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Sense  of  coherence contrast  to the level of components  of tested fitness  

according to the concept foundation of health related fitness 

Poczucie koherencji a poziom komponentów sprawności badanej  
według założeń koncepcji Heath – Related Fitness 

Byłoby truizmem stwierdzenie, że pojęcie zdrowia należy do najbardziej wieloznacznych. Taka 
sytuacja faktycznie istnieje i  sprzyja nie tylko powstawaniu utrudnień semantycznych, ale także me-
todologicznych przy   rozwiązywaniu problemów teoretycznych i aplikacyjnych, odnoszących się do 
ww. przedmiotu poznania naukowego. Przykładem tego mogą być istniejące obecnie dwa podejścia do 
badań problematyki zdrowia – choroby: orientacja patogeniczna i salutogeniczna (Koniarek i wsp. 
1993). Jak wiadomo,  przedstawiciele pierwszego z wymienionych kierunków, podejmując  działania  
związane z prewencją  kierują uwagę na zapobieganie konkretnym chorobom poprzez identyfikowanie 
i eliminowanie czynników uznawanych za  patogenne. W drugim przypadku uwaga przedstawicieli 
ww. orientacji jest skoncentrowana na rozpoznawaniu i aktywizowaniu takich właściwości,  które 
sprzyjają zdrowiu. Wymieniane są także kompromisowe rozstrzygnięcia. Uważa się, że oba zaprezen-
towane  kierunki są  wobec siebie komplementarne (Koniarek i  wsp. 1993). Przywrócenie zdrowia, 
czyli dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostki (jak to  określa WHO) wymaga  
wskazania i wyeliminowania uwarunkowań zakłócających  go, jak również określenia czynników, 
sprzyjających aktywnemu radzeniu sobie ze stresorami, ponieważ nie da się ich wyeliminować. 
  Rozwiązaniu zasygnalizowanych problemów poznawczych i aplikacyjnych zdrowia sprzyjają 
głoszone poglądy na temat uwarunkowań i mechanizmów walki  ze stresem  oraz  powstałe na gruncie 
amerykańskim ujęcia sprawności fizycznej człowieka w ramach koncepcji Health Related Fitness.  

Wśród psychologów, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwiązań ww. problemów 
wymienia się A. Antoniowskiego (1987) z jego teorią  poczucia koherencji ( the sense of koherence). 
Pod taką nazwą autor rozumie zgeneralizowany, emocjonalno-poznawczy sposób patrzenia na świat, 
pozwalający na dostrzeganie i odbieranie otaczających człowieka zjawisk, jako zrozumiałych, podda-
jących się kontroli i sensownych. Uważa, że im silniejsze poczucie koherencji, tym większe prawdo-
podobieństwo dobrego samopoczucia i zdrowia (Antonowski 1987,1997). W naszym kraju ww. kon-
cepcja zdrowia psychicznego nie znalazła uznania w pracach medycznych. Najczęściej zainteresowani 
są nią  przedstawiciele psychologii stosowanej  oraz teorii i praktyki sportu wyczynowego. 

Jeszcze w większym stopniu ( nie tylko w naszym kraju) napotyka na trudności koncepcja badania 
sprawności człowieka w myśl H-RF. Nie przyznano jej prawa  obywatelstwa w badaniach problema-
tyki zdrowia, ani w orientacji patologicznej, ani salutogenicznej, chociaż stworzono już interesujący 
zestaw testów i opracowano standardy, określające oszacowany poziom osiągnięć, który opisuje 
optymalne zdrowie fizyczne. Dotąd nie zbadano, jakie są relacje pomiędzy wysokim i niskim stanem 
koherencji a  poziomem poszczególnych komponentów sprawności mierzonej zgodnie z koncepcją H-
RF.  Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że brak jest także punktów odniesienia do oceny koherencji 
w konkretnych warunkach środowiskowych, jak i poszczególnych komponentów sprawności w ujęciu 
H-RF.   

W związku z tym w niniejszym opracowaniu zostanie podjęta próba odpowiedzi na trzy pytania : 
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� Czy poziom koherencji może być zróżnicowany ze względu na płeć oraz poziom aktywności 
ruchowej ludzi zdrowych. 

� Czy osoby o wysokim poziomie koherencji będą odznaczać się wyższym poziomem  komponen-
tów sprawności, badanej według koncepcji H-RF od tych, które posiadają niski wskaźnik kohe-
rencji? 

� Który z komponentów struktury poczucia koherencji może wykazywać najsilniejszy związek na 
elementy sprawności badanej według  koncepcji H-RF. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ   

W pracy wykorzystano wyniki badań z 2005 roku losowo wybranej grupy 134 kieleckich studen-
tów (75  kobiet i 59 mężczyzn).  Byli oni słuchaczami dwóch uczelni państwowych  (AP, PK).  Trzy-
dzieści procent z nich uczestniczyło w zajęciach sekcji sportowych Klubu Sportowego AZS. Pozostali 
brali udział w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zorganizowanych w swoich uczel-
niach. 

Do pomiaru samopoczucia psychicznego badanych zastosowano kwestionariusz poczucia kohe-
rencji opracowany przez A. Antonowskiego (1997) – The Sense of Coherence Questionnaire – SOC). 
W zakres testów oceniających samopoczucie fizyczne włączono próby zalecane w pomiarze sprawno-
ści w koncepcji Health Related Fitness . 

Dla wszystkich badanych cech obliczono: podstawowe charakterystyki statystyczne z uwzględnie-
niem: płci, stopnia aktywności fizycznej, poziomu wysokiej (średnia plus 1 SD) oraz niskiej koheren-
cji ( średnia arytmet.  minus 1 SD). Zakres i kierunek zróżnicowania określono z wykorzystaniem 
wskaźnika unormowanych różnic (WU), a istotność statystyczną zbadano testem t0 Studenta lub C 0 – 
Cochrana Coxa w zależności od różnic wariancji. Związki między zmienną niezależną (elementy 
koherencji: zrozumiałość [PZR] 1 –  sterowalność [PZ] –  sensowność [PS] ) i zależną (komponenty 
sprawności, badanej w konwencji Health Related Fitness: wytrzymałościowy bieg wahadłowy na 
20m.[BW], Siła mięśni brzucha [M.BRZUCHA],  wytrzymałość siłowa [ZWIS], gibkość, równowaga, 
Wskaźnik Queteletta [BMI], grubość tkanki tłuszczowej na ramieniu [TK.TŁ. TRICEPS], pod łopatką 
[TK.TŁ. ŁOPATKA], na brzuchu [TK. TŁ. BRZUCH] ) – badano z wykorzystaniem współczynników 
korelacji prostej Pearsona oraz analizy kanonicznej metodą Hotellinga.  

WYNIKI BADAŃ  

Analiza poziomu poczucia koherencji oraz sprawności motorycznej w ujęciu koncepcji H-RF  

Z danych przedstawionych w tab. I  wynika, że średni poziom koherencji oraz poszczególnych kom-
ponentów sprawności badanych studentów był zbliżony do stwierdzonego w innych populacjach 
polskich i zagranicznych. Między innymi z pracy przeglądowej A.Antonowskiego (za Koniarek i wsp. 
1993)) wynika, że średnie arytmetyczne poczucia koherencji uzyskane w 21 badaniach, przeprowa-
dzonych w sześciu krajach, wśród różnych zbiorowości wahały się od 152-117 pkt. Bardzo podobne 
rezultaty osiągnięto również w pracach polskich badaczy (Koniarek i wsp. 1993, Korzewa 2003 ).  

Tab. I Średnie arytmetyczne wyników pomiaru koherencji i jej elementów składowych oraz 
komponentów sprawności w ujęciu koncepcji Health-Related Fitness z uwzględnieniem płci oraz 
poziomu aktywności ruchowej 

Płeć Kobiety Mężczyźni 
Grupa Ogółem AZS WF Ogółem AZS WF 
PZR 44,35 46,33 43,97 49,79 50,54 46,20 
PZ 49,95 51,50 49,65 53,72 53,54 54,60 
PS 42,53 47,08 41,67 43,59 44,54 39,00 

KOHE-
RENCJA 

136,83 144,92 135,29 147,10 148,63 139,80 

BW 20 6,16 8,73 5,67 10,10 10,54 8,00 

                                                                 
 
1 W nawiasach kwadratowych podano skróty nazw stosowanych w pracy 
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M. BRZU-
CHA 

19,23 23,58 18,40 25,21 26,21 20,40 

ZWIS 5,93 10,52 5,06 25,24 25,66 23,19 
GIBKOŚĆ 60,47 65,42 59,52 59,41 60,08 56,20 
RÓWNO-

WAGA 
15,33 13,00 15,78 15,93 14,67 22,00 

BMI 21,19 20,87 21,25 22,92 23,18 21,68 
TK.TŁ.TRI

CEPS 
14,11 13,07 14,31 8,2828 8,54 7,04 

TK.TŁ.ŁOP
ATKA 

14,28 15,48 14,05 13,49 13,68 12,56 

TK.TŁ.BRZ
UCH 

19,73 22,82 19,15 14,176 14,01 14,96 

Objaśnienia skrótów w rozdziale „Materiał i metody” 

Można więc przyjąć, że uzyskane rezultaty w badaniach własnych mogą być reprezentatywne dla 
szerszej, a nie tylko dla kieleckiej zbiorowości. Takie stwierdzenie znajduje uzasadnienie w kierunku 
zróżnicowania poczucia koherencji na korzyść mężczyzn, a także osób trenujących w Klubie Sporto-
wym AZS. Należy dodać , że  rezultaty pomiaru sprawności badanych nie odbiegają od wyników 
pochodzących z badań studentów krakowskich (Mirek 2004).  

Zróżnicowanie komponentów poziomu sprawności w ujęciu H-RF w grupach o wysokim i niskim 
poczuciu koherencji 
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Ryc. 1. Profil unormowanych różnic średnich arytmetycznych komponentów sprawności bada-
nych studentów charakteryzujących się wysokim poczuciem koherencji na średnią i  odchylenie 
standardowe grupy o niskim poziomie koherencji 

  Na ryc. 1. zaprezentowano profil unormowanych różnic badanych komponentów sprawności 
badanych studentów legitymujących się niskim i wysokim poziomem koherencji . Jak wynika z anali-
zy kierunku i zakresu wskaźników unormowania, tylko w grupach męskich stwierdzono w  większości 
przypadków istotne statystycznie różnice międzygrupowe. Trudno jednak ich kierunek uważać w 
zdolnościach kondycyjnych za pożądany. Przewidywaną zależność między silniejszym poczuciem 
koherencji i wyższym poziome sprawności motorycznej można zauważyć w grupie żeńskiej. Mniej 
korzystne zależności zaznaczyły się u kobiet, inaczej niż u mężczyzn w pomiarach grubości fałdów 
skórno-tłuszczowych. Trudno więc na podstawie zebranych wyników o uzasadnienie tezy, że im 
silniejsze poczucie koherencji,  tym większe prawdopodobieństwo dobrego samopoczucia i zdrowia 
fizycznego. Z badań własnych wynika, że związane z wysokim poczuciem koherencji przekonanie o 
sensownym życiu, może skłaniać do zachowań sprzyjających zdrowiu. Zauważone związki mogą być 
jednak uwarunkowane środowiskowo. 
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Wpływ komponentów koherencji na sprawność badanych 

W badaniach własnych postanowiono zbadać wpływ zbioru zmiennych stanowiących według mo-
delu A. Antonowskiego elementy poczucia koherencji ( takie jak: zrozumiałość, sterowalność i sen-
sowność na komponenty sprawności  badanej według koncepcji H-RF. W tym celu wykorzystano 
jedną z bardziej złożoną procedurę wnioskowania statystycznego, zwaną analizą kanoniczną. Najważ-
niejsze rezultaty ww. postępowania badawczego zaprezentowano w tab. II.  

Tab. II. Wyniki analizy kanonicznej zbioru zmiennych koherencji i sprawności badanych studentów 

 
Płeć Kobiety Mężczyźni 

Zmienne U1 
PZR -0,02 0,76 
PZ -0,29 0,49 
PS 1,18 -1,23 

KORELACJE KAN. 0,46 0,65 
REDUNDACJA CAŁK. 14,74 % 17,93 % 

REDUNDACJE 2 ZBIORU 9,30% 6,40% 
Zmienne V1 
BW 20 0,14 -0,22 

M. BRZUCHA 0,18 -0,02 
ZWIS 0,55 0,11 

GIBKOŚĆ -0,46 0,60 
RÓWNOWAGA -0,10 0,41 

BMI 0,35 0,68 
TK. TŁ. TRICEPS -0,82 0,63 

TK. TŁ. ŁOPATKA 0,77 -0,90 
TK.TŁ. BRZUCH -0,43 0,02 

Objaśnienia w rozdziale „Materiał i Metody” 

Wyniki badań własnych nie dają podstawy do stwierdzenia silnego wpływy komponentów kohe-
rencji na poziom sprawności badanych. Świadczą o tym współczynniki korelacji kanonicznej, jak 
również redundacja cząstkowa i całkowita. 

Jak wynika z analizy wag kanonicznych największy wkład do zmiennych kanonicznych  w zbiorze 
poczucia koherencji u kobiet ma element zrozumienie, a mężczyzn oprócz niego także zrozumiałość. 
W zbiorze sprawności u obojga płci największy wkład do zmiennej kanonicznej wykazały pomiary 
grubości fałdów skórno-tłuszczowych i u kobiet dodatkowo próby mierzącej wytrzymałość siłową. Na 
tej podstawie należy sądzić o ograniczonym wpływie  komponentów koherencji ( bo tylko jednego u 
kobiet i dwóch  u mężczyzn) na poziom branych pod uwagę cech somatycznych  u obu płci   i wy-
trzymałości siłowej   tylko u kobiet.   

PODSUMOWANIE 

Uzyskane wyniki wskazują jedynie kierunek zależności zachodzących pomiędzy poczuciem kohe-
rencji a komponentami sprawności fizycznej.  Wynika z nich, iż osoby trenujące osiągają wyższe 
wskaźniki poczucia koherencji od osób nie trenujących a mężczyźni wyższe wskaźniki od kobiet. 
Osoby o wyższym poziomie koherencji na ogół były sprawniejsze od osób o niższym poziomie, ale 
wykazane zależności wymagają zweryfikowania. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu poszczegól-
nych wskaźników koherencji na poziom sprawności fizycznej. 
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STRESZCZENIE  

W pracy podjęto określenie związków między poziomem poczucia koherencji a komponentami 
sprawności w ujęciu koncepcji H – R F. Z przeprowadzonych analiz zebranego materiału w losowo 
wybranej grupie studentów kieleckich wynika , że nie ujawniły się silne związki  między ww. zmien-
nymi zależnymi i niezależnymi. Przy podobnych średnich arytmetycznych  poczucia koherencji do 
występujących w innych populacjach wystąpiły różnice istotne statystycznie  tylko w niektórych 
komponentach sprawności u osobników z wysokim i niskim poczuciem koherencji. Można sądzić, że 
u badanych studentów nie było silnych zależności między dobrym samopoczuciem fizycznym a psy-
chicznym.                  

SUMMARY 

In the work a try was undertaken  to describe the relations  between sense of coherence`s level  
(positive psychical sense) contrast to fitness components  according  to the  health  related fitness  
concept. 

From the undertaken analysis of collected  material from randomly selected  group of students of 
Kielce  it  can be concluded  that no strong relations between mentioned relative variables  and irrrela-
tive  variables  appeared. 

The similar arithmetical average  values  of sense of coherence contrast to the other appearing in 
different populations showed the statistically differences essential only in particular components of 
fitness of individuals  high and low sense of coherence.  It can be claimed between  tested students 
there were no strong relations between positive psychical and physical condition.  


