
STRESZCZENIE 

 

Zachowania zdrowotne, są jednym z najważniejszych elementów stylu życia, 

oraz wyznacznikiem poziomu zdrowia. Kształtują się głównie  w drugiej dekadzie 

życia,  jednak już we wczesnym dzieciństwie i młodości przekazywane są w procesie 

socjalizacji przez rodziców, opiekunów, szkołę, społeczność lokalną, mass media, 

reklamę czy służby medyczne. Wyuczone w dzieciństwie i młodości wzorce, decydują 

o  zachowaniach zdrowotnych w dorosłości. 

Czas studiów to wyjątkowy okres wżyciu młodego człowieka, często wiążący 

się z podejmowaniem ważnych decyzji na przykład dotyczących zdrowia. Niestety 

młodzież akademicka, na co wskazują liczne badania, jest grupą w znacznym stopniu 

narażoną na występowanie niekorzystnych zachowań zdrowotnych. W związku z tym 

istnieje ciągła potrzeba monitorowania stanu zdrowia studentów, co będzie stanowiło 

podstawę dalszego planowania i opracowania programów profilaktycznych oraz 

projektów promocji zdrowia.  

Głównym celem niniejszej pracy była  określenie czynników ochronnych i 

ryzyka warunkujących zachowania związane ze zdrowiem w grupie młodzieży 

akademickiej.  

W pracy zastosowano pięć standardowych kwestionariuszy oraz,  autorski 

kwestionariusz ankiety. Do oceny poziomu zachowań zdrowotnych wykorzystano 

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) Juczyńskiego. Do pomiaru kryteriów 

przypisywanych zdrowiu zastosowano Listę Kryteriów Zdrowia (LKZ) Juczyńskiego. 

Za pomocą Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29) dokonano oceny ogólnego 

poziomu poczucia koherencji oraz jej trzech składników: poczucia zrozumiałości, 

poczucia zaradności i poczucia sensowności.  

Skalą Samooceny SES Rosenberga zmierzono ogólny poziom samooceny, czyli 

stosunek do własnej osoby, traktowany jako stała cecha.  

 Kwestionariusz Samooceny (STAI) Spielbergera posłużył do badania lęku jako 

stanu i cechy. 



Autorski kwestionariusz ankiety zawierał 19 pytań niezbędnych do zgromadzenia 

danych społeczno-demograficznych.  

 Badaną grupę stanowiło 465 studentów II (47,7%) i III (52,3%) roku 

studiujących na kierunkach medycznych (59,1%) i niemedycznych (49,9%) 

Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wszyscy 

respondenci byli studentami studiów dziennych. W badanej populacji większość 

stanowiły kobiety (76,1%). Wiek badanych zawierał się w przedziale od 19 do 32 lat, 

średnia wieku  wynosiła 21,9±1,4 lat. Zdecydowana większość (89,5%) uczestników 

badania, to osoby nie będące w formalnych związkach. Połowa ankietowanych 

(53,3%) mieszkała na wsi. W trakcie studiów 45,8%  badanej młodzieży mieszkało w 

domu rodzinnym, 20% na stancji w pokoju 2 lub 3 osobowych, a 18% w pokoju 

jednoosobowym. Najmniej liczną grupę stanowili studenci mieszkający we własnym 

mieszkaniu (10,8%) i akademiku (5,4%).  

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych wysunięto następujące 

wnioski: 

 Do czynników ochronnych w badanej grupie studentów zaliczyć można: 

stabilną sytuację rodzinną, stosowanie diety bogatej w owoce i warzywa, 

uprawianie aktywności fizycznej, umiejętność zarządzania czasem wolnym, 

wysoki poziom samooceny, niski poziom lęku, umiejętność radzenia sobie z 

negatywnymi emocjami i napięciem emocjonalnym. 

 Do czynników ryzyka podejmowania zachowań antyzdrowotnych w badanej 

grupie studentów należą: nieumiejętność organizacji swoich zadań związanych 

ze studiowaniem, brak umiejętności zarządzania czasem wolnym, 

niezrównoważona dieta, wysoki poziom lęku, niska samoocena, brak 

umiejętności radzenie sobie ze stresem, niski poziom aktywności fizycznej. 

 Badani studenci oceniający swoje zdrowie jako bardzo dobre mieli wyższy 

wskaźnik nasilenia zachowań prozdrowotnych. 

 Kierunek studiów nie ma wpływu na zachowania związane ze zdrowiem w 

badanej grupie studentów. 



 Najbardziej rozpowszechniony typ zachowań antyzdrowotnych wśród badanej 

młodzieży to, niezrównoważona dieta, brak umiejętności radzenia sobie ze 

stresem, brak czasu na wypoczynek i nie wystarczająca ilość snu. 

 Występuje związek pomiędzy nasileniem zachowań prozdrowotnych i 

antyzdrowotnych a samooceną w zakresie: odżywiania się, zrównoważonej 

diety, radzenia sobie z przeżywanymi emocjami i stresem oraz napięciem 

emocjonalnym.  

 Występuje statystycznie istotna zależność pomiędzy poziomem lęku a 

podejmowaniem przez studentów zachowań zdrowotnych. Studenci z niskim 

poziomem lęku częściej podejmują zachowania prozdrowotne, natomiast z 

wysokim poziomem lęku – zachowania antyzdrowotne. 

 Zidentyfikowano następujące czynniki ochronne i czynniki ryzyka 

podejmowania zachowań zdrowotnych w badanej grupie studentów. 

 Do czynników ochronnych w badanej grupie studentów zaliczyć można: 

stabilną sytuację rodzinną, stosowanie diety bogatej w owoce i warzywa, 

uprawianie aktywności fizycznej, umiejętność zarządzania czasem wolnym, 

wysoki poziom samooceny, niski poziom lęku, umiejętność radzenia sobie z 

negatywnymi emocjami i napięciem emocjonalnym. 

 Do czynników ryzyka podejmowania zachowań antyzdrowotnych w badanej 

grupie studentów należą: nieumiejętność organizacji swoich zadań związanych 

ze studiowaniem, brak umiejętności zarządzania czasem wolnym, 

niezrównoważona dieta, wysoki poziom lęku, niska samoocena, brak 

umiejętności radzenie sobie ze stresem, niski poziom aktywności fizycznej. 

 

 

 


