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University students' attitudes towards health and body values 

Postawy młodzieży akademickiej wobec wartości zdrowia i ciała 

Koncepcja ćwiczenia ciała i wychowania człowieka poprzez aktywność ruchową, pojawiła się w 

znanej od starożytności maksymie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Był to jednak pogląd nie do 

końca trafny w swych założeniach, gdyż uzależniał rozwój duchowy od zdrowego ciała. Trafniejszym 

wydaje się być odwrócenie tej maksymy, co uczynił M.Demel stwierdzając, że to zdrowy duch jest 

warunkiem zdrowego i sprawnego ciała (Grabowski 2000). Teorię tą potwierdza również A. Pawłucki, 

który uważa, że człowiek rodzi się z ciałem, lecz nie rodzi się z dyspozycją osobowościową do rozu-

mienia ciała jako wartości. Dopiero z upływem czasu człowiek uświadamia sobie jak wiele w jego 

działaniach zależy od „umiejętnego” i sprawnego ciała, gdyż ono jest narzędziem wszelkiego działania 

(Pawłucki 1993). Każdy człowiek posiada ciało i psychikę, a więc jest istotą psychofizyczną. Obszar 

świadomości ciała w codziennym życiu jest dla nas zazwyczaj mało dostępny i przeważnie ograni-

czamy go do odbierania podstawowych bodźców: bólu, zmęczenia czy też satysfakcji seksualnej, nie 

zwracając uwagi na subtelniejsze doznania i stany organizmu. Uzyskując dostęp do nich stajemy się 

bardziej świadomi własnego funkcjonowania zarówno na poziomie somatycznym, jak i psychospo-

łecznym (Zaborowski 1989).  

Najbardziej wszechstronnym sposobem realizowania wartości ciała jest aktywność sportowa. sport 

jest specyficznym sposobem manipulacji ciałem, ruchem ciała, jego kontroli i techniki. Poprzez sport 

zmieniamy również wygląd zewnętrzny i świadomość własnego ciała (Heinemann 1990). Pojęcie 

sportu wytępuje w wielu supozycjach znaczeniowych i może oznaczać: sport wyczynowy (osiąganie 

jak najlepszych wyników, profesjonalizacja, widowiskowość), sport instrumentalny (realizowany w 

procesie wychowania fizycznego, rehabilitacja, rewitalizacja) i sport rekreacyjny (uprawiany dla 

przyjemności w czasie wolnym) (Winiarski 1995).  

W naszym opracowaniu sport traktujemy w sposób globalny, nie dzielimy go na wyczynowy czy 

rekreacyjny. Chcemy dowiedzieć się, czy młodzież akademicka uprawia go świadomie i czy ma to 

wpływ na ich postawę wobec wartości ciała.  

MATERIAŁ I METODA 

Badaniami objęto młodzież akademicką z Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w 

Nowym Sączu. Wzięło w nich udział 97 osób (48 studentek, 49 studentów) I i II roku, objętych obo-

wiazkowymi zajęciami z wychowania fizycznego (w sumie w zajęciach obowiazkkowych uczestniczy 

805 osób). Przewazajaca liczba badanych (81,4%) pochodzi ze sśrodowisk miejskich.W uczelni tej 

funkcjonuje 18 sekcji sportowych przeznaczonych dla ogółu studentów. WSB-NLU dysponuje nowo-

czesnymi obiektami sportowymi: halą sportową, halą tenisową, salą do aerobiku, siłownią, kortami 

tenisowymi, boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do koszykówki i siatkówki. 
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W badaniach zastosowano metodę ankiety audytoryjnej. Ankieta były anonimowe i wypełniane na 

zasadzie dobrowolności. Zastosowana technika badawcza zapewniła pełną kontrolę nad badaniami i 

na bieżąco usuwała wszystkie ewentualnie pojawiające się niejasności. Wyniki badań opracowano z 

zastosowaniem podstawowych metod statystycznych.  

WYNIKI BADAŃ 

Aktywność sportowo – rekreacyjna studentów 

Przeważająca liczba ankietowanych deklaruje pozytywne nastawienie do uprawiania sportu 

(88,7%). Większość z nich (66,0 %) uprawia sport na uczelni w ramach zajęć fakultatywnych lub w 

uczelnianym klubie AZS. Prawie połowa badanych uprawia też sport indywidualnie (47,4%). Z ich 

relacji wynika, iż zajmują się sportem raczej regularnie. Studentki poświęcają na ten cel przeważnie 2 

– 4 godziny tygodniowo, a studenci 5 – 7 godzin. Studentki chętnie grają w siatkówkę ( 22,9%), 

uczęszczają na aerobik (22,9 %) i pływają (16,7 %). Studenci z kolei preferują piłkę nożną (38,8 %) i 

koszykówkę (34,7 %). Lubią też dbać o tężyznę fizyczną, gdyż 16,3 % regularnie ćwiczy na siłowni. 

Wśród sportów uprawianych sezonowo, kobiety wybierają narciarstwo (37,5 %) i pływanie (14,6 %), 

a meżczyźni najchetniej jeżdżą na nartach (22,4 %) i snowboardzie (12,2 %). 

Pogląd badanych na wartości ciała 

W celu określenia hiararchii wartości ciała, zadaliśmy ankietowanym pytanie, którą z wartości cia-

ła ludzkiego uważają za najważniejszą Zdecydowana większość z nich za najważniejszy uważa stan 

własnego zdrowia (72,2%). Studenci przywiązują też dużą uwagę na poziom sprawności fizycznej ( 

36,7%). Mniejsze znaczenie mają dla nich takie wartości ciała jak: wysportowana sylwetka, waga 

ciała, uroda, umiejetności ruchowe. 

Większość z nich jest zadowolona z własnego ciała, jednak około 1/3 studentek ma pewne zstrze-

żenia. Zadowolone z e swojego ciała kobiety, podkreślają w ocenie takie jego cechy jak: zdrowie i 

sprawność fizyczna. Studenci lubią u siebie głównie dobry stan zdrowia. Uważają też, że w dobrym 

stanie jest ich sprawność fizyczna, umiejętności ruchowe i waga ciała. 

Prosomatyczne zachowania młodzieży akademickiej 

Kolejnym etapem prowadzonych badań była ocena atrakcyjności wyglądu własnego ciała i prefe-

rowane sposoby dbałości o jego stan. 

Zarówno w ocenie płci żeńskiej jak i męskiej, o atrakcyjnym wyglądzie decydują głównie dwie 

rzeczy: ćwiczenia fizyczne i odpowiedni ubiór. Mały procent naszych badanych nie przywiązuje wagi 

do swojego wyglądu, bądź też nie ma zdania na ten temat. 

O atrakcyjnym wyglądzie decyduje też stan naszego zdrowia, dlatego zadaliśmy naszym ankieto-

wanym pytanie, czy dbają o własne zdrowie i w jaki sposób to najczęściej robią. Aż 93.8 % badanych 

stwirrdzilo, że interesują się stanem własnego. Dbają o nie stosując systematyczne ćwiczenia fizyczne 

(48,4%), prowadząc higieniczny tryb życia (48,4%) i zdrowo odżywiająsc się(43,3%). 

W wypowiedziach dotyczących sposobów spędzania czasu wolnehgo, ponad połowa responden-

tów deklaruje aktywne formy wypoczynku. Studentki uzasadniahja to : poprawą sprawności fizycznej 

(52,1%) i poprawą samopoczucia (47,9%), poprawą sylwetki (35,4%). Studenci uważają, że uprawia-

nie sportu poprawia ich sprawność fizyczną (61,2%). Łączą też aktywny wypoczynek: z poprawą 

zdrowia (38,8%), poprawą samopoczucia (36,7%) i atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu 

(30,6%). 

Chcieliśmy się też przekonać, jaka rolę w kształtowaniu ich nastawienia do zdrowia i sprawności 

fizycznej odegrał ich udzaił w zajęciach wychowania fizycznego w ramach programu studiów. Więk-

szość studentów (81,6%) uważa, że programowe zajęcia wychowania fizycznego nie wpłynęły na ich 

stosunek do wartości ciała i aktywności ruchowej. Wśród studentek jest mniejsza rozbieżność poglą-

dów po tym względem (41,7% odpowiedziało twierdząco, a 58,3% odpowiedziało przecząco). Pozy-

tywny wpływ zajęć z wychowania fizycznego ankietowani upatruja głównie i: w poprawie sprawności 

fizycznej i samopoczucia, zwróceniu większej uwagi na swoje ciało, poznaniu różnicy między wy-

sportowanymi i nie wysportowanymi, nauką nowych umiejętności, pozyskaniem pozytywnej energii.  
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PODSUMOWANIE 

Głównym celem badań empirycznych było określenie stosunku młodzieży akademickiej do sportu, 

jako czynnika kreującego wartości zdrowia i ciała. Przeprowadzone badania określiły poziom świa-

domości studentów uczelni o profilu ekonomiczno-biznesowym w zakresie znaczenia zachowań proz-

drowotnych i prosomatycznych oferowanych przez szeroko rozumianą kulturę fizyczną. Duża różno-

rodność zajęć sportowych oferowanych przez uczelnię o bardzo dobrze rozwiniętym zapleczu sporto-

wo-rwkreacyjnym, pozwala na rozwijanie wcześniejszych zainteresowań, jak również umożliwia 

zaznajomienie się z nowymi dyscyplinami sportu. Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci 

mieli już przed rozpoczęciem nauki w szkole wyższej wyrobiony pozytywny stosunek do aktywności 

ruchowej. Edukacja fizyczna na uczelni miała korzystny wpływ szczególnie na studentki, skąd wnio-

sek, że atrakcyjne formy zajęć mogą i w wieku akademickim przełamać niechęć do uprawiania sportu. 

Spośród wzorów kultury somatycznej studenci preferują najbardziej wzór estetyczny, hedonistyczny, 

sprawnościowy i higieniczny.  
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STRESZCZENIE 

Koncepcja ćwiczenia ciała i wychowania człowieka przez ruch, pojawiła się już w starożytności., 

a jej istotę oddaje maksyma „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. Jeszcze trafniejsze wydaje się dzisiaj 

odwrócenie tej sentencji, wynikające z pełnego przekonania, że to zdrowy dych jest warunkiem zdro-

wego i sprawnego ciała. Celem niniejszego opracowania jest określenie nastawienia do sportu ( m.in. 

regularności uprawiania, preferowanych dyscyplin) – jako czynnika warunkującego zdrowie i spraw-

ność fizyczną młodzieży studiującej w uczelni o profilu ekonomicznym, posiadającej bardzo dobre 

zaplecze dla kultury fizycznej. W konsekwencji pozwoli to określić rodzaj, znaczenie i skalę zacho-

wań prosomatycznych i pro zdrowotnych w środowisku badanej młodzieży. W badaniach zastosowa-

no metodę ankiety audytoryjnej, w której dominowały pytania zamknięte. Wyniki badań opracowano 

z zastosowaniem podstawowych metod statystycznych.  

SUMMARY 

The concept of body training and education through exercise appeared in antiquity and its essence 

can be rendered by means of the maxim "a healthy spirit in a healthy body." Reversing this sentence 

seems even more accurate nowadays, which stems from a conviction 

that it is the healthy spirit that conditions a healthy and fit body. The aim of this study is to deter-

mine attitude towards sport (among others, regularity of training, preferred disciplines) – as a factor 

conditioning health and physical fitness of young people studying at a school of economics, having 

excellent facilities for physical culture. As a consequence, type, meaning and range of prosomatic and 

health-promoting behaviors among the researched youth can be determined. The method of auditorial 

questionnaire was used in the course of the research, with closed questions dominating. The results 

have been estimated using basic statistical methods.  

 


