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Aktywność fizyczna młodzieży wiejskiej z powiatu 
radzyńskiego
Physical activity of rural youth from Radzyń district
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Aim. To define a leisure-time budget, preferred forms of physical activity 
and factors which have the greatest influence on physical activity of rural 
youth from the Radzyń district.

Material & Method. A method of diagnostic survey with the use of the 
author’s questionnaire was applied among 309 respondents. A quota 
sampling was used for determining the size of representative sample.

Results. The results showed that the male students of comprehensive 
secondary schools had the greatest amount of leisure time at their disposal. 
The factors that mostly motivated female students to participate in physical 
activity were a desire to get a nice figure, releasing body tension and rivalry 
among peers, while in the case of male students the most important were 
having fun and good body shape. From among the forms of physical activity 
both sexes preferred walking, whereas boys additionally chose team games 
and strength sports. The factors that hindered participation in physical 
activity were the lack of free time, especially in the case of female students, 
as well as the lack of financial resources. The students of comprehensive 
secondary school indicated the problem of the lack of free time, the 
vocational secondary school students the lack of financial resources, whereas 
the students of technical secondary school also mentioned the lack of 
courage and family support.

Conclusions. Local governments, institutions and schools should intensify 
the actions which help to change the current understanding of physical 
activity by inhabitants of rural areas. Educational activities are needed, in 
which secondary school teachers play a significant role in raising awareness 
among young people about the need for their participation in physical 
activity.
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Cel badań. Określenie budżetu czasu wolnego, preferowanych form 
aktywności fizycznej oraz czynników, które w największym stopniu mają 
wpływ na uczestniczenie młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego 
w aktywności fizycznej.

Materiał i metoda. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 
z autorskim kwestionariuszem ankiety, którą przeprowadzono wśród 
309 respondentów. Przy określaniu wielkości próby reprezentatywnej 
zastosowano dobór kwotowy.

Wyniki. Najwyższy wymiar czasu wolnego posiadali uczniowie płci męskiej 
i uczący się w liceum ogólnokształcącym. Motywem do uczestniczenia 
w aktywności fizycznej w przypadku dziewcząt, była chęć uzyskania ładnej 
sylwetki, rozładowanie napięcia i rywalizacja z rówieśnikami, natomiast 
u chłopców chęć uzyskania przyjemności i wypracowanie ładnej sylwetki. 
Obie płcie preferowały spacery, natomiast chłopcy dodatkowo gry zespołowe 
i sporty siłowe. Czynnikami, które utrudniały udział w aktywności fizycznej 
to: brak wolnego czasu w przypadku uczennic i brak środków finansowych 
u uczniów. Licealiści wskazywali na problem braku wolnego czasu, 
uczniowie szkoły zawodowej na brak środków finansowych, natomiast 
uczniowie technikum dodatkowo wymienili brak śmiałości i brak pomocy 
ze strony rodziny.

Wnioski. Należy zintensyfikować wszelkie działania organów 
samorządowych, instytucji i szkół, które dotyczą zmiany aktualnego 
rozumienia aktywności fizycznej przez mieszkańców terenów wiejskich. 
Potrzebne są działania oświatowe, w których niezwykle cenna jest rola 
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w uświadomieniu i uwrażliwieniu 
młodzieży, co do potrzeby ich uczestnictwa w aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, czas wolny, bariery, młodzież 
wiejska
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Wprowadzenie

	 Aktywność	 fizyczna	 uważana	 jest	 za	 kluczowy	
element	 stylu	 życia,	 który	 ma	 wpływ	 na	 poziom	
zdrowia,	 zarówno	 w	 wymiarze	 indywidualnym,	 jak	
i	społecznym.	Styl	życia,	a	w	nim	zachowania	zdro-
wotne	to	według	Lalonde’a	[1]	czynnik	warunkujący	

w	ponad	50%	zachowanie	zdrowia,	które	jest	definio-
wane	jako	wzorzec	zachowań	ukształtowanych	przez	
dziedzictwo	kulturowe,	zachodzące	relacje	społeczne,	
czynniki	geograficzne	i	społeczno-ekonomiczne	oraz	
cechy	osobowościowe	człowieka	[2].	Trzeba	podkre-
ślić,	iż	każdy	z	nas	będąc	osobą	w	pełni	samodzielną,	
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terenach	wiejskich	powiatu	radzyńskiego,	a	uczących	
się	w	trzech	szkołach	ponadgimnazjalnych	Radzynia	
Podlaskiego	o	różnym	profilu:	liceum	ogólnokształ-
cące,	 technikum	 i	 szkoła	 zawodowa.	 Spośród	 ogółu	
ankietowanej	młodzieży	43,26%	stanowiły	uczennice,	
zaś	uczniowie	to	56,74%	badanej	populacji.	Proporcjo-
nalnie	do	liczby	uczniów	w	szkołach	ponadgimnazjal-
nych,	licealiści	stanowili	49,2%	badanych,	uczniowie	
technikum	 26,2%,	 natomiast	 szkoły	 zawodowej	
14,6%.
	 Liczbę	 uczniów	 poddanych	 badaniom	 określo-
no	 proporcjonalnie	 do	 poszczególnych	 profili	 szkół	
i	 miejsca	 zamieszkania.	 Przy	 wyliczeniu	 wielkości	
próby	 reprezentatywnej	 zastosowano	 dobór	 kwoto-
wy.	Poziom	ufności	wyznaczono	na	0,95,	szacowaną	
wielkość	frakcji	na	0,50,	a	błąd	maksymalny	ustalono	
na	 poziomie	 0,05.	 W	 ankiecie	 do	 pomiaru	 postaw	
wykorzystano	 pięciostopniową	 skalę	 Likerta,	 po	
wcześniejszym	 zastosowaniu	 procedury	 konstrukcji	
i	walidacji.	 Wyliczono	 wskaźnik	 rzetelności	 skali,	
gdzie	α	Cronbacha	wyniosła	0,85.	
	 Przy	 analizach	 statystycznych	 wykorzystano	
program	 Statistica	 8.1	 PL.	 Zastosowano	 analizę	
funkcji	 dyskryminacyjnej	 w	 celu	 rozstrzygnięcia,	
które	 zmienne	 dyskryminują	 wyłaniające	 się	 grupy.	
W	niej	zastosowano	funkcję	klasyfikacyjną	w	postaci	
wyliczenia	ich	współczynników,	które	określono	dla	
każdej	z	badanych	grup	[11].	Przed	przystąpieniem	
do	 analiz	 zbadano	 wielowymiarową	 normalność,	
sprawdzając	każdą	zmienną	pod	kątem	normalności	
rozkładu.	Założono,	że	macierze	wariancji	zmiennych	
są	homogeniczne	w	grupach.	Nieznaczne	odchylenia	
pominięto,	z	uwagi	na	duże	liczebności	respondentów	
w	poszczególnych	grupach.	W	celu	zbadania	zależ-
ności	 pomiędzy	 dwiema	 zmiennymi	 nominalnymi,	
wykorzystano	test	niezależności	χ2,	który	bazuje	na	
porównaniu	ze	sobą	wartości	obserwowanych	z	war-
tościami	oczekiwanymi	[12].

Wyniki

	 Analiza	 budżetu	 czasu	 wolnego	 młodzieży	
z	uwzględnieniem	 płci	 badanych,	 wykazała	 istotną	
zależność	pomiędzy	zmiennymi,	co	zostało	potwier-
dzone	wielkością	testu	χ2,	który	wyniósł	39,701,	przy	
p<0,001.	Zdecydowanie	większy	wymiar	czasu	wolne-
go	deklarowała	młodzież	płci	męskiej.	W	ich	przypad-
ku	budżet	czasu	wolnego	wynoszący	powyżej	6	godzin	
oraz	od	3	do	6	godzin,	deklarowała	grupa	ponad	30%	
badanych.	U	dziewcząt	ten	odsetek,	potencjalnie	był	
niższy	o	blisko	połowę.	Uczennice	w	około	30%	wy-
powiedziały	się,	iż	posiadają	czas	wolny	w	wymiarze	
do	3	godzin	dziennie.	W	tej	grupie	chłopcy	stanowili	
20%	odsetek	badanych.	
	 Również	 w	 przypadku	 analizy	 wymiaru	 czasu	
wolnego	z	uwzględnieniem	uczniów	poszczególnych	

w	sposób	indywidualny	podejmuje	decyzje,	co	do	wy-
boru	swojego	zachowania	czy	postępowania,	również	
w	stosunku	do	własnego	zdrowia	[3].
	 Etap	 edukacji	 szkolnej,	 to	 okres	 życia	 młodego	
człowieka,	w	którym	dokonuje	się	specyficzny	rozwój	
somatyczny,	rozwija	aktywność	fizyczna	oraz	kształ-
tuje	 się	 postawa	 wobec	 własnej	 aktywności	 fizycz-
nej	[4].
	 Powszechnie	 uznaje	 się,	 iż	 aktywność	 fizyczna	
uprawiana	 w	 sposób	 regularny	 zmniejsza	 ryzyko	
chorób	przewlekłych	[5],	do	których	należy	zaliczyć:	
choroby	układu	krążenia,	nadciśnienie	tętnicze,	no-
wotwory,	depresję,	cukrzycę	i	osteoporozę	[6,	7].
	 Aktywność	 fizyczna,	 to	 niezbędna	 ilość	 ruchu	
potrzebna	do	rozwoju	i	zachowania	dobrostanu	zdro-
wotnego	każdego	człowieka	i	na	każdym	etapie	jego	
życia.	Prozdrowotne	nawyki,	a	w	nich	te	dotyczące	ak-
tywności	fizycznej,	kształtują	się	już	od	najmłodszych	
lat	i	są	utrwalane	w	ciągu	życia.	Analiza	czynników,	
które	wpływają	na	poziom	aktywności	fizycznej	jest	
ważna	zarówno	w	aspekcie	poznawczym	jak	i	aplika-
cyjnym	[8].	Wydaje	się,	iż	najsilniejszy	wpływ	w	wy-
miarze	populacyjnym	na	poziom	aktywności	fizycznej	
młodzieży	ma	lokalne	środowisko	i	szkoła	[9].
	 Prowadzone	badania	dowodzą,	iż	rodzaj	zachowań	
zdrowotnych	 podejmowanych	 w	 dzieciństwie,	 jak	
również	w	młodości	w	sposób	znaczący	wpływają	na	
styl	życia	w	późniejszym	okresie.	Wobec	powyższego	
edukacja	zdrowotna,	której	istotnym	elementem	jest	
kształtowanie	 zachowań	 prozdrowotnych,	 powinna	
być	prowadzona	już	od	najmłodszych	lat	[10].

Założenia i cel badań

	 Ukazanie	postaw	młodzieży	zamieszkałej	na	tere-
nach	wiejskich	wobec	aktywności	fizycznej.	Szczegóło-
wymi	celami	było:	określenie	budżetu	czasu	wolnego	
przeznaczonego	przez	młodzież	na	aktywność	fizycz-
ną,	wyznaczenie	form	aktywności	fizycznej	preferowa-
nych	przez	tę	grupę	społeczną	oraz	skategoryzowanie	
czynników,	które	w	największym	stopniu	motywują	
młodzież	 do	 uczestnictwa	 w	 aktywności	 fizycznej.	
W	pracy	uwzględniono	również	takie	zmienne	jak	płeć	
oraz	profil	szkoły,	do	której	respondenci	uczęszczali.

Materiał i metody

	 W	badaniach	zastosowano	metodę	sondażu	diag-
nostycznego	 z	 wykorzystaniem	 autorskiej	 ankiety,	
którą	przeprowadzono	wśród	309	respondentów	uczą-
cych	się	w	szkołach	ponadgimnazjalnych	w	Radzyniu	
Podlaskim,	a	zamieszkałych	na	obszarach	wiejskich.	
Badania	 przeprowadzono	 w	 październiku	 2013	
roku.
	 Wielkość	 próby	 reprezentatywnej	 określono	
spośród	1590	uczniów,	w	tym	876	mieszkających	na	
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profili	 szkół	 wykazano	 istotną	 zależność,	 na	 pozio-
mie	p<0,001,	przy	wielkości	testu	χ2,	która	wyniosła	
39,701.	 Badania	 wskazały,	 iż	 potencjalnie	 najmniej	
czasu	 wolnego	 posiadali	 uczniowie	 technikum	
i	szkoły	 zawodowej,	 natomiast	 najwięcej	 licealiści,	
z	których	blisko	30%,	deklarowało	posiadanie	czasu	
wolnego	w	wymiarze	od	3	do	6	oraz	powyżej	6	godzin	
(tab.	I).	
	 Do	 modelu	 funkcji	 dyskryminacyjnej,	 która	
miała	 na	 celu	 wskazanie	 czynników,	 które	 w	 naj-
większym	 stopniu	 motywują	 młodzież	 do	 udziału	
w	aktywności	 fizycznej,	 weszło	 siedem	 z	 dziesięciu	
zaproponowanych.	Poza	modelem	znalazły	się	motywy	
mówiące	o:	przezwyciężaniu	swoich	słabości,	prefe-
rencji	 do	 uczestniczenia	 w	 aktywnym	 wypoczynku	
w	naturalnym	otoczeniu	oraz	hartowaniu	własnego	
ciała.	Wartość	λ	Wilksa,	która	wyniosła	0,732,	przy	
p<0,001,	 wskazała	 na	 silną	 moc	 dyskryminacyjną	
modelu	i	zachodzące	istotne	różnice	pomiędzy	bada-
nymi	grupami	zmiennych.	Największą	wartość	funkcji	
klasyfikacyjnej	wykazano	u	dziewcząt,	w	przypadku	

motywu	dotyczącego	uzyskania	ładnej	figury,	poprzez	
uczestniczenie	w	aktywności	fizycznej.	Wartość	tego	
czynnika	wyniosła	0,825	i	była	istotnie	wyższa,	przy	
p<0,001,	od	wartości	wykazanej	u	chłopców.	Rów-
nież	 wysokie	 wartości	 osiągnął	 motyw	 dotyczący	
rozładowania	napięcia,	którego	deklarowana	średnia	
wartość	okazała	się	być	istotnie	wyższa	wśród	dziew-
cząt,	 przy	 p<0,001.	 Wśród	 uczennic	 bardzo	 duże	
znaczenie	miał	również	motyw	dotyczący	rywalizacji	
z	rówieśnikami,	ze	średnią	0,627,	przy	istotnej	róż-
nicy	na	poziomie	p<0,001,	w	stosunku	do	chłopców.	
U	uczniów	 najważniejszym	 motywem,	 potwierdzo-
nym	najwyższą	wartością	funkcji	klasyfikacyjnej	był	
czynnik	dotyczący	osiągnięcia	przyjemności	z	uczest-
nictwa	w	aktywności	fizycznej.	Motyw	ten	był	istotnie	
ważniejszy,	przy	p=0,002	i	wyniósł	0,680,	przy	0,447	
w	 przypadku	 dziewcząt.	 Trzeba	 zaznaczyć,	 iż	 stała	
funkcji	 klasyfikacyjnej	 była	 wyższa	 wśród	 uczennic	
wynosząc	 3,087,	 przy	 2,600	 w	 przypadku	 uczniów	
(tab.	II).	
	 Do	 modelu	 funkcji	 dyskryminacyjnej,	 która	
wyznaczyła	czynniki,	które	w	największym	stopniu	
motywują	młodzież	do	uczestniczenia	w	aktywności	
fizycznej	 weszły	 pięć	 z	 nich.	 Poza	 modelem	 znala-
zły	 się:	 osiągnięcie	 przyjemności,	 hartowanie	 ciała,	
rozładowanie	napięcia	i	rywalizacja	z	rówieśnikami.	
Wartość	λ	Wilksa,	która	wyniosła	0,732	wskazała	na	
silną	moc	dyskryminacyjną	funkcji.	Czynnikiem	który	
osiągnął	najwyższą	wartość	funkcji	klasyfikacyjnej	był	
motyw	dotyczący	uzyskania	ładnej	sylwetki.	W	naj-
większym	 stopniu	 czynnik	 ten	 dotyczył	 licealistów	
(1,070),	w	mniejszym	uczniów	technikum	(0,876),	
natomiast	w	najmniejszym	uczniów	szkoły	zawodowej	
(0,399).	 Istotna	 różnica	 pomiędzy	 poszczególnymi	
wartościami	 była	 na	 poziomie	 p<0,001.	 Wysoką	
wartość	 funkcji	 klasyfikacyjnej	 wykazano	 również	
w	przypadku	 preferencji	 przebywania	 w	 plenerze.	
Także	w	tym	przypadku	najwyższe	wartości	wykazano	
u	 licealistów,	 u	 których	 średnia	 deklaracji	 wyniosła	
0,512.	Mniejszą	wartość	funkcji	klasyfikacyjnej	wyka-
zano	wśród	uczniów	technikum	i	szkoły	zawodowej,	ze	

Tabela I. Budżet czasu wolnego przeznaczanego przez młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych na aktywność fizyczną z uwzględnieniem płci i profilu 
szkół
Table I. Free time spent on physical activity by secondary school students, by 
gender and school profile

Płeć i profil szkoły
Budżet czasu wolnego (%)

Do 1 
godziny

Od 1 
do 3

Od 3 do 6 Powyżej 6 Razem

Uczennice 8,99 21,91 8,99 3,37 43,26

Uczniowie 6,74 16,29 18,54 15,17 56,74

Ogółem 15,73 38,20 27,53 18,54 100

χ2 Pearsona 36,803 p=0,001*

Liceum 
ogólnokształcące

4,49 17,42 11,24 11,80 44,94

Technikum 2,81 14,04 7,87 2,25 26,97

Szkoła zawodowa 8,43 6,74 8,43 4,49 28,09

Ogółem 15,73 38,20 27,53 18,54 100

χ2 Pearsona 39,701 p=0,001*

* poziom istotnej różnicy przy p<0,05
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego

Tabela II. Czynniki motywujące młodzież wiejską do uczestniczenia w aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Table II. Factors motivating rural students to participate in physical activity, by gender

Rodzaj motywu
Model analizy dyskryminacyjnej

λ Wilksa: 0,732; F(7,322)=18,183; p<0,001*
Funkcje klasyfikacyjne

Płeć

Lambda Wilksa F wprowadzenia Poziom p Uczennice p=0,432 Uczniowie p=0,568

Rywalizacja z rówieśnikami 0,796 30,462 0,001* 0,627 0,056

Uzyskanie ładnej sylwetki 0,797 30,848 0,001* 0,825 0,428

Rozładowanie napięcia 0,765 15,612 0,001* 0,704 0,373

Osiągnięcie przyjemności 0,752 9,870 0,002* 0,447 0,680

Przyzwyczajenie 0,744 6,062 0,014* 0,065 0,313

Walka ze stresem 0,742 4,978 0,026* 0,066 0,163

Stała 3,087 2,600

* poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego



289Soroka A.   Aktywność fizyczna młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego

średnimi	wynoszącymi	odpowiednio:	0,373	i	0,351.	
Przy	 istotnej	 różnicy,	 która	 wyniosła	 p=0,036,	
wyższą	 wartość	 funkcji	 klasyfikacyjnej	 rozpoznano	
wśród	licealistów	w	przypadku	motywu	dotyczącego	
przyzwyczajenia	się	do	uczestniczenia	w	aktywności	
fizycznej,	 która	 w	 ich	 przypadku	 osiągnęła	 wymiar	
0,467.	U	uczniów	technikum	funkcja	klasyfikacyjna	
uzyskała	wartość	0,275,	a	 szkoły	zawodowej	0,163.	
Przezwyciężanie	własnych	słabości	i	walka	ze	stresem	
osiągnęły	 mniejsze	 wartości	 funkcji	 klasyfikacyjnej,	
które	były	najwyższe	w	deklaracjach	uczniów	techni-
kum.	Trzeba	zaznaczyć,	iż	stała	funkcji	klasyfikacyjnej	
uzyskała	 zdecydowanie	 najwyższą	 wartość	 wśród	
licealistów	(3,666),	mniejszą	w	przypadku	uczniów	
technikum	(2,961)	oraz	najmniejszą	wśród	uczniów	
szkoły	zawodowej	(1,971)	(tab.	III).
	 Rozpatrując	 preferencje	 wyboru	 różnych	 form	
aktywności	 fizycznej,	 zbudowano	 model	 funkcji	
dyskryminacyjnej,	 do	 którego	 weszło	 pięć	 z	 ośmiu	
proponowanych.	Poza	modelem	znalazły	się	między	
innymi	takie	formy	aktywności	fizycznej	jak:	jazda	na	
rowerze,	pływanie	i	sztuki	walki.	Wielkość	λ	Wilksa	
analizy	dyskryminacyjnej	wykazała	silną	moc	dyskry-
minacyjną	funkcji.	Stała	funkcji	klasyfikacyjnej	wśród	
dziewcząt	była	wyższa	i	wyniosła	4,032,	przy	3,092	
w	 przypadku	 chłopców.	 Najwyższą	 wartość	 funkcji	
klasyfikacyjnej,	 przy	 p<0,001,	 wykazano	 wśród	
uczennic	w	formie	aktywności	fizycznej	związanej	ze	
spacerem,	której	średnia	wyniosła	1,219,	przy	0,675	
u	uczniów.	Wśród	nich	najczęściej	uprawianą	formą	
były	 gry	 zespołowe,	 których	 funkcja	 klasyfikacyjna	
wyniosła	0,714	i	była	istotnie	wyższa,	przy	p<0,001,	
od	 dziewcząt,	 u	 których	 średnia	 wartość	 osiągnęła	
wymiar	0,426.	Również	w	istotnie	wyższym	stopniu,	
przy	p<0,001,	wykazano	wśród	uczniów	preferencję	
sportów	siłowych,	w	stosunku	do	uczennic.	Zajęcia	
taneczne	to	dominacja	dziewcząt,	u	których	wartość	
funkcji	klasyfikacyjnej	wyniosła	0,487	i	przy	p<0,001,	
była	wyższa	od	wyliczonej	chłopcom.	Na	niskim	pozio-
mie	wśród	młodzieży	było	zapotrzebowanie	na	gimna-
stykę,	choć	istotnie	w	większym	stopniu	(p=0,033)	

tę	formę	deklarowały	dziewczęta.	Forma	aktywności	
fizycznej	jaką	jest	bieganie	uzyskała	wyższą	wartość	
funkcji	klasyfikacyjnej	wśród	uczennic,	która	wyniosła	
0,367,	przy	0,222	w	przypadku	uczniów	(tab.	IV).	
	 Analiza	 form	aktywności	fizycznej,	które	w	naj-
większym	stopniu	są	uprawiane	przez	uczniów	poszcze-
gólnych	profili	szkół,	wykazała	wysoką	wartość	Lambda	
Wilksa	 w	 utworzonym	 modelu	 funkcji	 dyskrymina-
cyjnej,	co	świadczy	o	jej	silnej	mocy	dyskryminacyjnej.	
W	 utworzonym	 modelu,	 oprócz	 formy	 aktywności	
fizycznej	jaką	są	sporty	walki,	pozostałe	osiem	zapro-
ponowane	w	ankiecie,	znalazły	się	w	modelu	analizy	
dyskryminacyjnej.	Wystąpiły	różnice	w	stałych	funkcji	
klasyfikacyjnej	 pomiędzy	 poszczególnymi	 profilami	
szkół,	 gdzie	 najwyższą	 wartość	 stwierdzono	 u	 licea-
listów	 (4,263),	 nieznacznie	 niższą	 wśród	 uczniów	
technikum	(3,978),	a	najniższą	w	przypadku	uczniów	
szkoły	zawodowej	(2,800).	Funkcja	klasyfikacyjna	po-
zwoliła	stwierdzić,	iż	najczęściej	wykorzystywaną	formą	
aktywności	fizycznej	przez	młodzież	są	spacery,	które	
osiągnęły	najwyższe	wartości	we	wszystkich	badanych	
grupach.	Uczniowie	technikum	osiągnęli	średnią	0,847,	
licealiści	0,740,	natomiast	uczniowie	szkoły	zawodowej	
0,630.	Również	wysokie	wartości	funkcji	klasyfikacyj-

Tabela IV. Preferowane przez młodzież ponadgimnazjalną formy aktywności 
fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Table IV. Forms of physical activity preferred by secondary school students, by 
gender

Formy 
aktywności

Model analizy dyskryminacyjnej
λ Wilksa: 0,637; 

F(7,348)=28,409; p<0,001*

Funkcje
klasyfikacyjne

Płeć

Lambda 
Wilksa

F wprowa-
dzenia

Poziom p
Uczennice 
p=0,432

Uczniowie 
p=0,568

Spacery 0,725 48,658 0,001* 1,219 0,675

Siłownia 0,688 28,427 0,001* 0,228 0,690

Zajęcia taneczne 0,707 38,860 0,001* 0,487 0,059

Gry zespołowe 0,664 15,582 0,001* 0,426 0,714

Gimnastyka 0,664 4,557 0,033* 0,154 0,083

Bieganie 0,639 1,866 1,866 0,367 0,222

Stała 4,032 3,092

* poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego

Tabela III. Czynniki motywujące młodzież ponadgimnazjalną do uczestniczenia w aktywności fizycznej z uwzględnieniem profilu szkół
Table III. Factors motivating secondary school students to participate in physical activity, by school profile

Rodzaj motywu

Model analizy dyskryminacyjnej
λ Wilksa: 0,738; F(12,969)=9,501; p<0,001*

Funkcje klasyfikacyjne
Profil szkół

Lambda Wilksa F wprowadzenia Poziom p 
Liceum Ogólnokształcące

p=0,449
Technikum
p=0,299

Szkoła Zawodowa
p=0,280

Uzyskanie ładnej sylwetki 0,879 33,384 0,001* 1,070 0,876 0,399

Przezwyciężanie swoich słabości 0,756 4,292 0,014* 0,091 0,394 0,070

Przyzwyczajenie 0,752 3,362 0,036* 0,467 0,275 0,163

Walka ze stresem 0,745 1,585 0,206 0,114 0,278 0,091

Preferencja przebywanie w plenerze 0,745 1,718 0,180 0,512 0,373 0,351

Stała 3,666 2,961 1,971

* poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
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nej	odnotowano	w	przypadku	gier	zespołowych.	Tym	
razem	najwyższe	wartości	wykazano	wśród	licealistom	
(0,711),	 nieznacznie	 niższe	 u	 uczniów	 technikum	
(0,621)	i	szkoły	zawodowej	(0,550).	Uczniowie	tech-
nikum	uzyskali	również	istotnie	wyższe	wartości,	przy	
p=0,002,	funkcji	klasyfikacyjnej	przy	uwzględnieniu	
formy	aktywności	fizycznej	jaką	jest	bieganie,	a	średnia	
uzyskała	wymiar	0,487.	Również	w	sztukach	walki,	ta	
grupa	młodzieży	uzyskała	wyższą	wartość	funkcji	kla-
syfikacyjnej,	która	wyniosła	0,422,	przy	istotnej	różnicy	
p=0,038.	Licealiści	osiągnęli	natomiast	wyższe	wartości	
funkcji	klasyfikacyjnej	w	formie	aktywności	fizycznej	
jaką	jest	pływanie,	przy	średniej	0,333	i	istotnej	różnicy	
na	poziomie	p=0,031,	oraz	w	zajęciach	tanecznych	ze	
średnią	0,297,	przy	p=0,009	(tab.	V).
	 Przy	 analizie	 barier,	 które	 w	 największy	 sposób	
wpływają	 na	 uczestnictwo	 w	 aktywności	 fizycznej,	
stwierdzono	niską	moc	dyskryminacyjną,	potwierdzoną	
wartością	λ	Wilksa,	która	wyniosła	0,922,	przy	wystę-
pującej	 istotnej	różnicy	wartości	pomiędzy	badanymi	
grupami	 na	 poziomie	 p<0,001.	 W	 modelu	 analizy	
dyskryminacyjnej	znalazły	się	dwie	zmienne,	a	miano-
wicie:	brak	wolnego	czasu,	który	to	czynnik	był	istotnie	
ważniejszy,	 przy	 p<0,001,	 w	 przypadku	 uczennic,	
o	czym	świadczy	wartość	funkcji	klasyfikacyjnej,	która	
osiągnęła	poziom	0,486	oraz	bariery	związanej	z	bra-

kiem	środków	finansowych,	która	była	ważniejsza	dla	
uczniów,	osiągając	średnią	wartość	funkcji	klasyfikacyj-
nej	na	poziomie	0,493,	przy	istotnej	różnicy	wynoszącej	
p<0,001,	w	stosunku	do	uczennic	(tab.	VI).	
	 Przy	analizie	poszczególnych	profili	szkół,	utwo-
rzono	model	funkcji	dyskryminacyjnej	w	skład	której	
weszły	trzy	zmienne	dotyczące	barier	wywierających	
wpływ	na	aktywność	fizyczną	uczniów.	Stałe	 funkcji	
klasyfikacyjnej	 były	 na	 zbliżonym	 poziomie	 przy	
wszystkich	profilach	szkół,	a	wartość	λ	Wilksa	wyniosła	
0,801,	co	może	świadczyć	o	średniej	mocy	dyskrymi-
nacyjnej	funkcji.	Najważniejszym	utrudnieniem	przy	
uczestnictwie	w	aktywności	fizycznej	 licealistów	był	
brak	czasu.	Średnia	 funkcji	klasyfikacyjnej	 tej	grupy	
respondentów	wyniosła	0,559	i	była	istotnie	wyższa,	
przy	p<0,001,	od	uczniów	pozostałych	profili	szkół.	
W	przypadku	 uczniów	 szkół	 zawodowych	 najważ-
niejszą	barierą	był	brak	środków	finansowych.	Średnia	
funkcji	klasyfikacyjnej	licealistów	wyniosła	0,523	i	była	
istotnie	wyższa,	przy	p<0,001,	od	uczniów	technikum	
i	szkoły	zawodowej,	które	wyniosły	odpowiednio:	0,398	
i	0,153.	Brak	śmiałości	to	częstsza	bariera	w	przypadku	
uczniów	technikum	i	szkoły	zawodowej,	niż	licealistów.	
Brak	 pomocy	 ze	 strony	 rodziców	 w	 organizowaniu	
aktywności	 fizycznej	 z	największą	 siłą	 deklarowali	
uczniowie	technikum	(tab.	VII).

Tabela V. Preferowane przez młodzież ponadgimnazjalną formy aktywności fizycznej z uwzględnieniem profilu szkoły
Table V. Forms of physical activity preferred by secondary school students, by school profile

Formy aktywności

Model analizy dyskryminacyjnej
λ Wilksa: 0,747

F(16,692)=6,771; p<0,001*

Funkcje klasyfikacyjne
Profil szkoły

Lambda Wilksa F wprowadzenia Poziom p 
Liceum Ogólnokształcące

p=0,449
Technikum
p=0,299

Szkoła Zawodowa 
p=0,280

Gimnastyka 0,786 8,907 0,001* 0,255 0,141 0,252

Zajęcia taneczne 0,767 4,698 0,009* 0,297 0,154 0,008

Pływanie 0,762 3,478 0,031* 0,333 0,112 0,131

Bieganie 0,775 6,417 0,002* 0,264 0,487 0,060

Spacery 0,759 2,655 0,071 0,740 0,847 0,630

Sztuki walki 0,761 3,281 0,038* 0,138 0,422 0,177

Gry zespołowe 0,757 2,432 0,107 0,711 0,621 0,550

Jazda na rowerze 0,753 1,305 0,272 0,262 0,236 0,120

Stała 4,263 3,978 2,800

* poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego

Tabela VI. Bariery mające wpływ na uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych
Table VI. Barriers hindering participation of secondary school students in physical activity, by gender

Rodzaj barier

Model analizy dyskryminacyjnej
λ Wilksa: 0,922;

F(3,350)=9,844; p<0,001*

Funkcje klasyfikacyjne
Płeć

Lambda Wilksa F wprowadzenia Poziom p Uczennice p=0,432 Uczniowie p=0,568

Brak wolnego czasu 0,975 20,335 0,001* 0,486 0,181

Brak środków finansowych 0,953 11,811 0,001* 0,259 0,493

Stała 1,438 1,143

* poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego



291Soroka A.   Aktywność fizyczna młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego

Podsumowanie

	 Badania	wykazały,	iż	najwyższy	wymiar	czasu	wol-
nego	poświęcanego	na	aktywność	fizyczną	posiadają	
uczniowie	płci	męskiej	oraz	licealiści,	co	może	świad-
czyć,	iż	te	grupy	w	sposób	racjonalniejszy	potrafią	dys-
ponować	swoim	czasem,	posiadają	mniej	obowiązków	
związanych	 z	 obciążeniami	 szkolnymi	 i	 domowymi	
lub	są	bardziej	zainteresowani	uczestnictwem	w	ak-
tywności	fizycznej.	Wystąpiły	różnice	w	preferencjach	
związanych	 z	 uczestniczeniem	 w	aktywnościach	
fizycznych.	U	dziewcząt	dominowały	spacery,	zajęcia	
taneczne	i	gry	zespołowe,	natomiast	u	chłopców	gry	
zespołowe,	zajęcia	siłowe	oraz	spacery.	Przy	wszystkich	
profilach	szkół	najczęściej	wykorzystywanymi	form-
ami	aktywności	fizycznej	były	spacery	i	gry	zespołowe,	
w	przypadku	licealistów	dodatkowo	pływanie	i	zajęcia	
taneczne,	natomiast	u	uczniów	technikum	bieganie	
i	sztuki	walki.	
	 Uważa	się,	że	w	przypadku	dzieci	silnie	związa-
nych	z	rodziną,	co	obserwuje	się	zwłaszcza	w	rodzi-
nach	 wielopokoleniowych,	 na	 terenach	 wiejskich,	
istnieje	 duże	 prawdopodobieństwo	 przejmowania	
wzorców	zachowań	rodziców	związanych	z	udziałem	
w	aktywności	fizycznej	[13].	Dotyczy	 to	zwłaszcza	
dzieci	 płci	 żeńskiej,	 które	 postrzegając	 aktywność	
fizyczną	swoich	rodziców,	a	zwłaszcza	matek,	w	przy-
szłości	będą	przenosiły	takie	wzorce	do	swoich	rodzin	
[14].	Wobec	powyższego	oraz	uwzględniając	literaturę	
przedmiotu	można	stwierdzić,	iż	aktywność	fizyczna,	
to	nie	tylko	korzyści	zdrowotne,	ale	także	potencjał	
zachowań	 kulturowych,	 związanych	 z	 dbałością	
o	zdrowie	przekazywany	swojemu	potomstwu	[15].
	 Wśród	 dziewcząt	 najważniejszymi	 czynnikami	
motywującymi	 do	 uczestniczenia	 w	 aktywności	 fi-
zycznej	 było	 uzyskanie	 ładnej	 figury,	 rozładowanie	
napięcia	 i	 rywalizacja	 z	 rówieśnikami,	 natomiast	
u	chłopców	osiągnięcie	przyjemności	z	aktywności	fi-
zycznej	i	tak	jak	u	dziewcząt	uzyskanie	ładnej	sylwetki.	
U	uczniów	wszystkich	profili	szkół	najważniejszym	
motywem	było	uzyskanie	ładnej	sylwetki,	dodatkowo	
u	licealistów	 i	 uczniów	 szkoły	 zawodowej	 podejmo-

wanie	 aktywności	 fizycznej	 w	 plenerze,	 natomiast	
u	uczniów	technikum	chęć	przezwyciężania	własnych	
słabości.	Największą	barierą	utrudniającą	uczniom	płci	
żeńskiej	uczestnictwo	w	aktywności	fizycznej	był	brak	
wolnego	czasu,	natomiast	w	przypadku	chłopców	brak	
środków	finansowych.	Licealiści	wskazują	głównie	na	
brak	wolnego	czasu,	natomiast	uczniowie	technikum	
i	 szkoły	 zawodowej	 na	 brak	 środków	 finansowych	
oraz	w	mniejszym	stopniu	na	brak	pomocy	ze	strony	
rodziny	i	brak	śmiałości.
	 Uczestnictwo	młodzieży	w	aktywności	fizycznej,	
co	ma	niewątpliwie	wpływ	na	zachowania	zdrowotne,	
jest	uwarunkowane	czynnikami	takimi	jak:	zasób	wia-
domości,	poglądy,	postawy,	 jak	również	czynnikami	
wzmacniającymi	mającymi	związek	z	zachowaniami	
prezentowanymi	 przez	 dane	 środowisko	 rodzinne,	
koleżeńskie	i	szkołę	[16].
	 Aktywność	fizyczna	jest	jednym	z	potwierdzonych	
czynników	promocji	zdrowia,	który	współuczestniczy	
w	kształtowaniu	zdrowia	człowieka,	pozytywnie	wpły-
wa	na	wydolność	fizyczną	organizmu,	przeciwdziała	
negatywnym	skutkom	cywilizacji	[17].	Mimo	iż	pro-
filaktyczna	 funkcja	 aktywności	 fizycznej	 występuje	
w	świadomości	badanej	młodzieży,	jednak	jej	realizacja	
bywa	powierzchowna	i	niekompletna.
	 Można	by	zgodzić	się	z	konkluzją	Parnickiej	[18],	
że	związek	aktywności	fizycznej	ze	zdrowiem	jest	po-
wszechnie	dostrzegany,	 jednak	nie	 jest	dostatecznie	
uświadomiony	i	przejawiany	w	zachowaniach.

Wnioski
1.	 Postawa	 wobec	 aktywności	 fizycznej	 młodzie-

ży	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 zamieszkałej	 na	
terenach	 wiejskich	 jest	 związana	 z	 kontekstem	
społeczno-kultowym	 polskiej	 wsi	 w	 którym	
ukształtowały	 się	 specyficzne	 wzorce	 ról	 spo-
łecznych	i	płciowych.	W	świadomości	młodzieży	
zamieszkałej	 na	 terenach	 wiejskich	 kondycja	
fizyczna	jest	wciąż	domeną	męską	motywowaną	
rywalizacyjnym	 wysiłkiem	 fizycznym	 w	 grupie	
społecznej.	 Dziewczęta	 kierują	 się	 głównie	 mo-

Tabela VII. Bariery mające wpływ na uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w aktywności fizycznej z uwzględnieniem profilu szkoły
Table VII. Barriers hindering participation of secondary school students in physical activity, by school profile

Formy aktywności

Model analizy dyskryminacyjnej
λ Wilksa: 0,801; F(8,696)=10,186; p<0,001*

Funkcje klasyfikacyjne
Profil szkoły

Lambda Wilksa F wprowadzenia Poziom p 
Liceum Ogólnokształcące

p=0,449
Technikum
p=0,299

Szkoła Zawodowa 
p=0,280

Brak czasu wolnego 0,911 23,909 0,001* 0,559 0,319 0,074

Brak pomocy ze strony rodziców 0,849 10,430 0,001* 0,282 0,369 0,237

Brak środków finansowych 0,840 8,568 0,001* 0,153 0,398 0,523

Brak śmiałości 0,806 1,138 0,321 0,177 0,320 0,329

Stała 1,770 1,879 1,818

*poziom istotnej różnicy przy p<0,050
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału badawczego
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tywem	atrakcyjności	fizycznej,	której	narzędziem	
jest	aktywność	fizyczna.	Nie	sposób	w	tym	mo-
mencie	 pominąć	 społecznego	 wpływu	 mediów	
i	grupy	rówieśniczej,	które	wytwarzają	stereoty-
powe	oczekiwania	płciowe,	modelując	aktywność	
fizyczną	młodzieży	szczególnie	podatną	na	wpływ	
informacyjny	i	normatywny	w	tym	etapie	życia.	

2.	 Specyficzne	dla	aktywności	fizycznej	kobiet	ogra-
niczenia,	pojawiają	się	na	poziomie	realizowania	
społecznych	oczekiwań	najpierw	w	stosunku	do	
obowiązków	rodzinnych	czy	domowych.	Czas	wol-
ny	przeznaczony	na	aktywność	fizyczną	u	kobiet	
jest	średnio	o	połowę	mniejszy	niż	u	mężczyzn,	ale	
też	w	świadomości	kobiet,	często	po	prostu	go	nie	
ma.	Taki	komunikat	uczennice	już	przyswoiły	od	
swoich	matek	i	mogą	go	przekazywać	kolejnemu	
pokoleniu.	

3.	 Niedosyt	 wzoru	 rodzicielskiej	 aktywności	 fi-
zycznej	najbardziej	odczuwali	badani	uczniowie	
technikum.	Kulturowe,	w	tym	rodzinne	wzorce	

spędzania	wolnego	czasu	na	terenach	wiejskich	
to	 spacery	 i	 tańce	 w	 przypadku	 kobiet,	 zaś	
w	przypadku	 mężczyzn	 gry	 zespołowe	 i	 zajęcia	
siłowe.	 Formy	 uprawianej	 aktywności	 fizycznej	
na	terenach	wiejskich	są	więc	mało	różnorodne	
i	zgodne	ze	stereotypami	płciowymi	.

4.	 Należy	zintensyfikować	wszelkie	działania	orga-
nów	samorządowych,	instytucji	i	szkół,	które	do-
tyczą	zmiany	aktualnego	rozumienia	aktywności	
fizycznej	przez	mieszkańców	terenów	wiejskich.	
Potrzebne	są	działania	oświatowe,	jak	też	konkret-
ne	 inicjatywy	umożliwiające	doświadczenie	bez	
względu	na	płeć,	różnorodnych	form	aktywności	
fizycznej.	Niezwykle	cenna	jest	rola	nauczycieli	
szkół	 ponadgimnazjalnych	 w	 uświadomieniu	
i	 uwrażliwieniu	 młodzieży,	 co	 do	 potrzeby	 ich	
uczestnictwa	w	aktywności	fizycznej.	Szczególnie	
wśród	 dziewcząt	 potrzebne	 jest	 propagowanie	
i	 gratyfikowanie,	 bardziej	 urozmaiconych	 form	
aktywności	fizycznej.	
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