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WSPÓŁczeSny oBRaz czŁoWieka StaRSzeGo 
WśRÓd MŁodycH doRoSŁycH

Ludmiła Zając-Lamparska
instytut psychologii uKW
Bydgoszcz

young ADulT’s conTemporAry picTure of An olD person

Summary. The aim of this article is to present the results of the authors research which 
apply to a picture of an older person in a group of contemporary young adults. The 
sample of young adults consisted of 90 people (equal amount of men and women). 
The picture of an elder was settled on scores received in sentence-completion Test 
by p. golde & n. Kogan.  The results show that the picture of a senior (in the sample 
of young adults) is generally positive and more positive in women than in men. Also 
the positive vs negative character of the picture depends on a dimension which  is 
included (eg. the elder as a person, their life-style, their economic level of life). Also 
the essence which consists a picture of an older person is specific for this particular 
age group. in majority it covers the traits  underlined by literature like typical for 
seniors, but there are also some new elements. The picture of an older person in both 
essence and evaluative aspects also changes if it applies to a group of seniors or the 
people who we personally know.

Wprowadzenie

celem artykułu jest opisanie obrazu człowieka starszego, posiadanego współ-
cześnie przez młodych dorosłych na podstawie rezultatów badań własnych. istnieją 
przesłanki, by przypuszczać, iż u ludzi młodych kształtuje się aktualnie nowej jakości 
obraz seniorów. po pierwsze, obserwuje się zmiany w zakresie stosunku społeczeństwa 
wobec osób starszych. od wielu lat badacze wskazują na negatywne aspekty postaw 
społecznych wobec tej grupy wiekowej (np. Tuckman, lorge, 1953; Kogan, 1961; But-
ler, 1980; Burgess, 1960, za: susułowska, 1989; susułowska, 1989; palmore, 2005; 
graham, Backer, 1989, za: stuart-hamilton, 2006; zebrowitz, montepare, 2008). Już 
w latach 60. XX wieku zaczęło funkcjonować pojęcie ageismu, oznaczające zjawisko 
stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji ludzi ze względu na wiek (Butler, 1969, za: 
palmore, 2005). choć zjawisko to dotyczyć może każdej w zasadzie grupy wiekowej 
(np. młodzieży), najczęściej o ageismie mówi się właśnie w kontekście starości (nel-
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son, 2003). niechętny stosunek społeczeństwa do osób starszych tłumaczy się także 
gerontofobią, czyli rzutowaniem na te osoby lęku przed własną starością i śmiercią 
(Bunzel, 1972, za: nelson, 2003). Jednak od dłuższego czasu, równolegle do doniesień 
na temat negatywnych postaw seniorów, pojawiają się rezultaty badawcze, wskazu-
jące, iż stosunek do tej grupy wiekowej ma charakter pozytywny, neutralny, ambiwa-
lentny lub złożony – tzn. zależny od różnych czynników, np. od tego, w jakim aspekcie 
oceniana jest osoba starsza lub od tego, czy przedmiotem oceny są ludzie starsi ge-
neralnie, czy też konkretny starszy człowiek, znany osobiście (schmidt, Boland, 1986; 
Kite, Johnson, 1988; hummert, 1990; perlmutter, hall, 1992; palmore, 1999; Komuni-
kat nr 2429 cBos, 2000; Jelenec, steffens, 2002; cuddy, fishke, 2004; cuddy i wsp., 
2005; carstensen, hartel, 2006; Trempała, zając-lamparska, 2007). 

Wynika stąd, iż aktualny stosunek społeczeństwa do seniorów cechuje niejedno-
znaczność. można przypuszczać, iż stanowi ona, przynajmniej częściowo, odzwier-
ciedlenie zachodzących zmian. Do zmian tych przyczyniać się może wzrost w społe-
czeństwie świadomości negatywnych konsekwencji istnienia uprzedzeń i dyskrymi-
nacji generalnie – w tym również ze względu na wiek. Jednak istotniejszym czynni-
kiem wydają się być zmiany w zakresie stylu życia seniorów, które można powiązać 
z polepszeniem się kondycji zdrowotnej i ekonomicznej osób starszych (perlmutter, 
hall, 1992), a także z faktem wkraczania w okres późnej dorosłości nowych poko-
leń, o odmiennych niż we wcześniejszych kohortach urodzeniowych, przekonaniach 
i wzorcach aktywności. 

pomimo iż dotąd mowa była o postawach wobec ludzi starszych, w tytule arty-
kułu pojawia się kategoria pojęciowa „obrazu”. postawa, mówiąc najogólniej, ozna-
cza ustosunkowanie jednostki wobec określonego obiektu – obiektu postawy (Bohner, 
Wänke, 2004), obraz natomiast jest pojęciem szerszym. część elementów, składają-
cych się na obraz obiektu, może stanowić jednocześnie składowe postawy wobec nie-
go, lecz obraz może zawierać także szereg elementów dodatkowych, jak:
– przekonania na temat obiektu, pozbawione aspektu ewaluatywnego (który 

jest nieodzownym składnikiem postawy) – w przypadku obrazu osób starszych 
np. „większość starszych ludzi jest na emeryturze“, „ludzie starsi często noszą 
okulary“;

– przekonania na temat stosunku innych osób (czy generalnie – społeczeństwa) do 
obiektu – np. „ludzie starsi często są dyskryminowani“, „krewni zazwyczaj bardzo 
troszczą się o osoby starsze“;

– przekonania na temat poglądów i postaw, przyjmowanych przez sam obiekt 
(w tym jego postaw wobec samego siebie) – np. „ludzie starsi uważają, że nie są 
w stanie poradzić sobie z nowinkami technicznymi“, a także jego potrzeb i prob-
lemów – np. „ludzie starsi potrzebują zainteresowania ze strony swoich bliskich“, 
„ludzie starsi obawiają się utraty zdrowia“.
W świetle opisywanych wcześniej nowych zjawisk w postawach wobec osób star-

szych, prawdopodobna jest również modyfikacja samego obrazu tych osób.
uzasadnienie dla uczynienia przedmiotem zainteresowań obrazu ludzi starszych 

w konkretnej grupie wiekowej, tj. wczesnej dorosłości również stanowią rezultaty 
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wcześniej prowadzonych przez autorkę badań. Wskazują one, iż pozytywna zmiana1 
w zakresie ustosunkowania się do ludzi starszych dotyczy przede wszystkim tej gru-
py wiekowej2. z badań nad jawnymi postawami wobec seniorów wynika, iż osoby 
w okresie wczesnej dorosłości wykazują największą (spośród osób dorosłych) tenden-
cję do przyjmowania wobec nich postawy pozytywnej i pozbawionej stereotypów, 
choć przy jednoczesnej negatywnej ocenie kontaktów społecznych z osobami starszy-
mi oraz wpływów społecznych tych osób (Trempała, zając-lamparska, 2007). z kolei 
w badaniach nad postawami utajonymi okazało się, że młodzi dorośli to jedyna grupa 
wiekowa (wśród dorosłych), w której nie występuje utajona tendencja do stereotypiza-
cji osób starszych (zając-lamparska, 2008).

Wskazana specyfika osób w okresie wczesnej dorosłości może wynikać stąd, iż 
w ich przypadku nowe wzorce funkcjonowania seniorów oraz społeczna niechęć do 
zjawiska uprzedzeń i praktyk dyskryminacyjnych miały największe szanse na kształ-
towanie postaw wobec ludzi starszych. Wiązało się to chociażby z tym, że wpływały 
na nie najdłużej3 i w najmniejszym stopniu musiały „konkurować” z ukształtowanym 
już pod wpływem innych czynników, negatywnym stosunkiem do tej grupy wiekowej. 
mogły tym samym generować odmienne doświadczenia młodszych pokoleń w obco-
waniu z osobami starszymi, budując w konsekwencji nowej jakości postawy wobec 
tych osób oraz – szerzej – ich obraz. 

Wyżej wspomniane wcześniejsze badania ujawniły także istnienie różnic po-
między kobietami i mężczyznami w zakresie postaw jawnych wobec osób starszych. 
z otrzymanych rezultatów badawczych wynika, iż postawy przejawiane przez kobie-
ty są bardziej pozytywne niż postawy mężczyzn (Trempała, zając-lamparska, 2007). 
uzasadnia to uwzględnienie w prezentowanych tu badaniach nad obrazem człowieka 
starszego wśród młodych dorosłych również zmiennej płci. 

zasadniczym celem prezentowanych badań było udzielenie odpowiedzi na na-
stępujący pytanie: „Jaki jest współczesny obraz ludzi starszych wśród młodych doro-
słych?” charakterystyka obrazu człowieka starszego uwzględniać miała jego aspekt 
ewaluatywny oraz treściowy, a także różnice w zakresie obu tych aspektów, związane 
z płcią osób ów obraz posiadających, stąd postawione zostały następujące problemy:
1. Jaki charakter w aspekcie ewaluatywnym ma obraz ludzi starszych wśród mło-

dych dorosłych i czy różni się on od obrazu ludzi generalnie (ludzi „w ogóle”)?
2. czy kobiety i mężczyźni w okresie wczesnej dorosłości różnią się w zakresie aspek-

tu ewaluatywnego posiadanego obrazu ludzi starszych?
3. Jaki charakter w aspekcie treściowym ma obraz ludzi starszych wśród młodych 

dorosłych i czy różni się on od obrazu ludzi generalnie (ludzi „w ogóle”)?
4. czy kobiety i mężczyźni w okresie wczesnej dorosłości różnią się w zakresie aspek-

tu treściowego posiadanego obrazu ludzi starszych?

1 Jeśli za punkt odniesienia przyjąć inne doniesienia badawcze, informujące o negatywnym 
spostrzeganiu seniorów i ustosunkowaniu do nich, gdyż sama autorka nie prowadziła badań 
podłużnych, które stanowiłyby podstawę do faktycznego wnioskowania o zachodzeniu zmian.
2 przy dokonywaniu porównań pomiędzy osobami dorosłymi, w badaniach nie brały bowiem 
udziału dzieci i młodzież.
3 proporcjonalnie do długości życia jednostki.
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Metoda

Próba osób badanych. W badaniu wzięło udział 90 młodych dorosłych, w tym 
45 kobiet i 45 mężczyzn. Wszyscy badani posiadali wykształcenie średnie – byli to 
studenci bydgoskich uczelni, takich kierunków, jak: biologia, filologia angielska, fi-
lologia niemiecka, filologia polska, geografia, informatyka, lingwistyka stosowana, 
pedagogika, politologia, psychologia.

Pomiar. informacje na temat obrazu ludzi starszych wśród osób badanych zo-
stały zebrane za pomocą „Testu zdań niedokończonych” p. golde i n. Kogana (rem-
bowski, 1984). Test ten składa się z 25 par zdań niedokończonych, z których jedno 
odnosi się do ludzi starszych, drugie zaś – analogiczne – do ludzi „w ogóle”. zada-
niem osoby, biorącej udział w badaniach jest uzupełnienie zdań zgodnie z własnymi 
skojarzeniami. 

Wybór tego rodzaju narzędzia został podyktowany eksploracyjnym charakterem 
badań, który pociągał za sobą konieczność maksymalizacji możliwości ujawniania 
przez badanych ich prawdziwie własnego obrazu człowieka starszego. zdania niedo-
kończone, dzięki swej otwartej formule i braku sugestii co do możliwych odpowiedzi, 
właściwie służą temu celowi. 

Do prezentowanej tu analizy wykorzystano tylko część zebranego materiału, 
mianowicie wypowiedzi dla 11 par zdań niedokończonych. ich dobór opierał się na 
kryterium możliwości (potencjalnej) wskazania walencji wypowiedzi, stanowiących 
dokończenie poszczególnych zdań.

 
Wyniki badań

Analiza wyników badań prowadzona była w dwóch etapach. etapy te, wraz z re-
alizowanymi w nich celami oraz materiałem, jaki był w nich poddawany analizie, 
charakteryzuje tabela 1.

Tabela 1. etapy analizy materiału zebranego z wykorzystaniem Testu zdań niedokoń-
czonych p. golde i n. Kogana

etap analizy cel analizy przedmiot analizy

etap 1

ustalenie ogólnego charakteru 
obrazu ludzi starszych w aspek-
cie ewaluatywnym w porówna-
niu do obrazu ludzi „w ogóle”, 
z uwzględnieniem płci osób po-
siadających ten obraz

Wypowiedzi dla 11 par zdań niedokoń-
czonych, klasyfikowane do 4 kategorii 
ewaluatywnych: pozytywne, negatyw-
ne, neutralne, ambiwalentne

etap 2

określenie pozytywnego vs. ne-
gatywnego charakteru oraz tre-
ści składających się na wybrane 
aspekty obrazu ludzi starszych 
w porównaniu do obrazu ludzi 
„w ogóle”, z uwzględnieniem płci 
osób posiadających ten obraz

Wypowiedzi dla 3 przykładowych (spo-
śród 11) par zdań niedokończonych, 
klasyfikowane do kategorii ewalua-
tywnych (pozytywne, negatywne) oraz 
treściowych (odrębnych dla każdej pary 
zdań)
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etap �. W celu ustalenia charakteru obrazu osób starszych porównana została 

liczebność wypowiedzi wyodrębnionych kategorii (pozytywne, negatywne, neutral-
ne, ambiwalentne). zastosowana została tu AnoVA rang friedmana. Tę samą analizę 
przeprowadzono dla obrazu ludzi „w ogóle”. z kolei porównanie obrazu ludzi star-
szych i obrazu ludzi „w ogóle” opierało się na ustaleniu istotności statystycznej różnic 
w zakresie liczebności poszczególnych kategorii wypowiedzi pomiędzy tymi dwoma 
obrazami, z wykorzystaniem testu kolejności par Wilcoxona. Wskazane analizy były 
prowadzone osobno w podgrupach kobiet i mężczyzn.

rycina 1. obraz ludzi starszych oraz obraz ludzi „w ogóle” w aspekcie ewaluatywnym 
wśród młodych dorosłych (kobiet i mężczyzn)

z analizy przeprowadzonej w grupie kobiet wynika, iż wypowiedzi pozytywne 
stanowią najliczniejszą spośród wszystkich kategorii zarówno w przypadku zdań doty-
czących osób starszych, jak i ludzi „w ogóle”. W dalszej kolejności, jeśli chodzi o liczeb-
ność, uplasowały się – tak samo w obu przypadkach – wypowiedzi: negatywne, neu-
tralne i ambiwalentne (rycina 1). różnice pomiędzy liczebnością poszczególnych ka-
tegorii są istotne statystycznie zarówno dla obrazu seniorów (chi2 AnoVA(df=3) = 81,07; 
p < 0,001), jak i ludzi generalnie (chi2 AnoVA(df=3) = 76,6; p < 0,001). z kolei porów-
nanie obrazu człowieka starszego i ludzi „w ogóle” w grupie kobiet (rycina 1) wska-
zuje na istnienie istotnych statystycznie różnic w zakresie kategorii wypowiedzi po-
zytywnych (T = 197; z = 2,69; p < 0,01) oraz wypowiedzi negatywnych (T = 231,5; 
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z = 2,4; p < 0,05). Wypowiedzi pozytywnych jest więcej w obrazie ludzi starszych, 
z kolei negatywnych – w obrazie ludzi generalnie. obrazy seniorów i ludzi „w ogó-
le” u kobiet nie różnią się natomiast pod względem liczby wypowiedzi neutralnych 
(T=205; z = 0,84; p = n.i.) i ambiwalentnych (T = 129; z = 0,6; p = n.i.).

Jeśli chodzi o mężczyzn, wyniki kształtują się nieco inaczej. Analogiczny do ko-
biet jest układ liczebności poszczególnych kategorii wypowiedzi. liczebność ta maleje 
od wypowiedzi pozytywnych, przez negatywne i neutralne, do – najmniej licznych 
– wypowiedzi ambiwalentnych. Taki układ liczebności kategorii wypowiedzi jest cha-
rakterystyczny zarówno dla obrazu ludzi starszych, jak i ludzi „w ogóle” (rycina 1.). 
W przypadku obu obrazów różnice w liczbie wypowiedzi poszczególnych kategorii są 
istotne statystycznie (dla obrazu osób starszych: chi2 AnoVA(df=3) = 69,72; p < 0,001; 
dla obrazu ludzi „w ogóle”: chi2 AnoVA(df=3) = 57,74; p < 0,001). Jednocześnie war-
to zwrócić uwagę, iż w wykrytej istotności statystycznej różnic największy udział ma 
prawdopodobnie wyraźnie najmniejsza liczebność kategorii wypowiedzi ambiwalen-
tnych. pomiędzy pozostałymi kategoriami wypowiedzi różnice są mniejsze, niż miało 
to miejsce w grupie kobiet. odmiennie niż wśród kobiet, u mężczyzn brak jest istot-
nych statystycznie różnic pomiędzy obrazami ludzi starszych i ludzi generalnie (ryci-
na 1). Żadna z kategorii wypowiedzi nie jest liczniej reprezentowana w którymś z tych 
obrazów (wypowiedzi pozytywne: T = 284; z = 1,02; p = n.i.; wypowiedzi negatyw-
ne: T = 272,5; z = 0,7; p = n.i.; wypowiedzi neutralne: T = 238,5; z = 0,48; p = n.i.; 
wypowiedzi ambiwalentne: T = 57; z = 1,77; p = n.i.).

W celu porównania obrazu osób starszych u kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej 
dorosłości, zastosowany został test u manna-Whitneya. ujawniły się różnice w zakre-
sie liczebności kategorii wypowiedzi pozytywnych (u = 626,5; z = -3,11; p < 0,01) 
oraz neutralnych (u = 677; z = 2,71; p < 0,01). Wypowiedzi pozytywne na temat 
seniorów pojawiają się częściej w grupie kobiet, natomiast wypowiedzi neutralne 
są częstsze u mężczyzn (rycina 1). pod względem liczby generowanych wypowiedzi 
negatywnych (u = 880; z = 1,07; p = n.i.) i ambiwalentnych (u = 972; z = -0,33; 
p = n.i.) kobiety i mężczyźni nie różnią się między sobą.

etap 2. W etapie tym do analizy wybrane zostały trzy pary zdań niedokończonych, 
z których każda odnosi się do obrazu człowieka starszego i ludzi generalnie w nieco 
inny sposób. Dla każdej z wybranych par zdań przeprowadzona została analiza, mają-
ca na celu porównanie udziału wypowiedzi o charakterze pozytywnym i negatywnym 
w obrazach ludzi starszych i ludzi „w ogóle”, z wykorzystaniem testu chi2. ponadto 
porównywane były obrazy osób starszych u kobiet i mężczyzn. ostatnim krokiem było 
wyodrębnienie kategorii treściowych – odmiennych dla każdej pary zdań4 – i zaklasy-
fikowanie do nich wypowiedzi młodych dorosłych, z uwzględnieniem podgrup kobiet 
i mężczyzn.

pierwsza z branych pod uwagę par zdań niedokończonych brzmi: starzy ludzie 
wydają się…/ludzie wydają się… zdania te dotyczą zgeneralizowanego obrazu se-

4 Kategorie te bowiem były wyodrębniane na podstawie zebranych wypowiedzi – te zaś były 
inne w przypadku każdej z par zdań niedokończonych.
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niorów (jako pewnej grupy) oraz zgeneralizowanego obrazu ludzi jako takich (można 
powiedzieć – społeczeństwa).

przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku kobiet istnieją różnice po-
między obrazem ludzi starszych jako grupy społecznej a obrazem ludzi „w ogóle” 
(chi2

(df=1) = 16,35; p < 0,001). W obrazie seniorów dominują tu elementy pozytywne, 
zaś w obrazie społeczeństwa – negatywne. przy tym przewaga liczebna elementów 
negatywnych nad pozytywnymi w przypadku obrazu ludzi „w ogóle” jest większa 
niż dominacja pozytywów w obrazie osób starszych (rycina 2). inaczej jest w gru-
pie mężczyzn, wśród których obrazy ludzi starszych i ludzi generalnie nie różnią się 
(chi2

(df=1) = 2,28; p = n.i.). W obu obrazach liczniejsze są elementy negatywne. Jed-
nocześnie przewaga elementów negatywnych wyraźniej zaznacza się w obrazie całe-
go społeczeństwa niż w obrazie grupy wiekowej seniorów (rycina 2). Dodatkowo po-
równanie obrazu osób starszych wśród kobiet i mężczyzn potwierdza istnienie różnic 
(chi2

(df=1) = 3,91; p < 0,05), widocznych już w zaprezentowanych powyżej rezultatach 
badawczych. u kobiet dominującymi w obrazie seniorów są elementy pozytywne, zaś 
u mężczyzn – negatywne.

rycina 2. porównanie obrazu ludzi starszych jako grupy wiekowej z obrazem społeczeń-
stwa generalnie wśród kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości

ludzie starsi
według kobiet

ludzie „w ogóle”
według kobiet

ludzie starsi
według mężczyzn

ludzie „w ogóle”
według mężczyzn

wypowiedzi pozytywne wypowiedzi negatywne
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Tabela 2. Kategorie treściowe wypowiedzi dla zdań: starzy ludzie wydają się…/ 
ludzie wydają się… dla całej próby osób badanych oraz dla grup kobiet 
i mężczyzn

Kategorie treściowe wypowiedzi

Wypowiedzi danej kategorii – dane wyrażone w %
ogółem Kobiety mężczyźni

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

W
yp

ow
ie

dz
i p

oz
yt

yw
ne

spokój, zrównoważenie, bycie 
osobą uporządkowaną 

15*** 0*** 16** 0** 13* 0*

mądrość, doświadczenie, bycie 
osobą ciekawą, interesującą 

12** 2** 12* 0* 11 4

Bycie osobą przyjazną, miłą, 
sympatyczną 

7 11 10 11 4 11

zadowolenie z życia, akceptacja 
rzeczywistości, szczęście 

6 1 10 2 2 0

gotowość udzielania pomocy, 
opiekuńczość, budzenie zaufania 

3 1 4 2 2 0

suma 43*** 15*** 52** 15** 33* 15* 

W
yp

ow
ie

dz
i n

eg
at

yw
ne

zmęczenie, brak zdrowia, słabość 17** 1** 14* 2* 20** 0**
smutek, nieszczęście, 
niezadowolenie, samotność 

13* 3* 16 4 9 2

głupota, dziwaczność, śmieszność 6 8 0 4 13 11
zgryźliwość, „marudzenie” 5* 0* 6 0 4 0
sztywność, staroświeckość,  
zacofanie 

4 0 0 0 9* 0*

zabieganie, zaabsorbowanie 
codziennością, brak czasu, 
nerwowość 

0*** 34*** 0*** 40*** 0*** 28***

egoizm, zawiść, fałsz 0*** 12*** 0** 15** 0 9
pogoń za dobrami materialnymi, 
udział w „wyścigu szczurów” 

0** 8** 0* 9* 0 7

suma 45 66 36 74 56 57 
zróżnicowanie 1 6 2 2 0* 11*
inne (w tym brak odp.) 11 13 10 9 11 17

suma 12 19 12 11 11 28 
ogólnie – suma 100 100 100 100 100 100

Test istotności różnic między dwoma wskaźnikami struktury: *** p < 0,001** p < 0,01 
*p < 0,05
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Jeśli chodzi o kategorie treściowe, jakie pojawiły się w wypowiedziach kończą-
cych omawiane zdania, można wyróżnić treści specyficzne dla obrazu ludzi starszych 
(nieobecne lub słabo zaznaczone w obrazie ludzi „w ogóle”) – zarówno pozytywne, 
jak i negatywne. możliwe jest też wskazanie treści, które przez młodych dorosłych 
wcale nie są kojarzone z osobami starszymi – brak ich w obrazie seniorów, pojawiają 
się natomiast licznie w wypowiedziach na temat ludzi generalnie. Jednak ta ostatnia 
możliwość dotyczy przede wszystkim treści o charakterze negatywnym. Wyodrębnione 
kategorie treściowe oraz ich udział w wypowiedziach młodych dorosłych na temat 
ludzi starszych i ludzi „w ogóle” prezentuje tabela 2. ze względu na charakter danych 
możliwe było tylko porównanie obrazu seniorów i ludzi generalnie (dla całej próby 
osób badanych i w podgrupach kobiet i mężczyzn) poprzez testowanie istotności róż-
nic pomiędzy dwoma wskaźnikami struktury.

pozytywnymi kategoriami najczęściej używanymi do budowania obrazu człowie-
ka starszego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, okazały się: spokój, zrównoważenie 
i bycie osobą uporządkowaną oraz posiadanie mądrości i doświadczenia, bycie kimś 
ciekawym, interesującym. z kolei specyficzne dla obrazu okresu starości elementy 
o charakterze negatywnym, to przede wszystkim: zmęczenie, brak zdrowia i słabość, 
a także smutek, niezadowolenie, bycie nieszczęśliwym i samotnym oraz – jednak już 
w mniejszym stopniu – zgryźliwość i „marudzenie”. natomiast elementy widoczne wy-
raźnie w obrazie społeczeństwa generalnie, ale nieobecne w obrazie osób starszych, to 
głównie „zabieganie”, zaabsorbowanie codziennością, brak czasu i nerwowość oraz 
egoizm, zawiść i fałsz. Do tego dochodzi, choć już nie tak nasilona, pogoń za dobrami 
materialnymi, „wyścig szczurów”.

Kolejna uwzględniana w analizach para zdań dotyczy ludzi bezpośrednio zna-
nych osobom biorącym udział w badaniu. zdania te brzmią: Większość starych ludzi, 
których znam…  oraz Większość ludzi, których znam…

W tym przypadku obraz osób starszych nie różni się od obrazu ludzi „w ogóle”. 
W obu obrazach dominują elementy pozytywne (rycina 3). ma to miejsce zarówno 
wśród kobiet (chi2

(df=1) = 0,16; p = n.i.), jak i u mężczyzn (chi2
(df=1) = 0,47; p = n.i.). 

Jednocześnie pomiędzy grupami wyodrębnionymi ze względu na płeć brak jest istot-
nych różnic w zakresie obrazu znanych osobiście seniorów (chi2

(df=1) = 0,83; p = n.i.).
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rycina 3. porównanie obrazu ludzi starszych znanych osobiście z generalnym obra-
zem znanych bezpośrednio osób wśród kobiet i mężczyzn w okresie wczes-
nej dorosłości

Tabela 3. Kategorie treściowe wypowiedzi dla zdań: Większość starych ludzi, których 
znam…/ Większość ludzi, których znam… dla całej próby osób badanych 
oraz dla grup kobiet i mężczyzn

Kategorie treściowe wypowiedzi

Wypowiedzi danej kategorii – dane wyrażone w %
ogółem Kobiety mężczyźni

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

W
yp

ow
ie

dz
i p

oz
yt

yw
ne

Bycie przyjaznym, miłym, 
sympatycznym, budzenie 
pozytywnych emocji 

19 27 19 33 20 22

Wiedza, mądrość, rozwaga, 
doświadczenie, budzenie 
szacunku, podziwu 

13* 3* 15 7 11* 0*

zadowolenie z życia, bycie 
pogodnym, spokój, szczęście 11 7 17* 4* 4 9

Bycie pomocnym, 
opiekuńczym, dobrym, 
nastawionym na ludzi 

7 5 8 2 7 9

realizacja celów, marzeń, 
pasji, aktywność 2 8 2 9 2 7

suma 53 51 60 56 43 46

ludzie starsi
według kobiet

ludzie „w ogóle”
według kobiet

ludzie starsi
według mężczyzn

ludzie „w ogóle”
według mężczyzn

wypowiedzi pozytywne wypowiedzi negatywne
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Kategorie treściowe wypowiedzi

Wypowiedzi danej kategorii – dane wyrażone w %
ogółem Kobiety mężczyźni

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

W
yp

ow
ie

dz
i n

eg
at

yw
ne

Brak zdrowia, potrzeba 
korzystania z pomocy 9** 0** 13* 0* 4 0

zrzędliwość, bycie 
przemądrzałym, zanudzanie 
innych 

8** 0** 8 0 9 0

niezadowolenie z życia, 
zmęczenie życiem, smutek, 
bierność 

8 3 9 2 7 4

Brak czasu, zabieganie, 
nerwowość 0** 7** 0* 9* 0 4

Koncentracja na dobrach 
materialnych 0** 8** 0* 11* 0 4

inne negatywne 8 8 2 2 15 13
suma 33 25 32 24 35 26

zróżnicowanie 2 7 0 4 4 9
inne (w tym brak odp.) 12 18 8 16 17 20

suma 14 24 8 20 22 28
ogólnie – suma 100 100 100 100 100 100

Test istotności różnic między dwoma wskaźnikami struktury: *** p < 0,001** p < 0,01 
p < 0,05

najliczniejsza spośród pozytywnych kategorii treściowych (tabela 3), stosowa-
nych przez młodych dorosłych (kobiety i mężczyzn) dla określenia znanych osobi-
ście ludzi starszych określa ich jako miłych, sympatycznych, przyjaznych i budzących 
pozytywne emocje. przy czym nie jest to kategoria specyficzna dla obrazu seniorów, 
jest ona bowiem stosowana równie często (a nawet częściej, lecz nie na poziomie 
istotności statystycznej) w opisie ludzi (znajomych) generalnie. charakterystyczna dla 
obrazu osób starszych jest natomiast kategoria obejmująca ich wiedzę, mądrość, roz-
wagę i doświadczenie oraz budzenie szacunku i podziwu. z kolei zadowolenie z ży-
cia, szczęście, spokój i pogoda ducha są również właściwe znanym osobiście ludziom 
starszym, lecz tylko według kobiet. negatywne elementy obrazu seniorów znanych 
osobiście stanowią: brak zdrowia i potrzeba korzystania z pomocy oraz zrzędliwość, 
przemądrzałość i zanudzanie innych. są to jednocześnie kategorie treściowe nieobec-
ne w obrazie znajomych ludzi generalnie. negatywna kategoria obejmująca niezado-
wolenie z życia, zmęczenie nim oraz smutek i bierność również jest charakterystyczna 
dla obrazu znanych badanym osób starszych, jednak pojawia się także w obrazie 
ludzi generalnie. z kolei takie cechy, jak brak czasu, zabieganie i nerwowość, a także 

cd. tabeli 3
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koncentracja na dobrach materialnych, które pojawiają się wśród negatywnych ele-
mentów obrazu znanych osobiście ludzi „w ogóle”, zupełnie nie są kojarzone przez 
młodych dorosłych ze znajomymi seniorami.

Trzecia, ostatnia z analizowanych par zdań, dotyczyła obrazu życia, jakie wiodą 
– odpowiednio – ludzie starsi i ludzie „w ogóle”. zdania niedokończone brzmią tu: 
Życie większości starych ludzi jest…/Życie większości ludzi jest…

przeprowadzone analizy wskazują, iż obraz życia seniorów i ludzi generalnie nie 
różnią się od siebie – oba obrazy mają charakter negatywny (rycina 4). rezultat ten 
pojawia się tak w grupie kobiet (chi2

(df=1) = 2,43; V2
(df=1) = 2,4; p = n.i.), jak i męż-

czyzn (chi2
(df=1) = 0,32; V2

(df=1) = 0,3; p=n.i.), natomiast pomiędzy tymi grupami brak 
istotnych różnic w zakresie obrazu życia osób starszych (chi2

(df=1) = 0,31; p = n.i.).

rycina 4. porównanie obrazu życia ludzi starszych z obrazem życia ludzi generalnie 
wśród kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości

ludzie starsi
według kobiet

ludzie „w ogóle”
według kobiet

ludzie starsi
według mężczyzn

ludzie „w ogóle”
według mężczyzn

wypowiedzi pozytywne wypowiedzi negatywne
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Tabela 4. Kategorie treściowe wypowiedzi dla zdań: Życie większości starych ludzi 
jest…/Życie większości ludzi jest… dla całej próby osób badanych oraz dla 
grup kobiet i mężczyzn

Kategorie treściowe wypowiedzi

Wypowiedzi danej kategorii – dane wyrażone w %
ogółem Kobiety mężczyźni

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

ludzie
starsi

ludzie 
ogólnie

W
yp

ow
ie

dz
i 

po
zy

ty
w

ne

spokojne, uporządkowane 14*** 0*** 17*** 0*** 11*** 0***
posiadające sens, związane 
z realizacją celów, marzeń, 
aktywne, ciekawe

8 7 9 7 7 7

ogólnie pozytywne, np. 
„dobre”, „ok.” 1* 7* 0 4 2 9

suma 23 13 26 11 20 15

W
yp

ow
ie

dz
i n

eg
at

yw
ne

nudne, monotonne, pełne 
rutyny, ponure 43*** 8*** 50*** 16*** 37*** 0***

ogólnie negatywne, np. 
„beznadziejne”, „do 
niczego”

9 8 4 0 13 15

ciężkie, trudne 8 5 7 4 9 7
pozbawione sensu, celów 
i marzeń, chaotyczne 1*** 9*** 0 4 2*** 13***

zbyt intensywne, zbyt 
szybkie, stresujące 0*** 31*** 0*** 36*** 0*** 26***

zdominowane przez 
wartości materialne 0 4 0 4 0 4

suma 61 65 61 64 61 65
zróżnicowanie 3 3 4 2 2 4
inne (w tym brak 
odpowiedzi) 13 19 9 22 17 15

suma 16 22 13 24 20 20
ogólnie – suma 100 100 100 100 100 100

Test istotności różnic między dwoma wskaźnikami struktury: *** p < 0,001 ** p < 0,01 
*p < 0,05

z analizy treściowych kategorii wypowiedzi osób badanych (tabela 4) wynika, iż 
podstawową pozytywną cechą życia seniorów jest spokój i uporządkowanie. cechy tej 
brak w obrazie życia ludzi „w ogóle”. z kolei sens życia, realizacja celów i marzeń oraz 
aktywny i ciekawy charakter życia pojawiają się w zbliżonej proporcji w wypowie-
dziach na temat ludzi starszych i ludzi generalnie. Wyraźnie dominującą negatywną 
kategorię opisującą życie starszych osób określają takie cechy, jak: nudne, monotonne, 
pełne rutyny, ponure. Jest to jednocześnie kategoria typowa dla obrazu życia seniorów, 
w wypowiedziach na temat ludzi „w ogóle” wśród kobiet pojawia się ona zdecydowa-
nie rzadziej, natomiast wśród mężczyzn nie występuje wcale. specyficzne dla obrazu 
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życia ludzi generalnie jest z kolei określanie go jako zbyt intensywnego i szybkiego, 
stresującego. elementy te w obrazie życia osób starszych nie pojawiają się w ogóle. 
Dodatkowo, mężczyźni życiu ludzi generalnie częściej niż życiu seniorów przypisują 
brak sensu, celów i marzeń życiowych. ponadto częściej niż kobiety w odniesieniu 
do życia ludzi starszych i ludzi generalnie posługują się oni ogólnymi określeniami 
pozytywnymi – typu: „dobre”, „w porządku”, „fajne” oraz negatywnymi – jak: „do 
niczego”, „beznadziejne”, „okropne”. 

Wnioski i dyskusja

odnosząc uzyskane rezultaty badawcze do wcześniej postawionych hipotez, moż-
na sformułować kilka wniosków.

po pierwsze, generalnie obraz ludzi starszych u młodych dorosłych jest pozytyw-
ny. obraz ten jest bardziej pozytywny wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Dodatkowo 
u kobiet jest on bardziej pozytywny od obrazu ludzi „w ogóle”. fakt, iż młode kobiety 
waloryzują seniorów na tle pozostałych grup wiekowych jest zastanawiający. może on 
sugerować występowanie wśród kobiet w okresie wczesnej dorosłości zjawiska okre-
ślanego przez e. palmore’a (1999) jako pozytywne uprzedzenia wiekowe, tj. uprze-
dzenia „na korzyść” osób starszych5. z kolei obraz ludzi starszych wśród mężczyzn 
zawiera więcej – w porównaniu do kobiet – elementów neutralnych, pozbawionych 
aspektów ewaluacyjnych. To z kolei może oznaczać większy dystans mężczyzn wobec 
seniorów, a także ich bardziej powierzchowną znajomość osób z tej grupy wiekowej. 
Analiza treści wypowiedzi neutralnych wskazuje bowiem, iż zazwyczaj zawierają one 
oczywiste informacje na temat osób starszych, dotyczące na przykład ich wyglądu 
zewnętrznego („mają zmarszczki”, „są siwi”) lub sytuacji życiowej typowej dla okresu 
starości („są na emeryturze”, „mają wnuki”).

 choć generalnie obraz ludzi starszych wśród młodych dorosłych jest pozy-
tywny, jednocześnie jest on wewnętrznie złożony, a jego pozytywny vs. negatywny 
charakter zależy od branego pod uwagę aspektu. obraz ludzi starszych jako osób 
(obraz posiadanych przez nich cech) jest pozytywny, gdy dotyczy znanych osobiście 
seniorów, gdy natomiast traktowani są oni jako grupa wiekowa – pozytywny charakter 
obrazu zostaje zachowany tylko w grupie kobiet, nie natomiast wśród mężczyzn. Ten 
ostatni rezultat potwierdza wcześniej opisaną prawidłowość, dotyczącą generalnego 
bardziej pozytywnego odniesienia do osób starszych u młodych kobiet niż u męż-

5 Jednocześnie należy wziąć pod uwagę ograniczenia związane z doborem do próby osób  ba-
danych. W skład próby wchodzili m.in. studenci psychologii i pedagogiki, którzy z dużym praw-
dopodobieństwem w trakcie edukacji uczulani byli na problemy osób starszych, w tym zjawisko 
ageismu oraz na ich potencjał, co mogło ukształtować u nich bardziej pozytywny wizerunek se-
niorów. z racji typowej dla tych kierunków studiów struktury płci, większość studentów psycho-
logii i pedagogiki w prezentowanych badaniach znajduje się w grupie kobiet. W celu weryfika-
cji możliwości oddziaływania nie tyle płci, ile studiowanego kierunku (lub obu tych zmiennych) 
na charakter obrazu ludzi starszych należałoby przeprowadzić porównanie tego obrazu wśród 
studentów różnych kierunków (w grupach zrównoważonych ze względu na płeć).
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czyzn. z kolei bardziej pozytywny obraz znanych osobiście seniorów niż całej grupy 
wiekowej, do której przynależą, to rezultat korespondujący z wynikami wielu badań 
nad stereotypami starości i uprzedzeniami wobec osób starszych. stereotypy i uprze-
dzenia te ujawniały się zazwyczaj, gdy badania dotyczyły ludzi starszych generalnie, 
nie występowały natomiast, gdy badanych pytano o „konkretne” osoby starsze – zna-
ne osobiście (cook, 1992, za: nelson, 2003). można to tłumaczyć różnicami w zakresie 
rodzaju informacji wykorzystywanych do budowania wizerunku człowieka starszego 
w tych dwóch przypadkach. gdy mowa o całej grupie wiekowej seniorów, rośnie ten-
dencja do oszczędności poznawczej, korzystania z informacji uproszczonych, w tym 
– społecznych stereotypów osób starszych, które zazwyczaj są negatywne (crockett, 
hummert, 1987, za: nelson, 2003). z kolei obraz człowieka znanego osobiście opie-
ra się raczej na własnych doświadczeniach, zdobywanych w kontakcie z nim, te zaś 
z dużym prawdopodobieństwem mogą mieć charakter pozytywny. 

negatywny jest obraz życia starszego pokolenia. można powiedzieć, że jest to 
najbardziej negatywny z analizowanych tu aspektów obrazu ludzi starszych, ponie-
waż jego pejoratywny charakter ujawnia się zarówno wśród mężczyzn (którzy pozy-
tywnie postrzegali znanych osobiście ludzi starszych, lecz nie seniorów w ogólności), 
jak i wśród kobiet (u których obydwa pozostałe aspekty obrazu ludzi starszych były 
pozytywne). pozostaje to w sprzeczności z wcześniej wskazywanymi zmianami w za-
kresie stylów życia w starości i podejmowanej w tym okresie aktywności. Być może 
w warunkach polskich zmiany te jeszcze nie nastąpiły lub ich skala jest bardzo mała. 
Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z dwóch faktów. po pierwsze, w przypadku 
zdania dotyczącego życia seniorów badani młodzi dorośli znów traktować ich mieli 
jako pewną grupę społeczną, możliwe jest zatem, że również w tym przypadku ko-
rzystali przede wszystkim ze społecznego stereotypu starości. Tym bardziej, że posłu-
żyli się kategoriami stereotypowymi zarówno wskazując elementy negatywne życia 
seniorów, jak i jego pozytywy. można przypuszczać, iż pytanie o znanych osobiście 
ludzi starszych zmieniłoby uzyskane rezultaty, powodując wzrost liczby wypowiedzi 
pozytywnych. po drugie, obraz życia osób starszych, choć negatywny, nie odbiega pod 
tym względem od obrazu życia ludzi „w ogóle”. rodzi to pytanie, czy dostrzeganie 
ujemnych aspektów ludzkiego życia nie jest generalną cechą osób w okresie wczesnej 
dorosłości – odpowiedź na nie wymagałaby jednak dodatkowych badań.

Jeśli chodzi o aspekt treściowy, elementy tworzące obraz ludzi starszych wśród 
kobiet i mężczyzn są zbliżone, natomiast są one odmienne od treści, składających się 
na obraz ludzi „w ogóle” – nawet, gdy oba obrazy mają taki sam charakter w aspekcie 
ewaluatywnym (pozytywny/negatywny).

Treści te są przy tym w większości zgodne z właściwościami wskazywanymi w li-
teraturze jako przypisywane osobom starszym (np. wśród pozytywnych: zrównowa-
żenie, spokój, mądrość; wśród negatywnych: brak zdrowia, słabość, nudne i ponure 
życie). niektóre z treści mają jednak mniejszy udział w kształtowaniu obrazu czło-
wieka starszego niż wskazywałaby na to literatura (np. zgryźliwość i staroświeckość 
osób starszych, brak celów i marzeń), co może wskazywać na zajście pewnych zmian 
w obrazie ludzi starszych, polegających nie tyle na pojawianiu się nowych jego ele-
mentów, co na eliminacji wcześniej istniejących – o charakterze negatywnym. W kon-
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sekwencji obraz człowieka starszego wśród współczesnych młodych dorosłych wydaje 
się mieć jakościowo nieco inny charakter niż we wcześniejszych kohortach urodzenio-
wych (pokoleniach).

Dodatkowo, w przypadku obrazu ludzi starszych znanych osobiście, kategorie 
tworzące jego pozytywny aspekt są zbliżone do kategorii, pojawiających się w obrazie 
ludzi „w ogóle”, co może oznaczać, iż tworząc obraz znanych osób starszych mło-
dzi dorośli w niewielkim stopniu opierają się na kryterium wieku. Koresponduje to 
z wcześniej omawianymi rezultatami, dotyczącymi ewaluatywnego aspektu obrazu 
seniorów wśród młodych dorosłych.

podsumowując, obraz ludzi starszych wśród młodych dorosłych nie ma charak-
teru jednoznacznego. Ta wewnętrzna złożoność może sugerować proces zachodzenia 
zmian, jednak może ona również stanowić stałą cechę charakterystyczną społecznego 
obrazu seniorów. możliwe jest bowiem, że próba udzielenia jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie o społeczny wizerunek osób starszych wprowadza nadmierne uproszcze-
nie, a ważnym zadaniem badawczym byłoby rozpoznanie czynników mogących ów 
wizerunek różnicować.
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