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Wprowadzenie 

W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera zdrowy styl 

życia. Jest to problem ważny z punktu widzenia społecznego i wciąż aktualny, podejmowany 

w badaniach naukowych w Polsce i za granicą
1,2

. W licznych publikacjach autorzy wskazują, 

że największym niebezpieczeństwem zagrażającym obecnie zdrowiu człowieka jest siedzący 

tryb życia. Zmniejszający się dobowy wydatek energetyczny, brak aktywności fizycznej 

(hipokinezja), stres, zła dieta sprzyjają powstawaniu i rozwojowi chorób cywilizacyjnych. 

Aktywność fizyczna jest uznanym powszechnie miernikiem zdrowia we wszystkich 

okresach życia człowieka, jak mówią fizjolodzy i lekarze, nie jest to luksus, lecz życiowa 

konieczność. Bez aktywności fizycznej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego 

zachowania i pomnażania
3
. 

Badania dotyczące prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań młodzieży 

akademickiej prowadzone są coraz częściej w Polsce i za granicą, szczególnie w USA 

i krajach Europy Zachodniej.  

Z badań prowadzonych przez przedstawicieli nauk społecznych (psychologii, 

socjologii) wynika, że zdrowie jest bardzo wysoko sytuowane w systemie wartości ludzi, 

zwłaszcza starszych. Uznaje się je za warunek udanego życia. Brak jednak związku między 

deklarowaną wysoką wartością zdrowia a zachowaniami zdrowotnymi. 

Zdrowie i jakość życia zależą w dużym stopniu od jednostki, od jej wyborów i decyzji 

oraz od tego, czy i jak dba ona o swoje zdrowie. 

Wyniki badań dotyczące zachowań prozdrowotnych są niezadowalające. Wskazują one, 

że niewielki odsetek społeczeństwa polskiego prowadzi prozdrowotny styl życia, niepokój 

budzi zjawisko niskiej aktywności fizycznej Polaków. Szacuje się, że jedynie 30% dzieci 

i młodzieży oraz 10% dorosłych podejmuje regularnie różne formy ruchu
4
. 

Kształtowanie postaw jest procesem trudnym i długotrwałym. Można go realizować 

trzema torami. Pierwszy tor poznawczy polegający na przekazywaniu informacji 

o przedmiocie postawy. Drugi, tor emocjonalny, którego działanie polega na wzbudzeniu 
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uczuć związanych z przedmiotem postawy. Trzeci i ostatni, tor behawioralny polegający na 

wywoływaniu ściśle określonych zachowań
5
. 

Do celów niniejszej publikacji przyjęto definicję Mądrzyckiego, który określa 

postawę, „jako względną stałą i zgodną organizację poznawczą, uczuciowo-motywacyjną 

i behawioralną podmiotu, związaną z określonym przedmiotem czy klasą przedmiotów”
6
. 

Komponent poznawczy (intelektualny) przejawia się w wiedzy, systemie wartości, 

przekonaniach i osądach, emocjonalny w uczuciach, motywacjach, emocjach, behawioralny 

w zachowaniach i działaniu człowieka. 

Zwiększone zainteresowanie zagadnieniami zdrowia, coraz to głośniejsze apele 

naukowców (Komitet Ekspertów ds. Edukacji Narodowej 1989; Rada Kultury Fizycznej przy 

Prezydencie RP 1994) o zdrowy styl życia, spowodowały ożywienie badań dotyczących 

kształtowania postaw prozdrowotnych, wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach. Duży nacisk na 

promocję aktywności fizycznej kładzie Światowa Organizacja Zdrowia
7
. W Polsce również 

proponuje się strategię i programy mające na celu upowszechnianie zachowań zdrowotnych 

przede wszystkim takich jak aktywność fizyczna i żywienie. W Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2007-2015, cel operacyjny nr 4 postuluje zwiększenie aktywności fizycznej 

ludzi, a cel operacyjny nr 3 dotyczy sposobu i jakości żywienia. Problematyka dotycząca 

zależności stanu zdrowia człowieka od stylu życia stała się przedmiotem wielu badań 

prowadzonych nie tylko w ramach nauk medycznych, ale także niektórych dziedzin nauk 

społecznych, między innymi psychologii, socjologii i kultury fizycznej. 

Celem badań była analiza porównawcza postawy prozdrowotnej studentów 

trenujących wyczynowo i nietrenujących. 

 Aby zrealizować tak sformułowany cel, należało odpowiedzieć na pytania: 

1. Jak badani studenci oceniają stan własnego zdrowia, jakie podejmują działania 

sprzyjające jego pomnażaniu? 

2. Jak respondenci wykorzystują czas wolny i jakie formy ruchu podejmują?  

3. Jaki stosunek emocjonalny wykazują respondenci wobec zasad i reguł zdrowotnych? 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu i wyników dotychczasowych badań poddano 

weryfikacji następującą hipotezę: 

 Sportowcy posiadają szerszą wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia, niż 

niesportowcy. Wykazują również większą dbałość o zdrowie podejmując 

w codziennym życiu zachowania sprzyjające zdrowiu (zdrowe odżywianie, 

profilaktykę) i unikają zachowań zagrażających zdrowiu (alkoholu, nikotyny, używek 

itp.). 

 

Materiał i metody 

W prezentowanych badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, która 

umożliwiła zdobycie wiedzy i opinii respondentów dotyczących zdrowia, ich stosunku 
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emocjonalnego do konkretnych zachowań prozdrowotnych przejawiających się 

w codziennym życiu. 

Dane sondażowe do badań pozyskano wykorzystując technikę ankiety. Autorski 

kwestionariusz ankiety zweryfikowano w badaniach pilotażowych na grupie 20 studentów 

(10 sportowców i 10 nieuprawiających sportu). 

Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące poszczególnych komponentów 

postawy: intelektualnego, emocjonalnego oraz behawioralnego. 

Do pomiaru postaw i opinii respondentów dotyczących zdrowia zastosowano skalę 

Likerta
8
. Wytypowano najbardziej reprezentatywne opinie dla trzech komponentów postawy 

(przekonania, emocje i zachowania), wyrażające jednoznacznie pozytywny albo negatywny 

stosunek wobec zdrowia. Skala składa się z kafeterii liczącej pięć odpowiedzi dotyczących 

przedmiotu badań, ułożonych w porządku od stopnia absolutnej akceptacji do całkowitej 

negacji (odrzucenia). Każdemu twierdzeniu towarzyszy osobna skala indywidualna, na której 

respondenci mogą wyrazić, w jakim stopniu zgadzają się lub się nie zgadzają z treścią 

przedstawionego twierdzenia bądź, jakie emocje łączą się z danym zagadnieniem. Wszystkie 

twierdzenia mają identyczną pięciostopniową skalę odpowiedzi od +2 do 2. Przy czym +2= 

zdecydowanie tak (albo zawsze, bardzo często) oraz 2= zdecydowanie nie (albo nigdy). 

Respondent ocenia czy konkretne zdanie jest zgodne z emocjami, przekonaniami czy 

odczuciami w odniesieniu do niego samego. 

Wyniki zestawu pytań badających komponenty postawy sumuje się i dzieli przez 

liczbę twierdzeń zakwalifikowanych do oceny. Liczba punktów uzyskana przez danego 

respondenta wskazuje na nasilenie postawy o określonym znaku. Na podstawie tego 

wyliczamy średnią postawę prozdrowotną badanych, oraz ich grup. Wartość diagnostyczną 

wykazują te średnie postaw badanych grup, których wynik ujawnia się jako istotność 

statystyczna (p<0,05). Im wyższa istotność statystyczna, tym lepszy wskaźnik postawy. 

Analizę danych statystycznych przeprowadzono przy pomocy wybranych technik. 

Wyniki badań empirycznych poddano analizie statystycznej przy użyciu programów 

Excel i Statistica, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami. Opinie 

respondentów w aspekcie badanych obszarów związanych z zachowaniami prozdrowotnymi 

zbadano wykorzystując pięciostopniową skalę Likerta. 

 Przeprowadzając analizę otrzymanych wyników obliczono podstawowe parametry 

rozkładu: średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Poszukiwanie zależności między 

cechami uwarunkowane jest poziomem dokonanego pomiaru. W celu wykrycia wpływu 

wyczynowego uprawiania sportu na wyodrębnione zmienne wykorzystano test t-Studenta dla 

prób niezależnych. W przypadku cech mierzonych na skali nominalnej wnioskowanie 

statystyczne przeprowadzono za pomocą testu niezależności Chi-kwadrat Pearsona. 

W obliczeniach przyjęto poziom istotności wynoszący 0,05. 

Badaniami objęto studentów dwóch uczelni bialskich PSW i Filii Akademii 

Wychowania Fizycznego, ogółem 130 osób - 65 sportowców i 65 nietrenujących wyczynowo. 

Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014 roku. 

Po selekcji materiału, do analizy statystycznej zakwalifikowano 112 kwestionariuszy 

ankiet, w tym 59 kwestionariuszy sportowców reprezentujących głównie AWF 
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i 53 niesportowców z kierunków o profilu technicznym i humanistyczno-przyrodniczym. 

Badaniem objęto 45 kobiet i 67 mężczyzn. Wiek respondentów zawierał się w przedziale od 

19 do 29 lat. Niespełna 61% ogółu badanych było w wieku poniżej 21 lat, stąd średnia wieku 

wyniosła 21,6 lat z odchyleniem standardowym wynoszącym 2,5 roku. Współczynnik 

zmienności na poziomie 11,6% świadczy o małym zróżnicowaniu wieku badanej grupy. 

Środkowe 50% badanych studentów było w wieku od 20 do 23 lat. 

Ponad połowę respondentów (53%) stanowili studenci Państwowej Szkoły Wyższej 

(PSW), natomiast 47% reprezentowało Akademię Wychowania Fizycznego (AWF) w Białej 

Podlaskiej. W grupie trenujących respondentów największy odsetek stanowiły osoby 

uprawiające pływanie (38%), natomiast w grupie „nietrenującej” przeważały osoby studiujące 

w PSW na kierunkach związanych ze zdrowiem tj. fizjoterapia i pielęgniarstwo (39%). 

 

Wyniki badań 

Badaniami ankietowymi objęto 112 osób, wśród których 59 studentów uprawiało sport 

wyczynowo a pozostałych 53 studentów podejmowało rekreacyjnie różne formy aktywności 

fizycznej. Analizie poddano wypowiedzi dotyczące składników formalnych postawy 

prozdrowotnej takich jak: komponent intelektualny, emocjonalny, behawioralny. 

Komponent intelektualny odzwierciedla poziom wiedzy na temat zdrowia, rekreacji 

ruchowej, sportu, zdrowego stylu życia. Komponent behawioralny jest zespołem określonych 

zachowań dotyczących postawy prozdrowotnej. Komponent emocjonalny odzwierciedla 

stosunek i zaangażowanie emocjonalne oraz motywacje do zachowań sprzyjających 

pielęgnacji i pomnażaniu zdrowia. 

Uzyskane wyniki umożliwiły dokonanie charakterystyki formalnych komponentów 

i określenie wartości wskaźnika globalnego postawy prozdrowotnej badanej grupy 

sportowców i niesportowców. Wskaźnik globalny postawy jest sumą jej komponentów: 

intelektualnego, emocjonalnego i behawioralnego. Z uzyskanych odpowiedzi respondentów 

wynika, że zakres zmienności tego wskaźnika wynosi od 0,62 do 1,66. Średnia postawa 

prozdrowotna wszystkich badanych wyniosła 0,79 (tab. 1) jest, więc umiarkowanie 

pozytywna, nie osiągnięto średniej odpowiadającej maksymalnie silnej postawie (2,0), ani 

maksymalnie negatywnej (2,0). 

Tabela 1.  

Statystyka opisowa wykazująca średnią postawę prozdrowotną badanych 
 

Źródło: opracowanie własne  

Średnią liczbę uzyskanych wartości postawy prozdrowotnej (w skali 2 do 2) dla 

poszczególnych grup badanych przedstawia wyk. 1. 

 

 

 

Zmienna 

Obliczenia statystyki opisowej 

Średnia Minimum Maksimum 
Dolny 

kwartyl. 

Górny 

kwartyl. 

Odchyl. 

stand. 

Współ. 

zmien. 

Postawa 

prozdrowotna 
0,7902 -0,6250 1,667 0,54166 1,04653 0,38962 49,30416 
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Wykres 1. 

Średnia wartość wskaźnika globalnego postawy prozdrowotnej trenujących 

i nietrenujących 

 Średnia 

 Średnia±Błąd std 

 Średnia±1,96*Błąd std 

0,88

0,69

0,88

0,69

Tak Nie

Uprawianie sportu wyczynowo

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

p
o

s
ta

w
a

 p
ro

z
d

ro
w

o
tn

a

0,88

0,69

 

Źródło: opracowanie własne 

Poziom uzyskanych wskaźników punktowych sportowców (średnia 0,88) jest 

zdecydowanie wyższy niż niesportowców (średnia 0,69). Około 25% sportowców 

reprezentuje silnie pozytywne postawy prozdrowotne, przy czym około 25% osób 

nieuprawiających sportu wykazuje postawę negatywną wobec zdrowia. Około 50% ogółu 

badanych ma postawę neutralną wobec zdrowia. 

Analiza statystyczna komponentów postawy prozdrowotnej, przy wykorzystaniu testu 

T-Studenta, wykazała istotną statystycznie zależność między postawą prozdrowotną 

a wyczynowym uprawianiem sportu (t=2,58; df=110; p=0,011). Bardziej pozytywną postawę 

wykazują studenci sportowcy.  

W ocenie postawy zdrowotnej respondentów ważne było zbadanie ich opinii na temat 

czynników warunkujących zdrowie. W opinii wszystkich respondentów największe 

zagrożenie niesie stosowanie wszelkiego rodzaju używek takich jak: narkotyki, palenie 

tytoniu (średnie powyżej 1,5), lekomania oraz nadużywanie alkoholu (średnie powyżej 1,3). 

Najmniejsze ryzyko, według studentów, stanowi brak odpowiedniej ilości snu i zbyt duże 

tempo życia (średnie poniżej 0,85) (wyk. 2). Przy czym ostatni czynnik różnicuje opinie 

badanych grup w sposób istotny statystycznie.  
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Wykres. 2. 

Ocena czynników zagrażających zdrowiu 

 
Źródło: opracowanie własne 

* skala: +2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie 

 

Wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych w odniesieniu do jednego 

czynnika zagrażającego zdrowiu, jest nim zbyt duże tempo życia, pośpiech (t=2,12; df=110; 

p= 0,0361) (wyk. 3). Prawie dwa razy więcej studentów trenujących wybraną dyscyplinę 

sportu uznało, że czynnik ten w większym stopniu zagraża zdrowiu (średnia 0,85), niż ocenili 

go studenci, którzy sportu nie uprawiają (średnia 0,49).  

Wykres 3.  

Ocena czynników zagrażających zdrowiu a wyczynowe uprawianie sportu  

 
Źródło: opracowanie własne 

* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie 

 

W przypadku oceny czynników sprzyjających zdrowiu najważniejsze, w opinii 

badanych, są: zdrowe żywienie oraz regularna aktywność fizyczna stanowiące średnią obu 

grup powyżej 1,6 (wyk. 4). Natomiast przyjmowanie leków i preparatów witaminowych, 

zabiegi wellness, SPA, odnowa biologiczna oraz wzbogacanie wiedzy dotyczącej 

funkcjonowania własnego organizmu nie wpływają w sposób istotny na zdrowie (średnia 

poniżej 0,9).  

 

 

1,57 

1,13 

1,07 

1,32 

1,36 

1,57 

0,96 

0,80 

0,97 

0,68 

Palenie tytoniu

Nieprawidłowe odżywianie

Siedzący tryb życia - niedobór akt. fiz.

Nadużywanie alkoholu

Nadużywanie leków (lekomania)

Zażywanie narkotyków

Zażywanie środków dopingujących itp.

Brak odpowiedniej ilości snu

Stres

Zbyt duże tempo życia, pośpiech

średnia*  

1,56 

1,17 

1,22 

1,41 

1,42 

1,66 

0,95 

0,92 

1,08 

0,85 

1,58 

1,09 

0,91 

1,23 

1,28 

1,47 

0,98 

0,68 

0,85 

0,49 

Palenie tytoniu

Nieprawidłowe odżywianie

Siedzący tryb życia - niedobór akt. fiz.

Nadużywanie alkoholu

Nadużywanie leków (lekomania)

Zażywanie narkotyków

Zażywanie środków dopingujących itp.

Brak odpowiedniej ilości snu

Stres

Zbyt duże tempo życia, pośpiech

średnia* 

 Nie uprawia sportu wyczynowo Uprawia sport wyczynowo
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Wykres 4.  

Ocena zachowań sprzyjających zdrowiu 

 

Źródło: opracowanie własne 

* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie 

 

Największe różnice w opinii obu grup odnośnie zachowań sprzyjających zdrowiu 

dotyczą przyjmowania suplementów – leków i preparatów witaminowych (t=2,99; df=110; 

p=0,035) (wyk. 5). Dwukrotnie więcej sportowców uznało, iż czynnik ten w większym 

stopniu sprzyja zdrowiu (średnia 0,83), niż ocenili go studenci, którzy sportu nie uprawiają 

(średnia 0,40). W ocenie pozostałych czynników nie odnotowano istotnych statystycznie 

różnic między sportowcami i respondentami nieuprawiającymi sportu. 

Wykres 5. 

Ocena zachowań sprzyjających zdrowiu a wyczynowe uprawianie sportu 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie 

 

Sportowcy posiadają szerszą wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia, niż studenci 

nietrenujący. Wykazują oni również większą dbałość o zdrowie podejmując w codziennym 

życiu zachowania sprzyjające zdrowiu (zdrowe odżywianie, profilaktykę) i unikając 

zachowań zagrażających zdrowiu (alkoholu, nikotyny, używek itp.). 
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Optymizm, pozytywne nastawienie

Zabiegi wellness, SPA, odnowa biologiczna

średnia 

1,61 

1,58 

1,44 

1,27 

1,42 

1,02 

1,05 

1,00 

0,83 

1,12 

0,81 

1,75 

1,66 

1,49 

1,21 

1,36 

0,92 

1,06 

0,75 

0,40 

0,89 

0,55 

Zdrowe żywienie

Regularna aktywność ruchowa

Higiena osobista i otoczenia

Odpowiednia ilość snu

Brak nałogów i uzależnień

Zachowania profilaktyczne powiązane z…

Unikanie stresu i umiejętność jego rozładowania

Wzbogacanie wiedzy o własnym organizmie

Przyjmowanie leków i preparatów…

Optymizm, pozytywne nastawienie

Zabiegi wellness, SPA, odnowa biologiczna

średnia* 

Uprawia sport wyczynowo Nie uprawia sportu wyczynowo
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Interesujące do realizacji badań było uzyskanie informacji na temat zachowań 

prozdrowotnych respondentów (co pozwoliło określić czynnik behawioralny postawy). 

Z badań wynika, że wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych 

dotyczące wykorzystania czasu wolnego i zajęć sportowo-rekreacyjnych (t=3,24; df=110; 

p=0,0016). Studenci uprawiający sport wyczynowo większą uwagę przywiązują do rekreacji 

ruchowej i są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym od studentów, którzy 

sportu nie uprawiają (wyk. 6 i 7). 

Wykres 6. 

Ulubione sposoby spędzania czasu wolnego przez respondentów uprawiających 

i nieuprawiających sportu wyczynowo 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne  
* skala: 2 – bardzo lubię, -2 – nienawidzę 

Wykres 7.  

Formy ruchu podejmowane w czasie wolnym przez respondentów a wyczynowe 

uprawianie sportu 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

* skala: 2 - bardzo często, -2 - nie podejmuję 

 

Do realizacji celu badań ważna była informacja dotycząca odżywiania się 

ankietowanych. Opinie na ten temat nie różnicują w sposób istotny badanych (χ
2
=0,82; df=3; 

p=0,8455). Wyniki badań wskazywały, że blisko połowa respondentów odżywia się zdrowo, 

pozostałe 50% nie zawsze, bądź bardzo rzadko (wyk. 8). 

 

0,41 

0,86 

0,92 

1,44 

0,68 

1,15 

-0,92 

0,42 

-0,17 

0,8 

0,42 

0,34 

0,85 

1,3 

0,98 

0,58 

-0,81 

0,11 

-0,26 

0,6 

Czytanie książek, czasopism

Spożywanie zdrowej żywności

Oglądanie TV, surfowanie po Internecie

Słuchanie muzyki, odpoczynek, relax

Spacery, bieganie rekreacyjne

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Chodzenie do lekarza

Dyskoteki, zabawy klubowe

Jedzenie niezdrowej żywności

Odwiedziny najbliższych, rodziny

średnia* 
Nie uprawia sportu wyczynowo Uprawia sport wyczynowo

0,27 

1,02 

0,75 

-0,98 

-0,54 

-1,64 

0,20 

0,89 

0,77 

0,02 

0,87 

-0,96 

-0,40 

-1,23 

0,47 

1,23 

Marsze, biegi

Ćwiczenia na siłowni

Pływanie

Tenis

Aerobik

Jazda konna

Jazda na rowerze

Gry zespołowe

średnia* 
Nie uprawia sportu wyczynowo Uprawia sport wyczynowo
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Wykres 8. 

Zdrowe odżywianie się według opinii respondentów (% odpowiedzi) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Analizie poddano również subiektywną ocenę studentów dotyczącą własnego zdrowia. 

Zdecydowana większość badanych ocenia swoje zdrowie pozytywnie (wyk. 9). Warto jednak 

zwrócić uwagę, iż trzykrotnie więcej respondentów nietrenujących ocenia swoje zdrowie 

raczej negatywnie i prawie dwukrotnie więcej trenujących ocenia swoje zdrowie 

zdecydowanie pozytywnie. Można więc przypuszczać, że wyczynowe uprawianie sportu 

wpływa na pozytywną samoocenę własnego stanu zdrowia (t=-1,95; df=110; p=0,0532). 

 

Wykres 9. 

Subiektywna ocena stanu własnego zdrowia respondentów uprawiających 

i nieuprawiających sportu wyczynowo (% odpowiedzi) 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pomimo wysokiego wskaźnika oceny stanu zdrowia, znaczna część ankietowanych 

wskazała na zachowania, które chcieliby podjąć w celu uzyskania lepszego zdrowia 

(wyk. 10). Wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych w odniesieniu do 

takiego zachowania prozdrowotnego jak: „więcej czasu poświęcić na aktywność fizyczną„ 

(t=-2,66; df=110; p=0,090), co świadczy o braku wystarczającej ilości ruchu studentów PSW. 

Studenci nieuprawiający sportu wyczynowo uznali, że zachowanie to w większym stopniu 

sprzyja pomnażaniu zdrowia (średnia 1,25), niż ocenili je to studenci, którzy sport już 

uprawiają (średnia 0,74).  

 

 

 

 

1,7% 

44,1% 44,1% 

10,2% 
3,8% 

47,2% 

37,7% 

11,3% 

Bardzo rzadko Nie zawsze Tak Zdecydowanie tak

Uprawia sport wyczynowo Nie uprawia sportu wyczynowo

30,5% 

50,9% 

15,3% 

3,4% 

0,0% 

17,0% 

56,6% 

15,1% 

9,4% 

1,9% 

zdecydowanie pozytywnie

pozytywnie

ani pozytywnie, ani negatywnie

raczej negatywnie

zdecydowanie negatywnie

Nie uprawia sportu wyczynowo Uprawia sport wyczynowo
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Wykres 10. 

Zachowania, jakie skłonni byliby wprowadzić w swoim życiu studenci sportowcy 

i nieuprawiający sportu wyczynowo 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

*skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie 

 

Do realizacji celu badań ważna była również informacja dotycząca opinii 

respondentów na temat wpływu wybranych czynników na zachowania prozdrowotne 

(wyk. 11). Z badań wynika, że na kształtowanie się zachowań zdrowotnych duży wpływ 

mają: wzory i nawyki wyniesione z domu (średnia powyżej 1,15), klub sportowy, a także 

wiedza dotycząca własnego stanu zdrowia (średnie powyżej 1,0). Jedynym czynnikiem 

różnicującym jest literatura specjalistyczna (t=3,03; df=110; p=0,0031). Sportowcy 

zadeklarowali zdecydowanie większy wpływ tego czynnika (średnia 0,51), niż niesportowcy 

(średnia – 0,08). Pozostałe czynniki kształtują się na podobnym poziomie, nie różnicując 

istotnie badanych. 

Wykres 11. 

Opinia respondentów na temat wpływu wybranych czynników na kształtowanie się 

zachowań prozdrowotnych 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie 

 

Kolejnym problemem szczegółowym były zachowania prozdrowotne respondentów. 

Badani obu grup wymieniają wiele zachowań prozdrowotnych, które ze względu na 

różnorodność i ilość, przyporządkowano do poszczególnych kategorii tj. rekreacyjna 

0,74 

1,02 

0,81 

1,25 

1,18 

0,88 

0,52 

0,55 

1,27 

0,86 

0,53 

1,15 

0,83 

0,61 

0,50 

0,74 

Więcej czasu poświęcić na akt. Ruchową

Wyeliminować palenie tytoniu

Ograniczyć picie alkoholu

Zdrowiej i bardziej regularnie odżywiać

Więcej czasu poświęcić na sen

Ograniczyć siedzenie przy komputerze

Zmniejszyć tempo życia

Więcej czytać

średnia* 
Nie uprawia sportu wyczynowo Uprawia sport wyczynowo

1,17 

0,58 

0,71 

1,10 

0,49 

0,81 

0,03 

0,97 

0,51 

0,47 

1,21 

0,85 

0,47 

0,98 

0,66 

0,83 

0,08 

1,06 

-0,08 

0,38 

Wzory i nawyki wyniesione z domu

Szkolna edukacja zdrowotna

Uczelnia

Klub sportowy

TV, radio, Internet

Środowisko społeczne

Służba zdrowia

Wiedza dotycząca własnego stanu zdrowia

Literatura specjalistyczna

Kampanie promujące prozdrowotny styl życia

średnia* 
Nie uprawia sportu wyczynowo Uprawia sport wyczynowo
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aktywność fizyczna, sport, dbanie o higienę i zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, relaks, 

spotkania towarzyskie oraz inne (wyk. 12). 

Wykres 12. 

Subiektywna opinia zachowań prozdrowotnych podejmowanych przez respondentów 

uprawiających i nieuprawiających sportu wyczynowo (% odpowiedzi) 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowani zapytani o zachowania prozdrowotne, które podejmują w swoim życiu, 

w zdecydowanej większości (ponad 60%) wymieniali: zdrowe odżywianie (czyli m.in. 

gotowanie na parze, odpowiednia dieta, regularne spożywanie posiłków, uzupełnianie 

posiłków o witaminy i suplementy) oraz rekreacyjną aktywność fizyczną (m.in. spacery, 

gimnastyka, ćwiczenia rozciągające, jazda na rowerze, taniec, aerobik, crossfit, fitness). 

W indywidualnej opinii respondentów dwa inne zachowania tj. sport (ćwiczenia na siłowni, 

maratony, pływanie, biegi, piłka nożna) oraz dbanie o higienę osobistą i zdrowy tryb życia nie 

nadużywanie alkoholu i papierosów, regularne wizyty lekarskie i kontrola stanu zdrowia, 

odpowiednia ilość snu, poszerzanie wiedzy o zdrowiu, unikanie stresu, odpowiednia ilość 

snu) podejmuje ponad 40% studentów. Istotną różnicę w opinii badanych na ten temat widać 

w kategorii – relaks. Dwukrotnie więcej studentów sportowców niż niesportowców stosuje 

i rozumie tę formę, jako zachowanie prozdrowotne. Wśród odpowiedzi pojawiły się 

zachowania takie jak: sex, masaż, odnowa biologiczna, odpoczynek, oglądanie filmów 

i programów o zdrowiu. 

 

Podsumowanie 

Celem naszych badań było porównanie zachowań prozdrowotnych studentów 

uprawiających wyczynowo sport i niesportowców, a także poznanie ich subiektywnej oceny 

dotyczącej stanu własnego zdrowia i opinii na temat czynników pozwalających utrzymać 

zdrowie na dobrym poziomie. Do realizacji celu badań, ważne było uzyskanie informacji 

dotyczących ryzykownych dla zdrowia zachowań respondentów, takich jak: niedostatek 

aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych 

używek. 

Wyniki badań dotyczące prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań studentów 

realizowanych w Polsce, nie są zadowalające. Zachowania zdrowotne studentów są na 

48,98% 

44,90% 

42,86% 

83,67% 

30,61% 

8,16% 

4,08% 

67,50% 

52,50% 

42,50% 

60,00% 

15,00% 

5,00% 

0,00% 

Rekreacyjna aktywność fizyczna

Sport

Dbanie o higienę i zdrowy tryb życia

Zdrowe odżywianie

Relaks

Spotkania towarzyskie

Inne

Uprawia sport wyczynowo Nie uprawia sportu wyczynowo
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średnim poziomie
9
, co potwierdzają również nasze badania, z których wynika, że średnia 

postawa prozdrowotna ogółu badanych wynosi 0,79, przy czym bardziej pozytywną postawę 

prozdrowotną wykazują studenci trenujący. 

Analiza statystyczna komponentów postawy prozdrowotnej wykazała istotną 

statystycznie zależność między postawą prozdrowotną a wyczynowym uprawianiem sportu. 

Ciekawe wyniki uzyskała Palacz
10

, która badała zachowania zdrowotne studentów II 

i III roku kierunków: pedagogiki, fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz wychowania 

fizycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Wskazują one, że najwyższy średni 

poziom wskaźnika zachowań zdrowotnych uzyskali studenci fizjoterapii – co potwierdziły 

również badania Cieśli
11

, a najniższy studenci turystyki i rekreacji. Z badań autorki wynika 

również, że respondenci aktywni fizycznie osiągnęli wyższy poziom we wszystkich 

kategoriach zachowań zdrowotnych od respondentów nieaktywnych. 

Z licznych badań również z naszych, wynika, że w opinii ankietowanych 

najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi zdrowiu są: regularna aktywność fizyczna oraz 

zdrowe żywienie. Studenci doceniają zdrowotną rolę aktywności fizycznej, ale nie ma to 

odbicia w ich codziennym życiu, w formach wykorzystania czasu wolnego. Zbliżone wyniki 

do naszych uzyskali również inni autorzy. 

Znacząco różniące się wyniki na ten temat uzyskali między innymi Zaleski 

i Niewęgłowski
12

 wskazują oni, że ankietowani studenci w większości deklarowali aktywny 

fizycznie sposób wykorzystania czasu wolnego. Z naszych badań wynika, że wyczynowe 

uprawianie sportu różnicuje opinie respondentów dotyczące wykorzystania czasu wolnego. 

Studenci sportowcy są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym niż 

niesportowcy. 

Na podstawie analizy wyników badań naszych i innych autorów
13

, można stwierdzić, 

że aktywność fizyczna sprawia respondentom przyjemność, daje zdrowie, odprężenie 

psychiczne, pozwala utrzymać smukłą sylwetkę. Najczęściej podejmowanymi przez 

ankietowanych w czasie wolnym formami ruchu są spacery, jazda na rowerze oraz pływanie. 

Potwierdzają to również badania innych autorów. 

Niepokój budzi sposób odżywiania się młodzieży akademickiej. Z licznych badań 

wynika, że znaczny odsetek studentów popełnia błędy dietetyczne, odżywia się 

nieracjonalnie, dotyczy to około 50% badanych. Potwierdzają to także wyniki naszych badań. 

Opinie na ten temat nie różnicują w sposób istotny respondentów uprawiających sport 

i niesportowców. Wielu autorów odnotowuje częste spożywanie przez studentów alkoholu. 

                                                 
9
 A. Walentukiewicz, A. Łysak, B. Wilk, Health behavior of nursing students, Problemy Pielęgniarstwa, vol. 21, 

nr 4/2013, s. 484-488. 
10

 J. Palacz, Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań, Med. Og. Nauk Zdr., vol. 20, 

nr 3/2014, s. 301–306. 
11

 E. Cieśla, Kształtowanie się poziomu rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej a aktywność fizyczna 

studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach oraz ich wybrane zachowania prozdrowotne, 

Stud. Med., nr 16/2009, s. 21–28. 
12

 R. Zaleski, T. Niewęgłowski, Aktywność ruchowa studentów Trójmiasta zdeterminowana płcią, Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sect. D, Medicina, vol. 61, nr 8, supl. 17/2006, s. 424-427. 
13

 M. Łaszek, E. Nowacka, F. Szatko, Negatywne wzorce zachowań studentów, Część I Konsumpcja alkoholu 

i stosowanie substancji psychoaktywnych, Probl. Hig. Epidemiol., vol. 92, nr 1/2011, s. 114-119. 
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Zalewska-Puchała podaje, że zaledwie 27% respondentów zadeklarowało abstynencję
14

. 

Niepokoi również fakt, że duży odsetek studentów (25%) pali tytoń
15

. 

Wyniki badań wskazują, że znaczna część respondentów ocenia swoje zdrowie 

i zachowania prozdrowotne, jako dobre
16

. Potwierdzają to również wyniki naszych badań. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że prawie dwukrotnie więcej studentów trenujących ocenia 

swoje zdrowie pozytywnie. Można, więc przypuszczać, że wyczynowe uprawianie sportu 

wpływa na pozytywną samoocenę własnego stanu zdrowia. 

 

Wnioski 

1. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne prezentują studenci - 

sportowcy. Wykazują większą dbałość o zdrowie w życiu codziennym. 

2. Należy zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych zmierzające do wdrażania 

programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów 

a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania 

używek. 

3. Niezadowalający poziom zachowań zdrowotnych studentów sugeruje konieczność 

zwrócenia uwagi na tę grupę populacji w dalszych badaniach naukowych. 
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Streszczenie 

W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera zdrowy styl życia. Jest to problem 

ważny z punktu widzenia społecznego i wciąż aktualny, podejmowany w badaniach naukowych w Polsce i za 

granicą. Stąd celem badań była analiza porównawcza postawy prozdrowotnej studentów wyczynowo 

uprawiających sport i studentów nietrenujących. 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wykorzystując technikę ankiety. Ogółem 

przebadano 112 studentów dwóch bialskich uczelni. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne 

prezentują studenci systematycznie trenujący. Należałoby zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych 

zmierzające do wdrażania programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów 

a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania używek. 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci, aktywność fizyczna, bialskie uczelnie. 

 

THE HEALTH ATTITUDE OF BIALA PODLASKA HIGHER EDUCATION STUDENTS' 

INCLUDING PERSONS TRAINING AND NOT TRAINING 

Summary 

In the conditions of modern civilization a healthy lifestyle is particularly important. This is a serious, still valid 

problem from the social point of view, undertaken in scientific research in Poland and abroad. Hence, the 

purpose of the study was a comparative analysis of pro-health attitudes of students regarding competitive athletes 

and untrained students. In the study a diagnostic survey method was used with a technique of questionnaire. 

A total number of 112 students of two Biala Podlaska higher education institutions were researched. The more 

positive and stronger pro-health attitudes are represented by students who train regularly. The impact of higher 

education institutions to implement programs aimed at education and development of health-related behaviours 

of students as well as the research in the field of nutrition, physical activity and avoidance of stimulants should 

be intensified. 

Keywords: health behaviour, students, physical activity, Biala Podlaska higher education. 

 

 


