w miescie oraz skromniejsze
sa mozliwosci ciekawego spedzania wolnego czasu. Przepracowanie, obok braku

srodków finansowych jest wymieniane jako gló�na przyczyna spadku zainteresowa-
nia mieszkanców wsi róznymi formami rozrywki (Ostrowski, 1996).

O znaczeniu pracy dla bezrobotnych �wiadcza odpowiedzi na pytanie o miejsce
pracy w zyciu badanych osób. Swoje opinie badani zaznaczali na 7 - stopniowej
skali, na której l oznacza najmniej wazna rzecz w zyciu, a 7 - najwazniejs7a rzecz
w zyciu. Srednia w grupie bezrobotnych wiejskich wynosi 5,65 i jest statystycznie
WY7£za od sredniej w grupie bezrobotnych z miasta, która równa sie 5,11. Mimo
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iz róznica jest niewielka (P < 0.5). potwierdla wczesniejsze wyniki o róznym Lna-

clcniu pracy w strukturze zycia bezrobotnych zamieszkujacych wies i miasto.

(

Podsumowanie

POWY1.sze badania wskazuja. ze poczucie jakosci zycia osób bezrobotnych tylko

w pewnym lakresie zalezy od miejsca zamieszkania. Z tych badan tych wynika. ze
srodowisko lokalne moze róznicowac niektóre wartosci wskazników jakosci zycia

bczrobotnych.

Porównywane grupy bezrobotnych róznily sie: ocena zycia. jakie zdarzy sie za

5 lat. opisem zycia. poziomem optymizmu. poczuciem wlasnej skutecznosci, satysfa-

kcja z wlasnych osiagniec zyciowych oraz znaczeniem pracy w strukturze zycia.

Istotnym czynnikiem róznicujacym badane grupy byla charakterystyka srodowi-

ska lokalnego; z jednej strony duze miasto o szerokim rynku pracy i malej stopie

bezrobocia. z drugiej strony wsie cechujace sie duzym poziomem bezrobocia i ma-

lym przyrostem nowych miejsc pracy oraz glównie rolnicza struktura zatrudnienia.
Dlatego z duza ostroznoscia nalezy przedstawione wyniki uogólniac na inne popu-

lacje miejskie lub wiejskie.

Bezrobotni nie stanowia jednorodnej grupy pod wzgledem cech jakosciowych,

nie mOlna latem zakladac. 7e tylko jeden czynnik jakosciowy wyjasni wszystkie róz-

nice jakosci zycia. Inne 7mienne demograficzne wyjasniaja kolejne róznice w obre-

bie bezrobotnych. Do takich czynników zaliczyc mozna czas bezrobocia (Koptas.

19<)2; Manek. 1991; Czerwinska. 1996). wyksztalcenie (Retowski. 1996). plec (Ma-

nek. 1995; Kazmierc13k- Walo, 1995; Czerwinska. 1996). wiek (Ossowski. 1993; Re-

towski, 1995), styl zycia (Skarzynska, 1995). Niewatpliwie badanie tych wyznaczni-

ków jakosci zycia daloby pelniejszy obraz dobrostanu. Niemniej miejsce zamieszka-

nia czy raclej cechy lokalnego rynku pracy nalezy wlaczyc do szerokiej grupy czyn-

ników wplywajacych na jakosc zycia bezrobotnych.

Mimo iz czesto w literaturze pojawiaja sie badania dotyczace reakcji na utrate

pracy. zc wzgledu na szybkosc przeobrazen makroekonomicznych. systematyczne po-

Icpslanie warunków finansowych rodzin. roLWÓj demokracji oraz zmiany w mental-
no�ki Polaków warto aktualilowac obraz polskiego bezrobocia i obalac mity zwia-

lane z tym zjawiskiem.
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