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Wprowadzenie

Krytyka racjonalności naukowo-technicznej, a wraz z nią kartezjańskiego rozdzielenia soma i psyche zaowocowała wzrostem społecznego zainteresowania zdrowiem i chorobą, jak również zarysowującą się już bardzo
wyraźnie w drugiej połowie ubiegłego wieku zmianą optyki postrzegania
fenomenu ludzkiego zdrowia w naukach humanistycznych i społecznych.
Zidentyfikowanie pozabiologicznych uwarunkowań zdrowia wytyczyło
nowe kierunki poszukiwań badawczych w obszarze psychologii i socjologii
oraz zapoczątkowało rozwój idei, a następnie społecznego ruchu promocji
zdrowia, w ramach której doniosłą rolę przyznano oddziaływaniom wychowawczym i edukacyjnym1. Czynniki te stały się znaczącym impulsem służącym dowartościowaniu problematyki zdrowia w pedagogice. Dorobek
myśli pedagogicznej stawiającej w centrum swojego zainteresowania ciało
i zdrowie koncentruje się głównie w obrębie pedagogiki społecznej, na której kanwie wyodrębniła się pedagogika zdrowia uznawana obecnie za jedną z podstawowych subdyscyplin wiedzy pedagogicznej (Śliwerski, 2005).
W określaniu zakresu treściowego jej podstawowej kategorii pojęciowej,
jaką jest wychowanie zdrowotne, należy zatem sięgnąć do ujęcia wychowania zaproponowanego przez Helenę Radlińską, w którym jest ono wiązane ze „wspomaganiem autonomicznych przebiegów rozwoju i wrastania” (1961, s. 362)2. Takie rozumienie wychowania opiera się na koncepcji
człowieka jako istoty biopsychospołecznej, dając tym samym podstawę do
twierdzenia, że zdrowie jest fenomenem przenikającym rzeczywistość wychowawczą i edukacyjną.
1
W niniejszej pracy jako kryterium rozróżnienia pojęć „wychowanie” – „edukacja”
przyjmuję za Krzysztofem Rubachą (2003) stopień ich ogólności i jednorodności. E du kac j ę, odnoszoną do ogółu oddziaływań służących formowaniu zdolności życiowych człowieka w całym cyklu życia (por. Milerski, Śliwerski, 2000, s. 54), będę zatem traktować jako pojęcie nadrzędne w stosunku do w ychow an i a pojmowanego jako działalność intencjonalna,
ukierunkowana na kształtowanie osobowości wychowanka.
2
W ujęciu H. Radlińskiej do zjawisk, wśród których odbywa się wychowanie (odnoszone przez autorkę do całego cyklu życia), należy zaliczyć: wzrost (rozwój osobniczy) przebiegający zgodnie z programem genetycznym, samorzutne w rast ani e w środowisko oraz
wprowa d z an i e realizowane przy udziale osób wychowujących (Radlińska, 1961, s. 78–79).
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Rozwój nurtu badań pedagogicznych ukierunkowanych na rozpoznawanie edukacyjnych kontekstów zdrowia postępował wraz z upowszechnianiem się założeń współczesnej filozofii zdrowia. Jej filarem jest podejście
holistyczne, ujmujące zdrowie w kategoriach fizycznego, psychospołecznego
i duchowego dobrostanu (well-being), którego poziom jest efektem wzajemnie ze sobą powiązanych procesów zachodzących w sferze ludzkiej biologii
i psychiki, poddawanych nieustannym wpływom różnorodnych czynników
tkwiących w szeroko rozumianym środowisku życia człowieka.
Za zasadniczą determinantę zdrowia uznaje się obecnie styl życia człowieka (Lalonde, 1974), którego konstytutywnym elementem są zachowania
związane ze zdrowiem – zarówno nawykowe, jak i intencjonalne – wpływające korzystnie na jego kondycję zdrowotną czy też antyzdrowotne. Kwestia podejmowania tychże zachowań musi być jednak zawsze analizowana
w powiązaniu z psychologicznymi mechanizmami uczestniczącymi w ich
wyzwalaniu, jak również z uwzględnieniem kontekstu środowiskowego,
otaczające bowiem człowieka środowisko fizyczne i społeczne wyznacza
niejednokrotnie zasadnicze ramy jego aktywności związanej ze zdrowiem.
Znaczenie czynników środowiskowych w warunkowaniu poziomu zdrowia
uwydatnia podejście społeczno-środowiskowe stanowiące główny punkt
odniesienia dla działań z zakresu promocji zdrowia, w którym wskazano
na czynniki i warunki ryzyka zdrowotnego, umiejscawiając je w psychospołecznym, społeczno-ekonomicznym i fizycznym środowisku życia jednostki
(por. Karski, 2007, s. 23–24). Jakkolwiek więc zdrowie człowieka jest zdeterminowane biologicznie i uwarunkowane behawioralnie, to współtworzy
ono z otaczającą rzeczywistością przyrodniczą i społeczną system, którego
elementy pozostają we wzajemnych relacjach.
W omawianym kontekście podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania
zachowań związanych ze zdrowiem oraz cechy szeroko rozumianego środowiska życia traktuję w tej pracy w charakterze z as ob ów z d rowot nych ,
które wraz z zaprogramowanym genetycznie wyposażeniem biologicznym
składają się na p otenc j ał zdrowot ny człowieka. Poziom tegoż potencjału jest warunkowany wielkością i dostępnością zasobów oraz sposobem ich
wykorzystania w procesie osiągania zdrowia jako dynamicznej równowagi
między człowiekiem i jego otoczeniem (por. Puchalski, 1990). W niniejszym opracowaniu w analizie zasobów zdrowotnych uwzględniłam zasoby
podmiotowe, związane ze sferą biologiczną i psychologiczną człowieka, oraz
zasoby środowiskowe obejmujące cechy środowiska fizycznego i psychospołecznego wraz z organizującymi je czynnikami społeczno-kulturowymi.
Takie podejście wpisuje się w socjoekologiczny model zdrowia, a zarazem
umożliwia osadzenie problematyki zdrowotnej w p arady g maci e s a luto ge ne t yczny m (Antonovsky, 1995). Jego istotą jest podkreślanie procesualnego charakteru zdrowia, które może być zdobywane, pomnażane bądź
tracone w zależności od rodzaju, specyfiki, dostępności i sposobu wykorzy-
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stania zasobów zdrowotnych natury biologicznej, osobowościowej, społecznej i kulturowej.
W ideę myślenia salutogenetycznego wpisany jest świadomy udział człowieka w budowanie własnego potencjału zdrowotnego, zgodnie ze znanym
hasłem Światowej Organizacji Zdrowia „Twoje zdrowie w twoich rękach”
(WHO, 1985). Po dj ę c i e o dp ow i e d z i a l n o ś c i z a s woj e z d row i e w y mag a j e dna k w ychowani a, które umożliwi zaistnienie w przestrzeni
aksjologicznej człowieka zdrowia jako wartości autotelicznej, odczuwanej
i realizowanej.
W pracy odwołuję się do hol ist ycznej te or i i c z ł ow i e k a j a ko j e d noś ci bi opsychosp ołecznej, przyjmuj ąc zarazem systemową
p ersp ekt y wę j ego og l ądu, polegającą na myśleniu „(...) w kategoriach
faktów i zdarzeń osadzonych w kontekście pewnych całości, które stanowią
zintegrowane układy o swoistych własnościach i relacjach” (Laszlo, 1978,
s. 40). Zakładam bowiem, że aplikacja podejścia systemowego umożliwia
pełniejsze zrozumienie fenomenu bycia człowieka w świecie, gdyż, jak pisał
Julian Aleksandrowicz (1988, s. 121):
(...) w filozofii systemów próbuje się przywrócić kontakt wyalienowanego człowieka z materialną i duchową rzeczywistością. W ujęciu systemowym człowiek
– to coś więcej niż suma komórek, tkanek i narządów. Człowiek – to także coś
więcej niż ciało i dusza. Człowiek pojmowany jako dynamiczny system funkcjonujący w sprzężeniu z innymi systemami, poddany oddziaływaniu środowiska
przyrodniczego (od najbliżej go otaczającego aż po kosmos) i społecznego i sam
na nie oddziałujący – to zupełnie inna jakość. Ekologizm i filozofia systemów
postulują taką interpretację człowieka i świata, która pozwala widzieć go jako
część skomplikowanego układu całościowego, a także rozpatrywać relacje między częściami, umożliwiając badanie warunków równowagi, czyli homeostazy.

Opieram się zatem na koncepcji człowieka, w której na gruncie filozofii systemowej stosowane jest pojęcie antroposystemu3, wokół którego koncentrują się zasadnicze pytania stawiane w ramach nauk o człowieku: o jego
miejsce w świecie istot żywych, jego rozwój w wymiarze organicznym i kulturowym oraz o antroporozwój, czyli stawanie się człowiekiem. Z perspektywy antropologii pedagogicznej pojawia się tu problem istoty rozwoju
człowieka oraz miejsca i roli w tym procesie różnorodnych czynników i mechanizmów, w tym przede wszystkim oddziaływań edukacyjnych (Schulz,
2003, s. 163), a udzielanie odpowiedzi na stawiane w jego ramach pytania
wymaga odwoływania się do wizji człowieka przyjmowanych zarówno w ramach nauk uniwersalnych, jak i szczegółowych, a wśród tych drugich prze3
W ujęciu Romana Schulza jest ono czymś więcej niż tylko odpowiednikiem pojęcia
„człowiek”, jest bowiem pozbawione elementu wartościowania, sugeruje optykę holistyczną
w spojrzeniu na człowieka oraz zawiera w sobie ideę tzw. humanosfery jako części większej
całości (2007, s. 43).
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de wszystkim do biologii, medycyny, psychologii i socjologii. Jakkolwiek
każda z tych nauk podejmuje zagadnienia dotyczące człowieka z innej perspektywy – biomedycznej, psychologicznej, społecznej, kulturowej – to wyniki ich badań mogą wnosić znaczący wkład w rozumienie świata wychowania, uzyskując w ten sposób pewną „swoistość pedagogiczną” (Ablewicz,
2003, s. 39-50). Podjęta przeze mnie w tym studium problematyka mieści
się w obszarze badań pedagogicznych na pograniczu pedagogiki zdrowia
i pedagogiki szkolnej, a w interpretacji związanych z nią zagadnień korzystam z wybranych koncepcji i pojęć funkcjonujących na terenie biologii,
nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, psychologii i socjologii.
W niniejszej pracy podejmuję b ad an i a dotyczące fe nome nu z d row i a dorast aj ącej mł o dzieży, które j es t n i eo d ł ącz n i e z wi ąz an e
z roz woj e m c z ł ow i e k a w pro c e s i e j e go d oj r z e w an i a i z ar a z e m
w ar un kuj e pr z e bi e g tegoż roz woju. Za zasadniczy punkt odniesienia przyjmuję w nich tezę, iż zdrowie młodego człowieka jest kształtowane w znaczącym stopniu przez niego samego i środowisko jego życia oraz
w powiązaniu z oddziaływaniami edukacyjnymi szkoły, która bierze istotny
udział w formowaniu podmiotowych i środowiskowych zasobów określających jego potencjał zdrowotny.
Jednym z podstawowych zadań szkoły jest promowanie zdrowia uczniów rozumiane jako umacnianie i potęgowanie ich potencjałów zdrowia.
Zadanie to znajduje uzasadnienie zarówno w przesłankach moralnych, jak
i społecznych – dobre zdrowie stwarza bowiem młodym ludziom szansę na
prowadzenie satysfakcjonującego życia i wykorzystywanie swoich potencjalnych możliwości (WHO, 1985, s. 27), jest istotnym warunkiem ich prawidłowego rozwoju i osiągnięć edukacyjnych, a zarazem stanowi zasób dla
społeczeństwa determinujący jego rozwój społeczny i ekonomiczny (Karta
Ottawska, 1986). Wiadomo jednak, że w środowisku szkolnym występuje
wiele czynników, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju oraz zdrowia
uczniów. Wymienia się wśród nich zagrożenia tkwiące w środowisku fizycznym i administracyjno-organizacyjnym szkoły, w programach szkolnych
czy też w relacjach między członkami społeczności szkolnej. Proces promowania zdrowia w szkole powinien być zatem ukierunkowany na tworzenie
środowiska społecznego sprzyjającego rozwojowi zainteresowań i kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów przy jednoczesnym uwzględnianiu ich indywidualności i podmiotowości w procesie
wychowania i kształcenia oraz udostępnianie im sprzyjających zdrowiu elementów środowiska fizycznego szkoły (Wrona-Polańska, 2006). Taki model
funkcjonowania szkoły mieści się w obszarze działań ogólnej prewencji zaburzeń holistycznie rozumianego zdrowia uczniów. Uwzględnianie w nim
strategii ukierunkowanej na propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie kompetencji społecznych wpisuje się bowiem w ogólną prewencję
zaburzeń zdrowia psychospołecznego (por. Carson i wsp., 2003, s. 997–998),
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zaś tworzenie środowiska fizycznego szkoły sprzyjającego efektywnemu zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych uczniów, potrzeby ruchu, bezpieczeństwa fizycznego, przestrzeni i rekreacji jest z jednej strony uzupełnieniem
tego wymiaru profilaktyki, a z drugiej stanowi swoistą formę zapobiegania
zaburzeniom zdrowia somatycznego.
Przyjęta przeze mnie perspektywa systemowego ujmowania zjawisk
jest podstawą do uznania, że poziom zdrowia dzieci i młodzieży jest efektem mechanizmów samoregulacji uruchamianych w przypadku zakłóceń
w funkcjonowaniu poszczególnych wymiarów/podsystemów zdrowia lub
niekorzystnych warunków otoczenia. Nawiązując do koncepcji psychologii
środowiskowej Daniela Stokolsa (1998), uznałam, że środowisko społeczno-fizyczne (socio-physical environment) szkoły można potraktować jako
kategorię transakcyjną ukazującą ucznia i środowisko szkolne w układach
wzajemnych zależności. Zależności te cechują stała i wzajemna interakcja
między uczniem a środowiskiem szkolnym, świadoma i aktywna rola ucznia
w tym środowisku oraz procesy optymalizacyjne, których podejmowanie
może służyć poprawie jego dobrostanu. W takim ujęciu środowisko i procesy psychiczne ucznia stanowią dynamiczną całość, toteż przedmiotem interwencji psychośrodowiskowych mogą być jednocześnie obiekty fizyczno-przestrzenne, środowisko psychospołeczne i cechy podmiotowe ucznia.
Stan równowagi w transakcji uczeń–środowisko szkolne można zatem uzyskiwać poprzez oddziaływanie na każdy z wymienionych elementów.
Uwzględniając w pracy całościowe podejście ekologiczne, wprowadzam
za Markiem D. Montgomerym i Jamesem L. Paulem (1982) pojęcie ekos y ste mu szkoły, przyjmując, że systemowy obraz szkoły służy pełniejszemu
zrozumieniu rzeczywistości szkolnej, kształtowaniu świadomości zawodowej nauczycieli i osiąganiu założonych przez nich rezultatów wychowania,
jak również dostarcza podstaw pojęciowo-teoretycznych w planowaniu badań naukowych nad funkcjonowaniem szkoły oraz w interpretacji i integracji ich wyników (por. Schulz, 1992, s. 67–70).
R. Schulz, pisząc o swoistości wychowania, w którym osobą zaangażowaną we wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju wychowanka jest pedagog, wskazuje, że „przedmiotem (materią) kształtowania w działalności pedagogicznej jest raczej strona psychiczna i osobowościowa niż somatyczna
człowieka”, pozycja społeczna pedagoga (w odróżnieniu od roli rodziców
jako naturalnych, biologicznych podmiotów wpływu opiekuńczo-wychowawczego wobec swoich dzieci) jest bowiem kategorią wyłącznie kulturową (2003, s. 19). Wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze biologicznym,
kulturowym i osobowym jest tu zatem realizowane przede wszystkim przez
kształtowanie osobowości. Podzielając ten tok rozumowania, a zarazem odwołując się do holistycznego i systemowego ujęcia zdrowia, koncepcji jego
wieloczynnikowych uwarunkowań (Lalonde, 1974), w której podkreślana
jest rola stylu życia, zachowań zdrowotnych i szeroko rozumianego środo-
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wiska, a także do teorii opisujących psychologiczne mechanizmy ludzkiego
zachowania, z całą mocą uznaję, że śro d ow isko s zkoły i p o dejmow an e w niej dział ania mają znac z ąc y ud z i ał w ks z t ał towan iu
z d row i a m ł o d e go c z ł ow i e k a w w y m i ar z e f i z yc z ny m , p s ych i c z ny m , sp ołe czny m i duchow y m. Podejmując badania koncentrujące
się wokół w ychowani a mło dego c z ł ow i e k a „d o z d row i a”, traktuję
wychowanie jako jeden z procesów szeroko pojętej edukacji, czyli wychowania w najszerszym całościowym znaczeniu, na które składają się „wszystkie
oddziaływania na zmianę osobowości obejmujące procesy szczegółowe rozwoju, wychowania i wpływu” (Kwieciński, 1995, s. 13). Przyjmuję, że w y chow an i e d o z d row i a , ujmowane przez Zbigniewa Kwiecińskiego jako
część „hominizacji”4, p owinno st anow ić nieo dłączny element cał o ś ci owe go pro cesu e du kac ji, która ma służyć wielostronnemu i harmonijnemu rozwojowi człowieka.
Przedmiotem badań uczyniłam z as oby z d rowot ne ucz n i ów
w w i e ku g i m n a z j a l ny m t kw i ą c e w n i ch s amych or a z w ś ro dow isku szkolny m, przyjmując, że w całym splocie czynników wpływających na niezwykle dynamicznie przebiegający rozwój młodego człowieka
na tym etapie edukacyjnym, rola szkoły jest szczególnie ważna. Szkoła nie
może być jedynie miejscem przekazywania wiedzy przedmiotowej. Jednym
z jej podstawowych zadań jest wspomaganie ucznia w rozwoju, które w swej
istocie sprowadza się do kształtowania osobowości dojrzewającego człowieka oraz udzielania mu pomocy w realizacji zadań rozwojowych i pokonywaniu trudności związanych z doświadczaniem procesów towarzyszących
fizycznemu, psychicznemu i społecznemu dojrzewaniu (por. Gaś, 1999;
Ostrowska, Surzykiewicz, 2005, s. 16). Bardziej lub mniej udane przejście
przez szkołę jako instytucję rzutuje w decydujący sposób na przebieg przyszłej drogi życiowej jednostki, stąd oczekuje się, że „(...) zorganizowany system edukacji nie zakłóci możliwości realizacji zadań rozwojowych dziecka”
(Debesse, 1996, s. 12). Przyjmuję w tym miejscu, że wspi eran i e roz woju
u c z n i ów j e s t n i e o d ł ą c z n i e z w i ą z an e z promo c j ą z d row i a , której
efektywność jest uwarunkowana z jednej strony działaniami wychowawczo-profilaktycznymi, które szkoła realizuje, opierając się na przyjętej polityce zdrowotnej, z drugiej zaś cechami jej środowiska w aspekcie fizycznym
i psychospołecznym.
Prowadzone współcześnie w naukach społecznych badania nad zdrowiem młodzieży w okresie dorastania koncentrują się z jednej strony na
diagnozie ich zachowań zdrowotnych, z drugiej zaś na podmiotowych,
4
W zaproponowanym przez Z. Kwiecińskiego „dziesięciościanie edukacji” – konstrukcie
pojęciowym, który obejmuje procesy składowe edukacji – w zakres hominizacji są włączane treści, procesy i skutki edukacyjne związane z wychowaniem zdrowotnym i higienicznym
(1995, s. 15).
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szkolnych i rodzinnych uwarunkowaniach tych zachowań (Mazur, Małkowska, Woynarowska-Sołdan, 2003; Juczyński, Ogińska-Bulik, 2006; Huk-Wieliczuk, 2007; Zawadzka, 2008; Gaweł, 2009a; Kulesza, 2011; Ostaszewski,
Rustecka-Krawczyk, Wójcik, 2011; Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011;
Kowalewska, 2012 i inni). Nie podjęto jak dotąd próby określenia poziomu
podmiotowych zasobów zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej w kontekście
oddziaływania czynników związanych z ekosystemem szkoły. Taki kierunek
analiz wybrałam w zaprezentowanych w tej pracy badaniach.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym analizuję zakres znaczeniowy pojęcia zdrowia w odniesieniu do założeń postkartezjańskiego paradygmatu patogenetycznego oraz do jego ujęcia salutogenetycznego, które przyjęłam za teoretyczną podstawę, i uznaję, że
kształtowanie zasobów dla zdrowia powinno być włączone w całościowy
proces edukacji. Zamieszczam w nim też rozważania na temat mierników
zdrowia pozytywnego w jego poszczególnych wymiarach, zakładając, że stanowią one oczekiwane rezultaty korzystnego przebiegu procesu kształtowania zdrowia w całym cyklu życia człowieka.
Rozdział drugi poświęcam analizie problematyki zdrowia w kontekście
zasobów zdrowotnych. Zostały one podzielone na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie na zasoby podmiotowe oraz zasoby środowiskowe, które odnoszę do fizycznego i psychospołecznego wymiaru środowiska życia
człowieka. Przybliżam tu również problematykę pozyskiwania zasobów
zdrowotnych na drodze oddziaływań edukacyjnych oraz analizuję związki
edukacji zdrowotnej z edukacją fizyczną, profilaktyką i promocją zdrowia.
W rozdziale trzecim scharakteryzowałam szkołę jako ekosystem,
w ramach którego są kształtowane podmiotowe zasoby zdrowotne uczniów.
Przedstawiłam w nim założenia i uwarunkowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły oraz szkolnej edukacji zdrowotnej. Poddałam też analizom środowisko fizyczne i klimat społeczny szkoły jako źródło
zasobów dla fizycznego i psychospołecznego dobrostanu dzieci i młodzieży.
W czwartym rozdziale przedstawiłam koncepcję metodologiczną autorskich badań empirycznych. Na tle przyjętej perspektywy badawczej zaprezentowałam problematykę badań, wyróżnione w badaniach zmienne i ich
wskaźniki oraz procedurę postępowania badawczego, w którym zastosowałam ilościowe i jakościowe podejście badawcze.
W rozdziale piątym, szóstym i siódmym zaprezentowałam uzyskany materiał empiryczny wraz z jego analizą i interpretacją.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych w końcowej części pracy zamieściłam wnioski dla praktyki i polityki zdrowotnej w szkole w kontekście jej udziału w kształtowaniu zasobów
zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej.
Składam serdeczne podziękowania za cenne uwagi i sugestie Recenzentowi tego opracowania, prof. nadzw. dr. hab. Czesławowi Lewickiemu. Pragnę
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wyrazić także wdzięczność Profesorom: Krystynie Ablewicz, M. Marcie Urlińskiej i Franciszkowi Wojciechowskiemu za udzielane mi w trakcie pisania
monografii wsparcie, zarówno intelektualne, jak i emocjonalne, oraz życzliwe konsultacje i cenne wskazówki, które przyczyniły się do udoskonalenia
zawartych w niej wywodów.
Autorka

Rozdział I. Zdrowie jako przedmiot dyskursu
w pedagogice

Pojęcie zdrowia funkcjonuje w nauce już od czasów starożytnych, jest też
– ze względu na egzystencjalny charakter zawartych w nim treści – od niepamiętnych czasów zakotwiczone w ludzkiej świadomości. Znamienne jest
przy tym to, że zarówno w nauce, jak i w świadomości potocznej jego rozumienie bywa bardzo zróżnicowane. Wielość spotykanych współcześnie
w literaturze definicji i ujęć zdrowia rodzi z jednej strony potrzebę dokonania ich krytycznego przeglądu, z drugiej zaś dostarcza bogatego zaplecza
teoretycznego, które może zostać wykorzystane do analizy pojęcia zdrowia
i interpretacji jego uwarunkowań z perspektywy pedagogicznej.
Spotykane na gruncie medycyny, filozofii, nauk społecznych czy też myślenia zdroworozsądkowego sposoby definiowania zdrowia można przyporządkować do dwóch, zdecydowanie w swych założeniach odmiennych,
ujęć: biomedycznego bądź holistycznego. W ujęciu biomedycznym zdrowie
jest traktowane jako stan braku choroby i dolegliwości, a jego zasadnicze
uwarunkowania upatrywane są w sferze biologii człowieka. Model ten wiąże
się z rozpatrywaniem zdrowia z perspektywy choroby, co w konsekwencji
oznacza koncentrację na etiologii, patogenezie5 i terapii, wyznaczając tym
samym ramy paradygmatu (rozumianego w ujęciu zaproponowanym przez
Thomasa Kuhna6) patogenetycznego. Zdecydowanie szerszą perspektywę
fenomenu zdrowia proponują te jego ujęcia, które się odwołują do idei holizmu. Za punkt odniesienia przyjmuje się w nich koncepcję człowieka jako
jedności biopsychospołecznej. W centrum rozważań jawi się tu zdrowie we
wszystkich jego nawzajem się przenikających i oddziałujących na siebie wy5
Mianem patogenezy (gr. pathos – cierpienie) określa się w naukach medycznych proces
powstawania i przebiegu choroby (tzw. wywód chorobowy) uwzględniający zaburzenia morfologiczne i fizjologiczne na różnych poziomach organizacji ustroju (molekularnej, komórkowej itd.).
6
W ujęciu Thomasa Kuhna paradygmat jest pojęciem szerszym niż teoria – jest to nie
tylko sposób rozumienia struktury świata i praw naukowych, ale nade wszystko obowiązująca
dla dyscyplin naukowych matryca określająca wzorcowe rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych oraz podstawa codziennej praktyki naukowej (Kuhn, 2001, s. 33–37).
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miarach oraz złożony kompleks czynników natury biologicznej, psychicznej
i społecznej, które je warunkują. Zdrowie jest tu zatem traktowane dynamicznie i stanowi funkcję wielkości, dostępności i stopnia wykorzystywania
przez człowieka zasobów tkwiących w nim samym i w otaczającym go środowisku. Mamy tu więc do czynienia z konkurencyjnym do podejścia patogenetycznego, opartym na modelu salutogenezy Aarona Antonovsky’ego7,
paradygmatem salutogenetycznym (łac. salus – zdrowie), w ramach którego
można sformułować antynatawistycznie brzmiącą tezę o możliwości pozyskiwania przez człowieka zdrowia na drodze kształtowania podmiotowych
i środowiskowych zasobów zdrowotnych. Stanowi ona zasadniczy punkt odniesienia teoretycznie i praktycznie zorientowanej pedagogiki zdrowia.

1.1. Zdrowie w ujęciu biomedycznym
Źródeł biomedycznego modelu zdrowia upatruje się w filozofii kartezjańsko-newtonowskiej, której założenia na tyle trwale ukierunkowały myśl
naukową na trzy kolejne wieki, że leżące u jego podstaw podejście zyskało
w literaturze miano paradygmatu nauki o zdrowiu. Zgodnie z koncepcjami
deskryptywnymi w ramach takiego biomedycznego ujęcia choroba jest traktowana jako zjawisko charakteryzujące się zaburzeniami w funkcjonowaniu
ludzkiego ciała jako organizmu biologicznego, traktowanymi jako istotne
odchylenie od normy (Sokołowska, 1986, s. 15) określonej w kategoriach
medycznych i wywodzonej z aktualnie obowiązujących, udowodnionych na
miarę rozwoju nauki w danym okresie, praw fizjologii. W odniesieniu do
zdrowia jest tu natomiast stosowana definicja negatywna, której treść zawiera się w, potwierdzonym obiektywną diagnozą lekarską, zaprzeczeniu obecności dysfunkcji – „zdrowie to brak choroby”.
Biomedyczny model zdrowia nawiązuje w swoich założeniach do stwierdzenia Kartezjusza mówiącego, że „(...) oto Ja, czyli dusza, dzięki której
jestem tym, czym jestem, jest całkowicie odrębna od ciała i jest nawet łatwiejsza do poznania niż ono, a nadto, gdyby nie było wcale ciała, dusza nie
przestałaby być tym wszystkim, czym jest” (Descartes, 1988, s. 39). Głoszonej przez filozofa zasadzie odrębności myśli i rozciągłości towarzyszy jednocześnie, niezmiernie brzemienna w skutki dla medycyny i filozofii zdrowia,
wizja przyrody jako maszyny. Wizja ta, dopełniona dowodami matematycznymi Isaaca Newtona, stała się fundamentem zaadaptowanej przez naukę
7
Model salutogenezy został przedstawiony przez A. Antonovsky’ego po raz pierwszy w roku 1979: A. Antonovsky (1979). Health stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. Z jego pełną wersją zapoznać się też można w pozycji tegoż autora, przetłumaczonej
w 1995 roku na język polski, pod tytułem Rozwikłanie tajemnicy zdrowia (przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995).
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teorii mechanistycznej. W tym też duchu należy rozumieć Kartezjańskie
przekonanie, iż ludzkie ciało można traktować jako „(...) maszynę, która
jako wykonana ręką Boga jest nieporównanie lepiej urządzona i ma w sobie ruchy bardziej zadziwiające aniżeli jakakolwiek z maszyn wymyślonych
przez człowieka” (tamże, s. 65). Praktyczną konsekwencją przyjęcia tych
założeń okazało się uznanie, że każda choroba ma określoną, możliwą do
precyzyjnego zdiagnozowania i zlokalizowania w ludzkim ciele przyczynę,
której usunięcie stanowi warunek wystarczający do pełnego wyzdrowienia.
Niewątpliwie Kartezjusz przyczynił się do zmodyfikowania dróg rozwoju
medycyny, sprawiając bowiem, iż odwróciła się ona od podejścia uznającego „zakorzenienie umysłu w ciele” (Damasio, 1990, s. 280), zdynamizował
rozwój wąsko wyspecjalizowanej medycyny „naprawczej”. Jest to niezaprzeczalnie niezwykle cenne z punktu widzenia walki z chorobą, jednak prowadzi do niejednokrotnie znacznego redukcjonizmu na poziomie patogenezy,
przejawiającego się pomijaniem zjawisk i procesów natury psychosomatycznej, które mogą współtworzyć przyczynę i obraz schorzenia głównego. Taki
sposób rozumienia zdrowia nie wytrzymuje też próby czasu wobec problemów zdrowotnych, w których etiologii mają swój udział zdobycze współczesnej cywilizacji8. Identyfikowanie etiologii wszelkich zaburzeń z cielesnym wymiarem egzystencji oraz upatrywanie potencjału zdrowotnego
człowieka jedynie w jego biologii implikuje bowiem tezę o jego bezsilności
wobec wszechobecnych dla zdrowia zagrożeń, przy jednoczesnym przyznawaniu zasadniczego znaczenia w kształtowaniu poziomu zdrowia przedstawicielom profesjonalnej medycyny oraz terapii opartej na specjalistycznych
metodach „naprawczych”.
Równolegle z obowiązującym w nauce paradygmatem patogenetycznym przez niemal trzy stulecia, aż do późnych lat XX wieku, ten względnie
stabilny, zmedykalizowany system przekonań na temat zdrowia i choroby
funkcjonował w świadomości społecznej znacznej części społeczeństw cywilizacji zachodniej. Odnosząc ten fenomen do koncepcji paradygmatu zaproponowanej przez Fritjofa Caprę9, można zaryzykować twierdzenie, że
biomedyczny model zdrowia zyskał wręcz status paradygmatu społecznego.

8
Wykazanie zależności między dynamiką występowania niektórych chorób a czynnikami chorobotwórczymi, których pojawienie się i nasilenie jest przyczynowo powiązane z postępem cywilizacyjnym, jest podstawą wyróżnienia w klasyfikacji chorób grupy tzw. chorób
cywilizacyjnych.
9
W ujęciu F. Capry pojęcie paradygmatu może być odnoszone do świadomości społecznej i oznacza wówczas „(...) zbiór idei, wartości, spostrzeżeń i praktyk podzielanych przez
społeczeństwo tworzące własną wizję rzeczywistości, będącą podstawą jego organizacji. Aby
w ogóle mówić o paradygmacie, musi on być podzielany przez całą społeczność. Poszczególne jednostki mogą mieć własny światopogląd, ale paradygmat to coś, co podziela cała społeczność” (Capra, 1995, s. 62).
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Naturalną konsekwencją obowiązywania paradygmatu patogenetycznego było ukształtowanie się profilu edukacji zdrowotnej, który był skoncentrowany przede wszystkim na przekazywaniu informacji o chorobie,
zaś upowszechnianiu przekonania, że zdrowie jest determinowane jedynie
czynnikami natury biologicznej (wyposażeniem genetycznym i wrodzonymi dyspozycjami psychosomatycznymi) oraz skutecznością zabiegów leczniczych, towarzyszyło całkowite pomijanie jego uwarunkowań pozabiologicznych i niedopuszczanie możliwości uwzględniania w kształtowaniu
poziomu zdrowia kontekstu środowiskowego oraz aktywności własnej jego
posiadacza. Podejście to zaczęło się zmieniać wraz z odkryciem w późnych
latach 40. ubiegłego wieku behawioralnych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (Kuch, 1994), dopiero jednak ukonstytuowanie się idei promocji zdrowia zaowocowało w teorii i praktyce edukacji zdrowotnej wyraźnym
przesunięciem akcentu na zdrowie oraz jego podmiotowe i środowiskowe
determinanty.
Oparte na filozofii kartezjańskiej podejście biomedyczne sankcjonuje
bierność humanistyki i nauk społecznych w zakresie problematyki związanej ze zdrowiem. Nie oparła się jej też pedagogika, czego wyrazem jest
utrzymywanie się w niej „niszowej” pozycji zdrowia niemal do końca lat
80. ubiegłego stulecia. Uczynienie zdrowia, jako kategorii odrębnej od choroby, przedmiotem poszukiwań badawczych w naukach humanistycznych
i społecznych, w tym także w pedagogice, stało się możliwe wraz ze zmianą
paradygmatu – odejściem od mechanistycznego traktowania człowieka na
rzecz ujmowania go w sposób holistyczny, jako istoty biopsychospołecznej.
Zaowocowało to pojawieniem się naukowych koncepcji zdrowia nawiązujących do ekologii człowieka i humanistycznych nurtów w medycynie oraz
zapoczątkowaniem trwającej do dziś „ery postmedycznej” w naukowym
dyskursie wokół spraw zdrowia. W dyskursie tym znaczący głos przypada
dziś naukom o edukacji.

1.2. Zdrowie w ujęciu holistycznym i systemowym
Współczesne naukowe koncepcje zdrowia, formułowane na terenie nauk
medycznych, humanistycznych i społecznych, opierają się w swoich podstawowych założeniach na idei holizmu, zgodnie z którą rzeczywistość jest pojmowana w kategoriach zintegrowanych całości. W nawiązaniu do takiego
sposobu myślenia o zdrowiu przyjmuję, że jest ono zjawiskiem konstytuowanym przez wzajemnie ze sobą powiązane wymiary – fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, a zarazem pozostającym pod wpływem szeroko
rozumianego, to jest fizycznego, przyrodniczego, społecznego i kulturowego
środowiska życia człowieka (por. Capra, 1987, s. 263–276). W analizach fe-
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nomenu zdrowia odwołuję się przy tym do podejścia systemowego, w którym badane zjawiska są traktowane kompleksowo w swoich wewnętrznych
i zewnętrznych zależnościach (por. Duraj-Nowakowa, 1992, s. 57; Habr, Veprek, 1976, s. 12).
Za teoretyczną podstawę rozumienia zdrowia przyjmuję antymechanistyczną koncepcję systemowego ujmowania istot żywych, której niekwestionowanym twórcą i liderem był Ludwig von Bertalanffy, autor teorii organizmowej w biologii opisanej w fundamentalnym dziele Theoretische Biologie
(1932) oraz ogólnej teorii systemów, którą wyłożył w roku 1968 w General
System Theory. Foundations, Development, Applications. Podstawowym elementem jego teorii był postulat antymechanistycznego i antyredukcjonistycznego traktowania organizmów żywych jako zorganizowanych dynamicznych całości. Jak twierdził Bertalanffy, „organizmy nie są maszynami”,
ponieważ „zmechanizowany organizm nie byłby zdolny do reagowania na
nieustannie zmieniające się warunki w świecie zewnętrznym” (1984, s. 252).
Głoszona przez niego idea całościowości organizmów żywych oznaczała, że
poszczególne ich części i procesy pozostają we wzajemnej interakcji, a zatem
można je określić jedynie na drodze poznania ich miejsca w całości. Ważnym elementem teorii Bertalanffy’ego była koncepcja organizmu żywego
jako systemu otwartego pozostającego w stanie (quasi)-stabilności, w którym materia i energia w sposób ciągły krąży między nim a otaczającym go
środowiskiem. Taki model systemu otwartego przeciwstawił mechanistycznej koncepcji przyrody sprowadzającej zdarzenia do liniowych łańcuchów
przyczynowych (tamże, s. 156, 190).
Na kanwie idei holizmu i myślenia systemowego wypracowane zostały
na gruncie nauk społecznych biopsychospołeczne modele zdrowia – model socjomedyczny, socjoekologiczny i holistyczno-funkcjonalny – których
założenia wnoszą bezcenny wkład do teoretycznych podstaw jego promocji
oraz edukacji zdrowotnej.
Podstawowe założenie modelu holistyczno-funkcjonalnego mówi, że organizm człowieka stanowi integralną, systemowo uorganizowaną całość
podlegającą zasadom regulacji i samoregulacji, powiązaną systemowo ze
środowiskiem. Zdrowie jest tu rozumiane jako proces adaptacji zmierzający
do zachowania dynamicznej równowagi między wymaganiami organizmu
a wpływami środowiska, którego efekt jest funkcją tkwiących w człowieku
i jego otoczeniu zasobów i deficytów (Heszen, Sęk, 2007, s. 63–64). Zdrowie
i choroba nie są zatem traktowane opozycyjnie, ale opisywane przez określenie ich pozycji na jednowymiarowym kontinuum z d row i e – ch orob a
(Antonovsky, 1995). Model ten dobrze ilustruje definicja zdrowia Juliana
Blicharskiego, zgodnie z którą jest to
(...) samosterujący proces utrzymywania równowagi między zjawiskami powstawania (anaboliza) i rozkładu (kataboliza) – w płaszczyźnie somatycznej,
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integracji i dezintegracji – w płaszczyźnie psychicznej, otwarcia się (syntonia)
i zamknięcia (dystonia) – w płaszczyźnie społecznej oraz równowagi między tymi
trzema płaszczyznami w granicach przyjętych za normalne (za: Aleksandrowicz,
1988, s. 18).

W modelu socjoekologicznym szczególny nacisk kładzie się na systemowe powiązania między holistycznie rozumianym człowiekiem a jego światem fizycznym i społecznym, który przenika tzw. pola uwarunkowań zdrowia. Zgodnie z koncepcją Marka Lalonde’a (Lalonde, 1974) w polach tych
lokuje się czynniki biologiczne, zachowania człowieka związane ze zdrowiem, środowisko fizyczne i społeczno-kulturowe oraz profesjonalną opiekę
medyczną. Jednocześnie przyjmuje się, że w człowieku oraz pozostającym
z nim w systemowych relacjach szeroko pojętym środowisku tkwią potencjały zdrowia, które uczestniczą w procesie osiągania dynamicznej równowagi, traktowanej tu jako podstawowy wskaźnik zdrowia.
Założenia modelu socjoekologicznego ilustruje opracowana w latach 80.
w Departamencie Zdrowia Publicznego w Toronto tzw. Mandala zdrowia
(Hancock, Perkins, 1985), w której zawarto koncepcję zdrowia ujętą z perspektywy ekologicznej. Jest tu ono pojmowane jako jedność obejmująca wymiar fizyczny, intelektualny i duchowy, która pozostaje w polu wzajemnych
zależności z biosferą, kulturą, społecznym kontekstem życia, stylem życia
i stworzonym przez człowieka środowiskiem życia.
Konstrukcja mandali umożliwia poszukiwanie zależności pomiędzy różnymi systemami uczestniczącymi w procesie równoważenia potrzeb jednostki i wymagań otoczenia. Uwzględnione w niej powiązania wskazują na
szczególną rolę fizycznego i psychospołecznego środowiska życia człowieka,
które można poddać analizie w odniesieniu do ich bezpośredniego oraz pośredniego udziału w kształtowaniu zdrowia, przy czym w tym drugim przypadku czynniki środowiskowe stanowią kontekst podejmowanych przez
niego zachowań zdrowotnych i stylu życia.
Na gruncie pedagogiki polskiej koncepcja związku człowieka ze środowiskiem jego życia została szeroko opisana przez Helenę Radlińską, która
wpisała w założenia pedagogiki społecznej tezę głoszącą, że funkcjonowanie
i rozwój człowieka warunkowane są środowiskiem, a zarazem środowisko
jest przez niego kształtowane. W określonym przez nią przedmiocie badań
pedagogiki społecznej można wręcz odczytać akcenty podejścia systemowego, kiedy pisze, że nauka ta „(...) zajmuje się stosunkiem jednostek i grup do
środowisk życia (przyrodniczego, kulturowego i osobowego) oraz ich rolą
jako składników środowisk i czynników przemian” (1961, s. 366).
Biorąc pod uwagę cały splot różnorodnych czynników pozostających
w relacjach ze zdrowiem człowieka, w swoich badaniach przyjmuję, że w jego
kształtowaniu, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych, ważną rolę odgrywa „prozdrowotnie” ukierunkowana edukacja, która zarówno w swoich
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założeniach, jak i w warstwie realizacyjnej uwzględnia promowanie zdrowia wychowanka. Zakładam przy tym, że wszelkie rozważania pedagogiczne
nad zdrowiem mają swój pełny sens jedynie wówczas, gdy jest ono traktowane całościowo, w myśl przyjętej na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia
w Nowym Jorku w 1946 roku preambuły Konstytucji Światowej Organizacji
Zdrowia10, w której zapisano: Health is a state of complete physical, mental
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity (zdrowie to fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak choroby).
Z drow i e f izyc zne, utożsamiane z funkcjonowaniem ludzkiego ci ał a,
z racji swojego ustrukturowania organicznego stanowi zasadniczo kategorię
biomedyczną. W naukach przyrodniczych, w tym głównie biologii i medycynie, przyjmuje się, że zdrowie fizyczne to stan cechujący się prawidłowością budowy i czynności wszystkich tkanek i narządów, wewnętrzną
równowagą oraz zdolnościami adaptacyjnymi zapewniającymi wydolność
biologiczną organizmu w odpowiedzi na zmieniające się parametry zewnętrznego i wewnętrznego środowiska. Subiektywną percepcję zdrowia fizycznego wiąże się natomiast z doświadczaniem przez człowieka jego cielesności jako podstawowej zasady życia, której pozytywne przejawy wyrażają
się zdolnością do podejmowania wysiłku fizycznego i odczuciem siły witalnej. Jednocześnie przyjmuje się, że poziom zdrowia somatycznego nie tylko
jest zdeterminowany przez czynniki endogenne (genetyczne, wiek, płeć), ale
warunkują go także czynniki natury egzogennej związane z oddziaływaniem
środowiska przyrodniczego i fizycznego oraz realizowanym przez człowieka
stylem życia. W odniesieniu do tego ostatniego w piśmiennictwie podkreśla się, że podstawowym warunkiem zdrowia fizycznego w każdej fazie życia
jest podejmowanie aktywności ruchowej, która decyduje o sprawności i wydolności fizycznej, stąd zdrowie fizyczne bywa też utożsamiane z kondycją
fizyczną człowieka (por. Drabik, Resiak, Ziółkowski, 2010).
Jakkolwiek ludzkie ciało stawiane jest w centrum zainteresowań nauk
biomedycznych, to zjawisko ap ote oz y c i a ł a w kulturze współczesnej dało
impuls do odwrotu od koncepcji „człowieka bezcielesnego” (Bauman, 1995,
s. 70) w naukach humanistycznych i społecznych oraz ugruntowało pozycję ciała w „naukach o kulturze”. W rozważaniach nad edukacją ludzkiemu
ciału nadawany jest status wartości kulturowej i egzystencjalnej11. Podkre10

Preamble to the Constitution of the World Health Organisation as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the
representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organisation, no. 2, p. 100)
and entered into force on 7 April 1948.
11
O pedagogicznych kontekstach ciała jako wartości kulturowej pisze między innymi
Zbyszko Melosik (Tożsamość, ciało i władza: teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne;
Kryzys męskości w kulturze współczesnej i in.), Aleksander Nalaskowski (Szkoła wobec cielesności dziecka. W: A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji i in.), Andrzej Pawłucki (Wychowanie
jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała i in.), Mirosław

24

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

śla się w nich, że „człowiek jest ciałem, ale jednocześnie ma ciało” (Cagigal, 1995, s. 17), i wskazuje na potrzebę udziału szkoły w kształtowaniu od
najmłodszych lat „świadomości cielesno-umysłowej” jako jednego z warunków harmonijnego rozwoju (Przyborowska, 2010). W pełni podzielając takie zakotwiczenie ciała w naukach pedagogicznych, przyjmuję, że jest ono
zjawiskiem antropologicznym, które nie może być pominięte w edukacji.
Wzajemne powiązania pomiędzy wymiarami zdrowia są szczególnie wyraźne w odniesieniu do relacji między stanem somatycznym organizmu, to
jest między ciałem człowieka, a jego funkcjonowaniem na płaszczyźnie psychospołecznej.
Pojęcie zdrow i a sp ołe cznego jest wiązane z klasycznym dziełem
ojca socjologii zdrowia, Talcotta Parsonsa, który zdefiniował zdrowie jako
„(...) stan, w którym jednostka wykazuje optymalną umiejętność pełnienia
ról i zadań wyznaczonych jej przez proces socjalizacji” (1969, s. 68). Podstawowe wyznaczniki tak określonego zdrowia są odnoszone do sprawności
funkcjonalnej oraz psychofizycznej gotowości do realizowania wyznaczonej
jednostce społecznej roli (ucznia, rodzica, małżonka, pracownika itp.). Na
gruncie socjologii medycyny podejmowane są próby konstruowania socjomedycznych wskaźników stanu zdrowia opartych na kryteriach sprawności funkcjonalnej i aktywności społecznej. Wskaźniki te obejmują działania
ukierunkowane na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych (spożywanie posiłków, poruszanie się, wykonywanie czynności toaletowo-higienicznych itp.) oraz czynności, które można traktować jako wyznaczniki
zadań i ról społecznych przynależnych danej kategorii wiekowej, płci czy
kondycji zdrowotnej (Tobiasz-Adamczyk, 2000, s. 97).
W zakres zdrowia społecznego włączane są również obszary dotyczące
interakcji społecznych jednostki i wówczas wiąże się je z osiąganiem swoistej
syntonii w relacjach człowieka z otoczeniem społecznym, przy czym za kryterium tego społecznego współbrzmienia przyjmuje się obopólną satysfakcję
uczestników tych interakcji (Demel, 2008, s. 12–13). Przy takiej interpretacji
pozytywnym miernikiem tego wymiaru zdrowia będzie dysponowanie odpowiednim poziomem kompetencji społecznych, które są kształtowane w toku
doświadczeń życiowych oraz oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych.
Podkreśla się przy tym szczególną rolę edukacji szkolnej, wskazując, że jednym z przypisanych jej zadań jest promowanie zdrowia społecznego przez
stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających treningowi umiejętności
społecznych uczniów oraz kształtowanie świadomości społecznej w zakresie
mechanizmów rządzących relacjami interpersonalnymi (por. Drabik, Resiak,
Ziółkowski, 2010; Kudryńska, Mitoraj, Pogan, 2002).
Kowalski i Mariusz Drożdż (Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych: (edukacja przez „codzienność telewizyjną”)) i inni. Szerokie rozważania na temat ci a ł a j a ko k ategor i i p e d a gog i c z n e j podejmuje zaś Piotr Błajet w książce Ciało jako kategoria pedagogiczna.
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Podejmowane na gruncie medycyny, filozofii i nauk społecznych zagadnienie sposobu rozumienia pojęcia zdrow i a ps yc hicznego oraz
ustalanie jego zakresu jest niezwykle ważne zarówno z teoretycznego, jak
i praktycznego punktu widzenia. Wynikające z tych rozważań ustalenia dostarczają bowiem wskazówek w zakresie kształtowania świadomości społecznej i praktyki społecznej w dziedzinie zdrowia (John-Borys, 2006).
W zależności od przyjętych założeń teoretycznych pojęcie zdrowia psychicznego bywa interpretowane na wiele sposobów. W ujęciach tradycyjnych, opartych na modelu biomedycznym, zaznacza się tendencja do
rozumienia go jako stanu względnie statycznego określanego za pomocą
definicji negatywnej – jako braku choroby psychicznej. We współczesnych
koncepcjach zdrowia psychicznego kładzie się natomiast nacisk na poszukiwanie jego wskaźników pozytywnych, które świadczą o prawidłowym
rozwoju osobowości, pozytywnej adaptacji do zmieniających się warunków
życia czy psychicznym dobrostanie umożliwiającym sprawne i satysfakcjonujące jednostkę funkcjonowanie w codziennym życiu.
W ujęciu Barbary Woynarowskiej w zakres pojęcia zdrowia psychicznego należy włączyć zd row ie umysł owe (mentalne), obejmujące zdolność
do realizacji potencjału intelektualnego jednostki, oraz z d row i e e mo c j o na lne, które się wyraża zdolnością kontrolowania emocji (w tym ich rozpoznawania oraz wyrażania w sposób akceptowany społecznie, a zarazem
zapewniający jednostce poczucie komfortu) i radzenia sobie z trudnościami, stresem, napięciem, depresją i lękiem (2007, s. 30). Podejście to koresponduje z funkcjonalną definicją zdrowia psychicznego Krystyny Ostrowskiej głoszącą, że
(...) zdrowie psychiczne jest wieloczynnikowym dynamicznym systemem zapewniającym sprawne funkcjonowanie struktur poznawczych, emocjonalnych,
działaniowych i w konsekwencji zapewniającym zdolność zaspokajania potrzeb,
realizację celów i dążeń; więź z innymi; rozpoznawanie, wybór i wykorzystywanie informacji istotnych dla utrzymania i rozwoju człowieka jako człowieka
(1998, s. 134).

Jedną z propozycji określenia zakresu pojęcia zdrowia psychicznego
w naukach społecznych jest zastosowanie nieklinicznych wskaźników psychicznego dobrostanu, w których obrębie bierze się pod uwagę pozytywne
i negatywne miary stanów psychicznych (poczucie szczęścia, zadowolenie
z życia, depresja, skłonności samobójcze), wolę życia, subiektywne oceny
jakości życia, wskaźniki behawioralne (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, radzenie sobie ze stresem) oraz kontekst sytuacji życiowej (natężenie stresu życiowego, wsparcie społeczne) (Czapiński, 1998).
Z perspektywy nauk o edukacji szczególnie przydatne wydają się koncepcje zdrowia psychicznego, w których za najważniejszy jego atrybut uznaje się zdolność do pozytywnego rozwoju osobowości. W takim ujęciu zdro-
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wie psychiczne związane jest z dążeniem do samorealizacji, kształtowaniem
się systemu wartości i osiąganiem celów życiowych. Kazimierz Dąbrowski,
przyjmując tezę o rozwijającym się zdrowiu psychicznym, definiuje je jako
„(...) zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości
i wartości” (1981a, s. 29). Jednakowoż, zgodnie z jego koncepcją, dobór
wskaźników oceny zdrowia psychicznego powinien uwzględniać poziom
rozwoju psychicznego aktualnie osiągnięty, przebieg rozwoju psychicznego nie jest bowiem paralelny z fazami rozwoju ontogenetycznego i nie stanowi bezpośredniej funkcji wieku kalendarzowego. Co więcej, proces rozwoju osobowości wymaga pokonywania kryzysów psychicznych, których
przezwyciężanie umożliwia integrację osobowości na wyższym poziomie
psychicznym (Dąbrowski, 1981b). Droga do pozyskiwania coraz wyższych
poziomów osobowości wiedzie przez specyficzne dla poszczególnych faz
rozwojowych doświadczenia życiowe, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozwój kontaktów społecznych. W tym kontekście do ważnych atrybutów zdrowia psychicznego należy zaliczyć poczucie
własnej wartości, zdolności poznawcze warunkujące procesy kontroli i wartościowania oraz wspomniane już wcześniej kompetencje społeczne umożliwiające człowiekowi podejmowanie obopólnie satysfakcjonujących relacji
interpersonalnych.
Zofia Dołęga, analizując różne konteksty i odniesienia zdrowia psychicznego uczniów stwierdza, że jest ono funkcją całości procesów somatycznych, psychologicznych, społecznych i duchowych, jakie mają miejsce
w toku ich rozwoju psychospołecznego (2009). Psychiczny wymiar zdrowia
jest bowiem chyba najbardziej czytelnym przykładem systemowych zależności, jakie występują w obrębie zdrowia jako holistycznie pojmowanej całości. Dobitnie kwestię tę przedstawił Max Scheler, mówiąc, że „Jeśli chodzi
o granice tego, co psychiczne, to pokrywa się ona z granicą tego, co w ogóle
ożywione” (1987, s. 49).
Niewątpliwie najwięcej trudności definicyjnych przysparza duchow y
w y mi ar zdrow i a. Wyodrębnienie tego jego aspektu zawdzięczamy psychologii zdrowia, która systematycznie dostarcza dowodów empirycznych
wskazujących na powiązania duchowości (różnorako zresztą rozumianej
z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, a także w ramach nurtu poznawczego i egzystencjalnego w psychologii) z poziomem zdrowia somatycznego (por. Heszen-Niejodek, 2003; Heszen-Niejodek, Gruszczyńska,
2004). Problemy z doprecyzowaniem pojęcia zdrowia duchowego wynikają z trudności w opracowaniu jego wskaźników, co ma związek zarówno
z jego złożonością, jak i wielością istniejących podejść interpretacyjnych do
kategorii duchowości. Z perspektywy psychologii zdrowia przyjmuje się, że
duchowość ma status konstruktu teoretycznego i w związku z tym nie jest
bezpośrednio mierzalna. Jest ona traktowana jako atrybut człowieka będący
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dyspozycją do transcendencji w kierunku wyznaczanym przez wyznawane
przez niego wartości sfery niematerialnej, która przejawia się w postaci specyficznych form aktywności i doświadczenia wewnętrznego (Heszen, Sęk,
2007, s. 72; Heszen, 2008). W odniesieniu do tego ujęcia można przyjąć, że
dobrostan duchowy tworzą te właściwości psychiczne człowieka, które odnoszą się do transcendentnych wymiarów ludzkiego istnienia. Zadaniem
edukacji w obszarze zdrowia duchowego będzie zatem przybliżanie wychowankom świata uniwersalnych wartości i zgodnych z nimi wzorów życia
oraz udzielanie wsparcia w poszukiwaniu sensu własnej egzystencji.
K. Ostrowska, opisując integralny model człowieka i wychowania, zauważa, że sytuacja egzystencjalna człowieka dokonuje się w czterech rzeczywistościach: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej. W tym kontekście zewnętrzne oznaki rozwoju – do których można zaliczyć między innymi
sprawność, odporność i wytrzymałość fizyczną, sprawność intelektualną,
umiejętności psychospołeczne, efektywną realizację ról społecznych i urzeczywistnianie uniwersalnych wartości – można traktować jako zadania rozwojowe, w których realizacji nieocenioną rolę odgrywają edukacja i wsparcie wychowawcze (2000). Zadania te są tożsame z przedstawionymi powyżej
pozytywnymi wskaźnikami zdrowia, stąd w pełni uzasadnione wydaje się
stwierdzenie, że zdrowie rozumiane jako fizyczny, psychospołeczny i duchowy dobrostan jest wpisane w podstawowe cele wychowania i edukacji.

Rozdział II. Problematyka zdrowia w kontekście
zasobów

Paradygmat salutogenetyczny, wraz z założeniami modelu socjoekologicznego, pozwala na ujmowanie zdrowia z perspektywy procesu oraz z punktu
widzenia czynników, które ten proces konstytuują, przy czym oba podejścia wyraźnie ze sobą korespondują. Zdrowie może być zatem rozpatrywane jako proces dynamicznej równowagi między człowiekiem a jego
otoczeniem, w którym centralnym punktem odniesienia jest relacja między wymaganiami otoczenia i szeroko rozumianymi potrzebami jednostki a możliwościami sprostania im i zaspokojenia ich. W drugim podejściu
głównym przedmiotem analizy uczynione zostają t kw i ące w człowieku
oraz w jego śro d ow isku możliwoś ci i czynniki sprzyjaj ące p omyślnemu przebiegow i pro cesu osiągan ia zdrowia, ok re ślane
w l ite r atu r z e m i ane m z a s ob ów d l a z d row i a. Przyjmuje się przy
tym, że dysponowanie tymi zasobami może być samo w sobie traktowane
jako wskaźnik posiadania zdrowia.
Pojęcie zasobów ma charakter interdyscyplinarny, przy czym pierwotnie jego użycie ograniczało się do obszaru ekologii („zasoby naturalne”)
i ekonomii („zasoby ludzkie”). Termin ten został przyjęty przez psychologię,
w ramach której okazał się szczególnie przydatny w psychologii zdrowia.
W ramach tej dyscypliny pojęcie zasobów stosowane jest najczęściej w kontekście stresu, przyjmuje się bowiem, że złożone układy czynników biologicznych, osobowościowych i poznawczych, wraz z określoną konstelacją
czynników natury społecznej i kulturowej, mogą sprzyjać radzeniu sobie ze
stresem i przeciwdziałać powstawaniu jego negatywnych konsekwencji. Jako
modelowe traktuje się tu zazwyczaj ujęcie zasobów zaproponowane przez
Stevana Hobfolla (1989), zgodnie z którym zasoby zdrowotne można odnosić do tych czynników natury podmiotowej i środowiskowej, które z jednej
strony służą osiąganiu zdolności i środków sprzyjających pozytywnemu radzeniu sobie z wymaganiami życia, z drugiej zaś mają swój udział w procesach zdrowia i choroby z racji tego, że same w sobie są cenione jako istotne,
a czasem też niezbędne warunki funkcjonowania człowieka na płaszczyźnie
somatycznej i psychospołecznej.
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Pojęcie zasobów jest ważnym elementem pozostającej w paradygmacie
stresu koncepcji salutogenezy, w ramach której przyjmuje się, że tzw. uogólnione zasoby odpornościowe, traktowane tu jako funkcjonalny aspekt poczucia koherencji (Generalised Resistance Resources, GRR), obejmują „(...)
wszystko, co pozwala skutecznie stawić czoło różnorodnym stresorom”
(Antonovsky, 1995, s. 11). W szczególności autor koncepcji salutogenezy
wskazuje na fizyczne i biochemiczne, przedmiotowo-materialne, poznawcze, emocjonalne, interpersonalno-relacyjne oraz makrosojokulturowe
kategorie właściwości człowieka, które obejmują między innymi konstytucję biofizyczną, zasób informacji o rzeczywistości oraz kompetencje poznawcze niezbędne do ich pozyskania, odpowiednio uformowaną strukturę
„Ja”, racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność oraz wsparcie społeczne
i zaangażowanie (za: Pasikowski, 2000, s. 34–46). Zgodnie z omawianym
podejściem efektywność procesu osiągania zdrowia jest funkcją docierających stresorów, dostępności zgeneralizowanych zasobów odpornościowych
i umiejętności ich wykorzystania, związanej z siłą poczucia koherencji, oraz
zachowań i stylu życia człowieka.
W ramach psychologii zdrowia przyjmuje się, że te same układy zmiennych warunkujących radzenie sobie ze stresem mogą być traktowane jako
zasoby wpływające ogólnie na zdrowie człowieka. Podkreśla się przy tym,
że procesy zdrowia i choroby są zdeterminowane zarówno przez zasoby, jak
i deficyty (także deficyty w zasobach), to jest defekty struktur biologicznych
i psychologiczno-społecznych. Zasoby mogą działać jako moderatory lub
mediatory w procesach adaptacji, mają bowiem swój udział w kształtowaniu
się motywacji do ochrony i potęgowania własnego zdrowia, sprzyjają zapobieganiu zagrożeniom zdrowotnym, a w sytuacji choroby stanowią ważny
czynnik warunkujący procesy zdrowienia (Heszen, Sęk, 2007, s. 161).
W najczęściej stosowanej klasyfikacji zasobów zdrowotnych wymienia
się zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród zasobów wewnętrznych sprzyjających utrzymaniu i rozwijaniu zdrowia, znajdujących się w posiadaniu
bądź w sferze „Ja”, wymienia się różnego rodzaju właściwości podmiotowe
o charakterze biologicznym, poznawczo-afektywnym i behawioralno-kompetencyjnym. Do zasobów zewnętrznych zaliczane są natomiast zasoby środowiska fizycznego, materialnego i przyrodniczego oraz różnorodne zasoby
natury społecznej i kulturowej.
W piśmiennictwie wskazuje się, że zasobem osobistym może być materia, energia bądź informacja, o ile wiemy o ich istnieniu oraz dostrzegamy
ich związek z określoną potrzebą bądź wyznaczonym sobie długoterminowym celem. Należy zwrócić uwagę, że takie ujęcie pozwala na stwierdzenie,
że generatorem szeroko rozumianych zasobów są zaistniałe potrzeby i aktualnie realizowane cele, które mogą skłaniać jednostkę do reorganizacji własnego doświadczenia, redefinicji posiadanej wiedzy oraz zmiany percepcji
elementów własnego środowiska naturalnego i społecznego (Mudyń, 2003).
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W świetle tego ujęcia warunkiem operowania pojęciem osobistych zasobów
zdrowotnych jest świadomość zdrowia jako wartości – celu i intencjonalne podporządkowanie mu własnej aktywności, w ramach której zasoby te
mogą być wykorzystywane do pozyskiwania i pomnażania zdrowia.
Dla niniejszych rozważań należy jednak przyjąć zdecydowanie szerszą
perspektywę rozumienia zasobów, bowiem w niektórych etapach cyklu życia – zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie – ich wykorzystywanie do celów zdrowotnych odbywa się poza udziałem świadomości, co nie zmienia
faktu, iż podejmowanie działań zmierzających do ich kształtowania i udostępniania jest pedagogiczną powinnością. W uj ę ciu p e d agog i c z ny m
stos owanie p ojęcia zas ob ów zdrowot nych jest zatem uzas adn i on e zarówno w o dniesieniu do tych p o d mi otow ych i ś rodowiskow ych cech i możliwo ś c i, co do któr ych jednost ka jest
prze kon ana o ich związku z c el ami z d rowot ny mi i któr y mi
m oż e „samo d z i e l n i e z ar z ą d z a ć”, j a k i d o t a k i ch c z y n n i ków,
które z przyczyn obiekt y w nych nie s ą przedmiotem os obistego i ś w i a d om e go u d z i a ł u c z ł ow i e k a w i ch w y kor z y s t y w an iu,
a w ś w i e t l e w s p ó ł c z e s n e j w i e d z y n au kowe j m aj ą s wój i s tot ny
u dzi ał w pro ces ach zdrowia i choroby.
Problematyka zasobów zdrowotnych nabiera szczególnego znaczenia dla
edukacji w kontekście założeń teorii zachowania zasobów (Conservation of
Resources, COR) S.E. Hobfolla, zgodnie z którą w miarę wzrostu zasobów
zmniejsza się ryzyko ich utraty (Hobfoll, 2006, s. 70). Jej implikacją może
być bowiem uznanie, że p o d e j m owan i e d z i a ł ań u k i e r u n kow anych
na p omnażanie zas ob ów zdrowot nych, czy li kszt ałtow anie
u ludzi ok reślonych właś c iwoś ci os ob owoś ciow ych, dy sp ozyc yjnych i p oznawczych oraz udostę pn ianie im przyjaznego
d l a z d row i a ś ro d ow i s k a j e s t j e d ny m z p o ds t awow ych z a d ań
e du ka c j i. W odniesieniu do zdrowia dzieci i młodzieży ważnym adresatem
tego zadania jest szkoła. Właściwości środowiska fizycznego, materialnego
i psychospołecznego szkoły, wraz z realizowaną w niej edukacją zdrowotną,
mają bowiem nie tylko bezpośredni bądź pośredni udział w procesach zdrowia i choroby uczniów, ale mogą i powinny także służyć zdobywaniu i doskonaleniu przez nich zasobów podmiotowych, które mogą być wykorzystane w radzeniu sobie z wymaganiami życia i osiąganiu dobrostanu zarówno
w młodości, jak i w dorosłym życiu.
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2.1. Podmiotowe zasoby dla zdrowia
Pod pojęciem podmiotowych zasobów dla zdrowia, określanych też mianem zasobów wewnętrznych bądź osobistych, rozumie się te tkwiące
w samym człowieku czynniki i właściwości, które mają pozytywny udział
w procesach zdrowia i choroby. Zgodnie z typologią H. Sęk są nimi zasoby
biologiczne, psychiczne oraz duchowe; te ostatnie rozumiane jako poczucie
sensu i transgresji (Sęk, 2003). W nieco innym ujęciu Irena Heszen i Helena
Sęk, mówiąc o zasobach osobistych, wskazują na biologiczne, psychologiczne i interpersonalne właściwości jednostki (Heszen, Sęk, 2007, s. 162). Z kolei Helena Wrona-Polańska, odwołując się do ujęcia salutogenetycznego,
w grupie zasobów podmiotowych wymienia zasoby biologiczne, poznawcze
i behawioralne, przy czym do tych ostatnich zalicza nie tylko indywidualne zachowania sprzyjające utrzymaniu i umacnianiu zdrowia oraz pomnażaniu jego potencjałów, ale także ich podmiotowe uwarunkowania zawarte
w świadomości zdrowotnej (2003, s. 47–91, 100).
W literaturze zwraca się uwagę na trudności w definicyjnym rozróżnieniu zasobów osobistych od ich hipotetycznego skutku, czyli ujmowanego
biopsychospołecznie zdrowia, na co wskazują próby porównania listy najczęściej wymienianych w piśmiennictwie zasobów z listami zmiennych opisujących zdrowie pozytywne. Co więcej, zdrowie samo w sobie może być
interpretowane w charakterze zasobu, z drugiej strony zaś uwidaczniające
się na płaszczyźnie psychicznej przejawy długotrwałego dobrego funkcjonowania, czyli zdrowia, można interpretować jako zasoby (Zwoliński, 2008).
Pomijając tę niedogodność, analizie poddam kolejno zasoby zdrowotne biologiczne i psychologiczne.

2.1.1. Zasoby biologiczne
Pojęcie zasobów biologicznych jest utożsamiane z tzw. odpornością biologiczną, w ramach której wymienia się determinację genetyczną, strukturę
ośrodkowego układu nerwowego, wydolność fizjologiczną organizmu oraz
sprawność mechanizmów odpornościowych związanych z funkcjonowaniem układu immunologicznego (Sęk, 2003). Za istotę tak zdefiniowanej
odporności biologicznej uważa się taki poziom zdolności adaptacyjnych,
który umożliwia optymalne funkcjonowanie wszystkich narządów i układów bez względu na zmieniające się eno- i egzogenne warunki i wymagania.
Należy przy tym zaznaczyć, że wśród zasobów biologicznych decydujących
o poziomie zdrowia jednostki czynnikiem o podstawowym znaczeniu jest
wyposażenie genetyczne, które można potraktować jako zmienną pierwotną
warunkującą pozostałe cechy biologii człowieka – morfologiczne, konstytucjonalne, fizjologiczne czy immunologiczne.
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Jednym z podstawowych wskaźników poziomu zasobów biologicznych
człowieka jest ocena jego zdrowia fizycznego (somatycznego), która może
być dokonana w dwojaki sposób: może mieć charakter obiektywny, oparty na
metodologii osadzonej w paradygmacie biomedycznym, bądź subiektywny.
Zasadniczym narzędziem obiektywnej oceny zdrowia fizycznego jednostki są podstawowe bądź specjalistyczne badania medyczne, których
wyniki są następnie poddawane interpretacji stanowiącej podstawę jego
profesjonalnej diagnozy. Interpretacja ta odwołuje się do wskaźników pozytywnego zdrowia somatycznego wyznaczonych dla poszczególnych układów i narządów w postaci przedziałów norm, których granice są ustalane
na podstawie aktualnego stanu wiedzy medycznej. W praktyce wskaźnikami
takimi są między innymi: wydolność tlenowa, spoczynkowa częstość skurczów serca, ciśnienie tętnicze krwi w spoczynku, stężenie hemoglobiny we
krwi, wskaźnik hematokrytowy, sprawność wentylacji płuc, wskaźnik masy
ciała, profil lipidowy i in. (Kuński, 2000, s. 11). Istotnym czynnikiem różnicującym granice norm tych wskaźników jest wiek metrykalny (kalendarzowy) człowieka, parametry sprawnego działania układów i narządów
podlegają bowiem prawidłowościom wynikającym z kolejności faz rozwoju
ontogenetycznego.
Z pedagogicznego punktu widzenia sprawą szczególnej wagi jest diagnoza zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży, gdyż to właśnie na tę fazę życia
przypada okres progresywnych zmian rozwojowych oraz kształtowania się
postaw wobec aktywności ruchowej, które mogą stanowić ważny zasób dla
zdrowia procentujący w dorosłym życiu. Podkreśla się tu rolę realizowanej
przez nauczycieli wychowania fizycznego pedagogicznej kontroli pozytywnych wskaźników zdrowia fizycznego zarówno w jej aspekcie diagnostycznym, jak i w celu rozbudzania u młodych ludzi zainteresowania potrzebami własnego ciała, kształtowania umiejętności samooceny i motywowania
do świadomego sterowania swoją sprawnością (Drabik, 2006). W diagnozie
tej stosowane są różnorodne pozytywne mierniki zdrowia, w tym przede
wszystkim ocena rozwoju fizycznego na podstawie określonych kryteriów
wieku rozwojowego12 oraz dokonywana za pomocą odpowiednich testów
ocena wydolności i sprawności fizycznej. Ta ostatnia ma ponadto kluczowe

12

Pojęcie wieku rozwojowego (zwanego też fizjologicznym) odnosi się do stopnia zaawansowania w rozwoju i jest utożsamiane z miarą dojrzałości biologicznej organizmu. Do
podstawowych kryteriów oceny wieku rozwojowego zalicza się wiek morfologiczny (w celu
jego określenia porównuje się stan rozwoju cech somatycznych – wysokości i masy ciała, obwodu głowy, obwodu klatki piersiowej, proporcji ciała – w stosunku do normy dla danej populacji), kostny (określany na podstawie czasu pojawiania się w szkielecie punktów kostnienia), zębowy (ustalany na podstawie liczby wyrżniętych zębów mlecznych i/lub stałych) oraz
wiek płciowy (oceniany z uwzględnieniem stopnia rozwoju drugorzędowych cech płciowych)
(Malinowski, 2004, s. 275–284).
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znaczenie we właściwym – pod kątem rodzaju zajęć i obciążeń – planowaniu ćwiczeń ruchowych w ramach wychowania fizycznego.
Jakkolwiek pojęcie zasobów biologicznych jest komplementarne w stosunku do zdrowia fizycznego (somatycznego), to należy mocno podkreślić,
że w obrębie konstytuującej człowieka biopsychospołecznej całości zasoby te
mają istotny udział w warunkowaniu poziomu zdrowia we wszystkich jego
wymiarach, stąd też metodologia subiektywnej oceny zdrowia odwołuje się
do rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia pozytywnej definicji zdrowia, w której jest ono ujmowane w kategoriach deklarowanego
przez ludzi samopoczucia czy też dobrostanu (well-being).
Stosowanie do oceny zdrowia jego wskaźników subiektywnych pozostaje w zgodzie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie
metod pomiaru zdrowia ludności, w których podkreśla się, że oceny własnego zdrowia powinni dokonywać sami ludzie, a nie profesjonaliści z zakresu ochrony zdrowia (WHO, 1996). Taki sposób pomiaru zdrowia jest też
obecnie szczególnie zalecany w naukach społecznych i promocji zdrowia,
stąd w badaniach socjomedycznych samoocena zdrowia stanowi obecnie
najbardziej popularne kryterium oceny funkcjonowania człowieka w życiu
codziennym (Bielecki, 2008). Powszechnie bowiem wiadomo, że poziom
dobrostanu może być najbardziej przekonująco oceniany przez sam podmiot, podczas gdy jego obiektywne ujęcie wymaga odwołania się do norm
określonych na podstawie badań i obserwacji przeprowadzonych na odpowiednio dużym materiale badawczym i w odpowiednio długim czasie przez
przygotowanych do tego specjalistów z różnych dziedzin nauki (Karski,
2003a). Subiektywne wskaźniki zdrowia, w których pomiarze uwzględnia
się deklaracje ludzi w zakresie odczuwanego przez nich samopoczucia, zadowolenia i satysfakcji z życia oraz somatycznych dolegliwości, są wykorzystywane w wielu polskich i międzynarodowych badaniach stanu zdrowia
różnych grup ludności (por. na przykład: Woynarowska, Kołoło, 2003; Bielecki, 2008; Woynarowska, Mazur, 2012, s. 141–191).
W ramach monitoringu zdrowia publicznego stosowane są zazwyczaj
negatywne, pozytywne i pośrednie wskaźniki zdrowia fizycznego (Karski,
2003a; Drabik, 2006). Pierwsza wymieniona grupa wskaźników ma charakter obiektywny i odnosi się do rozpowszechnienia chorób i zgonów (jest ono
wyrażane w postaci ustalanych na podstawie statystyk medycznych współczynników zapadalności, chorobowości i umieralności), inwalidztwa oraz
absencji chorobowej. W przypadku wskaźników pozytywnych (czy mówiąc
inaczej, wskaźników zdrowia pozytywnego) w ramach oceny obiektywnej
bierze się pod uwagę przede wszystkim średnią/oczekiwaną długość życia
(life expectancy). Podejmowane są też, szczególnie cenne z punktu widzenia promocji zdrowia, próby dokonywania pomiaru zdrowia pozytywnego
populacji uwzględniające wybrane aspekty oceny subiektywnej. Najczęściej
stosowanym wówczas miernikiem jest jakość życia oceniana z perspektywy
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nauk medycznych13 bądź też satysfakcja z życia (life satisfaction), aczkolwiek
podkreśla się, że ich wykorzystanie do oceny zdrowia populacji wymaga
dalszych badań we współpracy różnych dyscyplin naukowych (medycyny, psychologii, socjologii, epidemiologii, matematyki, informatyki i in.).
Za pośrednie wskaźniki zdrowia somatycznego przyjmuje się tu natomiast
poziom zasobów związanych ze statusem socjoekonomicznym jednostki
oraz środowiskiem jej codziennego życia (warunki sanitarne i mieszkaniowe, stan lokalnego środowiska przyrodniczego, zaopatrzenie w wodę i żywność itp.).

2.1.2. Zasoby o charakterze poznawczo-afektywnym
i behawioralno-kompetencyjnym
Jakkolwiek problematyka biologicznych uwarunkowań zdrowia pozostawała od wieków przedmiotem zainteresowania nauki (głównie nauk medycznych), to kwestia udziału w determinowaniu jego poziomu czynników natury psychologicznej pojawiła się w nauce stosunkowo niedawno i ma ona
swoje pierwotne źródło w koncepcji „pól zdrowia” Lalonde’a oraz wypromowaniu przez Antonovsky’ego teorii salutogenezy. W ramach tej pierwszej
położony został nacisk na rolę stylu życia i zachowań zdrowotnych w determinowaniu poziomu zdrowia w skali populacji, co zdynamizowało badania
w zakresie psychologicznych uwarunkowań aktywności zdrowotnej. Istota
teorii salutogenezy zawiera się zaś w przypisaniu szczególnego znaczenia
psychologicznym „metazasobom”, które pozwalają chronić człowieka przed
stresem/wymaganiami codziennego życia i efektywnie się z nimi mierzyć.
W analizach psychologicznych uwarunkowań aktywności zdrowotnej
i wynikających z nich odniesień pedagogicznych należy uwzględnić dwa
podstawowe rodzaje zachowań związanych ze zdrowiem, które zdecydowanie różnią się pod względem struktury i poziomu zaangażowania świadomości podczas ich realizacji – zachowania nawykowe oraz intencjonalne.
W przypadku nawyków zdrowotnych ich celowość z punktu widzenia
znaczenia dla zdrowia nie jest uświadamiana, a intencja ich podejmowania
wynika jedynie z doświadczenia, potrzeb i indywidualnych cech działającego człowieka. Uczynienie ich przedmiotem refleksji pedagogicznej wiąże się
z jednej strony z udziałem osób dorosłych w procesie ich kształtowania się
13
Z perspektywy medycznej jakość życia jest uwarunkowana stanem zdrowia (HRQL –
Health Related Quality of Life) i obejmuje takie obszary, jak: stan fizyczny i sprawność ruchowa, stan psychiczny, sytuacja społeczna i warunki ekonomiczne oraz doznania somatyczne (obecność bądź brak takich dolegliwości, jak zaburzenia snu, osłabienie, brak energii,
odczucie zmęczenia, bóle krzyża i in.). Ocena jakości życia wymaga tu zastosowania określonej procedury matematycznej, np. od oczekiwanej średniej długości życia odejmuje się
okres czasowej utraty zdrowia (choroby), niesprawności bądź pobytu w domu opieki (Karski,
2003a).
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w okresie dzieciństwa, z drugiej natomiast z samym przebiegiem procesu
formowania się wielu ważnych ze zdrowotnego punktu widzenia nawyków,
w który zaangażowane są określone elementy osobowości człowieka (Demel, 1980, s. 108–109).
Zachowania nawykowe związane ze zdrowiem dotyczą różnych aspektów codziennego życia (są to np. proste czynności higieniczne podejmowane
w stosunku do własnego ciała oraz najbliższego otoczenia, nawyki żywieniowe w zakresie specyfiki diety oraz regularności spożywania posiłków, nawyki
spędzania wolnego czasu czy też związane z własnym bezpieczeństwem fizycznym), a większość z nich jest kształtowana od najmłodszych lat w toku
socjalizacji pierwotnej, następnie zaś na drodze socjalizacji wtórnej i oddziaływań wychowawczych. Biorąc pod uwagę ich dużą stabilność, można uznać,
że stanowią niezwykle ważny element stylu życia, a zarazem indywidualnego potencjału zdrowia jednostki. Jednocześnie należy podkreślić, że źródłem
motywacji do aktywności zdrowotnej o charakterze nawykowym są z jednej
strony bezwzględne potrzeby zdrowotne związane z instynktem samozachowawczym i zabezpieczeniem życia, zdrowia i podstawowych warunków do
funkcjonowania organizmu, z drugiej zaś potrzeby względne, które są kształtowane na bazie posiadanej wiedzy, doświadczenia i indywidualnej sytuacji
życiowej oraz w ścisłym powiązaniu z obowiązującymi normami kulturowymi (tamże, s. 108–109). Biorąc pod uwagę podlegającą przemianom w toku
życia osobniczego różnorodność potrzeb względnych, ocenianych przez
jednostkę oraz jej otoczenie w kategoriach estetyki, obowiązującej mody
i ogólnej kultury środowiska, można zasadnie twierdzić, że kształtowanie nawyków zdrowotnych stanowi ważny obszar oddziaływań wychowawczych,
w ramach których należy „(...) tak pokierować ewolucją potrzeb subiektywnych (deklarowanych), aby odpowiadały one potrzebom obiektywnym i realnym możliwościom ich zaspokojenia” (tamże, s. 109).
W strukturze intencjonalnych zachowań zdrowotnych zasadniczą rolę
odgrywa natomiast ich uświadomione ukierunkowanie, stąd zachowania te
należy interpretować w kategoriach działania polegającego na dokonywaniu
zmian w otoczeniu lub w sobie samym bądź na dopuszczeniu, by wydarzenia potoczyły się bez naszej ingerencji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
podjęte działanie może się przyczyniać do wywołania określonego skutku;
jeżeli jest on wyobrażony i zamierzony, to stanowi cel działania, jednakże
osoba działająca może mieć jedynie świadomość realizowania przyjętego
sposobu zachowania (np. przestrzegania danej normy) bez wyraźnego wyobrażenia jego potencjalnych następstw (por. Grzegorczyk, 1995, s. 117).
Podejmowanie przez człowieka intencjonalnych zachowań ukierunkowanych na zdrowie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, wśród których
z pedagogicznego punktu widzenia determinanty natury podmiotowej mają
znaczenie szczególne, są to bowiem dyspozycje poddające się wychowawczemu kształtowaniu.
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W teoriach psychologicznych wyjaśniających strukturę celowych zachowań zdrowotnych podkreśla się znaczenie intencji (motywacji), która jest
zasadniczym warunkiem podjęcia zachowania prozdrowotnego, jak również
zmiany zachowania antyzdrowotnego. Przyjmuje się, że w kształtowaniu się
tejże intencji zasadniczą rolę odgrywają czynniki natury poznawczej. W psychologicznych modelach intencjonalnych zachowań zdrowotnych koncentrujących się na wyjaśnianiu czynników wpływających na kształtowanie się
motywacji do ich podejmowania uwzględniane są między innymi: przekonania dotyczące własnych kompetencji do wykonania określonego działania
zdrowotnego (tzw. poczucie samoskuteczności), przekonania (oczekiwania)
dotyczące wyniku podejmowanego zachowania w obszarze zdrowia, przekonania normatywne oraz przekonania o zagrożeniu chorobą14.
Zgodnie ze współczesnymi poglądami aktywność zdrowotna jest zjawiskiem złożonym, wielowymiarowym i wielorako uwarunkowanym. Jak
słusznie zauważa Krzysztof Puchalski (2008), jedynie niektóre spośród zachowań zdrowotnych są podejmowane w racjonalnie sprecyzowanym celu,
toteż w wyjaśnianiu wielu z nich należy się odwoływać do czynników pozawolicjonalnych (emocji, utrwalonych oraz automatycznych stylów działania, kompetencji poznawczych i behawioralnych, bodźców z interakcji
społecznych, wpływów kultury i struktury społecznej, bezpośredniej presji
instytucji społecznych, warunków materialnych itp.). Co więcej, działaniom
wpływającym na zdrowie (także tym podejmowanym refleksyjnie) nie zawsze towarzyszy myślenie o ich związku ze zdrowiem, toteż nie jest trafne
odwoływanie się w ich wyjaśnianiu wyłącznie do tego obszaru świadomości, który dotyczy spraw zdrowia. Wreszcie należy też brać pod uwagę, że
u podstaw różnych typów zachowań związanych ze zdrowiem mogą leżeć
odmienne, ale swoiste dla nich czynniki i mechanizmy (inne dla palenia tytoniu, sposobu żywienia czy wykonywania badań profilaktycznych), a dodatkowo działania podobne pod względem treści różne osoby realizują pod
wpływem odmiennych czynników motywacyjnych.
Psychologiczne zasoby podmiotowe uczestniczące w procesach zdrowia
i choroby obejmują zatem wiele właściwości psychicznych o charakterze poznawczo-percepcyjnym i kompetencyjnym, których formowanie i mechanizmy działania są oparte na indywidualnym doświadczeniu, efektach uczenia
się (w tym społecznego) oraz biologicznie zdeterminowanych dyspozycjach
osobowościowych. Jednocześnie ich złożoność oraz często nawzajem warunkująca się natura powodują pewne trudności z dokonaniem ich jednoznacznej klasyfikacji.
14
Modelami uwzględniającymi wymienione przekonania są m.in.: Teoria Planowanego
Zachowania (Theory of Planned Behaviour, TPB) I. Ajzena, Procesualny Model Działań Zdrowotnych (Health Action Process Approach, HAPA) R. Schwarzera oraz Kompetencyjny Model
Zmiany Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego.
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Dla celów niniejszego studium przyjęłam, że psychologiczne zasoby dla
zdrowia są konstytuowane przez świadomość zdrowotną, kompetencje psychospołeczne oraz dyspozycje osobowościowe uczestniczące w ich formowaniu i mechanizmach działania.

2.1.2.1. Dyspozycje osobowościowe
Analizując udział dyspozycji osobowościowych w konstytuowaniu zasobów zdrowotnych, trzeba na wstępie odnieść się do nadrzędnego dla nich
pojęcia, jakim jest osobowość. W świetle wielości spotykanych w psychologii ujęć interpretacyjnych osobowości przyjmuję za Josephem Nuttinem, że
jest ona stworzoną przez psychologię konstrukcją naukową umożliwiającą
dokonanie opisu sposobu bycia i funkcjonowania człowieka jako organizmu
psychofizjologicznego (1968, s. 40–41). W opisie tym uwzględnia się wrodzone oraz nabyte w procesach dojrzewania, uczenia się i przystosowania
dyspozycje (cechy osobowości) rozumiane zazwyczaj jako hipotetyczne,
względnie stałe siły organizujące reakcje i schematy reagowania jednostki
czy też tendencje determinujące specyficzne dla niej, a zatem możliwe do
przewidzenia, zachowania (Siek, 1986, s. 14, 22).
Rozpatrując cechy osobowości w kontekście zasobów zdrowotnych,
mamy na uwadze z jednej strony ich rolę w procesach radzenia sobie ze
stresem jako zjawiskiem powiązanym ze zdrowiem fizycznym i psychospołecznym, z drugiej zaś ich udział w mechanizmach uczestniczących w wyzwalaniu aktywności wpływającej ogólnie na zdrowie.
Analizując rolę stresu w kształtowaniu poziomu zdrowia, bierze się pod
uwagę, że działające na człowieka stresory mogą być dwojakiego rodzaju. Są
to, po pierwsze, różnorodne bodźce i sytuacje dnia codziennego stanowiące
źródło stresu, po drugie zaś, wydarzenia szczególnej rangi, mające zasadniczy nieraz wpływ na dalszy bieg życia. Do pierwszej grupy zalicza się tzw.
stresory ekologiczne, stanowiące o codziennych utrapieniach życiowych
(hałas, bodźce świetlne, zanieczyszczenie środowiska, zatłoczenie, stymulację bólową, cieplną itp.) oraz stałe wysokie wymagania i zadania życiowe
nadmiernie obciążające system czynności regulacyjnych człowieka. Druga
grupa stresorów określana jest mianem krytycznych wydarzeń życiowych
lub też nazywana wydarzeniami zmiany życiowej, które wyodrębniając się
z nurtu codziennego życia, prowadzą do stanu niezrównoważenia w układzie podmiot–otoczenie i wymagają w związku z tym restrukturyzacji ich
elementów (Sęk, 2001a).
Związek cech osobowości człowieka z podejmowaniem przez niego aktywności związanej ogólnie ze zdrowiem jest natomiast dostrzegany
w procesach kształtowania się motywacji do aktywności prozdrowotnej,
stymulowania pozytywnych emocji oraz formowania subiektywnej oceny satysfakcji i zadowolenia z życia. Prowadzone w ramach psychologii
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zdrowia badania empiryczne pozwalają na wyszczególnienie szerokiego
zespołu dyspozycji osobowościowych spełniających te kryteria. Ryszard
Poprawa (2008), opierając się na syntetycznym przeglądzie piśmiennictwa
w tym obszarze, wymienia wśród nich między innymi takie właściwości
psychiczne, jak: poczucie i wewnętrzne umiejscowienie kontroli, poczucie samoskuteczności, wiara w swoje możliwości, względnie wysoka i adekwatna samoocena, wysokie, ale niezawyżone poczucie własnej wartości,
optymizm, poczucie humoru, nadzieja oraz zdolność do odnajdywania
sensu w kryzysie, wiara w moce nadprzyrodzone i siłę wyższą, duchowość, posiadanie pasjonujących zainteresowań, umiejętność angażowania
się w działanie, pozytywna emocjonalność (positive afectivity), resilience,
inteligencja jako ogólna zdolność twórczego przystosowania się i rozwiązywania problemów życiowych, inteligencja emocjonalna, umiejętności
interpersonalne czy wreszcie tzw. metazasoby, do których zalicza się osobowościowy styl odporności na stres oraz poczucie koherencji. Irena Heszen i Helena Sęk (2007, s. 161–166) w grupie zasobów psychologicznych
umieszczają ponadto formalne cechy osobowości związane z temperamentem oraz umiejętności efektywnego rozwiązywania zadań i oddziaływania
na otoczenie obejmujące takie złożone kompetencje poznawcze, jak inteligencja z elastycznością, refleksyjnością, nastawieniem twórczym, otwartością i abstrakcyjnością struktur poznawczych. Należy podkreślić, że poziom
ukształtowania tych dyspozycji nie tylko wpływa na procesy adaptacyjne
w zdrowiu i chorobie, ale decyduje także o mechanizmach formowania się
i treściach świadomości zdrowotnej.
Niektóre cechy osobowości mogą służyć jako zasoby w procesach radzenia sobie, inne zaś reprezentują ograniczenia, jakie człowiek musi przezwyciężać w ramach działań ukierunkowanych na cele zdrowotne. W tym kontekście zasadne jest wprowadzenie pojęcia os ob owoś ci prozd rowot nej,
w ramach której istotną rolę przyznaje się, między innymi, poczuciu kontroli, samoocenie i poczuciu koherencji (Wrona-Polańska, 2009).
Poczucie kontroli jest konstruktem psychologicznym nawiązującym do
teorii społecznego uczenia się i wprowadzonego przez Juliana B. Rottera
(1966) pojęcia „umiejscowienia poczucia kontroli” (locus of control), które
dotyczy subiektywnego postrzegania źródeł sprawstwa zdarzeń, uogólnionego przekonania jednostki o stopniu, w jakim może samodzielnie kontrolować rzeczywistość. Pojęcie to bywa również ujmowane jako sytuacyjna
ocena możliwości kontrolowania określonej konfrontacji stresowej i wówczas jest utożsamiane z wtórną oceną możliwości radzenia sobie (Poprawa,
1996). W psychologii zdrowia przyjmuje się, że na bazie poczucia kontroli
nad otoczeniem kształtowane jest poczucie kontroli nad własnym zdrowiem
(Dolińska-Zygmunt, 2001).
Wskazuje się ponadto, że przekonania jednostki o zewnętrznym/wewnętrznym umiejscowieniu kontroli mogą być traktowane w charakterze
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zgeneralizowanych oczekiwań, które wynikają z predyspozycji osobowościowych i uczestniczą w psychologicznych mechanizmach podejmowania
aktywności zdrowotnej. Przyjmując, zgodnie z teorią motywacji, że decyzja
o podjęciu określonego działania jest funkcją oceny użyteczności wyniku
działania oraz szans jego realizacji, szczególne znaczenie przypisywane jest
oczekiwaniom dotyczącym własnych kompetencji (oczekiwaniom własnej
skuteczności) oraz oczekiwaniom konsekwencji swojego działania (wyniku
działania i jego następstw) (Juczyński, 2003; Gaweł, 2006a).
Zaakceptowanie racjonalnego poziomu kontroli i przewidywalności
stanowi fundament poczucia koherencji, którego odpowiednio wysoki poziom wiąże się ze zdolnością do odnoszenia sukcesów i akceptowania przynajmniej sporadycznych porażek, a ponadto umożliwia zachowanie równowagi między sprawowaniem osobistej kontroli a przekazywaniem jej
innym, w przekonaniu człowieka sprzyjającym siłom (Hobfoll, 2006, s. 68).
W piśmiennictwie pojęcie poczucia koherencji traktowane jest jako zmienna osobowościowa, której z racji jej funkcji motywacyjnej w odniesieniu
do procesów radzenia sobie z wymaganiami oraz regulacyjnej, wyrażającej
się sterowaniem wyborem odpowiednich do wymagań zasobów, przyznawane jest znaczenie kluczowe dla zdrowia. Wśród empirycznych dowodów
weryfikujących związek poczucia koherencji z różnymi aspektami zdrowia
wskazuje się między innymi, że jego poziom koreluje w istotny sposób z subiektywnym poczuciem zdrowia somatycznego i psychicznego, przy czym
udział poczucia koherencji w kształtowaniu subiektywnego poczucia zdrowia jest wyjaśniany przede wszystkim w kontekście procesów radzenia sobie
z obciążeniami (Łuszczyńska-Cieślak, 2001; Sęk, 2001b; Pasikowski, 2001).
W innym ujęciu poczucie koherencji bywa analizowane w kategoriach postaw i jest wówczas wiązane z prozdrowotną postawą jednostki wobec stresu
i własnych zasobów odpornościowych, generującą względnie stałe dyspozycje do podejmowania w procesach radzenia sobie aktywności ukierunkowanej na promowanie lub utrzymanie zdrowia (Łuszczyńska-Cieślak, 2001)

2.1.2.2. Świadomość zdrowotna
Doniosłość problematyki świadomości dla rozważań ukierunkowanych
pedagogicznie ma swoje ugruntowanie w powszechnie akceptowanej
w psychologii tezie o zależności między świadomością człowieka a sferą
jego zachowań. Wypracowane na podstawie badań empirycznych modele teoretyczne wyjaśniające psychologiczne mechanizmy ludzkiego zachowania wskazują na udział w formowaniu się motywacji do podejmowania
celowej aktywności o charakterze behawioralnym zasobu posiadanej przez
człowieka wiedzy, przekonań oraz sposobów wartościowania przez niego
różnych sfer rzeczywistości. Uznanie tej tezy pozwala mi przyjąć, że ś w i a d omo ś ć st anow i k ategor ię e du k ac y j ną, co z kolei uzasadnia potrze-
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bę projektowania działań ukierunkowanych na kształtowanie takich treści
świadomości, które będą służyć podejmowaniu przez człowieka zachowań
sprzyjających efektywnej i satysfakcjonującej realizacji zadań rozwojowych
(por. Gaweł, 2011a).
Każdy człowiek, funkcjonując w określonych środowiskach społecznych i kręgu kulturowym, tworzy na podstawie własnych refleksji, spostrzeżeń i doświadczeń mniej lub bardziej spójny obraz zdrowia, swoją własną
„laicką” (nieprofesjonalną) jego koncepcję (Słońska, Misiuna, 1993, s. 19).
W tym kontekście św i ad omo ś ć zd rowot na moż e być t ra ktowana
j a ko z ł oż on a s t r u ktu r a p oz n awc z a, któr a u k i e r u n kow uj e i org an i z uj e a kt y w n o ś ć b eh aw i or a l n ą c z ł ow i e k a z w i ą z an ą z j e go
zd row i e m.
Opierając się na spotykanych w literaturze sposobach konceptualizacji składników świadomości zdrowotnej (Dolińska-Zygmunt, 2000; John-Borys, 2006; Wrona-Polańska, 2003; Gaweł, 2011a i in.) można przyjąć, że
zasadniczymi jej elementami są: subiektywna koncepcja zdrowia, w ramach
której funkcjonują ukształtowane na podstawie posiadanej wiedzy przekonania o istocie zdrowia (kryteria zdrowia) i jego uwarunkowaniach (atrybucje zdrowia), wartościowanie zdrowia, oczekiwania dotyczące wyniku działań
zdrowotnych oraz przekonania normatywne w zakresie zachowań związanych ze zdrowiem. Te ostatnie stanowią źródło subiektywnych norm i tym
samym są istotnymi predykatorami intencji podejmowania niektórych rodzajów aktywności związanej ze zdrowiem.
Funkcjonujące w świadomości społecznej kryteria zdrowia można odnieść do typologii zaproponowanej przez Claudine Herzlich, w której zostały wyróżnione trzy rodzaje subiektywnych koncepcji zdrowia: zdrowie w próżni (health in a vacuum), zdrowie jako harmonia i równowaga
(equilibrium) oraz rezerwy zdrowia (reserve of health). Koncepcja „zdrowia w próżni” jest oparta na myśleniu biomedycznym, stąd osoby, które ją
podzielają, charakteryzuje dostrzeganie własnego ciała i zdrowia jedynie
w przypadku zaburzeń w ich funkcjonowaniu. W koncepcjach zdrowia jako
równowagi akcent zostaje przesunięty w stronę holistycznego ujęcia zdrowia, które jest najsilniej zakotwiczone w świadomości ludzi pojmujących je
w kategoriach rezerw, to jest zasobów możliwych do wykorzystania w przypadku jego zagrożenia (za: Sęk, 1997). W prowadzonych przez H. Sęk badaniach nad zawartością treściową podawanych przez respondentów metafor
zdrowia wyodrębnione zostały takie elementy jego subiektywnych koncepcji, jak: wartość niezbędna do życia i dobro wymagające pielęgnacji, przyjemność, cenna rzecz, obiekt zmienny i nieprzewidywalny oraz źródło energii (tamże). Z kolei Grażyna Dolińska-Zygmunt wyróżnia funkcjonujące
w świadomości ludzi medyczne i pozamedyczne kryteria zdrowia. W pierwszej grupie wymienia prawidłowe wyniki analiz lekarskich, diagnozę lekarską, niekorzystanie z pomocy lekarskiej oraz niezażywanie lekarstw, do
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kryteriów pozamedycznych natomiast zalicza kryterium witalistyczne (siła
i energia), brak poczucia dyskomfortu (dobre samopoczucie wraz z niedostrzeganiem u siebie choroby), kryterium funkcjonalne (sprawne wywiązywanie się ze swoich obowiązków zawodowych i domowych) oraz umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu (2000, s. 66–68).
Z punktu widzenia celów edukacji zdrowotnej szczególne znaczenie ma
kwestia formowania się subiektywnych koncepcji zdrowia u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie funkcjonującego w ich świadomości modelu zdrowia
i przekonań na temat jego uwarunkowań stanowi bowiem cenną wskazówkę w projektowaniu działań wychowawczych, których rezultaty będą miały wpływ na kształtowanie się określonej postawy wobec zdrowia nie tylko
w młodości, ale także w dorosłym życiu15.
Analiza tkwiących w świadomości człowieka przekonań zdrowotnych,
stanowiących element jego subiektywnej wiedzy o rzeczywistości, pozwala zrozumieć motywy podejmowania zachowań związanych ze zdrowiem.
Interesujący klucz do takiej analizy zaproponowała Irena Kropińska, wyróżniając na podstawie koncepcji Antonovsky’ego patocentryczny versus
salutocentryczny typ orientacji przekonań zdrowotnych i jednocześnie
wskazując na możliwość powiązań między nimi (2000, s. 16–17). Wyniki diagnozy funkcjonujących w świadomości człowieka modeli przekonań
zdrowotnych niewątpliwie mogą stanowić ważną wskazówkę w projektowaniu działań edukacyjnych.
Reasumując, świadomość zdrowotna jest zasadniczym elementem zasobów poznawczych uczestniczących w psychologicznych mechanizmach
regulacji zachowań związanych ze zdrowiem16, a z pedagogicznego punktu
15
Wyniki badań nad subiektywnymi koncepcjami zdrowia u dzieci i młodzieży analizowane pod kątem dominacji w ich świadomości biomedycznego versus holistycznego modelu
zdrowia nie są jednoznaczne. Z badań Lothara R. Schmidta i Heike Fröhlinga (2000), którymi objęto dzieci i młodzież od 5. do 16. roku życia, wynika, że jakkolwiek niezależnie od
wieku, w ich opisach zdrowia można dostrzec zarówno nawiązania do braku choroby i dolegliwości, jak i do dobrego samopoczucia połączonego z energią oraz pełnego funkcjonowania w różnych sferach życia, to za najbardziej charakterystyczne dla koncepcji zdrowia
w dzieciństwie i wczesnej młodości należy uznać odwoływanie się do negatywnej definicji
zdrowia. Z kolei Yvona Voźniaková wykazała, że choć w subiektywnych dziecięcych koncepcjach zdrowia pojawiają się treści odpowiadające biomedycznemu podejściu w wyjaśnianiu
zdrowia, to zasadniczo dzieci w okresie średniego dzieciństwa mają dość spójny obraz zdrowia, w którym jest ono traktowane jako potencjał, współgranie ciała i umysłu oraz harmonia człowieka i jego otoczenia. Co więcej, zdrowie w wymiarze intrapersonalnym większość
dzieci utożsamia z dobrym samopoczuciem, przeżywaniem pozytywnych emocji, energią do
działania oraz wiarą we własne możliwości, w odniesieniu zaś do wymiaru interpersonalnego
dzieci wskazują na wiele obszarów, w których człowiek zdrowy może być aktywnym sprawcą zdarzeń (aktywność zabawowa, edukacyjna itp.), a także podzielają pogląd o ważności
wsparcia rówieśniczego dla zdrowia (2009).
16
H. Wrona-Polańska podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych obejmujące
subiektywne koncepcje zdrowia oraz sposób jego wartościowania, określane przez nią mia-
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widzenia problematyka świadomości zdrowotnej zasługuje na szczególne
zainteresowanie z racji tego, iż elementy ją konstytuujące mogą być pozyskiwane i kształtowane w procesie edukacji.
Maria Czerepaniak-Walczak, analizując problem świadomości w kontekście zadań edukacji, traktuje świadomość jako dynamiczną, podlegającą
spontanicznej i/albo intencjonalnej zmianie kondycję mentalno-emocjonalną wyrażającą się w wiedzy i rozumieniu poszczególnych elementów jawnej
i ukrytej rzeczywistości oraz w odpowiedzialnej aktywności nakierowanej
na nadawanie im wartościowej postaci. Autorka, nawiązując do nazewnictwa zastosowanego przez Jürgena Habermasa do opisywania racjonalności,
wyróżnia trzy hierarchicznie uporządkowane typy podmiotowej świadomości – instrumentalną, praktyczną i emancypacyjną – którym podporządkowuje określone poziomy wiedzy, rozumienia i aktywności w wybranej sferze
rzeczywistości. W odniesieniu do składnika behawioralnego za kryterium
przynależności do danego typu świadomości przyjęła poziom zaangażowania człowieka w podejmowane przez niego działania. Otóż w wypadku
dysponowania świadomością instrumentalną jego aktywność wynika z narzuconego mu obowiązku, a rozumienie i akceptacja własnej roli stanowią
wystarczającą motywację do podejmowania działań na poziomie świadomości praktycznej, gdy natomiast osiąga świadomość emancypacyjną, jego
działania cechuje twórczość i ukierunkowanie na zmianę zastanej rzeczywistości (Czerepaniak-Walczak, 2002, s. 26–34). Przełożenie przedstawionego
toku rozumowania na zdrowie jako jedną ze sfer rzeczywistości, jakiej człowiek doświadcza w całym cyklu życia, pozwala uczynić proces kształtowania świadomości zdrowotnej ukierunkowany na jej postać emancypacyjną
ważnym zadaniem edukacji. Dysponowanie nią sprzyja bowiem samodzielnemu, świadomemu podejmowaniu decyzji o zmianie praktykowanych zachowań antyzdrowotnych, formowaniu się dążenia do aktywności prozdrowotnej oraz zaangażowaniu w działania środowiskowe na rzecz zdrowia
własnego i innych ludzi.

2.1.2.3. Kompetencje psychospołeczne
W rozwój człowieka jako organizmu biologicznego wpisane jest kształtowanie się jego osobowości społecznej, które może być aktualizowane dzięki
wzajemnym interakcjom psychiki wyposażonej we wrodzone predyspozycje
rozwojowe oraz otoczenia społecznego stanowiącego kontekst tegoż rozwoju.
Rozwój społeczny odbywa się w toku doświadczania przez jednostkę
sytuacji społecznych, których istotą jest wzajemne oddziaływanie na siebie
osób uczestniczących w interakcjach, a jego prawidłowy przebieg wymaga
nem potocznej świadomości zdrowotnej, zalicza do zasobów zdrowotnych natury behawioralnej (2003, s. 47–91, 100).

44

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

równowagi między przystosowywaniem się jednostki do otoczenia społecznego a wpływaniem na nie (Matczak, 2003, s. 154). W trakcie tegoż rozwoju
nabywane są kompetencje społeczne, których poziom warunkuje efektywność procesów adaptacji, radzenia sobie oraz mierzenia się człowieka z zadaniami codziennego życia. Stąd też przyjmuje się, że stanowią one ważny
zasób dla zdrowia, a ich brak lub deficyty traktowane są w kategoriach czynników ryzyka zdrowotnego.
W literaturze przedmiotu pojęcie kompetencji społecznych jest zazwyczaj
odróżniane od umiejętności społecznych. W ujęciu Michaela Argyle’a umiejętności społeczne to wzorce zachowań społecznych sprawiające, że człowiek
jest zdolny do wywierania oczekiwanego wpływu na innych, kompetencje
społeczne zaś oznaczają „opanowanie niezbędnych umiejętności pozwalających uzyskać u innych ludzi pożądane efekty w sytuacjach społecznych”
(1999, s. 133). W alternatywnym do takiego sposobu rozumienia kompetencji społecznych podejściu są one traktowane jako spójny i funkcjonalny
układ wiedzy, doświadczenia, zdolności i umiejętności społecznych oraz
wyposażenia osobowościowego, który biorąc udział w procesie generowania
zachowań społecznych, umożliwia podejmowanie i rozwijanie twórczych relacji z innymi osobami, aktywne współuczestniczenie w życiu różnych grup
społecznych, satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych oraz efektywne pokonywanie trudności. W ramach takiego układu wymienia się wiedzę deklaratywną na temat interakcji społecznych, umiejętności formułowania celów
interpersonalnych, planowania rozwiązań problemów interpersonalnych,
wyjaśniania i przewidywania zachowań innych ludzi, a także zdolność adekwatnego doboru umiejętności społecznych w konkretnych sytuacjach społecznych (Borkowski, 2003, s. 108; Gumienny, 2010, s. 24).
W większości ujęć definicyjnych wskazuje się, że kompetencje społeczne
umożliwiają wchodzenie w interakcje społeczne przy użyciu społecznie akceptowanych, a jednocześnie osobiście korzystnych sposobów komunikacji
(Oleś, 1998, s. 16; Borkowski, 2003, s. 108 i in.).
Kompetencje społeczne mają charakter predyspozycji wrodzonych, które
następnie są formowane w toku treningu dokonującego się w rzeczywistych
sytuacjach społecznych, a intensywność i efektywność tegoż treningu są
uwarunkowane poziomem inteligencji emocjonalnej i społecznej, rozumianych jako zbiór zdolności do przetwarzania informacji dotyczących ludzkich zachowań, zdolnościami abstrakcyjno-logicznymi, werbalnymi oraz
percepcyjnymi, a także cechami osobowości wyznaczającymi ilość i rodzaj
społecznych doświadczeń. Trening społeczny umożliwiający formowanie się
kompetencji społecznych jest realizowany w toku doświadczania kontaktu
z otaczającymi jednostkę osobami, toteż odbywa się zarówno w ramach zamierzonych, jak i niezamierzonych oddziaływań wychowawczych, szkoleniowych i terapeutycznych (Matczak, 2001, s. 7). G e ne rowan i e, roz w i janie i mo dy f i kowanie komp etenc ji sp ołecznych jest w związku
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z tym w a ż ny m z a d an i e m d l a e du k a c j i (por. Gaweł, 2006b, s. 150),
jest również wskazywane jako jeden z podstawowych celów współczesnej
wersji profilaktyki (Gaś, 1993, s. 14; Szymańska, Zamecka, 2002).
W międzynarodowym i rodzimym piśmiennictwie z zakresu edukacji
zdrowotnej na określenie omawianych kompetencji używany jest termin
umiejętności życiowe (life skills), którego genezę wiąże się z programami
interwencji psychoedukacyjnej opracowywanymi w latach 80. w szkolnictwie amerykańskim w odpowiedzi na wzrost przestępczości i agresji wśród
młodych ludzi17 oraz rozpowszechnianie się zjawiska zażywania substancji
psychoaktywnych18. Termin ten bywa też stosowany zamiennie z określeniem „umiejętności psychospołeczne/kompetencje psychospołeczne” (Sokołowska, 2007). Przyjmuje się, że odpowiedni poziom tych kompetencji
umożliwia człowiekowi uruchamianie pozytywnych zachowań przystosowawczych w codziennych sytuacjach życiowych oraz efektywne, z punktu widzenia korzyści zdrowotnych, radzenie sobie ze stresem i reagowanie
w okolicznościach sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych dla
zdrowia. W rozwijanej od lat 90. przez Światową Organizację Zdrowia koncepcji kształtowania umiejętności życiowych podkreśla się, że umiejętności
życiowe, lokując się w obszarze motywacji do podejmowania aktywności
zdrowotnej, są czynnikiem, który służąc realizacji korzystnych dla zdrowia
zachowań, stanowi zarazem element profilaktyki problemów zdrowotnych.
W literaturze najczęściej wymieniane są dwie klasyfikacje umiejętności
życiowych: ta zaproponowana przez UNICEF (2000) oraz przez Światową Organizację Zdrowia (1997). Zgodnie z pierwszą z nich wyróżniane są
umiejętności interpersonalne (np. empatia, aktywne słuchanie, porozumiewanie się werbalne i niewerbalne, asertywność, rozwiazywanie konfliktów),
budowania samoświadomości (samoocena, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, identyfikacja swoich mocnych i słabych stron), budowania własnego systemu wartości, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie
17
Jednym z pierwszych był opracowany w roku 1976 przez Arnolda P. Goldsteina i Ellen
McGinnis, oparty na metodzie modelowania, program Skillstreaming (Kształtowanie umiejętności). Celem programu jest nauczenie pożądanych zachowań prospołecznych przez
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów występujących w codziennym życiu,
asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. W założeniach autorów wdrażanie tegoż programu
jest antidotum dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, a jednocześnie środkiem zapobiegawczym dla wszystkich pozostałych, którzy przez uczenie się lub doskonalenie swoich umiejętności prospołecznych mogą uzyskać większą radość i zadowolenie
w swoim życiu osobistym (Goldstein, McGinnis, 2001, s. 17).
18
Trening umiejętności życiowych obejmujący modyfikowanie elementów funkcjonowania poznawczego oraz wzmacnianie umiejętności, których posiadanie zmniejsza ryzyko
używania substancji psychoaktywnych (np. asertywności, umiejętności podejmowania decyzji), zaproponowany został w roku 1980 przez Gilberta J. Botvina i wsp. (Botvin, Eng, Williams, 1980).
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i kierowania stresem (za: Woynarowska, 2002). W ujęciu klasyfikacyjnym
proponowanym przez WHO wskazano natomiast pięć głównych obszarów
omawianych umiejętności: podejmowanie decyzji – rozwiązywanie problemów, kreatywne i krytyczne myślenie, komunikacja – relacje interpersonalne, samoświadomość – empatia oraz radzenie sobie z emocjami i stresem
(WHO, 1997).
Dysponowanie wysokim poziomem umiejętności życiowych może być
traktowane w charakterze zasobów, których wykorzystywanie sprzyja zdrowemu funkcjonowaniu w sferze psychospołecznej, a pośrednio także somatycznej, w każdej fazie życia człowieka. Co więcej, w pracach przedstawicieli
psychologii humanistycznej niektóre z tych umiejętności (np. umiejętność
radzenia sobie ze stresem i lękiem, budowania samoświadomości i własnego
systemu wartości czy też zdolność do empatii) są wymieniane w grupie czynników wpływających na kształtowanie się poczucia sensu życia (Szymanowska, 2004), stanowiąc tym samym zasoby dla zdrowia duchowego jednostki.
Niewątpliwie jednak odgrywają one szczególną rolę w procesie budowania
zdrowia u dzieci i młodzieży. Dysponowanie odpowiednio ukształtowanymi
umiejętnościami życiowymi w okresie adolescencji jest przy tym uznawane
za jeden z podstawowych czynników chroniących w odniesieniu do zachowań niosących ze sobą ryzyko szkód zdrowotnych i rozwojowych, określanych w literaturze mianem zachowań ryzykownych młodzieży19.

2.2. Środowisko jako źródło zasobów dla zdrowia
W zależności od specyficznej dla poszczególnych dziedzin wiedzy perspektywy poznawczej pojęcie środowiska bywa definiowane bardzo różnorodnie.
W ujęciu pedagogiki społecznej środowisko współtworzą systemy zamierzonych i niezamierzonych wpływów zewnętrznych, przy czym niezbędnym
warunkiem definicyjnym środowiska jest oddziaływanie konstytuujących go
19

Określenie „zachowania ryzykowne młodzieży” jest obecnie często używanym terminem zastępującym ewolucyjnie wcześniej zaistniałe w literaturze, związane z nazwiskiem
Richarda Jessora (1987), pojęcie „zachowania problemowe młodzieży”. Termin „zachowania
problemowe młodzieży” został wprowadzony na określenie zachowań niezgodnych z oczekiwaniami społecznymi – np. używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna aktywność seksualna, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, ucieczki z domu i in.
– i jest przeciwstawiany pojęciu „zachowania konwencjonalne”, oznaczającemu pozytywne
zaangażowanie młodzieży w działalność nastawioną na podtrzymywanie w społeczeństwie
tradycyjnych norm i wartości. Zastąpienie określenia „zachowania problemowe” terminem
„zachowania ryzykowne” wiąże się z akceptowaną przez wielu badaczy zmianą perspektywy
myślenia, w której na pierwszy plan wysuwane są wynikające z podejmowania destruktywnej
aktywności zagrożenia dla zdrowia i pomyślnego rozwoju młodzieży (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik, 2009, s. 11).
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składników na osobowość jednostki (Lalak, Pilch 1999; Wroczyński, 1985,
s. 78). W takim szerokim ujęciu środowisko człowieka jest odróżniane od
jego otoczenia, jak podkreślała bowiem H. Radlińska, „otoczenie zmieniamy ciągle”, wszędzie natomiast idzie z nami wpływ środowiska, które może
rozstrzygać o wyborze otoczenia oraz zwykle oddziałuje na nasz stosunek
do chwilowego otoczenia i zachowanie się w nim (1961, s. 30). Społeczny
charakter tak pojętego środowiska wyraża
(...) splot stosunków, w jakich osobnik w danym środowisku pozostaje, albo
w jakie może wejść z innymi jednostkami lub grupami społecznymi tworzącymi owo środowisko – role, jakie w nich pełni lub pełnić może, wpływy, jakim
w nim ulega bądź może ulegać i jakie sam na nie wywiera bądź wywierać może
(Kowalski, 1979, s. 67).

Integralne ujęcie środowiska rozpatrywanego z punktu widzenia nauk
przyrodniczych i społecznych proponuje Napoleon Wolański, wskazując,
że środowiskiem człowieka są wszystkie elementy otoczenia, w których zasięgu się on znajduje. Autor przyjmuje zarazem, że w sensie funkcjonalnym
zasadnicze znaczenie dla jednostki ma tzw. środowisko subiektywne, obejmujące te elementy otoczenia (środowiska obiektywnego), które współtworzą warunki niezbędne do zaspokajania potrzeb warunkujących jej istnienie
i rozwój, określane mianem „warunków środowiskowych” (1983, s. 10–15).
Szeroko rozumiał środowisko Julian Aleksandrowicz, pisząc, że „dobro
człowieka, jego szczęście i zdrowie (salus) nie dają się wydzielić, wypreparować z szerokiego kontekstu społecznego (socjosfera) i przyrodniczego (biosfera, geosfera, heliosfera, kosmosfera)” (1988, s. 125). Ujęcie to przyjmuję
za najbardziej pożądaną perspektywę analizy otoczenia jako zespołu środowiskowych zasobów dla zdrowia.
Spośród wyróżnionych przez Klausa Hurrelmanna modeli ujmowania
związków między jednostką a środowiskiem w naukach społecznych (1994,
s. 20–23) najbliższy promocji zdrowia, pedagogice zdrowia, a także psychologii zdrowia i psychologii ekologicznej jest model systemowy oparty na
Ogólnej Teorii Systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego (1984). Przyjęcie jego
założeń wiąże się z uwzględnianiem systemowych zależności zarówno między elementami struktury środowiska, wymiarami zdrowia, jak i w ramach
układu środowisko–zdrowie. Człowiek jest bowiem nie tyle „umieszczony
w środowisku”, ile stanowi jego integralną część składową i wraz z pozostałymi elementami środowiska współtworzy jego strukturę.
Spośród wielu pojęć związanych z kategorią „środowisko” (środowisko
społeczne, wychowawcze, niewidzialne, obiektywne, subiektywne), z punktu
widzenia niniejszych rozważań szczególnie ważne wydaje się pojęcie „środowiska życia”, które obejmuje wszystkie możliwe konfiguracje elementów
środowiska (Marynowicz-Hetka, 2006, s. 54). W rozpatrywaniu wzajemnych związków zachodzących w układzie zdrowie człowieka–środowisko
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życia należy natomiast uwzględnić dwojaką perspektywę. Po pierwsze,
mamy tu do czynienia z „pasywnym” wpływem warunków środowiskowych
na przebieg rozwoju ontogenetycznego człowieka (Jasicki, Wolański, 1981;
Kozłowski, 1986, s. 253 i nast.) oraz na pozytywne wskaźniki jego zdrowia
mierzone kondycją fizyczną i psychiczną w warunkach zmiennej temperatury, wilgotności, zmiennego ciśnienia atmosferycznego, ruchu powietrza,
promieniowania czy narażenia na zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (por. Sygit, 1997, s. 70 i nast.; Bell, Greene, Fisher, Baum, 2004, s. 178
i nast.). Druga perspektywa analizy omawianych zależności wiąże się z konceptualizacją interakcji człowieka ze środowiskiem za pomocą teorii wyjaśniających mechanizmy jego zachowania w środowisku, które można
analizować zarówno w odniesieniu do środowiska fizycznego, jak i socjalno-ekonomicznego oraz psychospołecznego.
Podejmując kwestię roli środowiska fizycznego w funkcjonowaniu człowieka w środowisku jego życia, warto zauważyć za Astrid Męczkowską, że
„miejsce jako przestrzeń doświadczania świata jest przestrzenią znaczącą
dla procesów konstruowania tożsamości podmiotów”, przy czym „tożsamość człowieka jest nie tyle wytwarzana w określonych miejscach, co raczej w relacji do tych miejsc” (2006, s. 39). W rozwijanej w ostatnich latach
pedagogice miejsca postuluje się postrzeganie miejsca jako kategorii pedagogicznej, co wiąże się z traktowaniem go jako przestrzeni doświadczania
przez człowieka świata nie tylko w jego sensie fizycznym, ale przede wszystkim w aspekcie kulturowym, politycznym i społecznym. Podkreśla się przy
tym, że miejsce, stanowiąc rodzaj mikroprzestrzeni mogącej odgrywać rolę
zarówno sfery prywatnej, jak i publicznej, zawsze jest znaczące, a tym samym stanowi potencjalnie nośną kategorię mogącą uczestniczyć w kształtowaniu wzorów myślenia pedagogicznego (Mendel, 2006).
Człowiek realizuje czynności życiowe zawsze w „jakimś” środowisku,
które może „(...) sprzyjać lub przeszkadzać (...) realizacji codziennych czynności życiowych, może wpływać dodatnio lub ujemnie na samopoczucie,
może też rozwijać lub degradować zachowania człowieka” (Bańka, 2002,
s. 25). Aktywność człowieka w środowisku stanowi przedmiot zainteresowania psychologii środowiskowej oraz psychologii ekologicznej. Ta pierwsza
koncentruje się na szeroko pojętej aktywności człowieka i jego rozwoju psychicznym analizowanych w kontekście wpływów naturalnego i stworzonego
przez człowieka środowiska fizycznego, przy czym w jej ramach badane są
nie tylko jawne zachowania człowieka w środowisku, ale także subiektywny odbiór środowiska życia, procesy intrapsychiczne związane z reakcjami
na dane środowisko (Eliasz, 1993, s. 29–34). Zgodnie z podstawowym założeniem psychologii ekologicznej zachowanie jednostki jest powiązane na
różne sposoby zarówno z czynnikami wewnętrznymi jej organizmu (np.
neuronami, mięśniami, hormonami), jak i z jej zewnętrznym kontekstem,
czyli środowiskiem ekologicznym (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 2000,

Problematyka zdrowia w kontekście zasobów

49

s. 91). Środowisko fizyczne jest tu analizowane w bardzo ścisłym związku
z jego charakterystyką społeczną, przedstawiciele tego kierunku uważają
bowiem, że każde środowisko fizyczne jest zdefiniowane społecznie przez
wskazanie, czemu i komu ono służy, jaką pełni funkcję w życiu społecznym.
Podkreśla się tu też transakcyjny charakter zależności między człowiekiem
a jego środowiskiem, zwracając uwagę, że związek człowieka ze środowiskiem tworzy się na wielu płaszczyznach funkcjonowania człowieka i stanowi spójny system wzajemnych zależności (Eliasz, 1993, s. 29, 36).
W wyjaśnianiu mechanizmów regulujących aktywność człowieka w środowisku przedstawiciele psychologii ekologicznej odwołują się zazwyczaj do
założeń psychologii postaci, zgodnie z którymi zas adnicze znaczenie
d l a a kt y w n o ś c i c z ł ow i e k a m a i n dy w i du a l n a p e rc e p c j a ś ro d o w iska. W ujęciu Kurta Lewina zachowanie człowieka (B – behaviour) wyraża formuła B = f (P, E), ujmująca je jako funkcję danej osoby (P – person)
i jej środowiska (E – environment). Interakcja człowieka z percepowanym
przez niego środowiskiem stanowi według Lewina ustrukturalizowane poznawczo pole psychologiczne określane przez niego mianem przestrzeni
życiowej. Rzeczywistość ta opisywana jest jako ograniczona struktura przestrzenna, w której zostały wydzielone osoba i jej środowisko psychologiczne
(psychological environment) (Hall, Lindzey, 1998, s. 359–360).
W myśl interakcyjnej perspektywy ujmowania środowiska w psychologii
przyjmuje się, że stanowi ono wraz z człowiekiem otwarty system złożony
z hierarchicznie ustrukturowanych podsystemów wchodzących we wzajemne relacje. W takiej perspektywie na pojęcie środowiska składa się środowisko aktualne, mikrośrodowisko i makrośrodowisko. Środowisko aktualne to
ta jego część, która jest bezpośrednio dostępna jednostce w danej sytuacji
(np. korytarz szkolny, boisko czy pokój mieszkalny). Mikrośrodowisko obejmuje tę część fizycznego i społecznego otoczenia, z którą jednostka wchodzi
w bezpośrednie interakcje w życiu codziennym przez dłuższy czas (rodzina,
szkoła, miejsce spędzania wolnego czasu). Makrośrodowisko to natomiast
środowisko wspólne dla wszystkich członków różnych grup społecznych –
obejmuje ono „(...) określoną fizyczną i materialną oraz społeczną, kulturową, ekonomiczną i polityczną strukturę całej społeczności wraz z takimi
jej elementami, jak zabudowania i mieszkania, prawne i zwyczajowe reguły
współżycia, obyczaje itp.” (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 2000, s. 89).
Funkcjonowanie człowieka w poszczególnych wymiarach tak określonego środowiska odbywa się w ramach układu biologiczno-fizjologicznego,
układu reakcji i czynności oraz „układu mediacyjnego” obejmującego obraz
świata oraz własnej osoby. Przyjmuje się tu, że to właśnie „układ mediacyjny” odgrywa główną rolę w interakcjach jednostki ze środowiskiem, gdyż
wyznacza on sposoby selekcji, interpretowania i wykorzystywania informacji w działaniu i rozwiązywaniu problemów (tamże, s. 90). Postrzeganie
przez jednostkę środowiska ma zatem także znaczenie w dokonywanych

50

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

przez nią wyborach zachowań związanych ze zdrowiem czy, ogólnie rzecz
ujmując, stylem życia (Syrek, 2008, s. 42).
Podstawowe układy zależności „środowisko życia–zdrowie człowieka”
koncentrują się wokół środowiska naturalnego (klimat, ciśnienie atmosferyczne itp.) oraz środowiska codziennego życia jednostki w aspekcie materialnym, ekonomicznym i psychospołecznym. Ten drugi wymiar zależności
środowisko–zdrowie zostanie uczyniony przedmiotem moich dalszych rozważań.
Po kilkunastu latach traktowania stylu życia jako czynnika o najistotniejszym znaczeniu dla zdrowia populacji obecnie uwzględnia się w coraz większym zakresie znaczenie społeczno-kulturowego kontekstu zdrowia (Karski,
2003b, s. 38), którego elementy można potraktować w charakterze zasobów/
deficytów dla zdrowia. H. Sęk umieszcza czynniki społeczne i kulturowe
w grupie zewnętrznych zasobów dla zdrowia jednostki. Wśród zasobów
społecznych wymienia: bliskie relacje (matka–dziecko, siostra–brat itp.);
grupy odniesienia (małżeństwo, rodzina, rówieśnicy, koledzy, znajomi); stowarzyszenia, grupy samopomocy, profesjonalne grupy wsparcia; różne instytucje rządowe i pozarządowe służące pomocą i opieką oraz organizujące
edukację. Zasoby kulturowe natomiast to w jej ujęciu takie elementy zjawisk
kultury, które rzutują na jakość zasobów społecznych – zwyczaje, tradycje,
zasady współżycia, przepisy, normy oraz ważne systemy odniesień i rozwoju
(w tym m.in. muzea, teatry, muzyka i in.) (Sęk, 2003).
Środowisko psychospołeczne, społeczno-ekonomiczne i fizyczne oferuje
wiele takich warunków dla utraty lub pozyskiwania zdrowia, nad którymi
kontrola jednostek jest bardzo ograniczona. Są nimi w szczególności: ubóstwo, niski poziom edukacji i status społeczny, niebezpieczna i stresogenna
praca, dyskryminacja, nierówności w dochodach, nieodpowiednie mieszkanie, niedostateczne zaopatrzenie w żywność i inne (Karski, 2007, s. 23–24).
Za jeden z najważniejszych czynników determinujących zdrowie populacji uznaje się obecnie pozycję społeczno-ekonomiczną, nierówności społeczne
uważane są bowiem za główną przyczynę nierówności w zdrowiu rozumianych jako możliwe do uniknięcia różnice w stanie zdrowia oraz w występowaniu bądź dotkliwości problemów zdrowotnych, które odzwierciedlają
zróżnicowany dostęp do społecznych i ekonomicznych zasobów dla zdrowia
(Laskowska, 2012, s. 88). Do czynników statusowych generujących ograniczony dostęp do dóbr chroniących zdrowie zalicza się przede wszystkim ubóstwo,
bezrobocie i niski poziom wykształcenia, a w odniesieniu do dzieci i młodzieży ubóstwo i nierówności w dochodach rodzin wymienia się na czołowych
pozycjach listy uwarunkowań ich zdrowia (Woynarowska, 2012a; McWhriter
i wsp., 2008, s. 32; Earls, Carlson, 2001; Bradley, Corwyn, 2002).
Czynniki społeczno-ekonomiczne determinują z jednej strony kształt
warunków środowiska codziennego życia, z drugiej zaś obraz stylu życia,
którego związki ze zdrowiem szeroko opisuje literatura przedmiotu (Suliga,
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2004, s. 11–23; Lewicki, 2006, s. 76–85; Ziarko, 2006, s. 20–23; Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011, s. 18–24; DiPietro, 2001; Drewnowski,
Evans, 2001 i in.).
Na szczególną pozycję uwarunkowań socjoekonomicznych w determinowaniu zdrowia wskazuje też analiza systemowych powiązań między czynnikami statusowymi i stylem życia a zdrowiem somatycznym i psychospołecznym, której egzemplifikacją może być przyczynowo-skutkowy łańcuch
zdarzeń generowanych przez negatywne charakterystyki usytuowania społeczno-ekonomicznego jednostki. Mogą one bowiem prowadzić po dłuższym
okresie trwania do pogorszenia kondycji psychospołecznej człowieka na
skutek obniżenia się jego poczucia bezpieczeństwa, samooceny czy rozpadu
dotychczas utrzymywanych więzi społecznych. Z kolei niski dobrostan psychospołeczny stanowi czynnik ryzyka podejmowania zachowań antyzdrowotnych (palenia tytoniu, nadużywania alkoholu czy też leków), które mogą
być w tym przypadku traktowane jako sposób na radzenie sobie z sytuacją
trudną. Zachowania te w powiązaniu z praktykami zdrowotnymi cechującymi egzystowanie człowieka funkcjonującego z racji niskiego statusu materialnego w warunkach „ograniczonego wyboru” (niewłaściwa dieta, ograniczanie zakupu zalecanych leków itp.), usposabiają do osłabienia kondycji
biologicznej przez inicjowanie bądź pogarszanie parametrów fizjologicznych
czynników ryzyka, a to z kolei prowadzi do obniżenia zdolności adaptacyjnych i w konsekwencji może skutkować predyspozycją do utraty zdrowia somatycznego (por. Słońska, Woynarowska, 2002, s. 17–18; Gaweł, 2004).
Analiza pozastatusowych społecznych uwarunkowań zdrowia odnoszona bywa zwykle do określonych społeczności – rodziny (por. np. Woźniak,
1990; Lewicki, 2001; Zwoliński, 2003; Kawczyńska-Butrym, 1995 i in.),
szkoły (por. np. Woynarowska, 2003; Małkowska-Szkutnik, 2006, s. 146–
164; Gaweł, 2011b; Woynarowska-Sołdan, Małkowska-Szkutnik, 2011) oraz
środowiska pracy (Kawczyńska-Butrym, 2002; Gaweł, Kościelniak, 2013).
Wśród różnorodnych elementów, które tkwiąc w społecznej przestrzeni życia, wyznaczają warunki zdrowotne i czynniki ryzyka zdrowotnego, wymienia się między innymi charakterystyki relacji interpersonalnych, stresory
oraz źródła społecznego wsparcia. Czynniki te składają się na obraz klimatu
społecznego, którego związki z holistycznie rozumianym zdrowiem zostały
wykazane w odniesieniu do każdej fazy życia człowieka.
Pojęcie wsparcia społecznego lokowane jest na pograniczu wielu dyscyplin nauk społecznych: socjologii, psychologii, pracy socjalnej i pedagogiki
społecznej. Większość prac dotyczących wsparcia wiąże je z problematyką
stresu życiowego, przyjmuje się bowiem, że odpowiada ono na potrzeby
towarzyszące doświadczaniu różnych stresowych wydarzeń, w których zakres włączane są również obciążenia dzieci i młodzieży związane z realizacją obowiązku szkolnego. H. Sęk, nawiązując do teorii wymiany społecznej,
określa wsparcie społeczne jako rodzaj interakcji społecznej
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(...) w toku której dochodzi do przekazywania lub wzajemnej wymiany emocji,
informacji, instrumentów działania i dóbr rzeczowych, podejmowanej przez
jednego lub obu uczestników w sytuacji trudnej, której celem jest podtrzymanie i zmniejszenie stresu, opanowanie kryzysu przez towarzyszenie, tworzenie
poczucia przynależności, bezpieczeństwa i nadziei oraz zbliżenie do rozwiązania
problemu i przezwyciężenia trudności (Sęk, 2003, s. 22).

W badaniach nad relacją między wsparciem społecznym a zdrowiem
reprezentowane są zasadniczo dwie grupy poglądów. Pierwsza z nich nawiązuje do tzw. efektu buforowego i głosi, że w sytuacji trudnej wsparcie
społeczne może zmniejszyć nasilenie negatywnej oceny pierwotnej i ukierunkować ją jako wyzwanie, a ponadto podnosząc poczucie zaradności
i ocenę własnych kompetencji, służy formowaniu się takiej oceny wtórnej,
która sprzyja skutecznemu radzeniu sobie. Według natomiast drugiej grupy poglądów opartych na hipotezie tzw. efektu głównego wsparcie społeczne
ma działanie profilaktyczne, którego konsekwencją jest mniejsza podatność
jednostki na stresory oraz spostrzeganie przez nią niższego poziomu stresu
(Sęk, Cieślak, 2004; Sęk, 2000, s. 493–494; Heszen, Sęk, 2007, s. 166–171).
Z pedagogicznego punktu widzenia szczególnego zainteresowania wymaga ten wymiar bezpośredniego wpływu wsparcia na zdrowie, w którym
jest ono rozumiane w ujęciu szerokim, to jest nie ogranicza się go do sytuacji trudnych, ale poddaje analizom z perspektywy podstawowych potrzeb człowieka – przynależności, akceptacji i bezpieczeństwa, których doświadczanie warunkuje ogólny poziom dobrostanu. Wsparcie jest wówczas
definiowane w kategoriach dostępności relacji z innymi ludźmi w różnych
sytuacjach życia codziennego i traktowane jako stale dostępna właściwość
tych relacji, służąca przystosowaniu i zdrowiu (Sęk, Cieślak, 2004). W takim
ujęciu pojęcie wsparcia społecznego odnoszone jest do stopnia zakorzenienia społecznego oraz poczucia przynależności, zobowiązania i bliskości,
a jego obiektywną podstawę stanowią sieci społeczne, które obejmują wszelkie możliwe źródła wsparcia pozostające do dyspozycji w otoczeniu jednostki oraz stopień integracji społecznej określany na podstawie struktury
społecznych interakcji (Knoll, Schwarzer, 2004). Tak rozumiane wsparcie
społeczne nawiązuje do kategorii pomocy i opieki, która się wiąże ze wspieraniem materialnym, informacyjnym, emocjonalnym i duchowym w doświadczanych przez jednostkę czy grupę sytuacjach trudnych.
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2.3. Edukacja jako zasób dla zdrowia
Uwzględnienie założeń podejścia salutogenetycznego nie tylko wiąże się
z identyfikacją „źródeł” zdrowia, ale pozwala także na poszukiwanie możliwości ich pozyskiwania. Ulokowanie zasobów zdrowotnych w strukturze
psychofizycznej człowieka i w jego środowisku oraz wskazanie tych ich elementów, które mogą być przez ludzi kształtowane w kierunku korzystnym
z punktu widzenia zdrowia populacji, pozwala uznać, że najbardziej efektywnym, a z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej opłacalnym
sposobem pozyskiwania zasobów zdrowotnych są działania edukacyjne.
W takim też kontekście przyjmuję, że e du k a c j a moż e być t r a ktow ana
w chara kte r z e z a s obu d l a z d row i a.
Przywołując powyższą tezę, odwołuję się do takiego ujęcia struktury systemu pojęć pedagogicznych, w którym edukacja zajmuje nadrzędną
pozycję w stosunku do wychowania20, które „(...) realizuje się przez działania rozumne, organizowane świadomie, skierowane na postawiony cel
i uwzględniające w optymalnym stopniu prawidłowości rządzące konkretnym działaniem, podejmowanym w sytuacjach codziennego życia określonego wychowanka” (Gerstmann, 1982, s. 29). Oddziaływania wychowawcze traktowane tu są jako specyficzna kategoria działania, która osiąga
zamierzony i względnie trwały wynik, będący realizacją celów postawionych
przed środowiskami wychowującymi.
Edukacja zmierza do tego, by czynić z człowieka „istotę doj rz ał ą,
ś w i a d om i e re a l i z uj ą c ą s i ę” (Milerski, Śliwerski, 2000, s. 54). W tym
też znaczeniu Maria Borowska, poszukując odpowiedzi na pytanie, w jakim
kierunku powinna pójść edukacja, by dzięki niej człowiek umiał pokonywać
zagrożenia współczesnego świata, wskazuje na konieczność podejmowania takich działań, które zmierzają do formowania „człowieka budującego”,
to jest gotowego do kreowania własnej egzystencji. Za ważne zadania edukacji uznaje w związku z tym kształtowanie u młodych ludzi kompetencji
poznawczych, ewaluatywnych i emocjonalnych, wskazując jednocześnie,
że dysponowanie zasobami moralno-kognitywno-emocjonalnymi sprzyja nastawieniu „ku” życiu, którego przejawem są między innymi działania

20
Jako kryterium rozróżnienia pojęć „wychowanie”–„edukacja” przyjmuję za K. Rubachą
(2003) stopień ich ogólności i jednorodności. Edukację odnoszę do ogó ł u o d d z i a ł y w ań
służących formowaniu osobowości i zdolności życiowych człowieka w całym cyklu życia
(por. Milerski, Śliwerski, 2000, s. 54), traktując ją jako pojęcie nadrzędne w stosunku do wychowania pojmowanego jako działalność intencjonalna, ukierunkowana na świadomie zaplanowane przez osobę wychowującą cele związane z kształtowaniem osobowości wychowanka.
Na określenie tak rozumianej edukacji Z. Kwieciński stosuje też termin „wychowanie w najszerszym całościowym znaczeniu” (1995, s. 13).
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zmierzające do zachowania i wzmacniania zdrowia (Borowska, 1998, s. 72;
Borowska, 1999).
Związki edukacji ze zdrowiem rozpatrywane są zazwyczaj w kontekście
poziomu wykształcenia jako czynnika różnicującego stan zdrowia populacji
oraz realizowany przez ludzi styl życia uznawany za podstawową determinantę zdrowia.
W piśmiennictwie podkreśla się, że wykształcenie jest ważnym czynnikiem kształtującym indywidualne decyzje człowieka dotyczące jego stylu życia i zachowań zdrowotnych. Wyniki badań w tym obszarze wyraźnie
wskazują na stopniowy spadek popularności prozdrowotnego stylu życia
wraz z obniżaniem się pozycji grupy społeczno-zawodowej (Ostrowska,
1999, s. 61, 84; Ostrowska, 2000; Rogucka, 1995, s. 67). Co więcej, jak podkreśla Antonina Ostrowska (2000), wykształcenie odgrywa zdecydowanie
większą rolę w realizacji prozdrowotnego stylu życia aniżeli sytuacja materialna. Kapitał wiedzy, jaki zapewnia wykształcenie, okazuje się więc mieć
większe znaczenie w procesie dokonywania wyborów zachowań zdrowotnych niż kapitał materialny, choć to ten drugi zapewnia większe możliwości
ich dokonywania. Zwraca się też uwagę, że wykształcenie sprzyja pozyskiwaniu podstawowych zasobów statusu społecznego (zdobycie zawodu, dobrej pracy, osiąganie zadowalających zarobków itp.), które mają niekwestionowanie korzystny wpływ na zdrowie jednostki (Tobiasz-Adamczyk, 2000,
s. 117–136; Sowa, 2007).
Badania prowadzone wśród osób dorosłych wskazują też, że wykształcenie jest istotnym czynnikiem różnicującym ich przekonania zdrowotne.
Osoby z wykształceniem podstawowym zdecydowanie częściej bowiem
preferują założenia biomedycznego modelu zdrowia w stosunku do lepiej
wykształconych, które cechuje silniej utrwalone przekonanie o możliwości
kształtowania zdrowia przez własną aktywność przy jednoczesnym odrzuceniu przeświadczenia, że zdrowie i choroba to zrządzenie losu, a choroba
to dziedzina lekarzy (Sęk, Ścigała i in., 1992).
W kontekście powyższych ustaleń nie dziwi, że poziom wykształcenia,
stanowiący obok wielkości dochodu podstawowy wskaźnik statusu socjoekonomicznego, wykazuje silny związek ze wskaźnikami zachorowalności i umieralności, częstością chorób przewlekłych oraz przewidywaną długością życia (Siegrist, 1995; Williams, 1990; Woynarowska, 2012b). Można
zatem zasadnie twierdzić, że wykształcenie jest jednym z czynników generujących społeczne nierówności w zdrowiu. Poziom wykształcenia jest więc
nie tylko kapitałem ludzkim determinującym miejsce jednostek w społeczeństwie i ich szanse społeczno-ekonomiczne, ale także zasobem warunkującym ich zdrowie, długość życia oraz styl życia.
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2.3.1. Edukacja zdrowotna
Problematyka dotycząca szeroko rozumianych aspektów zdrowia wpisuje się
w całożyciową edukację człowieka realizowaną w różnych kontekstach jego
biografii i usytuowania społecznego. W pełni uzasadnione jest zatem twierdzenie, że edukacja zdrowotna stanowi ważną, a zarazem jedną z podstawowych dziedzin edukacji.
Pojęcie edukacji zdrowotnej określane bywa w bardzo różnorodny sposób. Z przywołanych przez B. Woynarowską (2007, s. 102) definicji edukacji
zdrowotnej opracowanych przez różnych autorów wynika, że jest ona wiązana z procesem uczenia się człowieka o zdrowiu i chorobie, a w szczególności
o tym, jak dbać o zdrowie własne i innych ludzi; z oddziaływaniami zmierzającymi do kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz do podnoszenia kompetencji jednostek i grup w zakresie ich samodzielnego i dobrowolnego działania na rzecz zdrowia na różnych poziomach życia społecznego,
czy wreszcie ze stwarzaniem sposobności planowego uczenia się, którego
efektem ma być podejmowanie przez jednostki świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowanie zgodnie z nimi. Autorka poszerza uwzględniony w tych definicjach zakres treściowy edukacji zdrowotnej, uwzględniając jako jej adresatów także osoby chore oraz wprowadzając ustalenia Karty
Ottawskiej Promocji Zdrowia21, w której podkreślono, że zdrowie człowieka
jest tworzone i doświadczane w siedliskach jego codziennego życia oraz stanowi jedną z zasadniczych determinant jakości życia. W jej ujęciu edukacja
zdrowotna jest „(...) całożyciowym procesem uczenia się ludzi jak żyć, aby:
zachować i doskonalić zdrowie własne i innych, w przypadku wystąpienia
choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki” (Woynarowska, 2007, s. 103).
W nawiązaniu do poczynionych wcześniej ustaleń dotyczących rozumienia pojęcia edukacji w niniejszym opracowaniu przyjmuję, że e du k a c j a
zd rowot na o b ejmuj e swoim zak res em z arówn o o d d z i ał y wan i a i nte n c j on a l n e, j a k i ok a z j ona l n e i pr z y p a d kowe, i ns t y tu c j ona l n e i i n dy w i du a l n e, a t a k ż e d z i a ł an i a „od ś ro d kowe” ( s a mokszt ałcenie, s amow ychow anie), które służą p ozyty w nemu
roz woj ow i c z ł ow i e k a or a z u m oż l iw i aj ą mu s t awan i e s i ę ś w i a d omy m k re atore m w ł a s n e go z d row i a i u c z e s t n i k i e m d z i a ł ań
n a rze cz z drowia innych ludzi i z d rowego ś ro d ow i s ka (por. Gaweł, 2006b, s. 160; Gaweł, 2008).
Na kształtowanie się współczesnego obrazu edukacji zdrowotnej wpływają obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany w postrzeganiu
przez człowieka zdrowia i związanej z nim jakości życia, których źródeł
21

Karta Ottawska jest oficjalnym dokumentem I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia, która odbyła się w 1986 roku w Ottawie.
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upatruje się w sferze filozofii i działań społecznych. Są one związane przede wszystkim z przemianami świadomości społecznej w zakresie sposobu rozumienia zdrowia, wyrażającymi się zastępowaniem opartego na filozofii kartezjańskiej biomedycznego myślenia o zdrowiu przez podejście
holistyczne i systemowe. Coraz bardziej powszechną akceptację zyskuje
też w myśleniu potocznym teza, że o poziomie zdrowia decydują przede
wszystkim realizowane przez człowieka styl życia i zachowania zdrowotne
oraz odwołujące się do niej przekonanie o ponoszeniu osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie (por. Krawański, 2003, s. 120–127). Jednocześnie zwraca się uwagę na specyfikę tego obszaru edukacji. Określa ją po
pierwsze to, iż osoby edukowane dysponują utrwalonymi w procesie socjalizacji nawykami i przyzwyczajeniami w zakresie zachowań związanych
ze zdrowiem, jak również zasobem wiedzy i przekonań nabytych w trakcie
socjalizacji i wcześniejszych oddziaływań edukacyjnych, w ramach których
znajdują się zazwyczaj zarówno sądy prawidłowe, jak i zmistyfikowane.
Wnosząc do procesu edukacyjnego swój bagaż doświadczeń oraz przekonania, które nie zawsze są zgodne z wiedzą naukową, czynią go niemal w każdym przypadku specyficznym i niereplikowalnym (Szewczyk, 2000).
W piśmiennictwie wśród celów i oczekiwanych efektów edukacji zdrowotnej wymienia się przede wszystkim ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zdrowia, nabycie umiejętności związanych z dbaniem o ciało,
rozwijanie kompetencji psychospołecznych (umiejętności życiowych) oraz
kompetencji do działania na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi (Gaweł, 2006b; Lewicki, 2006; Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, 2009; Woynarowska,
2007 i in.).
W perspektywie promocji zdrowia edukacja zdrowotna jest narzędziem
osiągania przez ludzi wysokiego poziomu „alfabetyzacji zdrowotnej” – health literacy22, stanowiącej jeden z podstawowych zasobów dla zdrowia. W jej
współczesnych, szerokich ujęciach przyjmuje się, że zdobycie wiedzy i umiejętności społecznych warunkujących motywację i zdolność jednostek do zdobywania informacji, rozumienia ich i spożytkowania w sposób, który sprzyja
promowaniu i utrzymywaniu dobrego zdrowia, jest jednym z podstawowych
warunków umożliwiających osiągnięcie empowerment zarówno na poziomie
jednostek, jak i całych grup społecznych. W tym kontekście potencjalne korzyści edukacji zdrowotnej wiążą się z nabyciem przez jednostkę zdolności
odnajdywania właściwych rozwiązań w obszarze własnego zdrowia, a w perspektywie ogólnospołecznej z poprawą kontroli nad społecznymi i ekonomicznymi determinantami zdrowia (Nutbeam, 1998; Nutbeam, 2000).
W realizacji celów edukacji zdrowotnej uwzględniane są różnorodne
bloki tematyczne, a w ich obrębie problemy i zagadnienia, które są mery22

Pojęcie health literacy po raz pierwszy zostało użyte przez Scotta Simondsa w latach 70. XX wieku w kontekście edukacji zdrowotnej w szkole (Iwanowicz, 2009).
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torycznie powiązane ze zdrowiem człowieka w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym, seksualnym, prokreacyjnym i duchowym. Niektórzy
wskazują przy tym na istnienie „niedostrzeganych” problemów w edukacji
zdrowotnej, jak na przykład zjawisko bezradności człowieka zdrowego w sytuacji nagłej i ciężkiej choroby, zachowania człowieka zdrowego wobec chorego (i odwrotnie) oraz zachowania ludzi chorych i zdrowych wobec sytuacji granicznej (Kropińska, 2000, s. 174).
W rozpatrywaniu problematyki zakresu treściowego edukacji zdrowotnej nie sposób pominąć jej związków z wychowaniem fizycznym, określanym przez Macieja Demela mianem fizycznej edukacji (2007). Analizując
wzajemne powiązania między tymi obszarami edukacji, już na wstępie należy zaznaczyć, że ich zakresy treściowe nawzajem się dopełniają. Łączy je
bowiem kategoria dbałości o ciało jako materialny nośnik zdrowia przez
aktywność fizyczną, która jest jednym z podstawowych czynników warunkujących fizyczny, psychospołeczny i duchowy dobrostan23. Związki aktywności fizycznej ze zdrowiem można analizować z jednej strony w kontekście jej niekwestionowanie korzystnego wpływu na ogólną kondycję oraz
na poziom fizjologicznych czynników ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych
– chorób układu krążenia, udarów mózgu, nadciśnienia tętniczego krwi,
cukrzycy, nowotworów odbytu, nowotworów piersi i osteoporozy (tamże,
s. 54). Z drugiej strony wskazuje się, że podejmowanie aktywności fizycznej
znacząco modyfikuje obraz wielu szkodliwych elementów stylu życia – na
przykład sprzyja motywacji do racjonalnej diety czy też do rzucenia palenia. Można zatem stwierdzić, że zajmuje ona centralne miejsce w strukturze
prozdrowotnego stylu życia człowieka24, a tym samym stanowi jeden z podstawowych obszarów edukacji zdrowotnej.

23
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w naukach o kulturze fizycznej pojęcie aktywności
fizycznej (physical activity) jest zakresowo rozróżniane od aktywności ruchowej (movement
activity, motor activity). Podkreśla się bowiem, iż aktywność ruchowa zazwyczaj nie jest ukierunkowana na określony cel (jeżeli nawet ma charakter intencjonalny, to kierują nią jedynie
cele utylitarne), podejmowana jest przez człowieka mechanicznie, mimowolnie, stanowiąc
niezbędny warunek realizacji różnorodnych życiowych czynności. Istotą aktywności fizycznej jest natomiast jej ukierunkowanie na przywracanie, utrzymanie i pomnażanie zdrowia
(bądź na osiągnięcie wyniku sportowego). W takim znaczeniu aktywność fizyczna człowieka to „(...) zaplanowana i wielokrotnie powtarzana praca mięśni charakteryzująca się celowo
ukierunkowanym na zdrowotne potrzeby organizmu ponadspoczynkowym wydatkiem energii lub wydatkiem powodującym zmęczenie” (Drabik, Pańczyk, Resiak i wsp., 2010, s. 39).
Jedynie tak rozumiana aktywność fizyczna stanowi wspólną płaszczyznę zainteresowania
edukacji zdrowotnej i edukacji fizycznej.
24
Szczególna rola aktywności fizycznej w prozdrowotnym stylu życia uwzględniona została na przykład w strukturze piramidy zdrowego żywienia, w której ulokowano ją na pozycji nadrzędnej względem hierarchicznie rozmieszczonych zaleceń dotyczących częstości spożywania określonych grup produktów żywnościowych.
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Psychiczna i społeczna płaszczyzna zdrowia, osadzone bezpośrednio
w osobowości, mają wyraźne odniesienia pedagogiczne, natomiast ludzkie
ciało jest ze swej natury fenomenem biologicznym, toteż jak ujął to przed
laty Kazimierz Sośnicki, sfera somatyki człowieka (jego układ nerwowy)
stanowi jedynie „środowisko dla wychowania” (1967, s. 100). Aby uczynić
przedmiotem wychowania ciało i zdrowie somatyczne, należy je „przełożyć”
na kategorie osobowościowe, co wiąże się z kształtowaniem u ludzi przekonania o ich powinnościach wobec własnego ciała, z nastawieniem umysłu,
emocji i woli na pracę nad własnym ciałem, zdrowiem i sprawnością (Demel, 1980, s. 104–108; Pawłucki, 1996; Krawański, 2003, s. 20). Toteż we
współczesnym ujęciu fizycznej edukacji formułowane są cele ukierunkowane zarówno na kształtowanie dyspozycji instrumentalnych, jak i kierunkowych cech osobowości, które są odnoszone do umiejętności, sprawności
i nawyków w zakresie aktywności fizycznej oraz do postaw, których przedmiotem jest troska o ciało (Demel, 2007). Tak rozumiana fizyczna edukacja
wpisuje się w p e d agog ię ci ał a, w której jest ono nie tylko fizyczną rzeczywistością, ale zostaje także „zadane duchowi ludzkiemu” i prowadzi tym
samym do ukształtowania w człowieku podmiotowej świadomości ciała,
czyli mówiąc słowami Jana Pawła II, do „przeżywania własnego ciała” (Jan
Paweł II, 1987, s. 117, 120).

2.3.2. Edukacja zdrowotna a profilaktyka i promocja zdrowia
Edukacja zdrowotna jest jednym z podstawowych warunków aktywnego
udziału człowieka w procesie doskonalenia potencjału własnego zdrowia
i zapobiegania jego zaburzeniom, stanowiąc tym samym nieodzowny i konstytutywny element profilaktyki i promocji zdrowia.
Pojęcie profilaktyki jest odnoszone do działań mających na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi niepożądanych stanów i zjawisk w różnych
sferach życia człowieka, skoncentrowanych na czynnikach ryzyka i narażonych na nie populacjach. Z punktu widzenia nauk humanistycznych i społecznych przedmiotem profilaktyki są niekorzystne zjawiska społeczne oraz
zaburzenia rozwoju i holistycznie rozumianego zdrowia. Takie szerokie ujęcie profilaktyki ma swoje źródło w koncepcji klasyków pedagogiki społecznej. Jej twórczyni, Helena Radlińska, przyjmuje, że „profilaktyka w zakresie
zdrowia i profilaktyka społeczna są ze sobą najściślej związane przy zapobieganiu chorobom” (Radlińska, 1961, s. 324), a Aleksander Kamiński, określając zadania profilaktyki, oprócz zapobiegania niedostosowaniu społecznemu
wskazuje też między innymi na „uprzedzanie” stanów zagrożenia zdrowotnego (Kamiński, 1982, s. 74).
Metody działań profilaktycznych są zorientowane dwukierunkowo:
na ograniczenie lub eliminację czynników ryzyka tkwiących w środowisku oraz na osoby potencjalnie narażone na te czynniki (Ostrowska, 1999,
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s. 165–166). Inaczej mówiąc, profilaktyka to „proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie” (Gaś, 2002).
W tak rozumianych działaniach profilaktycznych chodzi zatem o wyposażenie człowieka w cechy i umiejętności sprzyjające satysfakcjonującemu
życiu i radzeniu sobie z potencjalnymi zagrożeniami oraz o podejmowanie
interwencji środowiskowych ukierunkowanych na minimalizowanie tych
zagrożeń. W takim ujęciu cele profilaktyki obejmują między innymi kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychospołecznych, interwencje w środowiska życia ludzi oraz kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki
sposób, by były zgodne z ludzkimi potrzebami i wspierały pozytywne style
życia (Gaś, 1993, s. 14).
Najbardziej rozpowszechnione działania profilaktyczne odnoszą się do
przeciwdziałania stosowaniu przez ludzi, a zwłaszcza przez dzieci i młodzież, substancji psychoaktywnych. Ten nurt profilaktyki w najbardziej chyba czytelny sposób unaocznia powiązania profilaktyki społecznej z profilaktyką problemów zdrowotnych. Konsekwencje stosowania substancji
psychoaktywnych mogą być bowiem rozpatrywane zarówno w kontekście
szkód zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniem bądź przewlekłym ich zażywaniem, zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia i życia podejmowanymi w związku z ich używaniem, jak
i zagrożeń dla prawidłowego rozwoju osobistego, funkcjonowania rodziny
i całego społeczeństwa (por. Ostaszewski, 2003, s. 67). Warto zauważyć, że
w omawianym obszarze profilaktyki wyraźnie zaznaczają się jej związki
z blokiem tematycznym edukacji zdrowotnej dotyczącym substancji psychoaktywnych, w sferze realizacyjnej tych obszarów praktyki społecznej wykorzystywane są bowiem wspólne strategie – zarówno strategie informacyjne, jak i edukacyjne, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności życiowych.
Obszary zainteresowań profilaktyki chorób i zaburzeń zdrowotnych oraz
edukacji zdrowotnej wykraczają jednak daleko poza wspomnianą wyżej
problematykę, obejmując swym zasięgiem całą gamę problemów zdrowotnych dotykających człowieka we wszystkich fazach życia (choroby somatyczne, wypadki i urazy, choroby zakaźne, zaburzenia zdrowia psychicznego, choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne, wady wrodzone itp.).
W tym kontekście zasadne wydaje się wyróżnienie dwóch modeli działań
profilaktycznych – biomedycznego i humanistycznego. W modelu biomedycznym profilaktykę można wiązać z zapobieganiem wystąpieniu i/lub
rozwojowi choroby/zaburzenia oraz ich dalszych niepomyślnych skutków
przez niwelowanie bądź wczesne wykrywanie czynników je wywołujących
oraz podejmowanie zabiegów rehabilitacyjnych. Mieszczą się tu po pierwsze
profilaktyczne swoiste działania medyczne realizowane przy udziale osób
reprezentujących zawody medyczne na poziomie profilaktyki pierwotnej,
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wtórnej i trzeciorzędowej (por. Woynarowska, 2007, s. 127–128; Woynarowska, 2010a). Po drugie model ten obejmuje działania realizowane poza
systemem opieki zdrowotnej, podejmowane przez jednostkę w stosunku do
własnego ciała, a polegające na praktykowaniu przez nią zachowań, które
w świetle współczesnej wiedzy medycznej zapobiegają pojawieniu się problemów zdrowotnych (np. racjonalne odżywianie, aktywność fizyczna, zapinanie pasów bezpieczeństwa) bądź umożliwiają ich wczesne wykrycie (np.
poddawanie się badaniom profilaktycznym). Istota humanistycznego modelu profilaktyki chorób i problemów zdrowotnych wyraża się natomiast
w ukierunkowaniu jej działań na kształtowanie u ludzi motywacji do takiej
aktywności, umiejętności umożliwiających jej realizację oraz kompetencji
psychospołecznych sprzyjających optymalnemu funkcjonowaniu w wymiarze biopsychospołecznym.
We współczesnym ujęciu profilaktyki społecznej, w odróżnieniu od jej
tradycyjnego modelu skupiającego się na zwalczaniu patologii, preferowana
jest wersja kreatywna, która z jednej strony opiera się na działaniach konstruktywnych, wzmacniających zdolności adaptacyjne systemu społecznego, z drugiej natomiast za cel strategiczny podejmowanych działań uznaje
promocję zdrowia (Szymańska, Zamecka, 2002, s. 30–31; Ostaszewski, 2003,
s. 19). W tym stosunkowo nowym, gdyż mającym zaledwie 30-letnią historię, obszarze praktycznych działań na rzecz zdrowia upatruje się szansy na
poprawę zdrowia jednostek i społeczności dzięki wzbogaceniu ich stylu życia w aktywność umożliwiającą potęgowanie potencjałów zdrowia, a zarazem wyeliminowanie z niego zachowań destrukcyjnych dla zdrowia.
W klasycznej już dziś definicji promocji zdrowia zawartej w tzw. Karcie
Ottawskiej określa się ją jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie
kontroli nad swoim zdrowiem w znaczeniu jego poprawy i utrzymywania
jak najdłużej na jak najwyższym poziomie oraz w sensie sprawowania samokontroli i samoopieki w zdrowiu i chorobie w całym cyklu życia przez
podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu (Karta Ottawska,
1986). Zasadniczym elementem koncepcji promocji zdrowia jest przy tym
uznanie, że przejmowanie przez ludzi kontroli nad własnym zdrowiem wymaga z jednej strony dysponowania przez nich wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie określania swoich potrzeb zdrowotnych i podejmowania
praktycznych działań ukierunkowanych na doskonalenie zdrowia, z drugiej
zaś stwarzania im warunków, które będą sprzyjać utrzymywaniu fizycznego i psychospołecznego dobrostanu oraz realizacji prozdrowotnego stylu
życia. Wśród podstawowych zasad działań ukierunkowanych na promowanie zdrowia jednostek i populacji wymienia się w związku z tym: potrzebę
uwzględniania holistycznego podejścia do zdrowia; adresowanie inicjatyw
promocji zdrowia zarówno do ludzi w dobrym, jak i złym stanie zdrowia,
do osób narażonych w różnym stopniu na ryzyko utraty zdrowia; podejście
siedliskowe, w którym obszar działań promocyjnych jest koncentrowany
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w obrębie środowiska lokalnego; podejście wielosektorowe, angażujące różne obszary życia publicznego (ochrony zdrowia, edukacji, legislacji prawnej,
rolnictwa, komunikacji, budownictwa i in.) na wszystkich poziomach organizacji społecznej; potrzebę uwzględniania społeczno-kulturowego kontekstu życia jednostek i grup społecznych w planowaniu adresowanych do
nich działań promocyjnych; rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz
umożliwianie ludziom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji związanych
z kształtowaniem zdrowia własnego i społeczności, w której żyją (Karski,
2007, s. 27–29). Można zatem przyjąć, że relacje między promocją zdrowia
i edukacją zdrowotną są zawarte w formule: „edukacja zdrowotna x polityka zdrowia publicznego” (Lewicki, 2006, s. 50; Woynarowska, 2007, s. 136),
przy czym polityka zdrowotna obejmuje organizacyjne, polityczne i ekonomiczne programy i interwencje ukierunkowane na wspi e r an i e z m i an
w obszarze zachowań i środowiska, mających wpływ na poprawę zdrowia
(Green, 1979; Green, Iverson, 1982). Odniesienie założeń promocji zdrowia
do zapisanego w Karcie Ottawskiej stwierdzenia, że z d row i e j est t wor z on e i d o ś w i a d c z an e pr z e z lu d z i w s i e d l i s k a ch i ch c o d z i e n ne go życi a, pozwala uznać, że jednym z podstawowych ś ro d ow isk
promuj ąc ych zd row ie młodych ludzi powinna być szkoła. Przyznanie
szkole tego statusu wymaga jednak jej zaangażowania w proces edukacji
zdrowotnej oraz w realizację polityki zdrowotnej uwzględniającej działania
na rzecz tworzenia organizacyjnych i materialnych warunków, które będą
sprzyjać utrzymaniu i doskonaleniu zdrowia fizycznego i psychospołecznego uczniów.

Rozdział III. Ekosystem szkoły jako kontekst
kształtowania zdrowia ucznia

Zgodnie z założeniami zawartymi w strategii „Zdrowie dla wszystkich
w XXI wieku” działania szkoły ukierunkowane na zdrowie uczniów powinny obejmować profilaktyczną opiekę zdrowotną, edukację zdrowotną, kształtowanie środowiska fizycznego i społecznego szkoły w kierunku
wspierającym zdrowie, wychowanie fizyczne i rekreację oraz działania na
rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Health 21, 1999). Nawiązując do koncepcji A. Antonovsky’ego, przyjmuję ponadto, że szkoła, stanowiąc dla młodych ludzi „wzorzec doświadczeń życiowych”, uczestniczy
w kształtowaniu się ich poczucia koherencji we wszystkich jego wymiarach – zrozumiałości, zaradności i sensowności – którego wysoki poziom
jest uznawany za istotny czynnik sprzyjający realizacji prozdrowotnego
stylu życia.
Z punktu widzenia możliwości kształtowania potencjałów zdrowia dzieci i młodzieży szkoła może być też traktowana jako system wspierający
zdrowie. W jego ramach świadczone jest wsparcie informacyjne, związane
z realizowaną w szkole edukacją zdrowotną, wsparcie emocjonalne, które
służy osiąganiu przez uczniów dobrego samopoczucia psychicznego, a także, w sytuacjach tego wymagających, wsparcie instrumentalne (np. dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach). Zofia Kawczyńska-Butrym
(1994) zwraca także uwagę na kulturowy aspekt wsparcia realizowanego
przez szkołę, w ramach którego członkowie społeczności szkolnej są traktowani jako dawcy i biorcy kulturowych wzorów stylu życia i zachowań
zdrowotnych.
Uczeń, spędzając w szkole znaczną część swojego życia, nieuchronnie podlega oddziaływaniom wszystkich elementów środowiska szkolnego, które mogą stanowić zarówno źródło zasobów, jak i deficytów dla jego
zdrowia.
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3.1. Szkoła jako ekosystem
Pojęcie ekosystemu ma swoje źródło w naukach przyrodniczych, w których jest rozumiane jako dynamicznie funkcjonująca jednostka ekologiczna obejmująca zespół populacji istot żywych zamieszkujących określone
środowisko, charakteryzująca się swoistą, wzajemnie powiązaną strukturą
gatunkową, troficzną i przestrzenną (Nowa encyklopedia powszechna, 1995,
s. 214). Zaadaptowane przez nauki społeczne stosowane jest natomiast na
określenie układu wzajemnych powiązań człowieka ze środowiskiem, przy
czym punktem odniesienia w rozumieniu tych zależności czynione są
współcześnie systemowe i kontekstualne modele interakcji człowiek–środowisko (por. Hurrelmann, 1994, s. 2023).
W swoich rozważaniach przyjmuję za M.D. Montgomerym i J.L. Paulem (1982)25, że ekosystem ob ejmuj e zesp ół wzajemnie p owiązanych obiektów f izycznych i ży w ych organizmów w ok re ślonej
pr z e s t r z e n i (ob e j muj ą c e j l ok a l i z a c j ę f i z yc z n ą or a z „pr z e s t r z e ń
psychologiczną”) i w dany m czasie, w któr ym te obiekt y i org an i zmy s ą uc zest nik ami m ając ych mi ej s ce w tej prz es trz en i
w yd ar z e ń i pro c e s ów.
Zgodnie z założeniami teorii ekologii humanistycznej Urie Bronfenbrennera rozwój człowieka przebiega w ramach ekosystemu, który obejmuje hierarchicznie uporządkowane i wzajemnie powiązane struktury mikrosystemu, mezosystemu, egzosystemu i makrosystemu.
Najbliższą dla człowieka warstwą środowiska jest mikrosystem, określany przez Bronfenbrennera jako „wzór aktywności, ról i stosunków interpersonalnych, jakich rozwijająca się osoba doświadcza w danym środowisku
o szczególnych właściwościach fizycznych i materialnych” (1979, za: Król,
1997). W ramach tak rozumianego mikrosystemu zakotwiczone są układy
zachowania (setting), czy inaczej mówiąc, nisze mikrosystemu, to jest wyodrębnione na podstawie lokalizacji i cech fizycznych miejsca codziennej
egzystencji człowieka. Wzajemne powiązania między mikrosystemami tworzą system określany mianem mezosystemu, który jest odnoszony do środowisk, w których rozwijająca się osoba nie jest aktywnym uczestnikiem, ale
w których zachodzą zdarzenia oddziałujące lub pozostające pod wpływem
tego, co się dzieje w mikrosystemach. Tak ujęte systemy niższego rzędu podlegają wpływom makrosystemu jako systemu wierzeń, przekonań i ideologii
25

W ujęciu autorów ekosystem to „(...) a set of living and non-living components, existing at a particular time in a particular space, which are related to each other, as well as to
space and time. Components include all physical objects and organisms within the ecosystem. Time involves not only the familiar clock time but also events, schedules and calendar
time. Space refers to the physical location as well as psychological territory” (Montgomery,
Paul, 1982, s. 215).
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leżących u podstaw kultury, w obrębie której funkcjonuje ekosystem (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 2000, s. 94).
Najbliższe środowisko życia człowieka stanowi zatem mikrosystem. Jest
on bowiem środowiskiem bezpośrednio doświadczanym i postrzeganym,
obejmuje psychologiczne realia, które decydują o kształcie codzienności,
a zarazem podlega wpływom przebywającej w nim i rozwijającej się jednostki. Stąd j e d n ą z n aj w a ż n i e j s z ych p o ro d z i n i e n i s z m i k ro s y s temu mło d ego c zł owiek a jest szko ł a.
W ramach paradygmatu ekologicznego szeroko rozumiane spektrum
środowiskowe, w obrębie którego przebiega rozwój człowieka, określane jest
też mianem tzw. środowiska ekologicznego (ecological environment). W podejściu tym przyjmuje się, że w skład środowiska ekologicznego wchodzi
środowisko fizyczne, społeczno-kulturowe i wewnątrzpsychiczne (Bańka,
2002, s. 92). Uwzględniony tu podmiotowy aspekt środowiska rozwoju nawiązuje do zaproponowanego przez Ann F. Brunswick (1985) pojęcia on tosyste mu, które obejmuje biopsychospołeczne atrybuty rozwoju adolescenta, a wśród nich zdrowie, postawy, zachowania, płeć, wiek i inne.
W takim ujęciu zdrowie dorastającego człowieka można potraktować jako
element ekosystemu, w obrębie którego przebiega jego rozwój, a to prowadzi
do uznania, że jest ono także elementem mikrosystemu szkoły i w ramach
systemowych powiązań podlega jej oddziaływaniom.
Perspektywę ekologiczną w ujmowaniu szkoły można już dostrzec
w pracach A. Kamińskiego, który traktuje ją jako rodzaj nieterytorialnego
kręgu środowiskowego powstającego na zasadzie styczności społecznych
i na gruncie określonego rodzaju instytucji, będącego elementem obiektywnego środowiska życia, wpływającego na rozwój człowieka jako jednostki
bio-socjo-kulturowej (1982, s. 41). Współcześnie podejście to jest wykorzystywane w pracach wielu autorów26, a potrzebę jego stosowania dobitnie wyjaśnia Roman Schulz. Autor wskazuje na poznawcze i praktyczne znaczenie
systemowego obrazu szkoły. Takie jej ujmowanie, oferując całościową, uporządkowaną i spójną wizję zjawisk zachodzących w szkole, sprzyja bowiem
kształtowaniu świadomości zawodowej nauczycieli i pośrednio pozwala na
osiąganie rezultatów wychowania w sposób bardziej racjonalny. Jednocześnie Schulz podkreśla, że taka wizja szkoły powinna stanowić teoretyczną
podstawę i punkt wyjścia we wszelkich badaniach dotyczących rzeczywistości szkolnej (1992, s. 67–70). Trzeba też zauważyć, że aplikacja podejścia
ekologicznego do analizy funkcjonowania szkoły wpisuje się w nurt ekolo26
Na przykład przez A. Nalaskowskiego (Przestrzenie i miejsca szkoły, 2002), J. Sowę
i F. Wojciechowskiego (Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, 2001, s. 80–91), E. Wysocką (Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, 2007,
s. 310 i nast.) czy R. Schulza (Szkoła – instytucja – system – rozwój, 1992, s. 55–70; Szkoła
jako organizacja, 1993, s. 145 i nast.).
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gii pedagogicznej i pedagogiki ekologicznej (Kwieciński, 2013), wnosząc do
nich studia nad całością relacji wychowawczych w tak ważnym dla młodych
ludzi obszarze „środowiska życia”.
Przywołani już wcześniej M.D. Montgomery i J.L. Paul zaaplikowali pojęcie ekosystemu do rzeczywistości szkolnej, wprowadzając termin ekos y stem szkoły 2 7 (1982). Opierając się na ich koncepcji, przyjmuję, że ekosystem szkoły ob ejmuj e przestrzeń f izyczną, w której usytuowany
jest obiekt szkolny (to jest budynek szkoły wraz z przylegającym do niego
terenem), prze dmioty mater i alne składające się na jego wyposażenie,
znajdujące się w jego obrębie el ement y oży w i one (np. teren zielony
wokół szkoły) oraz u c z n i ów, n au c z yc i e l i i i n nych pr a c ow n i ków
szkoły, którzy przebywają w niej w danym czasie (wyznaczonym miesięcznymi, tygodniowymi i dobowymi okresami funkcjonowania szkoły) i jako
aktywni uczestnicy zachodzących w szkole wydarzeń i procesów kreują jej
śro dow isko psychosp ołe czne. Tak określone składniki ekosystemu
szkoły pozostają w wielostronnych wzajemnych relacjach, a w obrębie tych
relacji uczniowie podlegają wpływom środowiska fizycznego, materialnego i psychospołecznego szkoły (na które też sami oddziałują) oraz są aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego, realizowanego na podstawie
programowych i organizacyjnych założeń działalności szkoły, którego efektywność jest powiązana ze wszystkimi elementami ekosystemu. Ekosystem
szkoły stanowi jednocześnie część szerszego ekosystemu, a wśród elementów najsilniej z nim związanych znajduje się społeczność rodziców, uczniów
i środowisko lokalne.
Z chwilą podjęcia obowiązku szkolnego powszechnym terenem doświadczania przez dziecko różnorodnych transakcji interpersonalnych staje
się klasa szkolna. Stanowi ona grupę społeczną, którą można rozpatrywać
jako formalny element w strukturze organizacyjnej szkoły czy grupę zadaniową powołaną do realizacji treści związanych z procesem nauczania, przede wszystkim jednak klasa jest środowiskiem wychowawczym, w którym
dokonuje się proces socjalizacji i wychowania ucznia (Ekiert-Grabowska,
1982, s. 80). Społecznym kontekstem tego procesu jest określony układ we27
Za termin pokrewny do „ekosystemu szkoły” można uznać stosowane przez René
Müllera pojęcie „ekosystem pedagogiczny dziecko–szkoła”. Müller wyróżnia za Bronfenbrennerem cztery płaszczyzny tegoż ekosystemu (makro-, egzo-, mezo- i mikrosystem). Makrosystem wiąże z kulturą, ideologią i polityką oświatową, w ramach egzosystemu lokuje zespoły warunków pozostających poza sferą doświadczeń dziecka (obejmujące rodzaj szkoły,
jej umiejscowienie itp.), mezosystemem obejmuje powiązane ze sobą społecznie różne przestrzenie życiowe dziecka (klimat społeczny rodziny, szkoły, klasy, stosunki międzyludzkie
między nauczycielami itp.), mikrosystem zaś sprowadza się do interakcji dziecka z osobami
pozostającymi w jego przestrzeni życiowej, to jest rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami
(Müller, 1997, s. 61–64). Takie ujęcie umożliwia mu rozpatrywanie efektywności oddziaływań szkoły z perspektywy różnych elementów ekosystemu „dziecko–szkoła”.
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wnątrzsystemowych powiązań i wzajemnych emocjonalno-społecznych
ustosunkowań w ramach relacji uczniów z nauczycielami oraz z rówieśnikami. Z psychospołecznego punktu widzenia klasa szkolna stanowi także grupę nieformalnego odniesienia dla tworzenia się procesów identyfikacyjnych
opartych na wypracowanych i uznawanych normach zachowań, zasadach
postępowania i ideach orientujących uczniów na określone cele, a jednocześnie terenem ujawniania się indywidualnych dążeń poszczególnych osób,
ich dyspozycji psychologicznych, zainteresowań, cech charakteru i osobowości (Dołęga, 2006a). Można zatem śmiało twierdzić, że to właśnie klasa
szkolna stanowi najbardziej czytelną egzemplifikację ekosystemu szkoły.
Rozpatrując funkcjonowanie ucznia jako centralnego elementu ekosystemu szkoły, odwołuję się do koncepcji przestrzeni życiowej K. Lewina.
Zgodnie z jej założeniami działanie człowieka określa jego psychologiczna,
ustrukturalizowana poznawczo przestrzeń życiowa rozumiana jako interakcja tkwiących w nim czynników psychologicznych (potrzeb, wartości, predyspozycji osobowościowych) z postrzeganymi przez niego w danym środowisku czynnikami zewnętrznymi. W analizach szkoły jako przestrzeni
aktywności dziecka szczególnie cenna jest ta część Lewinowskiej koncepcji,
w której opisane zostały mechanizmy współzależności między psychologiczną przestrzenią życiową jednostki a otaczającym ją światem zewnętrznym
(Hall, Lindzey, 1998, s. 361–362). W obszarze przylegającym do tej pierwszej ulokowane zostało bowiem środowisko niepsychologiczne obejmujące obiektywne fakty świata fizycznego i społecznego, a granica między
nimi (foreign hull) została określona mianem „przenikalnej” (permeability).
Oznacza to, że el ement y śro d ow iska f i z ycz ne go s z ko ł y i c e chy
jej śro d ow iska sp ołecznego pr z e n i k aj ą d o pr z e s t r z e n i m e n t a lnej ucznia, w której są tworzone „mapy wyobrażeniowe” szkoły (por.
Walmsley, Lewis, 1997, s. 106), a te w powiązaniu z biologicznymi, psychicznymi i społeczno-kulturowymi dyspozycjami dziecka mają wpływ na jego
aktywność.
Szkołę jako ekosystem można wreszcie poddać analizie z perspektywy tkwiących w niej, a zarazem wzajemnie powiązanych „ośrodków
aktywności”28. Pojęcie to jest stosowane na określenie fragmentu środowiska
fizycznego i społecznego wydzielonego ze względu na przypisane do niego
wzorce zachowań. Zgodnie z tym ujęciem środowisko każdej społeczności
składa się z wielu ośrodków aktywności, pozostających ze sobą w dynamicznych relacjach. W każdym z nich wyróżnić można fizyczne właściwości środowiska oraz skojarzone z nimi wzorce powszechnie występujących
w nich zachowań. Ośrodki takie stanowią „ekologiczne zakotwiczenie” dla
28

Termin „ośrodek aktywności” został wprowadzony przez A. Eliasza, a jego pierwowzorem jest wyróżnione przez R.G. Barkera pojęcie jednostki środowiska (behavior setting)
(Eliasz, 1993, s. 16).
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tzw. behawioralnych epizodów, to jest pewnych naturalnych elementów
złożonego zachowania danej osoby (Eliasz, 1993, s. 16–21). Ośrodkiem aktywności w szkole będzie zatem korytarz szkolny, sala lekcyjna, pracownia,
pokój nauczycielski, boisko szkolne, gabinet dyrektora itp. Wszystkie te
miejsca można scharakteryzować pod względem struktury zachowań akceptowanych w tych miejscach i dla nich specyficznych. Wraz z aktywnością
przebywających w nich uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły
i rodziców uczniów, która jest moderowana ich indywidualnymi mapami
wyobrażeniowymi tych miejsc, ośrodki aktywności współtworzą rzeczywisty obraz ekosystemu szkoły.

3.2. Edukacja zdrowotna w szkole
W 1968 roku M. Demel napisał, że szkole przypisana jest „rola awangardowa (...) na froncie zdrowia” (1968, s. 7). Efektem wieloletniego dojrzewania
tej myśli w pedagogice jest powszechne już dziś przeświadczenie, że edukacja zdrowotna stanowi ważny obszar działalności edukacyjnej szkoły.
W wyjaśnianiu zależności między zdrowiem dziecka a jego edukacją
podkreśla się, że fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan dziecka jest
nie tylko warunkiem realizacji obowiązku szkolnego, ale przede wszystkim
wpływa korzystnie na jego motywację do nauki i dyspozycje warunkujące
przebieg procesu uczenia się (mechanizmy pamięci; zdolność koncentracji uwagi, myślenia, opanowania podstawowych umiejętności), rozwijanie
uzdolnień i zainteresowań oraz przystosowanie do szkoły (Woynarowska,
2000a; Woynarowska, 2012b).
W nawiązaniu do poczynionych wcześniej ustaleń dotyczących zakresu znaczeniowego pojęcia edukacji zdrowotnej przyjmuję, że e du kac j a
zdrowot na w szkole ob ejmuj e, wzajemnie ze s obą p owiązane,
n au czan i e-uc zenie się zdrowia (ks z t ał cen i e) oraz w ychowan i e
zdrowot ne. W takim ujęciu w ychowanie zdrowot ne w szkole b ę dzie ob ejmować intenc jonalne działania nauczycieli i w ychow awców u k i e r u n kow an e n a k s z t a ł towan i e z d rowot n e j s fe r y
o s o b owo ś c i u c z n i ów, to j e s t w y r abi an i e kor z y s t nych d l a z d ro w i a n aw y ków, st ymul ac ję rozwoju s prawn oś ci f i z ycz n ej oraz
kszt ałtowanie dysp ozyc ji os ob owoś ciow ych i komp etenc j i
p s ychos p o ł ec znych, które spr zyjaj ą w y z walan iu moty wac j i d o
a kt y w n o ś c i proz d rowot n e j i j e j re a l i z ow an iu (por. Gaweł, 2008).
Tak rozumiane wychowanie zdrowotne obejmuje również „(...) świadome
współtworzenie warunków sprzyjających zdrowiu”, a jego efekty mogą być
rozpatrywane w kategoriach kultury zdrowotnej dzieci i młodzieży (Kulik,
1997, s. 90). Uwzględniając zależność między wychowaniem zdrowotnym
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a nauczaniem-uczeniem się zdrowia, odwołuję się do koncepcji nauczania
wychowującego, w ramach którego zdobywanie dyspozycji instrumentalnych (wiedzy, umiejętności, sprawności) jest zintegrowane z nabywaniem
dyspozycji kierunkowych związanych z wartościowaniem, przeżyciami
i emocjami. W realizacji takiegoż nauczania niezwykle ważne jest respektowanie zasady podmiotowości traktowanej zarówno jako sposób, jak i cel
wychowania, sprzyja ona bowiem kształtowaniu u dziecka autonomii wewnętrznej, czyli poczucia przyczynowości osobistej (sprawstwa, swobody
wyboru), jak również przygotowaniu go do podejmowania odpowiedzialności za dokonywane w życiu wybory oraz kształtowaniu świadomości ponoszenia konsekwencji własnych działań (Gurycka 1997, s. 46–47). W takiej
perspektywie podjęłam zaprezentowane w tym studium badania, w których
pragnę określić udział szkoły w kształtowaniu zasobów budujących potencjał zdrowotny ucznia.
Rozwój koncepcji edukacji zdrowotnej w szkole postępował wraz z formowaniem się idei promocji zdrowia, w ramach której edukacja została uznana
za konstytutywny i nieodłączny element wszelkich działań umożliwiających
pozyskiwanie zdrowia. Za ważny element towarzyszący jej dojrzewaniu można także uznać zjawisko demedykalizacji życia społecznego pojawiające się
w związku z upowszechnianiem się holistycznej wizji zdrowia jako paradygmatu społecznego, a wraz z nim demedykalizacji edukacji zdrowotnej.
W dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia podkreśla się, że edukacja zdrowotna w szkole jest najbardziej opłacalną inwestycją w zdrowie
społeczeństwa (WHO, UNESCO, UNICEF, 1993). Przeniesienie założeń
holistycznego i salutogenetycznego podejścia do zdrowia na grunt edukacji
szkolnej pozwala przy tym uznać, że re a l i z a c j a e du k a c j i z d rowot n e j
jest jedny m z p o dst awow ych ob owiązków szkoły29, a możliwość
uczestniczenia w niej to fundamentalne prawo każdego dziecka. Ponadto przyjmuję, że szkoła jest środowiskiem, w którym w najpełniejszy sposób mogą byś realizowane zasady wszechstronnej edukacji zdrowotnej (por.
Woynarowska, 1995b, s. 33). Właściwie zaplanowana edukacja zdrowotna
w szkole umożliwia bowiem:
– respektowanie holistycznego podejścia do zdrowia i czynników je warunkujących związanych ze środowiskiem fizycznym i psychospołecznym szkoły;
– wykorzystywanie różnorodnych sytuacji wychowawczych oraz treści
programów nauczania przedmiotowego, programu wychowawczego
i szkolnego programu profilaktyki do edukacji zdrowotnej;
29
Formalnym uprawomocnieniem tej tezy może być zapis zawarty w Rezolucji Rady
Wspólnoty Europejskiej przyjętej przez ministrów edukacji krajów Wspólnoty Europejskiej
w 1989 r., zgodnie z którym odpowiedzialność za edukację zdrowotną jednostek ponosi
w równym stopniu rodzina, system edukacji i społeczeństwo (za: Woynarowska, 1999).
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– harmonizowanie informacji o zdrowiu pochodzących z różnych, często nieprofesjonalnych, źródeł, w tym zwłaszcza środków masowego
przekazu na czele z reklamą;
– zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia przez stwarzanie im
w szkole warunków do praktykowania zachowań sprzyjających
zdrowiu.
Efektywność szkolnej edukacji zdrowotnej związana jest w zasadniczy
sposób z przyjętym przez szkołę sposobem jej „uprawiania”. Wśród warunków skuteczności tego procesu wymienia się właściwe rozplanowanie zadań
dydaktycznych i wychowawczych, dodatnie sprzężenia zwrotne między podmiotem edukacji a otoczeniem rodzinnym i społecznym oraz odpowiednio
dobrane metody nauczania i uczenia się (Krawański, 2003, s. 152–153). Ta
ostatnia kwestia jest niezwykle istotna w obliczu dominującej w dzisiejszych
czasach kultury popularnej, która odgrywa główną rolę w konstruowaniu
tożsamości młodzieży. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera przyjęta w szkole strategia działań edukacyjnych w odniesieniu do zdrowia.
W piśmiennictwie podkreśla się potrzebę aktywnego i demokratycznego uczestnictwa ludzi w ich własnej edukacji zdrowotnej, przypisując tym
samym równie ważną rolę w procesie edukacyjnym zarówno edukatorom,
jak i osobom edukowanym. Wskazuje się zarazem, że warunkiem podejmowania przez ludzi samodzielnych wyborów odnośnie do własnego zdrowia
jest nabycie przez nich umiejętności identyfikacji przyczyn ich indywidualnych problemów zdrowotnych tkwiących w ich stylu życia i w środowisku
życia oraz rozwijanie kompetencji do podejmowania w tym zakresie zmian.
W stosunku do edukacji zdrowotnej realizowanej w szkole założenia te zostały rozwinięte w koncepcji środowiskowej i demokratycznej edukacji
zdrowotnej Bjarne Bruuna Jensena (1997). Podkreśla się w niej, że warunkiem uzyskania przez uczniów kompetencji do działania na rzecz zdrowia
jest uwzględnianie w procesie dydaktycznym własnych poglądów uczniów,
ich osobistego doświadczenia i ich punktu widzenia problemów związanych
ze zdrowiem. Dopiero realizacja takiej strategii umożliwia uczniom świadome przewartościowanie własnego stylu życia, a konieczne do jej zaistnienia
jest oparcie kontaktu nauczyciel–uczeń na wzajemnej otwartości, dialogu
i współpracy (por. Kulmatycki, 2000).

3.2.1. Założenia programowe szkolnej edukacji zdrowotnej
Obowiązek realizacji przez szkołę edukacji zdrowotnej został określony
w podstawowym dokumencie oświatowym, jakim jest podstawa programowa kształcenia ogólnego30. W zapisach tego dokumentu, znowelizowanego
30

Obowiązek realizacji przez szkołę edukacji zdrowotnej został wprowadzony w Polsce
na mocy podstawy programowej w 1997 r. (Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
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w roku 200831, wskazano, że zadania szkoły obejmują kształcenie, wychowanie i profilaktykę, które w intencji ustawodawcy powinny stanowić zintegrowaną, nawzajem uzupełniającą się całość. Edukacja zdrowotna wkomponowana została w treści każdego z wymienionych obszarów działalności
edukacyjnej szkoły.
Odwołanie się do założeń promocji zdrowia daje podstawy do stwierdzenia, że „(...) pozytywne zdrowie młodzieży, a w konsekwencji całego
społeczeństwa, zależy przede wszystkim od edukacji, a w szkole w pierwszym rzędzie od tego działu szkolnej edukacji, który tradycyjnie nazywamy wychowaniem fizycznym” (Przewęda, 2007). Aktywność fizyczna jest
bowiem podstawowym elementem prozdrowotnego stylu życia, a jej korzystny wpływ na zdrowie podkreśla się w odniesieniu do każdej fazy życia człowieka. Wśród korzyści dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży wynikających z regularnej aktywności fizycznej wymienia się z jednej strony
poprawę pozytywnych wskaźników zdrowia somatycznego i psychicznego,
zwiększenie szansy na osiągnięcie zaprogramowanego genetycznie poziomu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz na kontynuowanie aktywnego trybu życia w dorosłości, z drugiej zaś zapobieganie niektórym
zaburzeniom występującym w dzieciństwie (otyłości, zaburzeniom układu
ruchu) oraz przedwczesnemu rozwojowi chorób ujawniających się w dorosłym życiu (głównie chorób układu krążenia i osteoporozy) (Woynarowska,
2004). Podkreśla się ponadto, że aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem stymulującym prawidłowy przebieg rozwoju przypadającego na „wiek
niepokojów dojrzewania”, jej efekty bowiem nie tylko ujawniają się w sferze
somatycznej, ale dotykają także intelektualnej, społecznej i moralnej sfery
osobowości młodego człowieka (Debesse, 1996, s. 96). W kontekście tych
ustaleń niepokojące jest, obserwowane od wielu lat, zjawisko niedostatecznej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Analiza jej poziomu u młodzieży 11-, 13- i 15-letniej prowadzona w Polsce w ramach międzynarodowych
badań ankietowych na temat zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży
15 maja 1997 r. w sprawie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Dz.Urz. MEN 1997 r., nr 5, poz. 23), jednak dopiero
w 1999 r. określono jej miejsce w planach nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum,
wprowadzając na tych etapach edukacyjnych międzyprzedmiotową ścieżkę edukacyjną „edukacja prozdrowotna” (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dz.U. 1999 r., nr 14, poz. 129). Rozszerzenie obowiązku realizacji tejże ścieżki na wszystkie typy szkół nastąpiło na mocy kolejnych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w 2001 i 2002 r. (Dz.U. 2001 r., nr 61, poz.
625; Dz.U. 2002 r., nr 51, poz. 458). W obowiązującej od 2008 r. nowej podstawie programowej zniesiono ścieżki międzyprzedmiotowe jako formy realizacji treści programowych kształcenia, likwidacji uległa zatem również ścieżka „edukacja prozdrowotna”.
31
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 r., nr 4, poz. 17).
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szkolnej (HBSC)32 wskazuje, że zalecany poziom codziennej aktywności fizycznej mierzonej wskaźnikiem charakteryzującym skumulowane wysiłki
fizyczne młodzieży w codziennym życiu, w tym także w czasie lekcji wychowania fizycznego (Moderate-to-Vigorous Physical Activity)33, osiąga zaledwie
co czwarty 11-latek i co szósty 15-latek, a rekomendowana intensywność
ćwiczeń fizycznych o dużym natężeniu w czasie wolnym cechuje jedynie
15–18% nastolatków. Jednocześnie utrzymuje się tendencja do zmniejszania się poziomu aktywności fizycznej z wiekiem, która jest szczególnie silna
u dziewcząt. Co prawda wyniki badań pokazują, że poziom codziennej co
najmniej umiarkowanej aktywności fizycznej młodzieży w latach 2002–2010
wykazywał tendencję wzrostową we wszystkich grupach wiekowych, co
wiąże się najprawdopodobniej ze zwiększonym wymiarem obowiązkowych
lekcji wychowania fizycznego, to jednocześnie widoczna jest tendencja do
obniżania się poziomu intensywnej aktywności fizycznej w czasie wolnym,
poza szkołą (Woynarowska, Mazur, 2012, s. 32–33). Wskazuje to na potrzebę podejmowania wysiłków wychowawczych zmierzających do podnoszenia motywacji młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej, a niewątpliwie najbardziej ku temu sprzyjające okazje mają miejsce podczas zajęć
z wychowania fizycznego.
Uwzględnienie opisanych wyżej prawidłowości zaowocowało przyjęciem
w obecnie obowiązujących założeniach programowych szkoły rozwiązania,
w którym wychowanie fizyczne uczynione zostało centralnym przedmiotem realizującym cele wychowania i kształcenia ukierunkowane na zdrowie
uczniów. Trzeba też podkreślić, że uprzywilejowana pozycja wychowania fizycznego w podstawie programowej kształcenia ogólnego wpisuje się w cele
Narodowego Programu Zdrowia34 zorientowane na wspieranie rozwoju
i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym
problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, zakładające, że
realizacja zadań w zakresie promocji aktywności fizycznej w szkole umożliwi zwiększenie odsetka młodzieży osiągającej zalecany poziom aktywności fizycznej. Jednocześnie wzięto pod uwagę powiązania między wychowa32

Badania te są prowadzone od ponad 30 lat w ramach projektu Health Behaviour in
School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study (w skrócie HBSC) realizowanego pod patronatem Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia, w odstępach
czteroletnich. Obecnie w projekcie biorą udział 43 kraje Europy i Ameryki Północnej. Polska
uczestniczy w badaniach HBSC od 1990 r. i dotychczas odbyło się w naszym kraju sześć serii
tych badań.
33
W badaniach HBSC w latach 1990–2010 za zadowalający poziom aktywności fizycznej
mierzonej tym wskaźnikiem przyjmowano minimum 1 godzinę dziennie skumulowanej, co
najmniej umiarkowanej aktywności fizycznej przez 5 dni w tygodniu. W badaniach przeprowadzonych w 2010 r. kryterium to zostało zaostrzone do 7 dni w tygodniu (Mazur, Małkowska-Szkutnik, 2011, s. 111).
34
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
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niem fizycznym a wychowaniem zdrowotnym, nader trafnie sformułowane
przez M. Demela w twierdzeniu, iż „idea zdrowia nie wyczerpuje treści
kultury fizycznej, ani ta ostatnia nie pokrywa całej problematyki zdrowotnej” (1999, s. 249), choć w środowisku akademickim nie brak jest krytycznych opinii na temat rangi wychowania zdrowotnego w przyjętych w tym
względzie rozwiązaniach (Jaworski, 2009). Podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje bowiem włączenie w treści i oczekiwane efekty
kształcenia wychowania fizycznego szerokie spektrum zagadnień z zakresu
edukacji zdrowotnej35. Ponadto wymagania szczegółowe (treści) dotyczące bezpośrednio lub pośrednio edukacji zdrowotnej zostały uwzględnione
na każdym etapie edukacyjnym w wielu innych przedmiotach kształcenia
ogólnego, w tym zwłaszcza w takich, jak przyroda, biologia, wychowanie
do życia w rodzinie, język obcy nowożytny czy edukacja dla bezpieczeństwa. Przyjęto zatem rozwiązanie systemowe, w którym łączy się założenia
modelu „przedmiotu wiodącego” z modelem „rozproszonym” (włączenie
treści dotyczących zdrowia do wielu przedmiotów), co jest zgodne z zaleceniem określonym w tej kwestii przez Światową Organizację Zdrowia (2003).
Rozwiązanie takie stawia jednak przed szkołą nowe zadania w zakresie
przygotowania merytorycznego i metodycznego nauczycieli wychowania
fizycznego, jak również nauczycieli, którzy dysponują kierunkowym przygotowaniem merytorycznym w odległych od problematyki zdrowotnej obszarach wiedzy.
Osiąganie zakładanych efektów edukacji zdrowotnej w szkole nie jest
możliwe wyłącznie przez realizację treści uwzględnionych w kształceniu
przedmiotowym, toteż w ramach swojej działalności edukacyjnej szkoła
powinna uwzględniać cele edukacji zdrowotnej, planując program zadań
związanych z wychowaniem i profilaktyką. Ma to swoje odzwierciedlenie
w zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z którymi
zestaw wewnątrzszkolnych dokumentów programowych określających ramy
działalności edukacyjnej szkoły obejmuje nie tylko szkolny zestaw programów nauczania, ale także program wychowawczy szkoły i szkolny program
profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym.
Program wychowawczy jest najważniejszym wewnątrzszkolnym dokumentem, w którym powinny zostać sformułowane cele działalności edukacyjnej szkoły wraz ze wskazaniem sposobów ich realizacji w formie działań
o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym. Program
35
W obecnie obowiązującej podstawie programowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej wyodrębniony został obszar „wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna”, a na wyższych
etapach edukacyjnych w treściach przedmiotu „wychowanie fizyczne” wydzielono blok tematyczny „edukacja zdrowotna”.
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ten winien służyć stworzeniu bogatego, różnorodnego i ciekawego środowiska wychowawczego i uwzględnić w swoich założeniach zarówno problemy,
jak i zasoby szkoły (Zawadzka, 2005a). W pełni komplementarny powinien
z nim być Szkolny Program Profilaktyki, który ponadto powinien uwzględniać treści zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego ważne
z punktu widzenia psychoprofilaktyki. W szczególności powinny się w nim
znaleźć uregulowania dotyczące działań szkoły w odniesieniu do zachowań
ryzykownych (problemowych) uczniów, w tym zwłaszcza stosowania substancji psychoaktywnych oraz różnych form agresji i przemocy, a także prawidłowości i trudności rozwojowych okresu dojrzewania. Jednocześnie program profilaktyczny powinien być dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz odpowiadać na realne problemy i zagrożenia pojawiające się
w danej szkole i środowisku lokalnym.
Obowiązek włączenia profilaktyki w działalność wychowawczą szkoły
został wprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku36, w którym każda szkoła została
zobligowana do opracowania i wdrażania Szkolnego Programu Profilaktyki.
Rok później w kolejnym dokumencie prawa oświatowego określone zostały
szczegółowe formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej, które powinny być realizowane przez szkołę w odniesieniu do uczniów zagrożonych
uzależnieniem od substancji psychoaktywnych37. Podstawy prawne, do których odwołują się autorzy szkolnych programów profilaktyki, obejmują ponadto wiele innych obowiązujących aktów normatywnych38.

36
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002 r., nr 51, poz. 458).
37
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. 2003 r., nr 26, poz. 226).
38
Zasadniczą podstawę działalności profilaktycznej szkoły stanowią zapisy zawarte w Konstytucji RP (art. 48, 53, 70, 72) oraz w Ustawie o systemie oświaty (art. 1, 3, 5, 7,
33, 34, 40, 71). Programy te odwołują się ponadto do wielu innych aktów normatywnych,
w tym w szczególności do obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz.U. 2009 r.,
nr 4, poz. 17), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 r., nr 228, poz. 1487), Ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 r., nr 75, poz. 468), Ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 r., nr 35, poz. 230 z późn. zm.), Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. 1994 r., nr 111, poz. 535 z późn. zm.), Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz.U. 1996 r., nr 10, poz. 55) i in.
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Przedstawione powyżej funkcjonujące obecnie założenia programowe
szkolnej edukacji zdrowotnej niewątpliwie są wyrazem holistycznego podejścia zarówno do zdrowia, jak i do edukacji zdrowotnej. Można oczekiwać,
że ich realizacja będzie służyć pomnażaniu zasobów zdrowotnych ucznia.

3.2.2. Edukacja zdrowotna jako element działalności
profilaktycznej szkoły
Podstawowym zadaniem profilaktyki jest zapobieganie różnorodnym patologiom zagrażającym prawidłowemu rozwojowi oraz somatycznemu,
psychicznemu, społecznemu i duchowemu zdrowiu młodych ludzi. W tym
kontekście zdrow ie j est kategor i ą s c a l aj ą c ą prof i l a kt y kę z e du ka c j ą zd rowot ną. Ich wzajemne powiązania uwidaczniają się przede
wszystkim na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej, jedną z podstawowych form jej realizacji są bowiem programy edukacji zdrowotnej zmierzające do modyfikacji stylu życia (Gaś, 1993, s. 15–17).
Szkolna edukacja zdrowotna obejmuje kształcenie (nauczanie/uczenie
o zdrowiu) i wychowanie zdrowotne. Jednakże wychowanie zdrowotne nie
może być skutecznie realizowane w izolacji od innych dziedzin wychowania, toteż związki profilaktyki ze zdrowiem należy analizować na szerokim
tle oddziaływań wychowawczych szkoły.
W analizie powiązań między profilaktyką a wychowaniem można wskazać na kilka aspektów. Podkreśla się mianowicie, że u podstaw działań profilaktycznych powinna leżeć spójna strategia wychowawcza szkoły z wyraźnie
określoną podbudową aksjologiczną i antropologiczną (Szymańska, 2000;
Wojcieszek, 2002). Ponadto profilaktyka jest procesem wspierającym wychowanie, ukierunkowuje bowiem swoje działania z jednej strony na wspomaganie młodych ludzi w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, z drugiej zaś
na ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka przy jednoczesnym inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących. Może być w związku z tym
traktowana jako wyspecjalizowana część działalności wychowawczej, która
będąc ukierunkowana na zapobieganie określonym zjawiskom zagrażającym
prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, tworzy warunki do sprawnej
realizacji procesu wychowawczego (Gaś, 2004a; Ostaszewski, 2003, s. 33).
W pedagogice podkreśla się, że działania profilaktyczne powinny się
skupiać nie tylko na jednostce, ale także na jej środowisku życia. Ten drugi aspekt oddziaływań profilaktycznych został szeroko rozwinięty w ramach
pedagogiki społecznej (Lepalczyk, 1995). Powiązanie profilaktyki z szeroko
rozumianym wychowaniem oraz z działaniami ukierunkowanymi na rozwój
pozytywnych cech środowiska społecznego zostało dobitnie podkreślone
w koncepcji profilaktyki społeczno-wychowawczej (Lepalczyk, Marynowicz-Hetka, 1989). Warto w tym miejscu zauważyć, że jej założenia odno-
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szące się do kształtowania środowiska wspierającego realizację zadań rozwojowych i radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego wpisują się dość
wyraźnie w obszar działań promocji zdrowia.
Działania profilaktyczne w szkole są ukierunkowane na zapobieganie
różnym formom zachowań ryzykownych uczniów, co ma swoje uzasadnienie nie tylko w powszechnie podkreślanym fakcie, że to właśnie szkoła stanowi przestrzeń, w której dzieci i młodzież mają pierwszy kontakt z narkotykami, alkoholem, nikotyną, agresją i przemocą (Szpringer, 2004, s. 90), ale
przede wszystkim w tym, że z racji przypisanych jej zadań powinna dążyć
do minimalizowania czynników zakłócających prawidłowy przebieg rozwoju dzieci i młodzieży. Realizacja tych działań wymaga zaangażowania
kierownictwa szkoły, nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa (zwykle
pozyskiwanego poza szkołą) i pielęgniarki, jak również dobrej współpracy
z rodzicami uczniów.
Założenia teoretyczne profilaktyki szkolnej odwołują się do współczesnej koncepcji profilaktyki zachowań ryzykownych, w której centralne
miejsce zajmuje pojęcie czynników ryzyka i czynników chroniących, toteż
wokół tych właśnie czynników koncentrują się podejmowane przez szkołę
działania.
Czynniki ryzyka odnoszone są do tych właściwości środowiska lub
zmiennych indywidualnych, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań stwarzających zagrożenie dla prawidłowego rozwoju,
zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego młodych ludzi.
Stanowią one zatem „warunek znaczący” zachowania problemowego, choć
nie są do jego pojawienia się ani konieczne, ani wystarczające (Carson, Butcher, Mineka, 2003, s. 115). Wskazuje się wśród nich na czynniki o działaniu selektywnym, których występowanie sprzyja pojawieniu się określonej
formy zachowań problemowych39, oraz na czynniki o szerokim spektrum
działania, które zwiększają ryzyko pojawienia się niemal wszystkich rodzajów zachowań problemowych. Wśród różnorodnych działań profilaktycznych ukierunkowanych na minimalizację czynników ryzyka wymienia się
programy profilaktyczne adresowane zarówno do uczniów, jak i do rodziców, programy psychoedukacyjne ukierunkowane na kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji społecznych oraz programy edukacyjne dla
nauczycieli. Ważnym zadaniem szkoły jest również w tym kontekście jej
zaangażowanie w profesjonalne przygotowanie nauczycieli do realizowania
programów profilaktycznych przez organizowanie różnych form kształcenia
39

Wyniki badań wskazują, że wczesny wiek inicjacji alkoholowej podnosi ryzyko używania substancji psychoaktywnych, posiadanie przekonań akceptujących przemoc – ryzyko
bójek i aktów wandalizmu w szkole, konflikty w domu z powodu picia alkoholu przez rodziców – ryzyko palenia papierosów, a doświadczanie problemów psychicznych jest czynnikiem sprzyjającym używaniu narkotyków (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik, 2011,
s. 11–13).
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na terenie szkoły bądź też zachęcanie ich do podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie w odpowiednich instytucjach; ten rodzaj działań niektórzy autorzy lokują na poziomie szkolnej profilaktyki drugorzędowej.
Niezwykle ważnym obszarem działalności profilaktycznej szkoły są
czynniki ryzyka problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież: łatwa dostępność substancji psychoaktywnych, dodatnie wartościowanie ich używania przez dorosłych,
obecność osób ich używających w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
pozytywne oczekiwania dziecka co do skutków zażywania, słabe wyniki w nauce, brak podstawowych umiejętności społecznych oraz konflikty
w rodzinie i rodzinne czynniki usytuowania ekonomicznego. W projektowaniu działań profilaktycznych szkoła powinna przy tym uwzględniać to,
że zjawisko polegające na używaniu tych substancji przez uczniów może
być powiązane z psychologicznymi prawidłowościami rozwoju w okresie
adolescencji, w związku z czym może ono mieć także charakter normatywny (Stępień, Frączek, 1992; Marzec-Tarasińska, 1998, s. 13–15; Ostaszewski, 2003).
Czynniki chroniące to natomiast te właściwości jednostek lub środowiska społecznego, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny człowieka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka
(Ostaszewski, 2003, s. 91). W piśmiennictwie podkreśla się, że wzmacnianie czynników chroniących, które mogą kompensować negatywne wpływy
środowiska rodzinnego i rówieśniczego, stanowi jeden z najważniejszych
kierunków oddziaływań profilaktycznych szkoły. Wskazuje się tu na takie
formy oddziaływań, jak wzmacnianie pozytywnego stosunku uczniów do
nauczycieli, wspieranie konstruktywnych zainteresowań uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanie specjalistycznych zajęć dla młodzieży wykazującej zwiększone zapotrzebowanie na stymulację
(jest to bowiem jeden z silniejszych czynników ryzyka zachowań problemowych), kształtowanie umiejętności życiowych, wspieranie konstruktywnych
grup młodzieżowych (kluby turystyczne, grupy artystyczne, kluby komputerowców itp.) oraz współpraca z rodzicami (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik, 2009, s. 53–54).
Działalność profilaktyczna szkoły może być zatem prowadzona przy zastosowaniu strategii negatywnej, ukierunkowanej na ograniczanie działania
czynników ryzyka, oraz pozytywnej, która koncentruje się wokół równoważenia ich wpływów oraz wzmacniania zasobów. Jakkolwiek w działaniach
profilaktycznych szkoły cenne są obydwie wymienione strategie, to duże
nadzieje można wiązać z wykorzystywaniem strategii pozytywnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zasobów zdrowotnych, a wśród nich
zwłaszcza umiejętności życiowych, kształtowaniem pozytywnych relacji
z osobami znaczącymi oraz tworzeniem przyjaznego klimatu społecznego
szkoły.

78

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

W tym kontekście podkreśla się w ostatnich latach rolę szkoły w kształtowaniu u dzieci i młodzieży tzw. prężności (resilience). Pojęcie to jest odnoszone do różnorodnych procesów i mechanizmów, które sprzyjają pozytywnemu funkcjonowaniu jednostki mimo przeciwności losu, obiektywnie
niekorzystnych warunków do życia i rozwoju lub traumatycznych przeżyć,
które trwają obecnie lub zdarzyły się w przeszłości (Masten, 2007). Z punktu widzenia możliwości udziału szkoły w kształtowaniu resilience istotne
są tu zarówno założenia modelu równoważenia oraz redukowania ryzyka, zgodnie z którymi czynniki chroniące bezpośrednio kompensują bądź
osłabiają jego działanie, jak i założenia modelu uodparniania na ryzyko
mówiące, że umiarkowany poziom ryzyka uodparnia na kolejne trudne
doświadczenia (Borucka, Ostaszewski, 2008). Zgodnie z koncepcją resilience kluczową rolę w pracy wychowawczej i profilaktycznej odgrywają zatem
działania ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron oraz zasobów dzieci i młodzieży przez udzielanie im wsparcia, wzmacnianie i nagradzanie,
stawianie wymagań, rozwijanie konstruktywnych zainteresowań, stymulowanie i wspieranie ich zaangażowania w naukę szkolną, rozwijanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie umiejętności społecznych i angażowanie w działalność prospołeczną (Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik,
2011, s. 15). Podkreśla się także możliwość udziału szkoły we wzmacnianiu
rodzinnych czynników chroniących, co wiąże się z włączeniem rodziców
do oddziaływań profilaktycznych przez wzmacnianie ich własnych umiejętności wychowawczych, udzielanie i organizowanie wsparcia dla rodziców,
udział rodziców w programach edukacyjnych adresowanych do uczniów czy
też w programach profilaktycznych w charakterze ich bezpośrednich realizatorów (Ostaszewski, 2003, s. 112–114; Jarczyńska, 2011).
W nawiązaniu do koncepcji resilience warto dodać, że w piśmiennictwie
psychologicznym zwraca się uwagę na rolę zdolności wzbudzania w sobie
pozytywnych emocji w elastycznym i twórczym radzeniu sobie z przeciwnościami, a zdolność ta jest traktowana w charakterze indywidualnego zasobu dla zdrowia (Heszen, Sęk, 2007, s. 173).
Pod pojęciem pozytywnych emocji rozumie się subiektywne odczucie
dobrostanu towarzyszące podejmowanej przez człowieka aktywności, wynikające z wartościowania przez niego określonych sytuacji, zdarzeń czy
przedmiotów jako zgodnych z jego potrzebami i wyznaczonymi sobie celami. Za Barbarą Fredrickson przyjmuje się, że pozytywne emocje mogą być
generowane przez własną aktywność i towarzyszące jej wydarzenia, a ich
doświadczanie sprzyja budowaniu szerokiej gamy zasobów zdrowotnych:
fizycznych (sprawności, odporności immunologicznej, właściwego funkcjonowania układu krążenia, wytrzymałości), intelektualnych (umiejętności
rozwiązywania problemów, nowej wiedzy), społecznych (źródeł wsparcia,
wzmocnieniu więzi społecznych) i osobowościowych (poczuciu koherencji,
optymizmowi, budowaniu resilience, wzmacnianiu przekonania o własnej
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kompetencji). Wskazuje się też na mechanizm pomnażania pozytywnych
emocji związany z ich powtórnym przeżywaniem w toku interakcji społecznych, dzięki któremu zostają one utrwalone w pamięci biograficznej i mogą
być wykorzystane w różnych sytuacjach życiowych w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby i wzmacnianiu więzi społecznych (Sęk, 2008).
Dostrzeżenie związku pozytywnych emocji z budowaniem osobistych zasobów zdrowotnych niesie daleko idące konsekwencje dla praktyki pedagogicznej. W myśl zaprezentowanych ustaleń okazuje się bowiem, że proces kształtowania się u dzieci i młodzieży pozytywnej emocjonalności, tak
ważnej w procesie budowania zdrowia, może być wspomagany w ramach
tak zaprojektowanych oddziaływań edukacyjnych, które sprzyjałyby doświadczaniu przez wychowanków poczucia satysfakcji, energii, zadowolenia
i różnorodnych codziennych przyjemności. Tak ukierunkowane działania
stanowią niewątpliwie ważny czynnik spajający edukację zdrowotną z profilaktyką i promocją zdrowia w szkole.
Wymienione wcześniej formy podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych są oparte na naukowych podstawach strategii określanych
w piśmiennictwie mianem strategii informacyjnych, edukacyjnych, alternatywnych form, interwencyjnych (obejmujących programy profesjonalne i rówieśnicze) oraz zmian środowiskowych (Gaś, 1993, s. 26–28). Efektywność tych strategii jest obecnie oceniana w sposób dość zróżnicowany,
a za najbardziej efektywne uznawane są podejścia poznawczo-behawioralne,
w których strategie informacyjne łączy się z elementami treningu behawioralnego oraz technikami osobistego zaangażowania w podejmowanie pożądanych zachowań. Stąd szczególnie polecanymi są strategie edukacyjne
skupiające się wokół kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych (WHO, 2003; Ostaszewski, 2012), w odniesieniu zaś do zapobiegania
stosowaniu substancji psychoaktywnych także strategia oparta na kształtowaniu lub wzmacnianiu u dzieci i młodzieży norm przeciwnych ich używaniu, określana mianem edukacji normatywnej (Szymańska, 2000, s. 39;
Ostaszewski, 2003, s. 104–108).
Podstawową formą szkolnej profilaktyki są programy profilaktyczne realizowane w szkole.
Rozwój profesjonalnych programów profilaktyki zachowań problemowych w Polsce notuje się od połowy lat 80. wraz z wprowadzeniem innowacyjnych programów w obszarze profilaktyki problemów alkoholowych.
W okresie tym profilaktykę zaczęto traktować jako rodzaj pomocy psychologicznej i w związku z tym rozwijane były różne formy psychoedukacji
adresowanej między innymi do nauczycieli jako wykonawców działań profilaktycznych (szkolenia, warsztaty, treningi rozwoju osobistego, doskonalenia umiejętności interpersonalnych i społecznych itp.). W połowie lat 90.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
stworzyła w Polsce podstawy tzw. masowej profilaktyki, w ramach której na
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szeroką skalę realizowano w szkołach profesjonalne programy profilaktyczne przy wydatnym udziale odpowiednio przeszkolonych nauczycieli. Wyniki prowadzonej w drugiej połowie lat 90. ewaluacji wykazały jednak, że
masowa realizacja tych programów nie przyniosła spodziewanych efektów,
toteż resort zdrowia ukierunkował swoje działania na grupy ryzyka i redukcję szkód, przekazując realizację zadań związanych z profilaktyką uniwersalną resortowi oświaty i samorządom lokalnym. W konsekwencji tych działań
oraz w rezultacie zmiany systemowej polegającej na zobowiązaniu szkół do
tworzenia, realizacji i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki, w szkołach spadło zainteresowanie programami profesjonalnymi na rzecz różnorodnych lokalnych programów autorskich (Ostaszewski, Bobrowski, 2008).
W praktyce oznacza to, że szkoły realizują zarówno profesjonalne programy profilaktyczne rekomendowane przez resort edukacji40, jak i programy
o nieudowodnionej skuteczności polecane przez samorządy lokalne oraz
inne podmioty specjalizujące się w działalności profilaktycznej, jak również
opracowywane przez samych nauczycieli.
Program profilaktyczny ma jednak znaczenie drugorzędne w stosunku
do fundamentów profilaktyki w postaci układu czynników ryzyka i czynników chroniących i może jedynie pełnić funkcję katalizatora w systemie profilaktyki opartym na odpowiedniej strategii wychowawczej szkoły.

3.2.3. Promocja zdrowia w szkole
Promocja zdrowia w szkole to drugi, obok profilaktyki, nurt działań ściśle
związany z edukacją zdrowotną.
W sensie rozważań teoretycznych promocja zdrowia jest zagadnieniem
interdyscyplinarnym, wykorzystuje bowiem wiedzę nauk biologicznych, humanistycznych i społecznych (Syrek, 2009). W odniesieniu do działań praktycznych powinna stanowić ważny punkt odniesienia wieloaspektowych
działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
Promowanie zdrowia w szkole to dy n ami cz ny pro ces
u m a c n i an i a i p otę gow an i a p oten c j a ł ów z d row i a u c z n i ów
o b e j muj ą c y e du k a c j ę z d rowot n ą or a z d z i a ł an i a u k i e r u n kow a ne na tworzenie sprzyjaj ącego zdrow iu śro d ow iska f izycznego
i na kszt ałtow anie p ozyty w nego k limatu sp ołecznego szkoły.
Korzystne środowisko psychospołeczne szkoły stymuluje u uczniów rozwój kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, jak również
40
Obecnie Bank Rekomendowanych Programów Profilaktycznych prowadzi Ośrodek
Rozwoju Edukacji (ORE) działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Obejmuje on
programy przeznaczone do realizacji w klasach, programy dla dużych grup, programy dla
grup zwiększonego ryzyka, programy przeznaczone dla liderów młodzieżowych oraz programy dla nauczycieli i rodziców.

Ekosystem szkoły jako kontekst kształtowania zdrowia ucznia

81

wspomaga proces uwrażliwiania ich na wartości i uczenia sposobów ich realizowania. Podkreśla się przy tym, że warunkiem efektywności oddziaływań,
które promują zdrowie w systemie edukacji i przez edukację, jest uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów oraz ich indywidualności i podmiotowości w obszarze działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły
(Wrona-Polańska, 2006; Ostrowska 2000, s. 10). Nawiązując do ujęcia M. Demela, można stwierdzić, że promocja zdrowia w szkole polega na mobilizacji
sił – naturalnych i społecznych – sprzyjających zdrowiu, których nośnikami
są warunki i organizacja życia szkolnego oraz styl życia uczniów i innych
członków społeczności szkolnej. W przełożeniu na język zadań oznacza to
z jednej strony – „meliorację środowiska”, z drugiej – wychowanie, przy czym
te dwa procesy są ze sobą wzajemnie sprzężone (Demel, 2008, s. 30–31).
Zgodnie z rekomendowaną współcześnie kreatywną wersją profilaktyki
promowanie szeroko rozumianego zdrowia można traktować jako strategiczny cel szkolnej profilaktyki (Murray, 1986; Szymańska, Zamecka, 2002).
W tym kontekście działania szkoły ukierunkowane na poprawę jakości życia
młodych ludzi można zaliczyć do tzw. profilaktyki potencjalnej (Regoliosi,
1996, za: Szpringer, 2004, s. 71–73; Szpringer, 2001, s. 24–26).
Kierunki działań w zakresie promocji zdrowia w szkole najpełniej wyartykułowane zostały w założeniach programu Szkoła Promująca Zdrowie.
Program ten wpisuje się w rekomendowaną przez Światową Organizację
Zdrowia koncepcję „środowiska promującego zdrowie”, w której podkreśla
się rolę aktywności i zaangażowania ludzi w tworzenie warunków dla umacniania zdrowia w środowisku ich nauki, pracy i życia codziennego (Barić,
Osińska, 1999, s. 20–21). Aktywność tę wiąże się nie tylko z podejmowaniem działań edukacyjnych i interwencji środowiskowych, ale także z tworzeniem sieci współpracujących instytucji oraz nawiązywaniem formalnej
i nieformalnej współpracy i sojuszy z partnerami/instytucjami, których
działalność może się przyczynić w różny sposób do poprawy zdrowia danej
społeczności.
W polskim modelu szkoły promującej zdrowie przyjmuje się, że oczekiwanymi efektami realizacji programu będzie z jednej strony dobre samopoczucie członków społeczności szkolnej, z drugiej zaś nabycie przez nich
kompetencji do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Podejmowane w ramach
programu działania ukierunkowane są w związku z tym na poprawę efektywności edukacji zdrowotnej w szkole; tworzenie środowiska fizycznego
sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów
i pracowników szkoły oraz tworzenie w szkole klimatu społecznego służącego zdrowiu i realizacji zadań rozwojowych uczniów, zdrowiu pracowników
szkoły oraz uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i innych osób ze społeczności lokalnej (Woynarowska, 2007, s. 249–251).
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3.2.4. Nauczyciel jako edukator zdrowia
Z perspektywy psychologii humanistycznej kluczową rolę w procesie wychowania jako wspomagania dziecka w rozwoju spełnia osoba wspierająca,
której zadaniem jest stwarzanie mu warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb i osiąganie celów rozwojowych (por. Gaś, 1999; King, 2003,
s. 111). W środowisku szkolnym osobą tą jest nauczyciel, którego udział
w procesie wspierania rozwoju ucznia powinien się rozciągać na wszystkie sfery tegoż rozwoju, a zatem powinien obejmować także sferę związaną ze zdrowotnym wymiarem jego osobowości (Gaweł, Kościelniak, 2013).
Jej kształtowanie odbywa się nie tylko w ramach świadomie zaplanowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego przez nauczyciela bądź pedagoga dysponującego specjalistycznym przygotowaniem do
prowadzenia edukacji zdrowotnej, ale także w toku różnorodnych sytuacji
wychowawczych obejmujących relację nauczyciel–uczeń, których doświadczanie wywiera w większym bądź mniejszym stopniu wpływ – zarówno na
samopoczucie ucznia w szkole, jak i na jego świadomość zdrowotną, system
wartości i motywację do aktywności prozdrowotnej, oraz wiąże się z rozwijaniem kompetencji psychospołecznych sprzyjających osiąganiu przez niego
dobrostanu psychospołecznego. Udzi ał w w ychow an iu z d rowot ny m
d z i e c i i m ł o d z i e ż y j e s t z ate m w pi s any w rol ę z awo d ow ą k a ż dego nauczyciela.
Analizując udział nauczycieli w edukacji zdrowotnej i promowaniu zdrowia uczniów, należy mieć na uwadze, że dotyczy on zdrowia traktowanego
holistycznie, aczkolwiek poszczególne jego wymiary wiążą się ze specyficznymi rodzajami oddziaływań.
Niewątpliwie każdy nauczyciel przez kreowanie edukacyjnego wymiaru klimatu szkoły, stosowane metody komunikowania się z uczniami
i reagowania w konkretnych sytuacjach społecznych w szkole uczestniczy
w kształtowaniu zdrowia psychospołecznego ucznia (Woynarowska-Sołdan,
Woynarowska, 2003; Ziółkowski, Strzałkowska, 2009; Gaweł, 2009a i in.).
Niezwykle istotny jest też udział nauczycieli w kształtowaniu zdrowia somatycznego uczniów, który wiąże się między innymi z rozwijaniem ich nawyków higienicznych oraz motywowaniem do aktywności fizycznej i stwarzaniem ku temu odpowiednich warunków. W realizacji tych zadań ważny jest
nie tylko udział nauczyciela jako edukatora zdrowia, ale także jako osoby
tworzącej wzorce zachowań zdrowotnych (por. Żukowska, 1999).
Wyznacznikiem gotowości nauczyciela do realizacji zadań edukacji
zdrowotnej w szkole jest dysponowanie przez niego określonymi kompetencjami.
W piśmiennictwie zwraca się uwagę na konieczność rozróżnienia „kompetencji zawodowych” i „kwalifikacji zawodowych”. Kwalifikacje zawodowe
wskazują bowiem jedynie na posiadanie odpowiedniego – potwierdzonego
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dyplomem – zasobu wiedzy z danej dyscypliny, są „wyuczane” i możliwe do
zdobycia przez przeciętną jednostkę (Kupisiewicz, 2000, s. 213). Kompetencje zawodowe natomiast definiowane są jako udowodniona zdolność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych oraz metodologicznych w sytuacjach związanych z pracą zawodową, nabywana w toku
doświadczeń życiowych i zawodowych, a jej posiadanie wiąże się ponadto
z gotowością do wykonywania zadań na poziomie zgodnym z przyjętymi
standardami oraz poczuciem odpowiedzialności za podejmowane działania
(por. Baraniak, 2009, s. 73; Kopaliński, 1980, s. 510). W świetle tak rozumianego pojęcia kompetencji posiadanie przez nauczyciela wyłącznie kwalifikacji formalnych w określonym obszarze jest zdecydowanie niewystarczające.
Kompetentnego nauczyciela powinna cechować gotowość do podejmowania
kontaktu wychowawczego stwarzającego uczniowi warunki do jego wszechstronnego rozwoju. Przyjmuje się, że warunki te są korelatem cech osobowych nauczyciela oraz jego umiejętności w zakresie podejmowania kontaktu
wychowawczego z dzieckiem. Wśród pożądanych cech osobowych nauczyciela wymienia się świadomość siebie i swojego systemu wartości, przeżywanie i okazywanie uczuć, pełnienie funkcji modelowych przez dostarczanie
wzorców zachowań, zainteresowanie ludźmi i sprawami społecznymi, jasne
zasady etyczne oraz poczucie odpowiedzialności. Wspomagający kontakt
nauczyciela z uczniem wymaga przy tym empatii, ciepła i opiekuńczości, otwartości, pozytywnego stosunku i szacunku do ucznia oraz adekwatnego do
sytuacji sposobu reagowania wychowawczego. Do oczekiwanych umiejętności nauczyciela w zakresie podejmowania kontaktu wychowawczego z dzieckiem zalicza się natomiast umiejętność rozumienia, zapewniania komfortu
i reagowania w sytuacji kryzysu oraz pozytywnego działania (rozwiązywania
problemów, podejmowania decyzji itp.) (Gaś, 1999).
Każdy nauczyciel, b e z wzg lędu na ro dzaj swoj ego przygotow an i a m e r ytor yc z n e go p ot w i e rd z on e go dy plome m u kończe n i a szko ł y w yższej, jest zobl igowany d o ud z i ał u w pro ces i e
e du k a c j i z d rowot n e j d z i e c i i m ł o d z i e ż y, tote ż n aby w an i e p o ds t awow ych komp e te n c j i w t y m z a k re s i e j e s t j e go z awo d ow ą
p ow i n n o ś c i ą.
Lesław Kulmatycki do kompetencji nauczyciela jako promotora zdrowia
zalicza kompetencje koncepcyjne, organizacyjne, edukacyjne, komunikacyjne, marketingowe oraz współpracy w zakresie nawiązywania kontaktów
z podmiotami, które mogą zostać włączone do realizowania zadań edukacyjnych szkoły w tym zakresie (2009). Kompetentny nauczyciel powinien dysponować podstawową wiedzą na temat rozwoju fizycznego, psychicznego,
społecznego i psychoseksualnego dzieci i młodzieży, zasobów i czynników
ryzyka dla zdrowia, profilaktyki problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży
oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych, promocji zdrowia (ze szczególnym
uwzględnieniem szkoły promującej zdrowie) oraz metodyki edukacji zdro-
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wotnej. Powinna go cechować ponadto pozytywna postawa wobec zdrowia
własnego i innych ludzi, gotowość do działań na rzecz tworzenia przyjaznego
zdrowiu środowiska oraz umiejętność współpracy z rodzicami i społecznością lokalną (Szewczyk, 2006; Lewicki, 2006, s. 175–178). Wreszcie niezwykle
istotnymi składnikami omawianych kompetencji są również cechy osobowe
nauczycieli i pedagogów, które zostały celnie określone ponad 30 lat temu
przez Hannę Wentlandową. Autorka wymienia wśród nich między innymi:
stałą dążność do kształtowania swego charakteru; walory moralne – rzetelność, obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności, wrażliwość sumienia,
silną wolę, wytrwałość; komunikatywność, życzliwość, przyjacielskość, cierpliwość, wyrozumiałość; szacunek dla ludzi, poszanowanie ich osobowości,
tolerancję; obiektywizm, umiar, spokój, opanowanie, takt; optymizm życiowy, poczucie humoru; wrażliwość społeczną, bezinteresowność, zaangażowanie; kulturę osobistą, szczerość i naturalność (Wentlandowa, 1980).
Szczególne oczekiwania w zakresie omawianych kompetencji formułowane są w stosunku do pedagogów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotów wiodących w realizowaniu efektów kształcenia z edukacji zdrowotnej,
w tym zwłaszcza nauczycieli wychowania fizycznego. Ważnym ich składnikiem jest dysponowanie określonym zestawem umiejętności dydaktycznych,
w tym: umiejętności przeprowadzania diagnozy potrzeb uczniów w zakresie
edukacji zdrowotnej, planowania programów edukacji zdrowotnej, koordynowania działań w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole, przeprowadzania
ewaluacji, stosowania aktywizujących metod i technik nauczania zdrowia
oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej uczestnictwu uczniów w zajęciach
i ich dobremu samopoczuciu (Woynarowska, Sokołowska, 2001, s. 17; Kulmatycki, 2009; Podstawa programowa z komentarzami. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum,
2009, s. 65). Ważne jest przy tym, by nauczyciel edukacji zdrowotnej potrafił
minimalizować swoją rolę jako eksperta i starał się być przewodnikiem, animatorem uczących się oraz nade wszystko posiadał umiejętność komunikowania się z uczniami.
Jak zauważa Z. Gaś (2001, s. 16–22), nabycie przez nauczyciela kompetencji szczegółowych, to jest pedagogiczno-prakseologicznych, komunikacyjnych, interpersonalnych i grupowych, kreatywnych, badawczych i informatyczno-medialnych, umożliwia zdobywanie tzw. kompetencji do zmiany
wobec ucznia, świata i samego siebie. Niezwykle ważne jest dysponowanie
tymi kompetencjami w procesie promowania zdrowia i wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży realizowanego w dynamicznie zmieniającej się
dziś rzeczywistości, która oferując wielość stylów życia i nieograniczony dostęp do informacji, powinna obligować nauczycieli do zdobywania umiejętności postrzegania i rozumienia zachodzących przeobrażeń oraz reagowania na nie, a zarazem dokonywania zmian służących własnemu rozwojowi
(por. Cieślikowska, 2007).
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Status edukacji zdrowotnej przyjęty w obowiązującej obecnie podstawie
programowej wiąże się z powierzeniem szczególnej odpowiedzialności za wychowanie zdrowotne młodych ludzi nauczycielom wychowania fizycznego.
Współczesna praktyka szkolnego wychowania fizycznego opiera się na
założeniach dwóch teoretycznych nurtów poznawczych – naturalistycznego
i humanistycznego. W ramach tego pierwszego za zasadniczy cel wychowania fizycznego przyjmuje się wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez
działania polegające na kształtowaniu pozytywnych wskaźników sprawności
fizycznej, których granice są określone przez nauki biomedyczne. Dla zwolenników nurtu humanistycznego natomiast dbałość o ciało jest tylko jedną z kategorii związanych z procesem kształtowania osobowości dbającej
o zdrowie. Celem wychowania fizycznego jest w tym podejściu kształtowanie osobowości człowieka w kierunku dbałości o zdrowie i ciało za pomocą
środków wychowania fizycznego. Stymulacja rozwoju, korekta budowy ciała
czy wspomaganie jego sprawności w celu osiągnięcia wyniku sportowego są
tu traktowane nie jako cele same w sobie, lecz jako środki służące do realizowania zasadniczego celu, jakim jest kształtowanie osobowości dbającej
o pozyskiwanie wartości zdrowia (Krawański, 2003, s. 49–52). W tym kontekście warto się odwołać do wprowadzonego przez Andrzeja Pawłuckiego
w odniesieniu do nauczyciela wychowania fizycznego pojęcia „aksjonauczyciela”, to jest osoby, która przyjmuje rolę tłumacza różnych znaczeń wartości ciała. Chodzi bowiem o to, by był on jednocześnie nauczycielem zdrowia
(gdy uzasadnia sens prozdrowotnej kreacji ciała), nauczycielem rekreacji
(kiedy ukazuje rekreację jako powinność moralną uczestnika procesu pracy), nauczycielem kultury seksualnej (prowadzącym dyskurs o cielesności
i seksualności w kontekście ludzkiej miłości), nauczycielem kultury kostiumowej (przedstawiającym moralny, a nie tylko okolicznościowy czy obyczajowo-towarzyski sens zewnętrznej autokreacji), sportu, tańca i muzyki
(2007, s. 98). Niewątpliwie najbardziej wskazane jest umiejętne powiązanie
przez nauczyciela tych dwóch podejść w ramach praktyki edukacyjnej, co
ma przynajmniej dwojakie uzasadnienie. Przede wszystkim preferowanie
przez nauczyciela podejścia naturalistycznego może skutkować zniechęceniem do uczestnictwa w zajęciach uczniów dysponujących mniejszymi
możliwościami w zakresie osiągania wyników sportowych, co może mieć
daleko idące konsekwencje zwłaszcza w przypadku dziewcząt, u których
naturalny rozwój motoryczności kończy się ok. 15.–16. roku życia (Woynarowska, 2010b, s. 105). Co więcej, restrykcyjne przestrzeganie przez nauczyciela naukowo ustanowionych norm cielesnej budowy i fizycznej sprawności
egzekwowane przez program wychowania fizycznego w skrajnych przypadkach może skutkować segregacją i marginalizacją uczniów (por. Melosik,
Szkudlarek, 2009, s. 26). Wnioski te znajdują potwierdzenie w wynikach badań, które wskazują na niewłaściwy styl pracy nauczyciela jako jedną z przyczyn ubiegania się uczniów o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego
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(Bukowiec, 2010). Ponadto, koncent rac j a na dy s c y pl i now an iu i d o s kona l e n iu c i a ł a b e z o dwo ł y w an i a s i ę d o j e go m i e j s c a i rol i
w str u kturze psychof izycznej człowieka, wpisuj ąc się w kar tezjański mo del p ost r zegania zdrowi a, un i emoż liwi a wł ącz en i e
sfer y f izycznoś ci w pro ces kszt ałtowan ia os ob owoś ci młodych lu d z i, a t y m s amy m z abu r z a k s z t a ł towan i e s i ę j e j z d ro wot n e go w y m i ar u.
Przyznanie nauczycielom i pedagogom znaczącej roli w procesie wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży wiąże się z potrzebą wyposażenia tej
grupy zawodowej w odpowiednie kwalifikacje oraz motywowania do doskonalenia swoich kompetencji w tym zakresie. Od momentu zobligowania
szkół do realizacji edukacji zdrowotnej uregulowanego stosownymi zapisami w podstawie programowej kształcenia ogólnego41 problem niewystarczającego przygotowania szkolnych „edukatorów zdrowia” podnoszony był
wielokrotnie w oparciu o wyniki prowadzonych w tym obszarze badań empirycznych (por. Kasperek, 1999; Gaweł, 2003; Lewicki, 2004; Fedyn, 2005
i in.). Aktywność środowiska akademickiego pedagogów zdrowia zaowocowała opracowaniem założeń programu kształcenia nauczycieli i pedagogów
w zakresie edukacji zdrowotnej42, stopień ich realizacji w szkołach wyższych
jednakże jest dość zróżnicowany. Jakkolwiek zagadnienia z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia zostały wyraźnie uwzględnione w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela43,
to zgodnie z założeniami wprowadzanych w szkolnictwie wyższym w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji, w przypadku kształcenia pedagogów kwestia uwzględniania efektów kształcenia w zakresie edukacji zdrowotnej oraz
stopnia ich uszczegółowienia jest regulowana na poziomie uczelni. Można
zatem uznać, że przygotowanie przyszłych pedagogów do udziału w eduka-

41

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie podstaw
programowych obowiązkowych przedmiotów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
(Dz.Urz. MEN 1997 r., nr 5, poz. 23).
42
Propozycja programu nauczania przedmiotu „edukacja zdrowotna” w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli i pedagogów. W: B. Woynarowska, M. Kapica (red.) (2001). Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania. Materiały z konferencji Naukowej.
Kamień Śląski 25–26 września 2000 r. (s. 204–221). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej oraz Propozycja programu nauczania przedmiotu „edukacja zdrowotna”
w kształceniu nauczycieli. W: B. Woynarowska (red.) (2005). Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej (s. 11–126). Warszawa: Katedra Biomedycznych Podstaw
Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
43
W obowiązujących od 2012 r. standardach kształcenia nauczycieli uwzględnione zostały treści z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji i ochrony zdrowia uczniów, rozwijania
umiejętności życiowych oraz programów profilaktycznych (Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.).
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cji zdrowotnej dzieci i młodzieży zależy od poziomu świadomości środowiska pedagogicznego w zakresie roli zawodowej pedagoga (por. Gaweł, 2010).
Szczególnej uwagi wymaga obecnie przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej, co wiąże się z wprowadzeniem zmian w ich kształceniu przeddyplomowym oraz stworzeniem
systemu szkolenia podyplomowego (Woynarowska, 2009, s. 33). Badania
wskazują bowiem na niewystarczający poziom ich przygotowania metodycznego i merytorycznego do realizacji modułu edukacja zdrowotna na
lekcjach wychowania fizycznego (Pośpiech, 2009).

3.3. Środowisko szkoły jako źródło zasobów dla zdrowia
ucznia
Ekologiczna perspektywa ujmowania szkoły jako ekosystemu pozwala na
rozpoznawanie w ramach jego składników tych elementów, które pozostają we wzajemnych relacjach ze zdrowiem jako częścią „ontosystemu”44. Elementy te tkwią w środowisku psychospołecznym, fizycznym i materialnym
szkoły.

3.3.1. Środowisko psychospołeczne szkoły
Pojęcie środowiska psychospołecznego szkoły, stosowane w literaturze pedagogicznej zamiennie z klimatem szkoły, wywodzi się z nurtu rozważań
teoretycznych psychologii skoncentrowanych na znaczeniu klimatu społecznego danej instytucji/organizacji dla jej harmonijnego funkcjonowania
i efektywności w osiąganiu zakładanych celów, ujmowanego z perspektywy
subiektywnego odbioru środowiska pracy i relacji interpersonalnych między
pracownikami. Wielość stosowanych modeli koncepcyjno-badawczych i interpretacyjnych klimatu społecznego utrudnia ścisłe sprecyzowanie zakresu
znaczeniowego tego pojęcia, z punktu widzenia jednak możliwości interpretacji klimatu szkoły szczególne znaczenie przypisuje się teorii socjoekologicznej, która daje podstawy do analizy procesu przetwarzania wzajemnych
relacji między uwarunkowaniami środowiskowymi a indywidualnymi właściwościami członków społeczności szkolnej (Kulesza, 2011, s. 97–100).
Pojęcie to zajmuje priorytetowe miejsce w badaniach edukacyjnych,
w których służy zwykle jako narzędzie opisu jakości szkoły (quality of
school). Badaniom poddawany jest ponadto związek klimatu szkoły z osiągnięciami uczniów, występowaniem przemocy w szkole, stylem kierowania
44

Pojęcie ontosystemu wyjaśniłam w rozdziale 3.1, odwołując się do koncepcji
A.F. Brunswick (1985).
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placówką oraz nauczycielskim poczuciem satysfakcji zawodowej i efektywności pracy (Adrjan, 2003). Z chwilą zainicjowania międzynarodowych
badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej (HBSC – Health Behaviour in School-aged Children) środowisko psychospołeczne szkoły znalazło się w centrum rozważań nad szkołą jako źródłem zasobów dla
zdrowia uczniów, wytyczając tym samym ważny obszar badawczy pedagogiki zdrowia.
Spośród wielu spotykanych w literaturze definicji klimatu szkoły/instytucji wychowawczej z punktu widzenia moich rozważań szczególnie istotne
są jego ujęcia strukturalne (tamże). W ujęciach tych w zakres omawianego
pojęcia włącza się zazwyczaj wzajemne relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami określające atmosferę panującą w placówce (Kupisiewicz,
2009, s. 77; Grecmanowa, 1988, za: Petlak, 2007, s. 20), jej aspekty materialne i estetyczne (Grecmanowa, za: Petlak, 2007, s. 20) oraz specyficzne dla danej szkoły/instytucji wychowawczej i subiektywnie postrzegane
przez jej członków cechy, sytuacje i zdarzenia kształtujące ich motywacje
i zachowania oraz wpływające na jakość procesu kształcenia i wychowania
(Pytka, 1995, s. 103; Okoń, 2004, s. 176). Stąd w obrębie klimatu społecznego instytucji wychowawczej można wyróżnić w ślad za amerykańską literaturą przedmiotu wymiar edukacyjny, społeczny, emocjonalny i fizyczny
(Surzykiewicz, 2000, s. 137–138). Niektórzy autorzy wskazują ponadto na
wymiar kulturowy klimatu związany z tradycją określonych wymagań edukacyjnych oraz zachowań uczniów i nauczycieli (tamże) czy odnoszony do
wzorów wartości (Grecmanowa, 1988, za: Petlak, 2007, s. 20). Lesław Pytka
sprowadza natomiast klimat instytucji edukacyjnej do stosunków interpersonalnych między jej członkami, ich rozwoju osobistego oraz systemu organizacyjnego wyrażającego się w strukturalnych i funkcjonalnych aspektach
działania instytucji (Pytka, 1995, s. 107).
Zakres znaczeniowy klimatu szkoły bywa też zawężany do klasy szkolnej
i wówczas klimat klasy jest utożsamiany z atmosferą panującą w klasie traktowaną jako efekt interakcji pomiędzy potrzebami i motywami jednostek
a instytucjonalnymi rolami i oczekiwaniami (Arends, 1994, s. 122) bądź też
w jego określaniu uwzględnia się środowisko nauczania w aspekcie społeczno-pedagogicznym i fizycznym oraz atmosferę klasy rozumianą jako funkcję krótkotrwałych sytuacji wychowawczych zaistniałych w klasie (Grecmanowa, 1988, za: Petlak, 2007, s. 29–30).
Generalnie rzecz biorąc, klimat szkolny obejmuje więc dwa podstawowe
elementy, a mianowicie kulturę procesu dydaktycznego (w ramach której
uwzględnia się także fizyczne i materialne aspekty środowiska szkoły) oraz
klimat społeczny (Holtappels, Meier, 1997, za: Schmidt, 1998).
Śro dow isko psychosp ołeczne szkoły jest jednym z czynników
wpływających na efektywność szkolnej edukacji zdrowotnej (Woynarowska,
Sokołowska, 2012), a zarazem st anow i w a ż n e ź ró d ł o z a s ob ów d l a
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z d row i a d z i e c i i m ł o d z i e ż y. Wskazuje się bowiem, że postrzeganie
przez uczniów klimatu szkoły ma związek z przystosowaniem do szkoły ujmowanym w wymiarze intelektualno-poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym i społecznym jako „(...) zdolność dziecka do zachowania się wedle
norm i zwyczajów przyjętych w środowisku szkolnym, a także zdolność do
sprostania wymaganiom ról szkolnych i zdolność do realizacji zadań stawianych dziecku przez szkołę” (Wysocka, 2007, s. 348), zaś poziom tegoż przystosowania ma związek ze zdrowiem ucznia.
W modelu badań HBSC przystosowanie do szkoły jest mierzone satysfakcją ze szkoły oraz postrzeganiem przez uczniów swoich osiągnięć
szkolnych i stresów związanych ze szkołą. Uwzględnia się przy tym takie
aspekty klimatu szkoły, jak autonomia uczniów, poziom wsparcia ze strony
nauczycieli, innych uczniów i rodziców oraz wymagania dotyczące pracy
związanej ze szkołą. Wyniki tych badań wskazują, że uczniowie, którzy korzystniej oceniają klimat społeczny panujący w szkole, lepiej oceniają swoje zdrowie oraz rzadziej odczuwają subiektywne dolegliwości somatyczne
(np. bóle głowy, brzucha, pleców) i podejmują zachowania ryzykowne dla
zdrowia, takie jak regularne palenie papierosów, nadużywanie alkoholu czy
częste używanie marihuany lub haszyszu (Mazur, Małkowska, Woynarowska-Sołdan, 2003).
Analizę związków między środowiskiem psychospołecznym szkoły
a zdrowiem uczniów można przeprowadzić w odniesieniu do poszczególnych wymiarów klimatu szkoły.
Wy m i ar e du kac yjny k limatu jest wiązany z obciążeniem dzieci
i młodzieży nauką szkolną. Niezwykle ważne jest w tym względzie kreowanie przez nauczycieli sytuacji edukacyjnych zgodnie z możliwościami uczniów, w przeciwnym razie możemy mieć bowiem do czynienia z powstawaniem u nich bezradności intelektualnej oraz poczucia bezsensu uczenia
się, co stanowi duże obciążenie z punktu widzenia zdrowia psychicznego
ucznia (Taraszkiewicz, 2002, s. 12; Kozłowski, 2000). Niezwykle ważnym
aspektem tego wymiaru rzeczywistości szkolnej jest też ocenianie uczniów.
Ocena szkolna w zależności od sposobu i celu jej stosowania może spełniać różne funkcje – selekcyjną, informacyjną, emocjonalną, afirmacyjną,
kontrolną bądź restrykcyjną (Śliwerski, 1996), a to, która z wymienionych
funkcji dominuje w stosowanych przez nauczyciela praktykach w zakresie
kontroli postępów w nauce, ma niewątpliwy wpływ na poziom stresu szkolnego. W praktyce szkolnej mamy w związku z tym niejednokrotnie do czynienia ze stosowaniem przez uczniów różnorodnych strategii „przetrwania”
(Meighan, 1993, s. 78; Janowski, 1995, s. 156–157), które wpływają niekorzystnie na przystosowanie szkolne i satysfakcję ze szkoły, a tym samym na
zdrowie ucznia.
Wy m i ar sp ołe czny k limatu szkoły jest zazwyczaj poddawany analizom na podstawie uczniowskiej oceny relacji z nauczycielami i innymi ucz-
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niami, zwłaszcza w kontekście udzielanego wsparcia społecznego, oraz ich
partycypacji w życiu szkoły.
W odniesieniu do pierwszego z wymienionych aspektów warto zauważyć, że nauczyciel, oceniając formy aktywności ucznia, daje mu tym samym pole do przeżywania pozytywnych doświadczeń lub porażek, a zatem
sprawuje niejako „mikrowładzę”, przez którą kształtuje tożsamość młodego człowieka i jego obraz samego siebie (Melosik, Szkudlarek, 2009, s. 25;
Sowa, Wojciechowski, 2001, s. 83). Proces interakcji między nauczycielem
i uczniem jest też źródłem doświadczeń, a zarazem modelem w odniesieniu
do kształtowania się u uczniów standardów interakcji z dorosłymi w zakresie efektywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów (Szczurek-Boruta, 1996). Jest on wreszcie niejednokrotnie źródłem uczniowskiego
stresu w szkole. Wyniki badań dotyczących konfliktów adolescentów z otoczeniem wskazują, że w rankingu źródeł tych problemów nauczyciele zajmują drugie miejsce po środowisku rodzinnym (Łabudź-Kryska, 1998).
Anna Brzezińska, odwołując się do założeń pedagogiki dialogu i pedagogiki spotkania, podkreśla, że aby relacje nauczyciel–uczeń miały charakter
wspierający i wzmacniający potencjał ucznia, nauczyciel powinien bezwarunkowo akceptować osobę ucznia, któremu udziela pomocy – przez co wiąże
ich relacja zaufania i bliskości, a jednocześnie warunkowo akceptować jego
zachowania i ich konsekwencje, dzięki czemu może mu stawiać wymagania
i egzekwować ich spełnianie (1992). Modelowanie tych relacji na terenie szkoły powinno być oparte na podmiotowym traktowaniu ucznia. Poczucia podmiotowości uczeń doświadcza jednak wówczas, gdy jest przekonany, że może
i potrafi kierować swoim zachowaniem i współdecydować o wszystkich istotnych kwestiach związanych z jego funkcjonowaniem w szkole, toteż nauczyciel wspierający ucznia powinien być nie tylko obecny w chwilach dla niego
trudnych, ale także kreować sytuacje wymagające jego aktywności (Brzezińska, 1992; Kujawiński, 2006, s. 24). W prawidłowych relacjach między nauczycielem a uczniem chodzi zatem o partnerstwo rozumiane jako „(...) równoprawność osób, równoprawność podmiotów działań społecznych jako osób,
a nie jako równoprawność kompetencji czy równoprawność odpowiedzialności” (Rosół, 1996). Jak się wydaje, jedynie przy takim ukierunkowaniu wzajemnych relacji nauczyciel jest postrzegany przez ucznia jako źródło wsparcia,
co zgodnie z hipotezą bezpośredniego wpływu wsparcia na zdrowie (Heszen,
Sęk, 2007, s. 171), oddziałuje korzystnie na poziom jego dobrostanu.
Istotą dwoistości struktury wewnętrznej klasy szkolnej jest jej aspekt formalny tworzony przez nauczycieli na podstawie dokonywanej przez nich
oceny spełniania przez poszczególnych uczniów wymagań szkoły oraz wymiar związany ze spontanicznym tworzeniem się nieformalnych grup rówieśniczych (Fontana, 1998, s. 333). Rówieśnicy stanowią jedyne w swoim rodzaju środowisko socjalizacyjne ucznia ze względu na podobieństwa
w zakresie zasobu doświadczeń, umiejętności oraz funkcjonowania po-
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znawczego i społeczno-emocjonalnego, a zachodzące między nimi relacje
można poddać analizom z perspektywy ich związku ze zdrowiem.
Wyniki licznych badań dowodzą dużego znaczenia wsparcia rówieśników w osiąganiu wysokich wyników w nauce, co ma niewątpliwie korzystny wpływ na psychiczny dobrostan. Szczególne znaczenie przypisywane jest
jednak akceptacji i wsparciu rówieśniczemu w procesie rozwoju społecznego młodych ludzi. Przyjmuje się, że jakość relacji rówieśniczych i pierwotny status jednostki w grupie jest jedną z zasadniczych determinant jej
kompetencji społecznych w dalszym życiu (Schaffer, 2005, s. 143). Podkreśla
się przy tym negatywny wpływ odrzucenia rówieśniczego na poziom uspołecznienia dziecka, jego umiejętności społeczne oraz możliwość otrzymywania wsparcia emocjonalnego ze strony kolegów (Grochulska, 1993, s. 52–60;
Appelt, 2003; Deptuła, 2008; Domagała-Zyśk, 2004). Z pun ktu w i d z e n i a
z d row i a i praw i d ł owego roz woju m ł o d z i e ż y du ż a rol a pr z y pis y w an a j e s t te ż w s p arc iu rów i e ś n i ków j a ko c z y n n i kow i
ch ron i ą c e mu pr z e d p o d e j m owan i e m z a ch ow ań r y z y kow nych,
zwłaszcza w odniesieniu do stosowania substancji psychoaktywnych oraz
agresji i przemocy (por. Arthur, Hawkins i wsp., 2002; Mazur, Małkowska,
Woynarowska-Sołdan, 2003; Huk-Wieliczuk, 2007). Wyniki przeprowadzonych w latach 2003/2004 oraz 2007/2008 badań surveyowych nad agresją
i przemocą w polskich szkołach wskazują na pozytywną rolę doświadczania przez uczniów akceptacji i uznania ze strony kolegów, prawidłowych
postaw nauczycieli w zakresie oceniania wyników w nauce, dobrej komunikacji nauczyciel–uczeń i możliwości współdecydowania uczniów o życiu
szkoły z punktu widzenia skali zjawiska doznawania oraz stosowania agresji i przemocy w szkole (za: Huk-Wieliczuk, 2007, s. 106–110). Wskazuje
się też na współzależność między wysokim poziomem agresji a lękiem wywołanym przez szkołę i niskim poziomem samoakceptacji uczniów (Mendecka, 2000).
W analizach powiązań między klimatem szkoły a zdrowiem uczniów
zwraca się także uwagę na emo c j ona lny w y mi ar ś ro d ow iska ps y chosp ołe cznego szkoły, który jest zazwyczaj sprowadzany do poczucia
identyfikacji ucznia ze swoją klasą/szkołą i przynależności do niej. Wskazuje się na przykład, że indywidualne przekonania uczniów o własnej klasie i o jej poszczególnych członkach wiążą się ze stopniem ich satysfakcji
z uczestnictwa w życiu klasy, co ma niewątpliwy wpływ na poziom przystosowania szkolnego i ogólny dobrostan. Duże znaczenie ma tu poczucie
wspólnoty i więzi z rówieśnikami, którego niski poziom sprzyja podejmowaniu niepożądanych zachowań na terenie szkoły oraz poszukiwaniu transakcji rówieśniczych w środowisku pozaszkolnym (Dołęga, 2006a).
Ważny wymiar relacji środowiska psychospołecznego szkoły ze zdrowiem uczniów wiąże się też z zaspokajaniem przez szkołę potrzeb psychicznych uczniów (Gaweł, 2006a; 2009a; 2011b). Zwraca się tu zwłaszcza uwa-
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gę na potrzebę bezpieczeństwa, przynależności, kontaktu emocjonalnego,
uznania, szacunku, osiągnięć, sukcesu i samorealizacji (Dąbrowski, 2006;
Jundziłł, 1998, s. 27–31; Fontana, 1998, s. 333–335).
Z. Dołęga, dokonując klasyfikacji czynników ryzyka dla zdrowia uczniów związanych ze szkołą ze względu na stopień ich „podatności na zmiany”, uznała czynniki sytuacyjne powstające w wyniku bieżących, wzajemnych kontaktów nauczyciel–uczeń oraz te, których istotę stanowi wadliwy
przebieg kontaktów między uczniami, jako „silnie modyfikowalne” (2006b).
W powiązaniu z przedstawionymi powyżej ustaleniami oznacza to, że choć
środowisko psychospołeczne szkoły jest nie tylko źródłem zasobów, ale
i deficytów dla zdrowia uczniów, to może ono być kształtowane w kierunku
sprzyjającym osiąganiu przez młodych ludzi fizycznego i psychospołecznego dobrostanu.

3.3.2. Środowisko fizyczne i materialne szkoły
Środowisko fizyczne szkoły można zdefiniować jako organizację fizycznej
przestrzeni i rozmieszczonych w niej obiektów bądź też jako zbiór materialnych parametrów fizycznych obejmujących między innymi światło, hałas,
mikroklimat i tym podobne, a z perspektywy codziennego funkcjonowania
ucznia i jego zdrowia może też być poddawane analizom w kontekście stresu środowiskowego (environmental stress) (por. Bańka, 2002, s. 184).
Punktem wyjścia moich rozważań nad udziałem środowiska fizycznego
i materialnego szkoły w jej zasobach dla zdrowia uczniów jest uznanie, że
szkoła stanowi dla dzieci i młodzieży ważne miejsce doświadczania przez
nich świata. Jest to miejsce dla nich znaczące, stanowi ono bowiem ogólny
kontekst, w jakim są podejmowane specyficzne zachowania, a ponadto nie
jest to miejsce uczuciowo obojętne (por. Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa,
2000, s. 89–90). Z miejscami i przedmiotami szkoły wiążą się rozmaite przeżycia emocjonalne, zarówno pozytywne, jak i te, które towarzyszą sytuacjom
dla ucznia trudnym.
Z. Dołęga (2006b), analizując czynniki ryzyka zaburzeń zdrowia uczniów na poziomie instytucjonalnym, wymienia między innymi wady i niedostatki w infrastrukturze szkolnej (mała liczba sal, brak szatni, sal gimnastycznych, szafek dla uczniów, niedostatki w infrastrukturze higienicznej,
brak stałego dostępu do zdrowej wody pitnej, istnienie tzw. niebezpiecznych
miejsc w szkole) oraz systemowe trudności z zaspokajaniem podstawowych
potrzeb uczniów (żywienia, uzupełniania płynów, dostatecznej ilości tlenu,
bezpieczeństwa fizycznego, przestrzeni życiowej, higienicznego i intymnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych), wskazując przy tym, że są one
w znacznym stopniu modyfikowalne.
W literaturze podkreśla się, że kor z y s t n e z pu n ktu w i d z e n i a
zd row i a dzieck a śro dow isko f iz ycz n e s z koł y s t anow i j ed en
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z z a s a d n i c z ych c z y n n i ków w s pi e r aj ą c ych e du k a c j ę z d rowotną w szkole. Warunkiem skuteczności edukacji zdrowotnej jest bowiem
spójność między tym, czego dowiadują się uczniowie na temat fizycznych
uwarunkowań zdrowia w ramach procesu dydaktycznego, a tym, czego doświadczają w tym zakresie podczas przebywania w szkole. Chodzi tu
głównie o takie elementy środowiska fizycznego szkoły, jak infrastruktura i wyposażenie budynku szkoły w zakresie warunków sanitarno-higienicznych, mikroklimatu, oświetlenia, ochrony przed hałasem, mebli szkolnych, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego na terenie szkoły
i w jej otoczeniu, organizacja posiłków szkolnych oraz odpowiednie zaplecze sportowo-rekreacyjne (Woynarowska, 1995a, s. 129–140; Woynarowska,
Sokołowska, 2012). Niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna
i niezadowalający stan higieniczny sal, szatni i zaplecza sanitarnego wskazywane są przy tym jako jedna z ważnych przyczyn dużej skali zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego (Bukowiec, 2010).
Ważny w y miar relac ji śro dow iska f izycznego i mate r i alnego szkoły ze zdrow iem uczniów wiąże się z zasp ok aj aniem
pr z e z s z ko ł ę i ch p ot r z e b biol o g i c z nych, przy czym ten aspekt oddziaływań szkoły można potraktować w charakterze jej bezpośredniego
wpływu na ich zdrowie (Gaweł, 2006a; 2009a; 2011b). W kontekście niniejszych rozważań spośród różnorodnych sposobów definiowania potrzeb szczególnie przydatne wydają się te ujęcia psychologiczne, w których
potrzeby są określane w kategoriach rzeczy bądź stanów rzeczy, których
zaistnienie umożliwia osiąganie dobrostanu organizmu (Reber, 2000,
s. 531). Występowanie u uczniów potrzeb fizjologicznych w trakcie ich
pobytu w szkole generuje konieczność udostępnienia im określonych
obiektywnych warunków fizycznych i materialnych, które umożliwią ich
zaspokojenie. Zgodnie z systemową koncepcją potrzeb, niezaspokojenie
choćby jednej potrzeby może zakłócić funkcjonowanie całego ich systemu,
stąd potrzeby wyższego rzędu, określane mianem potrzeb wzrostu czy też
rozwoju, mogą się aktualizować dopiero wówczas, gdy zostaną zaspokojone potrzeby podstawowe (Kocowski, 1982, s. 49–64, 175; Maslow, 1990,
s. 72–92). W tym kontekście deprywacja potrzeb fizjologicznych stanowi
ważny czynnik dezorganizujący podejmowanie przez ucznia zadań wytyczonych programem edukacyjnym szkoły, a zarazem będzie znacząco
obniżać poziom jego ogólnego dobrostanu. Refleksja nad rolą środowiska
fizycznego szkoły w procesach zdrowia i choroby może być odniesiona
także do pojęcia komfortu rozumianego jako p o c z u c i e b e z pi e c z e ń s t w a z d rowot n e go w w y m i ar z e f i z yc z ny m i p s ych i c z ny m (Wehle-Strzelecka, 2004), którego warunkiem jest między innymi zaspokojenie
osobistych potrzeb, możliwość wygospodarowania strefy intymności oraz
zapewnienie kontaktu z przyrodą w formie dostępu do słońca i terenów zielonych.
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Omawiana problematyka obejmuje nie tylko takie aspekty, jak warunkowanie przebiegu procesów edukacyjnych, zaspokajanie potrzeb, funkcjonalność, wymogi higieniczno-sanitarne czy względy estetyczne, ale także
kwestię z w i ą z ku m i ę d z y z a ch ow an i e m u c z n i a a ś ro d ow i s k i e m
zbu d ow any m (built environment). Wiadomo bowiem, że architektura i aranżacja miejsca ma swój udział w tworzeniu nastroju, kształtowaniu
poczucia integracji/izolacji oraz relacji społecznych, jak również w różnym
stopniu sprzyja koncentracji i aktywności człowieka.
W piśmiennictwie psychologicznym wskazuje się na rolę prz es trz en i w re g u l ow an iu kont a któw c z ł ow i e k a z j e go oto c z e n i e m
sp ołe czny m. Badania nad zachowaniami przestrzennymi wykazują, że
w regulacji stosunków społecznych istotne znaczenie mają dystanse między
ludźmi, ochrona własnego terytorium, poczucie prywatności oraz poczucie
zatłoczenia. Paul A. Bell, Thomas C. Greene i inni przyjmują, że przestrzeń
osobista będąc niewidoczną, przenośną granicą regulującą odległości, do
których dopuszczamy podczas interakcji z innymi osobami, pełni funkcję ochronną i komunikacyjną, może zmieniać swój zasięg w zależności od
uwarunkowań indywidualnych, czynników sytuacyjnych i fizycznych (wysokość pomieszczenia i zajmowane w nim miejsce), a jej naruszanie może
być źródłem negatywnych uczuć, pobudzenia i reakcji kompensacyjnych
(Bell, Greene, Fisher, Baum, 2004, s. 345–346). Autor koncepcji i klasyfikacji dystansów między ludźmi, Edward T. Hall (1976) mówi wręcz o „języku
przestrzeni”, który jest uwarunkowany kulturowo, a ponadto wiąże się z pełnionymi rolami, konkretnymi zadaniami i formami aktywności oraz aktualnym nastrojem ludzi i ich sympatią dla innych.
W środowisku szkolnym mamy zwykle do czynienia z dwoma rodzajami dystansów w kontaktach interpersonalnych ucznia: indywidualnym
(45–120 cm) i społecznym (1,2–3,6 m). Ten pierwszy występuje tu zdecydowanie częściej, przysługuje bowiem kontaktom pomiędzy uczniami, jest
też powszechnie obecny i uznawany za optymalny w kontaktach nauczyciel–
uczeń.
Kolejnym aspektem zachowań przestrzennych pojawiających się w szkole jest te r ytor i a lnoś ć rozumiana jako „zbiór zachowań i procesów poznawczych jednostki, opartych na spostrzeganej własności przestrzeni
fizycznej” (Bell, Greene, Fisher, Baum, 2004, s. 346). W piśmiennictwie podkreśla się, że terytorialność wpływa na zachowania wewnątrz- i zewnątrzgrupowe, stopień personalizacji oraz prawdopodobieństwo zachowań
obronnych, jeśli granice terytorium zostaną naruszone (tamże). W odniesieniu do środowiska szkolnego należy w tym miejscu zwrócić uwagę na
związek spostrzeganej własności przestrzeni klasy/szkoły z takimi formami
zachowań uczniów, które są związane z szanowaniem mienia szkolnego
oraz aktywnością społeczną na rzecz porządku i estetyki szkoły, jak również
z wydawaniem i upowszechnianiem sądów wartościujących na temat swojej
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szkoły. Ja k kolw iek zgodnie z przyjętą w psychologii środowiskowej klasyfikacją terytoriów zajmowanych przez ludzi s z koła st anow i tzw. te r ytor iu m wtór ne, cechuje ją bowiem umiarkowany stopień użytkowania, jednakowe prawo dostępu wszystkich członków społeczności szkolnej
i ograniczony poziom sprawowanej przez nich kontroli nad jej funkcjonowaniem (por. Bell, Greene, Fisher, Baum, 2004, s. 346; Eliasz, 1993, s. 67–
68), to „cent ra lnoś ć” tego miejs ca w systemie f izycznych przestrzeni mło dego człowieka jest na ty le znacząca, że można
m ów i ć o pro c e s i e i d e nt y f i k a c j i u c z n i a z e s z ko ł ą or a z p o c z u c iu pr z y n a l e ż n o ś c i d o n i e j.
Ważnym czynnikiem determinującym zachowanie człowieka jest z a tło czenie f izyczne, a w zasadzie poczucie tegoż zatłoczenia, pojęcie to
bowiem nie ma związku z obiektywnym zagęszczeniem, ale jest rozumiane
w kategoriach psychicznego stresu generowanego rozbieżnością między odczuwaną potrzebą przestrzeni a dostrzeganą możliwością jej zaspokojenia
(Eliasz, 1993, s. 73 i nast.). Spośród różnorodnych czynników wskazywanych w literaturze jako istotne z punktu widzenia stopnia odczuwania przez
ludzi zatłoczenia fizycznego w środowisku szkolnym niewątpliwie najistotniejszą rolę odgrywają czynniki fizyczne związane z architekturą szkoły i cechami jej najbliższego otoczenia. Szczególna kwestia dotyczy w tym miejscu „przestrzeni prywatnej” uczniów w szkole obejmującej tzw. zakamarki
prywatności (Nalaskowski, 2002a). Można ją rozpatrywać z jednej strony
z punktu widzenia zaspokajania potrzeby prywatności i intymności, z drugiej zaś w charakterze czynnika sprzyjającego odreagowaniu przez uczniów
sytuacji stresowych i przywracaniu tym samym dobrostanu.
Biorąc pod uwagę ilość czasu spędzanego przez dzieci i młodzież w szkole oraz jej znaczenie z punktu widzenia ich rozwoju psychospołecznego,
można twierdzić, że środowisko fizyczno-przestrzenne szkoły jest jednym
z najważniejszych projektowanych środowisk architektonicznych.
W analizach ekologii szkoły w kontekście funkcjonowania w niej uczniów
i nauczycieli podkreśla się znaczenie wielkości szkoły, liczebności klasy oraz
zajmowanego przez ucznia miejsca w klasie szkolnej (Bańka, 2002, s. 347
i nast.; Bell, Greene, Fisher, Baum, 2004, s. 330 i nast.). W odniesieniu do uczniów wskazuje się tu między innymi na poziom komunikacji podczas lekcji,
koncentrację podczas wykonywania zadań związanych z procesem dydaktycznym, zaangażowanie uczniów w proces nauczania-uczenia się oraz na korelacje z postawami uczniów wobec nauczycieli i obowiązków szkolnych. Zwraca
się też uwagę na związek zatłoczenia z poczuciem prywatności i adaptacją do
szkoły. W przypadku nauczycieli podkreśla się natomiast związek liczebności
klas z możliwością organizowania przez nich pracy zespołowej podczas lekcji,
wysiłkiem wkładanym w pracę dydaktyczną i satysfakcją z niej.
W warunkach polskich w zdecydowanej większości placówek funkcjonuje koncepcja szkoły tradycyjnej opartej na stereotypie architektonicznym
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z czasów Jana Amosa Komeńskiego, zgodnie z którą wewnętrzna przestrzeń
szkoły ma charakter zamknięty, a jej podstawowymi elementami są prostokątne sale lekcyjne z oknami po jednej stronie, drzwiami wejściowymi po
drugiej i centralnym ulokowaniem biurka dla nauczyciela, długie korytarze
szkolne i wydzielony obszar administracyjny wraz z gabinetem dyrektora.
Alternatywą dla takiego rozplanowania architektonicznego jest koncepcja
szkoły otwartej (open space), którą cechują rozwiązania architektoniczne polegające na tworzeniu dużych przestrzeni bez ścian i korytarzy, w których
ulokowane są w dość bliskim sąsiedztwie poszczególne zespoły uczniowskie.
Ma ona w swoich założeniach sprzyjać demokratyzacji uczniów, wyrównywać szanse edukacyjne, a zarazem różnicować i indywidualizować proces
edukacyjny oraz propagować nowe formy i treści nauczania. W modelu tym
upatruje się zarówno walorów, jak i czynników zakłócających procesy edukacyjne i funkcjonowanie psychospołeczne uczniów, jednak w Polsce nie
znajduje on jak dotąd większej akceptacji (Bańka, 2002, s. 347–348; Dymnicka, Rozmarynowska, 2006).
Znaczenie architektury szkoły dla efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego podkreśla Witold Żłobicki, wykazując związek między
koncepcją programu szkoły a sposobem konstruowania w niej przestrzeni edukacyjnej. Autor pisze tu wręcz o „ukrytym programie” przestrzeni
szkolnej (2002, s. 57–69), nawiązując tym samym do przeświadczenia Rolanda Meighana, iż szkolna przestrzeń „mówi” o teoriach edukacyjnych, na
których jest oparty projekt architektoniczny budynku szkolnego (Meighan,
1993, s. 97).

Rozdział IV. Założenia metodologiczne
autorskich badań empirycznych

4.1. Przyjęta perspektywa badawcza
Przedmiotem moich badań uczyniłam potencjał zdrowotny młodzieży
w okresie dorastania do dorosłości, przyjmując, że jest on konstytuowany
przez podmiotowe i środowiskowe zasoby zdrowotne, które mogą być wykorzystywane w procesie kształtowania zdrowia.
Operując pojęciem potencjału zdrowotnego, nawiązuję do socjoekologicznego oraz holistycznego modelu zdrowia, jego ujęcia systemowego, jak
również do koncepcji wieloczynnikowych uwarunkowań zdrowia. Przyjmuję zatem, że zdrowie jest zjawiskiem wielowymiarowym, a konstytuujące
go wymiary pozostają we wzajemnych systemowych relacjach oraz w systemowych powiązaniach z fizycznym, przyrodniczym, społecznym i kulturowym środowiskiem życia człowieka. Tak rozumiane zdrowie traktuję jako
fenomen przygodny, uznając, że źródła owej przygodności tkwią nie tylko
w konstytucji biologicznej ludzkiego organizmu, lecz także w czynnikach
pozabiologicznych, wśród których najistotniejsze znaczenie przypada stylowi życia i zachowaniom zdrowotnym. Uznając ich pierwszoplanową rolę
w procesach zdrowia i choroby, przyjmuję, że o poziomie zdrowia decydują w dużej mierze psychologiczne, środowiskowe i kulturowe uwarunkowania aktywności związanej ze zdrowiem. W odniesieniu do tych pierwszych
podkreśla się zwłaszcza znaczenie czynników o charakterze poznawczo-afektywnym i kompetencyjnym, wśród których wskazuje się na wiedzę,
przekonania i oczekiwania zdrowotne oraz kompetencje psychospołeczne
(umiejętności życiowe). Zespół tych podmiotowych czynników uczestniczących w mechanizmach psychologicznych regulujących podejmowanie
zachowań związanych ze zdrowiem traktuję jako niezwykle ważny element
potencjału zdrowotnego młodych ludzi, konstytuujące go składniki mogą
bowiem być kształtowane w procesie edukacji zdrowotnej.
Lokując problematykę zdrowia w paradygmacie salutogenetycznym,
przyjmuję zarazem za A. Antonovskim, że jest ono dynamicznym procesem
przemieszczania się jednostki na kontinuum zdrowie–choroba, który cechu-
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je dążność do zachowania równowagi między zaburzającymi ją obciążeniami a biologicznymi, psychologicznymi, behawioralnymi i środowiskowymi
zasobami (por. Heszen, Sęk, 2007, s. 48 i nast.; Pilecka, 2011). Zasoby te
składają się na potencjał zdrowotny jednostki, którego poziom jest nie tylko
funkcją ich rodzaju, jakości i dostępności, lecz także sposobu ich wykorzystania w konfrontacji z czynnikami zaburzającymi równowagę zdrowotną.
Kształtowanie zasobów dla zdrowia wiążę zatem z salutogenetycznym pozyskiwaniem „źródeł” zdrowia jako elementów potencjału, który ukierunkowuje przebieg procesu osiągania zdrowia.
Badaniami postanowiłam objąć młodzież w wieku gimnazjalnym. Jest
to bowiem okres „niepokojów dojrzewania” (Debesse, 1996, s. 24–27),
w którym młody człowiek potrzebuje w sposób szczególny wychowawczego wsparcia rodziny i szkoły. Gimnazjalista doświadcza wówczas dynamicznie przebiegającego, aczkolwiek w swym tempie i nasileniu indywidualnie zróżnicowanego, dojrzewania biologicznego, którego przejawy
generują wiele problemów dotyczących różnych obszarów jego funkcjonowania psychospołecznego. Niezwykle intensywnym zmianom rozwojowym obejmującym sferę biologiczną, psychiczną, społeczną, poznawczą
i osobowościową towarzyszą burzliwy rozwój emocjonalny, kształtowanie
się autonomii, intymności, seksualności i własnej tożsamości (Bardziejewska, Brzezińska, Hejmanowski, 2004; Brzezińska, 2005, s. 234). Poważnymi problemami, stanowiącymi niewątpliwe wyzwanie dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, są typowe dla okresu dorastania wybory tzw.
tożsamości negatywnej (Erikson, 1997) wraz z jej następstwami w postaci
różnego rodzaju zachowań ryzykownych dla zdrowia i harmonijnego rozwoju. Okres ten określany jest wręcz mianem „wieku ryzyka” (Szymańska, 2002), wtedy właśnie u znaczącej liczby młodzieży mamy bowiem
do czynienia z inicjacją w zakresie palenia tytoniu, spożywania alkoholu
i eksperymentowania z narkotykami. Czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu tych zachowań jest ponadto specyficzna dla tego okresu życia
podatność na wpływy środowiska rówieśniczego. Z racji tego, iż stanowi
ono ważne źródło subiektywnych norm uznawanych za istotne korelaty
podejmowania zachowań ryzykownych (Ostaszewski, 2003, s. 86; Juczyński, 2001, s. 72), uznaje się je za „czynnik wzmacniający” (Green, Kreuter,
1999) proces kształtowania się antyzdrowotnego stylu życia dorastającej
młodzieży, który może w sposób znaczący rzutować na jej zdrowie, przebieg kariery edukacyjnej i pomyślność w dorosłym życiu. Efektywne pokonywanie przez młodych ludzi tych trudnych dla nich ścieżek rozwoju
wymaga ukierunkowania procesu edukacyjnego na kształtowanie zasobów
wzmacniających ich potencjał zdrowotny, a tym samym na wspomaganie
ich w radzeniu sobie z problemami, jakie napotykają na swojej drodze ku
dorosłości. Adolescencja to wreszcie okres szczególny dla procesu wychowania zdrowotnego, które wchodzi wówczas w etap autoedukacji i hete-
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roedukacji odwróconej (Demel, 1980, s. 173 i nast.). Na tym etapie życia
młody człowiek staje się świadomym uczestnikiem procesu kształtowania
własnego zdrowia i by mógł wziąć za nie odpowiedzialność, potrzebuje wychowania do zdrowia jako wartości, którą dobrowolnie zaakceptuje
i będzie świadomie realizował.
W projektowaniu badań dużą trudność stanowiła olbrzymia wręcz pojemność tego wymiaru potencjału zdrowotnego młodzieży gimnazjalnej,
który obejmuje zasoby względem niej zewnętrzne, umiejscowione w szeroko pojętym środowisku życia – rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym,
środowisku lokalnym czy w świecie mass mediów (także tym wirtualnym).
Aby ją przezwyciężyć, z pełną świadomością przyczynkowego charakteru
swoich badań ich teren ograniczyłam do szkoły. Dokonując tego wyboru,
kierowałam się przeświadczeniem o istotnym i wręcz niezastąpionym udziale szkoły w formowaniu potencjału zdrowotnego młodego człowieka z racji
tego, iż w jej misję wpisane jest kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju ucznia jako istoty biopsychospołecznej.
Szkoła została przeze mnie potraktowana jako ekosystem obejmujący układ względnie stabilnych warunków i cech, które wzajemnie na siebie
wpływają, a zarazem łącznie determinują jakość realizowanego w ramach
tegoż ekosystemu procesu edukacyjnego, którego elementem jest edukacja
zdrowotna.
Status i miejsce edukacji zdrowotnej w szkole określa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W jej części dotyczącej kształcenia na III
i IV poziomie edukacyjnym zapisano, że edukacja zdrowotna jest ważnym
zadaniem szkoły, a jej celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości
o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu45. Działania edukacyjne szkoły ukierunkowane na
kształtowanie potencjału zdrowotnego uczniów obejmują realizację efektów
kształcenia przedmiotowego w zakresie edukacji zdrowotnej oraz jej działalność wychowawczo-profilaktyczną, a zarazem są podejmowane w powiązaniu z oferowanymi przez szkołę specyficznymi wzorami aktywności,
ról i stosunków interpersonalnych, a także niepowtarzalnymi cechami jej
środowiska fizycznego i materialnego, które współtworzą kulturę zdrowotną szkoły (Gaweł, 2006c; Gaweł, 2009b). W swoich badaniach założyłam,
że jest ona istotnym czynnikiem warunkującym efektywność szkolnej edukacji zdrowotnej, stąd przyjmuję, że elementy ekosystemu szkoły wspierające przebieg realizowanej w niej edukacji zdrowotnej obejmują sprzyjające
zdrowiu środowisko fizyczne, przyjazny klimat społeczny szkoły oraz pewne aspekty jej działalności na płaszczyźnie organizacyjnej, które określam
45

Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 r., nr 4, poz. 17).
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mianem wewnętrznej p olit y k i zdrowot ne j s z ko ł y. W zakres polityki
zdrowotnej włączam takie działania szkoły, jak dbałość o funkcjonalność
i estetykę wyposażenia szkoły, ofertę w zakresie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych i sportowych dla uczniów, stwarzanie warunków sprzyjających podejmowaniu różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli służącego
rozwijaniu ich kompetencji do realizacji edukacji zdrowotnej, jak również
nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz starania w zakresie dobrej współpracy z rodzicami w obszarach związanych ze zdrowiem
uczniów. Pozostając w ramach podejścia ekologicznego, które pozwala na
ujmowanie człowieka i jego kontekstu środowiskowego jako swoistego układu diadycznego człowiek–środowisko (por. Tyszkowa, 1993; Sowa, Wojciechowski, 2001, s. 77), uwzględniam zarazem to, iż zarówno elementy środowiska fizycznego szkoły, jak i jej klimat społeczny mogą mieć bezpośredni
związek z występowaniem u uczniów problemów zdrowotnych (urazów czy
też subiektywnych dolegliwości somatycznych i psychicznych), ich samopoczuciem i zadowoleniem z życia (por. Mazur, Małkowska, Woynarowska-Sołdan, 2003). Elementy ekosystemu szkoły traktuję zatem w niniejszych
badaniach jako zasoby, które mogą stanowić potencjalne źródło pozyskiwania przez ucznia fizycznego i psychospołecznego dobrostanu sprzyjającego
efektywnemu rozwiązywaniu stojących przed nim zadań rozwojowych.
Wskazane powyżej czynniki o charakterze podmiotowym i środowiskowym składające się na potencjał zdrowotny ucznia ujmuję w formie autorskiego mo delu zas ob ów zdrowot nych gi mn az j ali s ty f un kc j onującego w ekosystemie szkoły, na którym oparłam zaprezentowane
w tym studium badania (rysunek 1).
W modelu tym przyjmuję, że potencjał zdrowotny ucznia tworzą dwie
grupy zasobów: zasoby podmiotowe oraz zasoby środowiskowe tkwiące w ekosystemie szkoły. Uwzględniam zarazem, że szkoła uczestniczy
w kształtowaniu potencjału zdrowotnego ucznia w powiązaniu z oddziaływaniem rodziny jako podstawowego środowiska wychowania i socjalizacji zdrowotnej, modyfikującym udziałem innych środowisk i wpływami
kulturowymi. Do grupy zasobów podmiotowych zaliczam poczucie dobrostanu psychofizycznego ucznia, jego zasoby o charakterze poznawczo-afektywnym, wśród których lokuje się wiedza i przekonania tkwiące w jego
świadomości zdrowotnej, a także wybrane właściwości dyspozycyjne (osobowościowe), oraz kompetencje społeczne/umiejętności życiowe, jakimi
dysponuje gimnazjalista. Zasoby poznawczo-afektywne i kompetencje społeczne traktuję przy tym jako predykatory aktywności behawioralnej ucznia
związanej ze zdrowiem, a tej aktywności przypisuję zasadnicze znaczenie
w warunkowaniu poziomu zdrowia. W odniesieniu do zasobów środowiskowych związanych z ekosystemem edukacyjnym szkoły przyjęłam, że ich
wpływ na zdrowie uczniów ma dwutorowy charakter. Po pierwsze elementy
środowiska szkolnego mają swój udział w kształtowaniu poziomu dobrosta-

czynniki warunkujące
efektywność szkolnej
edukacji zdrowotnej

działalność
wychowawczo-profilaktyczna
szkoły

kształcenie
przedmiotowe

proces edukacji
zdrowotnej

polityka zdrowotna
szkoły

środowisko fizyczne
i materialne szkoły

środowisko
psychospołeczne
szkoły

zasoby zdrowotne tkwiące w ekosystemie szkoły

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1. Czynniki kształtujące potencjał zdrowotny ucznia funkcjonującego w ekosystemie szkoły
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nu ucznia w wymiarze fizycznym i psychospołecznym i ten system wpływów odnoszę do cech środowiska fizycznego i psychospołecznego szkoły.
Po drugie udział składników ekosystemu edukacyjnego szkoły w kształtowaniu poziomu zdrowia uczniów jest związany z realizacją przez szkołę
procesu edukacji zdrowotnej. Ta grupa zasobów środowiskowych będzie
obejmować edukację zdrowotną realizowaną w ramach kształcenia przedmiotowego i różnorodnych form działalności wychowawczo-profilaktycznej
oraz elementy ekosystemu szkoły, które mają wpływ na efektywność procesu edukacyjnego – jej środowisko fizyczne, klimat społeczny (środowisko
psychospołeczne) oraz realizowaną przez szkołę politykę zdrowotną.
Na podstawie przedstawionych powyżej założeń zaprojektowałam badania o charakterze opisowym i diagnostycznym (Gnitecki, 2006, s. 39–
40), którym przyświeca zarówno cel poznawczy, jak i praktyczny (Gnitecki, 2003, s. 17–19). Celem poznawczym moich badań jest określenie
podmiotowych zasobów zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej oraz zasobów zdrowotnych związanych z funkcjonowaniem ekosystemu szkoły, jak
również udziału wybranych elementów tegoż ekosystemu w kształtowaniu
poziomu zasobów podmiotowych. Cel praktyczny badań dotyczy natomiast opracowania praktycznych wskazówek kierowanych pod adresem
szkoły, które mają służyć doskonaleniu tych aspektów jej działalności na
płaszczyźnie edukacyjnej i organizacyjnej, które odnoszą się do zdrowia
uczniów.

4.2. Problematyka badań
Podjęte przeze mnie badania koncentrują się wokół zasobów zdrowotnych
uczniów gimnazjum tkwiących w nich samych oraz w środowisku szkolnym, traktowanym jako drugi pod względem rangi po rodzinie mikrosystem, który uczestniczy w kształtowaniu fizycznego, psychospołecznego
i duchowego dobrostanu młodego człowieka. Aby zrealizować zaprojektowane cele badań, sformułowałam dwa główne problemy badawcze, które
przyjęły postać następujących pytań:
Ja k i m i z a s ob am i z d rowot ny m i dy s p onuj e m ł o d z i e ż g i m n a zjalna w kontekś cie ekosystemu szkoły jako przestrzeni życi owe j u czniów?
Ja k i e d z i a ł an i a p ow i n n a d o skon a l i ć s z ko ł a , by j e j u d z i a ł
w kszt ałtow an iu p otenc jału zdrowot nego uczniów był efekt y w ny ?
Wyjaśnieniu tak postawionych problemów będzie służyć analiza i interpretacja wyników badań prowadzona w dwóch etapach. Pierwszym z nich
będzie diagnoza podmiotowych zasobów zdrowotnych młodzieży oraz za-
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sobów zdrowotnych tkwiących w środowisku szkoły, drugim zaś określenie
zależności między oferowanymi przez szkołę zasobami dla zdrowia uczniów
a poziomem zasobów podmiotowych, którymi dysponują.
W ramach diagnozy p o dmiotow ych zas ob ów zdrowot nych gimnazjalistów uwzględniłam poczucie dobrostanu psychofizycznego respondentów oraz zasoby poznawczo-afektywne i kompetencje społeczne, jakimi
dysponują. W uzasadnieniu wyboru tych właśnie elementów zasobów zdrowotnych uczniów przedstawiam poniżej ich krótką charakterystykę.
Po czucie dobrost anu psychof izycznego
Odwołanie się do koncepcji salutogenezy (Antonovsky, 1979) pozwala na
wykorzystanie do charakterystyki zdrowia kategorii procesu, co wiąże się
z traktowaniem go jako dynamicznie zmieniających się w określonych momentach czasowych stanów/poziomów zdrowia, które w nawiązaniu do definicji zdrowia rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia mogą
zostać sprowadzone do subiektywnie odczuwanego przez ludzi fizycznego
i psychospołecznego dobrostanu (well-being). Wykorzystywanie pozytywnych wskaźników zdrowia w dokonywaniu jego oceny ma swoje uzasadnienie w tezie głoszącej, iż wysoki poziom subiektywnego dobrostanu umacnia
procesy równoważenia zagrożeń zdrowia z jego zasobami, ułatwiając przesuwanie się na hipotetycznym kontinuum zdrowie–choroba w kierunku
bieguna zdrowia (tamże). Wyniki badań empirycznych pozwalają ponadto
przypuszczać, że zależność między zdrowiem obiektywnym a subiektywnym dobrostanem ma charakter obustronny. Badacze wskazują tu między
innymi na związek subiektywnego dobrostanu z poziomem odporności
immunologicznej, procesem zdrowienia, psychologiczną adaptacją do zaburzeń zdrowia, szansą na uniknięcie nałogu nikotynowego, samokontrolą
nastroju czy długością życia (por. Daszykowska, 2009).
W procesualnym ujęciu zdrowia podkreślany jest udział czynników/
zasobów biologicznych i psychospołecznych (Antonovsky, 1979) w kształtowaniu jego poziomu. Jakkolwiek pojęcie zasobów biologicznych ma tu
wyraźną proweniencję biomedyczną, to odwołanie się do holistycznego
modelu zdrowia pozwala na uznanie, że elementy konstytuujące te zasoby
(wyposażenie genetyczne, poziom odporności immunologicznej, wydolność procesów fizjologicznych itp.) uczestniczą nie tylko w kształtowaniu
poziomu zdrowia somatycznego, ale mają także wpływ na pozostałe jego
wymiary. W piśmiennictwie podkreślana jest też zależność między subiektywną oceną stanu zdrowia a odczuwaniem zadowolenia i satysfakcji z życia. Doświadczanie własnego zdrowia może być zatem traktowane również
jako jeden z podstawowych wyznaczników jakości życia, co znajduje swoje
odzwierciedlenie między innymi w teoretycznych modelach jakości życia
uwarunkowanej stanem zdrowia – Health Related Quality of Life (por. Daszykowska, 2007, s. 55–60). W tym kontekście informacje dotyczące samo-
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oceny zdrowia oraz poziomu zadowolenia z życia można uznać za ważne
wskaźniki dobrostanu psychofizycznego ucznia.
Z as oby o chara kte r z e p oz n awc z o - afekt y w ny m
Zgodnie z koncepcją pól zdrowia (Lalonde, 1974), wśród czynników kształtujących poziom zdrowia człowieka znaczącą pozycję zajmuje styl życia wyrażający się swoistym obrazem jego aktywności behawioralnej związanej
ze zdrowiem. Wśród podmiotowych determinant tej aktywności bierze się
pod uwagę dyspozycje osobowościowe uczestniczące w procesach kształtowania się motywacji do podejmowania zachowań zdrowotnych oraz świadomość zdrowotną. Przyjmuje się przy tym, że świadomość zdrowotna jest
złożoną strukturą poznawczą obejmującą stosunkowo stabilną reprezentację
zdrowia i choroby, w ramach której ulokowana jest wiedza i uformowane na
podstawie jej treści przekonania i oczekiwania zdrowotne. W swoich badaniach uwzględniam cztery rodzaje zasobów o charakterze poznawczo-afektywnym, a mianowicie:
a) przekonania na temat uwarunkowań zdrowia (atrybucje zdrowia);
b) przekonania o stopniu sprawowania osobistej kontroli nad własnym
zdrowiem;
c) wartościowanie zdrowia;
d) przekonania normatywne.
Przekonania na temat uwarunkowań zdrowia stanowią jeden z elementów subiektywnej koncepcji zdrowia uczestniczących w mechanizmach
psychologicznej regulacji zachowań zdrowotnych (por. Dolińska-Zygmunt,
2000, s. 32, 38), jak również zasadniczy składnik komponentu poznawczego
indywidualnej postawy jednostki wobec zdrowia (Gaweł, 2005). Jednocześnie treść przekonań na temat atrybucji zdrowia wskazuje na rodzaj funkcjonującego w świadomości człowieka modelu zdrowia (biomedycznego versus
holistycznego). Podstawą formowania się tych przekonań jest wiedza, jaką
dysponuje jednostka, na temat czynników warunkujących zdrowie, a w jej
strukturze znajdują się zarówno elementy wiedzy potocznej, jak i naukowej,
jest bowiem czerpana z różnych źródeł, wśród których podstawowe znaczenie przypisuje się rodzinie, mass mediom, środowisku rówieśniczemu i edukacji szkolnej. Biorąc pod uwagę, że przekaz wiedzy o zdrowiu stanowi jeden z podstawowych celów realizowanej przez szkołę edukacji zdrowotnej,
która zmierza do kształtowania u uczniów przekonań odpowiadających holistycznemu rozumieniu zdrowia i jego wieloczynnikowych uwarunkowań,
można przyjąć, że informacje opisujące ich przekonania na temat atrybucji
zdrowia wskazują na efektywność procesu edukacyjnego.
Przekonania o stopniu sprawowania osobistej kontroli nad własnym zdrowiem są powiązane z dyspozycją osobowościową dotyczącą poczucia kon-
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troli osobistej nad otoczeniem określaną za J.B. Rotterem mianem umiejscowienia poczucia kontroli (locus of control). Zależność między umiejscowieniem poczucia kontroli a podejmowaniem zachowań zdrowotnych prezentuje opracowana przez Wallstonów koncepcja teoretyczna Health Locus
of Control (za: Dolińska-Zygmunt, 2001). Przyjmuje się w niej, że osoby
z wewnętrzną lokalizacją poczucia kontroli są bardziej skłonne do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zdrowie, podejmowania wysiłków na
rzecz jego utrzymania i unikania czynników mu szkodzących w stosunku
do osób z zewnętrzną lokalizacją poczucia kontroli. Zależność tę potwierdzają wyniki licznych badań nad występowaniem związku między przekonaniami dotyczącymi umiejscowienia kontroli zdrowia a podejmowaniem
zachowań prozdrowotnych (por. Juczyński, 2001, s. 74–75). Umiejscowienie kontroli zdrowia jest więc wytworzonym w systemie poznawczym człowieka obrazem relacji pomiędzy sobą a otoczeniem w sytuacjach dotyczących zdrowia.
Znaczenie nadawane zdrowiu jako wartości, stanowiąc element subiektywnej koncepcji zdrowia (por. Dolińska-Zygmunt, 2000, s. 38), pozwala
wyjaśnić motywy podejmowania przez dorosłych ludzi zdrowych aktywności prozdrowotnej. Inicjowanie działań zmierzających do utrzymania i doskonalenia zdrowia jest prawdopodobne zwłaszcza wtedy, gdy stanowi ono
dla nich wartość autoteliczną, która nie jest jedynie środkiem do osiągniecia
innych celów (Heszen, Sęk, 2007, s. 50; Weiss, Larsen, 1990). Wyniki badań
prowadzonych wśród młodzieży szkolnej i studenckiej wskazują, że zdrowie zajmuje drugą po miłości pozycję w deklarowanej przez nich hierarchii wartości, a w przypadku tych pierwszych należy do najczęściej wybieranych przez nich symboli osobistego szczęścia. Jednocześnie dokumentują
one, że przypisywanie zdrowiu wyższej rangi w hierarchii wartości wiąże się
z mniejszą tendencją do systematycznego palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz z częstszym podejmowaniem zachowań profilaktycznych (Juczyński, 2001; Juczyński, Ogińska-Bulik, 2006; Binkowska-Bury, 2009).
Pojęcie przekonań normatywnych (normative beliefs) odnosi się do przeświadczenia jednostki o tym, w jakim stopniu znaczące dla niej osoby akceptują podejmowaną (bądź planowaną do podjęcia) przez nią aktywność,
jak również do postrzegania przez nią struktury tej aktywności w znaczącej
dla niej grupie odniesienia społecznego. Przekonania te odzwierciedlają zatem wpływy społeczne, a z perspektywy pedagogicznej szczególne znaczenie
ma tu to, że stanowią one źródło subiektywnych norm traktowanych jako
uwewnętrznione oczekiwania społeczne. Za podstawę takiej operacjonalizacji przekonań normatywnych przyjęłam Teorię Planowanego Zachowania
Icka Ajzena (1991). Zgodnie z jej założeniami kluczową zmienną wyjaśniającą podejmowanie przez człowieka określonego działania jest intencja,
kształtowana pod wpływem postawy wobec tej aktywności, spostrzeganej
kontroli behawioralnej, której źródłem jest poczucie kontroli osobistej nad
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otoczeniem, oraz subiektywnej normy. Jednocześnie przyjmuje się, że subiektywne normy są formowane w oparciu o spostrzeganie oczekiwań innych ważnych dla jednostki osób lub grup oraz motywację do postępowania
zgodnie z tymi oczekiwaniami (por. Sęk, 1997; Heszen, Sęk, 2007, s. 125–
130; Schwarzer, 1997).
Znaczenie przekonań normatywnych w mechanizmach regulacji zachowań związanych ze zdrowiem potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych
programów profilaktycznych uwzględniających strategię edukacji normatywnej (Hansen, Graham, 1991; Szymańska, 2000, s. 26–30), która jest ukierunkowana na kształtowanie i wzmacnianie u ludzi subiektywnych norm
związanych ze zdrowym stylem życia.
Komp etenc j e sp ołeczne
Geneza funkcjonującego w obszarze pedagogiki zdrowia terminu „umiejętności życiowe” (life skills), stosowanego często zamiennie z określeniem
„kompetencje psychospołeczne”, jest związana z programami interwencji
psychoedukacyjnej opracowywanymi w latach 80. w szkolnictwie amerykańskim (Botvin i wsp., 1980). W zakres treściowy tego pojęcia włącza się
wiele umiejętności, przyjmując przy tym, że dysponowanie nimi umożliwia
człowiekowi uruchamianie pozytywnych zachowań przystosowawczych,
dzięki którym może on skutecznie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami
codziennego życia.
Przyjmuję, że niezwykle ważnym składnikiem umiejętności życiowych
dorastającej młodzieży są umiejętności społeczne, które warunkują prawidłowe komunikowanie się z innymi w danym kontekście społecznym i umożliwiają osiąganie ważnych skutków społecznych w sposób aprobowany przez
otoczenie społeczne (rodzinę, szkołę, grupę rówieśniczą), toteż stopień ich
ukształtowania stanowi o poziomie kompetencji społecznych adolescentów.
Obejmują one repertuar zachowań werbalnych i niewerbalnych, poprzez
które jednostka wpływa na swoje środowisko w celu uzyskiwania skutków
pożądanych i usuwania albo unikania niepożądanych, przy czym chodzi tu
o taki przebieg tych interakcji, który jest społecznie akceptowany lub ceniony, a jednocześnie osobiście korzystny. Zgodnie z koncepcją resilience
dysponowanie przez nastolatka kompetencjami społecznymi stanowi jeden
z czynników pozwalających mu uniknąć, zminimalizować bądź pokonać
czynniki ryzyka zachowań problemowych (Masten, 2007; Borucka, Ostaszewski, 2008). W rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia
koncepcji kształtowania umiejętności życiowych podkreśla się, że dysponowanie nimi ma istotne znaczenie nie tylko w prewencji zachowań ryzykownych, ale także w promocji zdrowia psychospołecznego oraz aktywności
prozdrowotnej (WHO, 1997). Zwraca się też uwagę na ich funkcję rozwojową, jednym z zasadniczych moderatorów harmonijnego rozwoju dziecka
jest bowiem jego funkcjonowanie społeczne.
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Kompetencje społeczne są formowane w toku treningu dokonującego się
w doświadczanych przez jednostkę sytuacjach społecznych, a jednocześnie
mogą być kształtowane na drodze kierowanych na jednostkę oddziaływań
wychowawczych czy terapeutycznych (Matczak, 2001, s. 7), toteż rozwijanie
ich u uczniów powinno stanowić element wszechstronnej edukacji zdrowotnej oraz winno być zintegrowane z całością działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły (Sokołowska i wsp., 2002).
Diagnozą zas ob ów zdrowot nych ekosyste mu szkoły zostały przeze mnie objęte po pierwsze te elementy środowiska szkolnego, które
mają bezpośredni bądź pośredni udział w kształtowaniu zdrowia psychospołecznego i fizycznego uczniów, to jest cechy jej środowiska psychospołecznego (klimatu szkoły), fizycznego i materialnego. Po drugie przedmiotem diagnozy uczyniłam wybrane aspekty realizowanej w szkole edukacji
zdrowotnej związane z jej działalnością wychowawczo-profilaktyczną oraz
czynniki wpływające na jej efektywność, wśród których wyróżniłam politykę
zdrowotną szkoły. Przyjęłam przy tym, że są one wykładnikiem statusu, jaki
zdrowiu przyznaje szkoła w swojej działalności edukacyjnej i organizacyjnej.
Śro d ow isko psychosp ołeczne szkoły
Pojęcie środowiska psychospołecznego stosowane jest w literaturze pedagogicznej zamiennie z klimatem (społecznym) środowiska wychowawczego.
Jest ono od wielu lat przedmiotem zainteresowania pedagogów z racji tego,
iż upatruje się w nim czynników o podstawowym znaczeniu dla efektywności oddziaływań wychowawczych. Od pewnego czasu problematyka klimatu
społecznego instytucji wychowawczych znalazła się także w centrum rozważań nad szeroko rozumianym zdrowiem uczniów/wychowanków. Wyniki
prowadzonych w tym obszarze badań wskazują bowiem, że korzystne środowisko psychospołeczne stanowi ważny zasób dla zdrowia dzieci i młodzieży, gdyż z jednej strony może być czynnikiem chroniącym w odniesieniu do
podejmowania przez nich zachowań ryzykownych dla zdrowia, z drugiej zaś
sprzyja efektywności realizowanej w szkole edukacji zdrowotnej. Przyjmuje
się zatem, że klimat społeczny szkoły w znacznym stopniu decyduje o tym,
czy jest ona dla uczniów środowiskiem wspierającym zdrowie.
W ramach stosowanych w piśmiennictwie ujęć strukturalnych pojęcia klimatu szkoły wyróżniane są różne jego wymiary. W swoich badaniach uwzględniam wymiar edukacyjny, społeczny i emocjonalny. Wymiar
edukacyjny wiążę z poziomem wymagań szkolnych, obciążeniem nauką
szkolną oraz stosowanymi przez nauczycieli sposobami oceny postępów
w nauce ucznia. Wymiar społeczny klimatu utożsamiam ze stosunkami interpersonalnymi między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami
oraz z udziałem uczniów w życiu szkoły, a wymiar emocjonalny sprowadzam do poczucia identyfikacji uczniów ze szkołą i stosunkiem emocjonalnym do niej.
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Biorąc pod uwagę, że charakter bodźców środowiskowych nigdy nie
jest faktem obiektywnym, a poszczególne jednostki postrzegają środowisko
w sobie tylko właściwy sposób warunkowany przez tkwiące w nich „wewnętrzne struktury spostrzegania i adaptacji” (Lalak, Pilch, 1999), za społeczne i wychowawcze czynniki kontekstowe środowiska szkoły przyjmuję
właściwości jej klimatu społecznego analizowane z perspektywy ich subiektywnego odbioru i interpretacji przez uczniów.
Śro d ow isko f izyczne i mater i alne szkoły
Nawiązując do modelu ekosystemu człowieka zawartego w Mandali zdrowia
(Hancock, 1990) przyjmuję, że środowisko fizyczne szkoły wraz z jej wyposażeniem materialnym, będąc integralnym składnikiem ekosystemu szkoły,
ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni udział w kształtowaniu zasobów
dla zdrowia uczniów. Może on być odnoszony po pierwsze do infrastruktury
szkoły, jej wyposażenia analizowanego pod kątem warunków sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa fizycznego uczniów oraz zaplecza sportowego
i rekreacyjnego oferowanego uczniom w szkole, do cech środowiska otaczającego budynek szkolny, organizacji opieki medycznej nad uczniami oraz
przyjętych przez szkołę rozwiązań w zakresie posiłków szkolnych. Po drugie
cechy tegoż środowiska można odnieść do psychologicznych efektów interakcji ucznia z przestrzenią fizyczną szkoły, które mają swoje odzwierciedlenie
w realizacji zakładanych efektów edukacji zdrowotnej.
Przestrzeń fizyczna szkoły ujmowana jest także jako jakość społeczno-kulturowa wpływająca na relacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej i w tym ujęciu może być traktowana jako istotny wyróżnik klimatu szkoły (Nalaskowski, 2002a).
St atu s z d row i a w d z i a ł a l n o ś c i e du k a c y j n e j i org an i z a c y j n e j
szkoły
Szkoła stanowi obok rodziny środowisko, na którym spoczywa największy ciężar i odpowiedzialność za prowadzenie i efekty edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży (Woynarowska, 2007, s. 227). Od strony formalnej
status i miejsce edukacji zdrowotnej w szkole określa podstawa programowa kształcenia ogólnego, zgodnie z którą edukacja zdrowotna została
uwzględniona w ramach kształcenia przedmiotowego oraz wkomponowana w obszary działalności edukacyjnej związanej z wychowaniem i profilaktyką, które w intencji ustawodawcy powinny stanowić zintegrowaną,
nawzajem uzupełniającą się całość. Założenia działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły dotyczące jej udziału w kształtowaniu holistycznie
rozumianego zdrowia uczniów są określane w zapisach wewnątrzszkolnych
dokumentów programowych, które obejmują program wychowawczy szkoły
oraz szkolny program profilaktyki. Projektowanie działań związanych z tym
obszarem praktyki edukacyjnej szkoły pozostaje więc zasadniczo pod nie-
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mal wyłączną kontrolą grona pedagogicznego i dyrekcji danej społeczności
szkolnej.
Za niezwykle ważny aspekt działalności wychowawczo-profilaktycznej,
a zarazem jedno z podstawowych zadań szkoły uznaje się rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych. Strategia edukacji szkolnej ukierunkowanej
na kształtowanie umiejętności życiowych uczniów jest dobitnie rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, 1997; WHO, 2003), pozostaje też w zgodzie z art. 29 Konwencji o Prawach Dziecka.
Uwzględnienie podejścia ekologicznego pozwala na umiejscowienie
w środowisku szkoły wielu czynników wpływających na efektywność realizowanej w niej edukacji zdrowotnej. Biorąc pod uwagę, że czynniki te i, co
za tym idzie, osiągane efekty edukacyjne w omawianym obszarze są związane z formułowaną przez każdą placówkę misją szkoły oraz swoistym dla
niej sposobem zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi, dla określenia
tego aspektu jej działalności stosuję pojęcie p olit y k i zdrowot nej s zkoły. Przyjmuję przy tym, że wiąże się ona z takimi formami działań szkoły,
jak organizowanie uczniom pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych i sportowych, dbałość o doskonalenie zawodowe nauczycieli służące rozwijaniu ich
kompetencji do realizacji edukacji zdrowotnej, powołanie w szkole instytucji koordynatora szkolnej edukacji zdrowotnej, uczestnictwo w programie
Szkoła Promująca Zdrowie, jak również podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz starań w zakresie dobrej współpracy z rodzicami
w obszarach związanych ze zdrowiem uczniów.
W świetle powyższych ustaleń przyjęłam, że założenia programowe oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych, sposób ich realizacji oraz polityka zdrowotna szkoły określają status, jaki jest przyznawany wartości
zdrowia w jej działalności edukacyjnej i organizacyjnej. Uznaję przy tym, że
stanowi on ważny czynnik decydujący o efektywności procesu szkolnej edukacji zdrowotnej.
W koncepcji swoich badań uwzględniam zmienną zależną, zmienną niezależną oraz zmienną pośredniczącą.
Funkcję zmiennej zależnej pełnią podmiotowe zasoby zdrowotne ucznia. Zmiennej tej przyznaję status zmiennej globalnej, którą doprecyzowują zmienne szczegółowe: poczucie dobrostanu psychofizycznego ucznia,
zasoby zdrowotne ucznia o charakterze poznawczo-afektywnym oraz jego
kompetencje społeczne. Ponadto zmienną szczegółową zasoby zdrowotne
o charakterze poznawczo-afektywnym operacjonalizuję do podzmiennych46
(tabela 1).

46

W klasyfikacji zmiennych przyjęto podejście zawarte w pracy M. Łobockiego Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999, s. 131 i nast.
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Tabela 1. Zmienna zależna wyróżniona w badaniach
Zmienna zależna
Zmienna globalna
Podmiotowe zasoby
zdrowotne

Zmienne szczegółowe

Podzmienne

Poczucie dobrostanu psychofizycznego
Zasoby o charakterze poznawczo-afektywnym

Przekonania na temat uwarunkowań
zdrowia (atrybucje zdrowia)
Poczucie kontroli nad własnym
zdrowiem
Wartościowanie zdrowia
Przekonania normatywne

Kompetencje społeczne uczniów

Źródło: opracowanie własne.

Za zmienną niezależną przyjęłam zasoby zdrowotne tkwiące w ekosystemie szkoły. Potraktowałam ją przy tym jako zmienną globalną, której zakres
doprecyzowałam przez trzy zmienne szczegółowe: środowisko psychospołeczne szkoły (klimat społeczny szkoły), cechy środowiska fizycznego i materialnego szkoły istotne z punktu widzenia zdrowia ucznia oraz status zdrowia
w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły (tabela 2).
Tabela 2. Zmienna niezależna wyróżniona w badaniach
Zmienna niezależna
Zmienna globalna
Zasoby zdrowotne tkwiące
w ekosystemie szkoły

Zmienne szczegółowe
Środowisko psychospołeczne szkoły
Cechy środowiska fizycznego i materialnego szkoły istotne z punktu
widzenia zdrowia ucznia
Status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły

Źródło: opracowanie własne.

W badaniach uwzględniłam także zmienne pośredniczące, za które przyjęłam cechy socjodemograficzne gimnazjalistów – płeć oraz usytuowanie
terytorialne szkoły, do jakiej uczęszczają. Wyniki licznych badań wskazują
bowiem, że cechy demograficzne oraz właściwości usytuowania społecznego uczniów mogą w istotny sposób różnicować ich świadomość zdrowotną,
zachowania zdrowotne oraz deklarowany poziom dobrostanu i zadowolenia
z życia. Uznałam ponadto, że lokalizacja szkoły ze względu na wielkość aglomeracji, w jakiej się znajduje, może być czynnikiem wpływającym na poziom
zasobów zdrowotnych, jakie oferuje uczęszczającym do niej gimnazjalistom.
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Model wzajemnych zależności między wyróżnionymi w badaniach
zmiennymi ilustruje rysunek 2.

Zasoby zdrowotne tkwiące
w ekosystemie szkoły

Podmiotowe zasoby
zdrowotne ucznia
Zmienne niezależne

Zasoby o charakterze
poznawczo-afektywnym

Zmienne zależne

Poczucie dobrostanu
psychofizycznego

Kompetencje społeczne
uczniów

Cechy demograficzne uczniów (płeć)

Środowisko psychospołeczne szkoły
Cechy środowiska fizycznego
i materialnego szkoły istotne
z punktu widzenia zdrowia ucznia
Status zdrowia w działalności
edukacyjnej i organizacyjnej szkoły

Lokalizacja terytorialna szkoły

Zmienne pośredniczące

Rysunek 2. Model zależności między zmiennymi
Źródło: opracowanie własne.

Tak wyróżnionym zmiennym przyporządkowałam określające je w moich badaniach wskaźniki, których wykaz przedstawiam w tabeli 3.
Tak doprecyzowane zmienne pozwoliły mi na sformułowanie problemów szczegółowych, które ujęłam w trzy bloki pytań badawczych.
Blok I zawiera pytania diagnozujące podmiotowe zasoby zdrowotne
gimnazjalistów:
1) Jakie jest poczucie dobrostanu psychofizycznego uczniów?
2) Jakie są opinie uczniów na temat udziału czynników warunkujących
kondycję zdrowotną człowieka?
3) Jak umiejscowione jest u gimnazjalistów poczucie kontroli nad własnym zdrowiem?
4) Jaką pozycję zajmuje zdrowie w systemie wartości uczniów i w jakim
stopniu uznają je za warunek osobistego szczęścia?
5) Jaka jest treść przekonań normatywnych uczniów w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych?
6) Jakim poziomem kompetencji społecznych dysponują gimnazjaliści?
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Tabela 3. Wskaźniki zmiennych wyróżnione w badaniach
ZMIENNE
Zmienna zależna
Zmienna
globalna

Zmienne
szczegółowe

WSKAŹNIKI ZMIENNYCH

Podzmienne

Poczucie dobrostanu psychofizycznego

Samoocena zdrowia określona na podstawie wskazania przez uczniów miejsca, jakie w swoim odczuciu
zajmują na skali, której punkty krańcowe określono
jako „bardzo zły stan zdrowia” – „bardzo dobry stan
zdrowia”

Podmiotowe zasoby zdrowotne

Ocena zadowolenia z życia
Zasoby
o charakterze
poznawczo-afektywnym

Przekonania na
temat uwarunkowań zdrowia
(atrybucje
zdrowia)

Opinie uczniów na temat stopnia udziału czynników
biologicznych i pozabiologicznych w warunkowaniu
kondycji zdrowotnej człowieka

Poczucie kontroli Wewnętrzna/zewnętrzna lokalizacja kontroli działań
nad własnym
w obszarze zdrowia
zdrowiem
Wartościowanie
zdrowia

Deklarowana przez badanych pozycja zdrowia
w kontekście innych preferowanych wartości oraz
ranga nadawana mu jako symbolowi osobistego
szczęścia

Przekonania
normatywne

Opinie badanych na temat skali zachowań problemowych w środowisku rówieśniczym oraz deklarowany
przez nich stopień akceptacji tego zjawiska

Kompetencje społeczne uczniów

Poziom kompetencji warunkujących efektywność
zachowań w sytuacjach związanych z bliskimi
kontaktami interpersonalnymi, w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz w sytuacjach wymagających
asertywności

Zasoby zdrowotne tkwiące w ekosystemie szkoły

Zmienna niezależna
Środowisko psychospołeczne
(klimat społeczny) szkoły

Uczniowska percepcja klimatu szkoły obejmująca:
– w zakresie wymiaru edukacyjnego – percepcję
wymagań szkolnych, percepcję praktyk w zakresie
kontroli postępów w nauce oraz ocenę stopnia
obciążenia nauką szkolną
– w zakresie wymiaru społecznego – ocenę wsparcia
ze strony nauczycieli i innych uczniów oraz poczucie wpływu na życie szkoły
– w zakresie wymiaru emocjonalnego – poczucie
identyfikacji ze swoją szkołą, poczucie przynależności do klasy szkolnej oraz stosunek emocjonalny
do uczniów swojej szkoły

Cechy środowiska fizycznego
i materialnego szkoły istotne
z punktu widzenia zdrowia
ucznia

Dokonana na podstawie przyjętych kryteriów ocena
infrastruktury szkoły; wyposażenia szkoły analizowanego pod kątem warunków sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa fizycznego uczniów i zaplecza
sportowego i rekreacyjnego; środowiska pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu szkolnego;
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organizacji opieki medycznej nad uczniami oraz
przyjętych przez szkołę rozwiązań w zakresie posiłków szkolnych
Status zdrowia w działalności
edukacyjnej i organizacyjnej
szkoły

Założenia programowe szkoły w zakresie form
i treści jej działalności wychowawczo-profilaktycznej
(poza kształceniem przedmiotowym) ukierunkowanej na promowanie zdrowia uczniów zawarte
w programach wychowawczych szkół i w szkolnych
programach profilaktyki oraz wybrane aspekty ich
realizacji
Polityka zdrowotna szkoły obejmująca następujące
formy działań: inwestowanie w rozwój zawodowy
nauczycieli w zakresie ich kompetencji do realizacji
edukacji zdrowotnej, powołanie koordynatora szkolnej edukacji zdrowotnej, oferta szkoły w zakresie zajęć rekreacyjnych i sportowych, uczestnictwo szkoły
w programie Szkoła Promująca Zdrowie, współdziałanie szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym
w obszarach związanych ze zdrowiem uczniów

Zmienne pośredniczące
Cechy demograficzne uczniów (płeć)

Deklaracja respondentów w zakresie swojej przynależności płciowej

Lokalizacja terytorialna szkoły

Wielkość aglomeracji, w jakiej usytuowana jest szkoła uczestnicząca w badaniach (duże miasto, średnie
miasto, wieś bądź miasteczko)

Źródło: opracowanie własne.

Blok II obejmuje problemy szczegółowe, których rozwiązaniem będzie
diagnoza zasobów zdrowotnych tkwiących w ekosystemie badanych szkół.
Ujęłam je w formie następujących pytań:
1) Jak uczniowie postrzegają środowisko psychospołeczne (klimat społeczny) swojej szkoły?
2) Jakie są cechy środowiska fizycznego i materialnego w badanych gimnazjach rozpatrywanego w kontekście jego związku ze zdrowiem uczniów?
3) Jakie formy i treści działalności ukierunkowanej na promowanie
zdrowia uczniów są zawarte w programie wychowawczym i w szkolnym programie profilaktyki badanych placówek oraz jak się przedstawiają wybrane aspekty realizacji tej działalności?
4) W jaki sposób realizowana jest w badanych szkołach polityka zdrowotna?
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W bloku III zawarłam natomiast problemy badawcze, które umożliwią
określenie zależności między zmiennymi. Ujęłam je następująco:
1) Jaki jest związek między przekonaniami respondentów na temat uwarunkowań zdrowia a działaniami wychowawczo-profilaktycznymi
szkoły ukierunkowanymi na kształtowanie zdrowia uczniów oraz realizowaną w niej polityką zdrowotną?
2) Jaki jest związek między pozycją zdrowia w systemie wartości respondentów a działaniami wychowawczo-profilaktycznymi szkoły ukierunkowanymi na kształtowanie zdrowia uczniów oraz realizowaną
w niej polityką zdrowotną?
3) Jaki jest związek między poziomem kompetencji społecznych uczniów a działaniami szkoły ukierunkowanymi na ich kształtowanie?
4) W jaki sposób płeć badanych uczniów oraz usytuowanie terytorialne
szkoły, do której uczęszczają, różnicują poziom podmiotowych zasobów zdrowotnych, jakimi dysponują?
5) W jaki sposób lokalizacja terytorialna badanych gimnazjów różnicuje
poziom tkwiących w nich zasobów dla zdrowia uczniów?
W związku z tym, że badania mają charakter diagnostyczny i zasadniczy
trzon postawionych problemów badawczych odwołuje się do opisu zasobów
zdrowotnych gimnazjalistów, uznano za niezasadne wysuwanie hipotez badawczych47, toteż zrezygnowano z ich formułowania.

4.3. Procedura postępowania badawczego
W poszukiwaniu rozwiązania postawionych problemów badawczych wykorzystałam metodę sondażu, metodę szacowania, analizy dokumentów oraz
obserwacji bezpośredniej standaryzowanej48. W ramach metody sondażu
zastosowałam technikę wywiadu skategoryzowanego, który był prowadzony
z dyrektorami badanych szkół i/lub pedagogami szkolnymi. Analiza dokumentów objęła oficjalne dokumenty pisane, jakimi były programy wychowawcze oraz szkolne programy profilaktyki. Obserwacja miała natomiast
charakter bezpośredni i ustrukturalizowany, a jej przedmiotem uczyniłam

47
O sytuacjach, w których nie jest konieczne wysuwanie hipotez badawczych, a czasem
wręcz zabieg ten można uznać za bezużyteczny i szkodliwy, przekonuje badaczy społecznych
Stefan Nowak (1970, s. 224–225). Szerokie uzasadnienie takiego postępowania metodologicznego można też spotkać w piśmiennictwie pedagogicznym (por. Łobocki, 1999, s. 126–
127; Rubacha, 2008, s. 97–102).
48
Wyróżniając zastosowane w badaniach metody i techniki postępowania badawczego,
odwołałam się do klasyfikacji Mieczysława Łobockiego (Łobocki, 2000).
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środowisko przedmiotowo-obiektywne (por. Łobocki, 2000, s. 57) w poddanych badaniom gimnazjach.
Chcąc znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno zmiennych, jak
i relacji między zmiennymi, zastosowałam ilościowe i jakościowe podejście
badawcze.
Podczas zbierania danych, które posłużyły mi do diagnozy podmiotowych zasobów zdrowotnych uczniów, oceny środowiska psychospołecznego
w badanych szkołach oraz określenia relacji między zmiennymi, zastosowałam podejście ilościowe.
Diagnozę zasobów zdrowotnych ekosystemu szkoły przeprowadziłam
natomiast, stosując podejście jakościowo-ilościowe. Stosując ten sposób
zbierania danych, wyszłam z założenia, że jakkolwiek świat pewnych faktów,
zdarzeń i zjawisk jawi się w poznaniu pedagogicznym jako zbiór jakości, to
wprowadzenie do analizy elementów ilościowych jest w pełni uzasadnione,
dostarcza bowiem danych do precyzyjniejszego określenia tych jakości (Palka, 2006, s. 63–64). Pierwszy etap pozyskiwania danych polegał na przeprowadzeniu wywiadów skategoryzowanych, obserwacji standaryzowanej oraz
analizie oficjalnych dokumentów szkolnych na podstawie autorskich narzędzi badawczych, w których zawarłam przyjęte przez siebie ogólne kryteria
diagnozy zasobów zdrowotnych szkoły. Uzyskane w ten sposób dane poddałam analizie jakościowej, która umożliwiła mi określenie szczegółowych
kryteriów diagnozy. Kryteriom tym przypisałam wartości liczbowe (liczbę
punktów), a następnie przeprowadziłam analizę ilościową danych, która dostarczyła informacji, na podstawie których mogłam dokonać bardziej precyzyjnej oceny zasobów zdrowotnych szkoły49.

4.3.1. Wyłonienie próby badawczej
Badania empiryczne zostały przeprowadzone w terminie: wrzesień–grudzień 2012 roku. Wzięło w nich udział N = 62250 uczniów szkół gimnazjalnych z klas drugich i trzecich, wylosowanych ze szkół województwa
małopolskiego51 oraz 13 pracowników tychże szkół, w tym 4 dyrektorów
i 9 pedagogów szkolnych.
49
Zastosowane przeze mnie podejście badawcze nawiązuje do opisanego przez Stanisława Palkę „wahadła poznawczego”, w którym spostrzeżenia jakościowe poddawane są rygorom badań ilościowych, a ich wyniki dają świadectwo określonego nasycenia jakościowego,
którego miarą są odpowiednie wskaźniki statystyczne (2006, s. 64).
50
Należy zaznaczyć, że cała badana grupa liczyła 622 uczniów, ze względu jednak na
braki danych, odmowy udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania z kwestionariuszy dane
w prezentowanych tabelach mogą zawierać niewielkie wahania od podanej wielkości.
51
Liczba uczniów w województwie małopolskim wynosiła na dzień 30 września 2011 r.
110 533. Wielkość próby badawczej podyktowana była przyjętym błędem oszacowania na
poziomie 4%. Dla takiego poziomu wielkość próby powinna być nie mniejsza niż N = 597.
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Rozkład respondentów ze względu na poziom klasy był równoliczny
(49,5% stanowili uczniowie klas II i 50,5% uczniowie klas III), a w odniesieniu do płci badanych był on zbliżony do równolicznego z przewagą dziewcząt (tabele 4 i 5).
Tabela 4. Częstości rozkładu płci respondentów
Płeć respondenta

n

%

Dziewczęta

354

56,9

Chłopcy

266

42,8

2

0,3

622

100,0

Brak danych
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Częstości rozkładów respondentów w poszczególnych poziomach klas z uwzględnieniem płci
Płeć respondenta
Klasa

Dziewczęta

Ogółem

Chłopcy

n

%

n

%

n

%

Druga (II)

167

47,2

140

52,6

307

49,5

Trzecia (III)

187

52,8

126

47,4

313

50,5

Ogółem

354

100,0

266

100,0

620

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Wyłączono braki z danymi

Dodatkowo dobór uczniów do badań odbywał się z uwzględnieniem lokalizacji terytorialnej szkoły. Pod uwagę wzięłam trzy grupy szkół:
1) szkoły wiejskie i w małych miasteczkach (poniżej 5 tys. mieszkańców)52,
2) szkoły z miast średnich (nieprzekraczających 100 tys. mieszkańców)53
oraz
3) szkoły z miasta wojewódzkiego54.
Z tych trzech grup wylosowałam po 4 szkoły, ze względu jednak na
wysoki poziom absencji uczniów w wylosowanych do badań gimnazjach
wielkomiejskich, który uniemożliwił zachowanie zasady porównywalności wielkości grup, zwróciłam się do jeszcze jednej szkoły z wytypowanej
52
53
54

Wylosowane szkoły z grupy 1: Niepołomice, Spytkowice, Zabierzów, Gdów.
Wylosowane szkoły z grupy 2: Tarnów, Chrzanów, Bochnia i Myślenice.
Z grupy 3 losowano szkoły zlokalizowane w Krakowie.
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wcześniej listy szkół zlokalizowanych na terenie miasta wojewódzkiego,
z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań. W sumie w badaniach wzięło udział 13 szkół.
Dane rozkładu ze względu na płeć, poziom klasy i miejsce ulokowania
szkoły ilustruje tabela 6.
Tabela 6. Struktura respondentów z uwzględnieniem płci, poziomu klasy i miejsca ulokowania szkoły
Miejsce ulokowania szkoły
Płeć respondenta

Dziewczęta

Klasa

Duże miasto

Chłopcy

Ogółem

Ogółem

%

n

%

n

%

n

%

II

60

49,2

63

48,8

44

42,7

167

47,2

III

62

50,8

66

51,2

59

57,3

187

52,8

122

100,0

129

100,0

103

100,0

354

100,0

46

44,2

38

67,9

56

52,8

140

52,6

II
III

58

55,8

18

32,1

50

47,2

126

47,4

104

100,0

56

100,0

106

100,0

266

100,0

II

106

46,9

101

54,6

100

47,8

307

49,5

III

120

53,1

84

45,4

109

52,2

313

50,5

226

100,0

185

100,0

209

100,0

620

100,0

Ogółem
Klasa

Wsie
i miasteczka

n

Ogółem
Klasa

Średnie miasta

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Wyłączono braki z danymi

4.3.2. Sposoby zbierania danych
W celu przeprowadzenia diagnozy zasobów zdrowotnych uczniów funkcjonujących w ekosystemie szkoły zbierałam dane, wykorzystując zarówno autorskie, jak i wystandaryzowane narzędzia badawcze. Wykaz zastosowanych
w badaniach narzędzi ujęłam w tabeli 7, pod którą umieszczam ich szczegółową charakterystykę.

Tabela 7. Zmienne, wskaźniki zmiennych i narzędzia badawcze
ZMIENNE
Zmienna zależna
Zmienna
Zmienne
globalna szczegółowe

Podmiotowe zasoby zdrowotne

NARZĘDZIA
BADAWCZE

Podzmienne

Poczucie dobrostanu psychofizycznego

Zasoby
o charakterze
poznawczo-afektywnym

WSKAŹNIKI ZMIENNYCH

Samoocena zdrowia określona na
Skala Samooceny
podstawie wskazania przez uczniów
Zdrowia (SSZ)
miejsca, jakie w swoim odczuciu zajmują na skali, której punkty krańcowe
określono jako „bardzo zły stan zdrowia” – „bardzo dobry stan zdrowia”
Ocena zadowolenia z życia

Skala Satysfakcji
z Życia (SLSS)

Przekonania na
temat uwarunkowań zdrowia
(atrybucje
zdrowia)

Opinie uczniów na temat stopnia
udziału czynników biologicznych
i pozabiologicznych w warunkowaniu
kondycji zdrowotnej człowieka

Lista Czynników
Zdrowia (LCzZ)

Poczucie
kontroli nad
własnym zdrowiem

Wewnętrzna/zewnętrzna lokalizacja
kontroli działań w obszarze zdrowia

Skala Umiejscowienia Kontroli
Zdrowia dla
Dzieci (HLC)

Wartościowanie zdrowia

Deklarowana przez badanych pozycja
zdrowia w kontekście innych preferowanych wartości oraz ranga nadawana mu jako symbolowi osobistego
szczęścia

Lista Wartości
Osobistych
(LWO)

Przekonania
normatywne

Opinie badanych na temat skali zacho- Kwestionariusz
wań problemowych w środowisku
ankiety
rówieśniczym oraz deklarowany przez
nich stopień akceptacji tego zjawiska

Kompetencje społeczne
uczniów

Poziom kompetencji warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach
związanych z bliskimi kontaktami
interpersonalnymi, w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz w sytuacjach
wymagających asertywności

Kwestionariusz
Kompetencji Społecznych (KKS)

Zasoby zdrowotne tkwiące
w ekosystemie szkoły

Zmienna niezależna
Środowisko psychospołeczne
(klimat społeczny) szkoły

Uczniowska percepcja klimatu szkoły Skala Klimatu
obejmująca:
Szkoły (SKSz)
– w zakresie wymiaru edukacyjnego
– percepcję wymagań szkolnych,
percepcję praktyk w zakresie kontroli postępów w nauce oraz ocenę
stopnia obciążenia nauką szkolną
– w zakresie wymiaru społecznego –
ocenę wsparcia ze strony nauczycieli i innych uczniów oraz poczucie
wpływu na życie szkoły

– w zakresie wymiaru emocjonalnego
– poczucie identyfikacji ze swoją
szkołą, poczucie przynależności do
klasy szkolnej oraz stosunek emocjonalny do uczniów swojej szkoły
Dokonana na podstawie przyjętych
kryteriów ocena infrastruktury szkoły;
wyposażenia szkoły analizowanego
pod kątem warunków sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa fizycznego
uczniów i zaplecza sportowego i rekreacyjnego; środowiska pozostającego
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
szkolnego; organizacji opieki medycznej nad uczniami oraz przyjętych
przez szkołę rozwiązań w zakresie
posiłków szkolnych

Arkusz obserwacji
Kwestionariusz
wywiadu

Status zdrowia w działalności
edukacyjnej i organizacyjnej
szkoły

Założenia programowe szkoły w zakresie form i treści jej działalności
wychowawczo-profilaktycznej (poza
kształceniem przedmiotowym) ukierunkowanej na promowanie zdrowia
uczniów zawarte w programach
wychowawczych szkół i w szkolnych
programach profilaktyki oraz wybrane
aspekty ich realizacji

Kwestionariusz
wywiadu
Konspekt analizy
dokumentów

Polityka zdrowotna szkoły obejmująca
następujące formy działań: inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli
w zakresie ich kompetencji do realizacji edukacji zdrowotnej, powołanie
koordynatora szkolnej edukacji zdrowotnej, oferta szkoły w zakresie zajęć
rekreacyjnych i sportowych, uczestnictwo szkoły w programie Szkoła
Promująca Zdrowie, współdziałanie
szkoły z rodzicami i środowiskiem
lokalnym w obszarach związanych ze
zdrowiem uczniów

Arkusz obserwacji
Kwestionariusz
wywiadu
Konspekt analizy
dokumentów

Cechy demograficzne uczniów (płeć)

Deklaracja respondentów w zakresie
swojej przynależności płciowej

Kwestionariusz
ankiety

Lokalizacja terytorialna szkoły

Wielkość aglomeracji, w jakiej usytuowana jest szkoła uczestnicząca w badaniach (duże miasto, średnie miasto,
wieś bądź małe miasteczko)

Kwestionariusz
ankiety

Zasoby zdrowotne tkwiące w ekosystemie szkoły

Cechy środowiska fizycznego
i materialnego szkoły istotne
z punktu widzenia zdrowia
ucznia

Zmienne pośredniczące

Źródło: opracowanie własne.
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A. Narzędzia pomiaru podmiotowych zasobów zdrowotnych gimnazjalistów
Oceny dobrost anu psychof izyc znego uczniów dokonałam przy użyciu Skali Samooceny Zdrowia w opracowaniu własnym oraz Skali Satysfakcji z Życia (Huebner, 1991).
Konstrukcję Ska li Samo o ceny Z d row i a (SSZ) oparłam na wypromowanej przez A. Antonovsky’ego idei kontinuum zdrowie–choroba. Badanym uczniom przedstawiłam podziałkę długości 10 cm, której przeciwstawne krańce zostały oznaczone jako „zdrowie bardzo dobre” i „zdrowie bardzo
złe”. Zadaniem respondenta było zaznaczenie na skali miejsca, na którym –
wedle własnej opinii – aktualnie się znajduje. Uzyskaną w ten sposób liczbę,
określoną w centymetrach, traktowałam jako wskaźnik poczucia dobrostanu psychofizycznego gimnazjalisty.
Do pomiaru zadowolenia z życia badanych uczniów użyłam Ska li Sat y s f a kc j i z Życ i a (SLSS – Students’ Life Satisfaction Scale) opracowanej
przez E. Scotta Huebnera, w wersji polskiej zastosowanej w badaniach dotyczących zdrowia, samopoczucia, zadowolenia z życia, zachowań zdrowotnych oraz środowiska społecznego młodzieży 16- i 18-letniej, przeprowadzonych w Polsce w roku 2005; wykorzystałam także opublikowaną przez
autorów tych badań zasadę interpretacji wyników
Skala SLSS nie posiada pełnej normalizacji. Autor tego narzędzia proponuje pewne umowne rozwiązania. Aby wykazać, że narzędzie jest przydatne badawczo, wyliczyłam rzetelność skali mierzonej współczynnikiem alfa
Cronbacha. Wartość tego wskaźnika wyniosła dokładnie 0,858 i jest wręcz
identyczna z wartością, jaką uzyskali autorzy polskiej wersji narzędzia SLSS
(0,854) (Oblacińska, Woynarowska, 2006). Uzyskany wynik alfa Cronbacha
(zarówno z badań własnych, jak i autorów polskiej wersji narzędzia) jest wysoce satysfakcjonujący i wskazuje na wysoką rzetelność skali. Dowodzi to
też, że replikowalność badań potwierdza rzetelność narzędzia.
Skala składa się z 7 stwierdzeń, do których badani mają się ustosunkować na sześciostopniowej skali, od „zdecydowanie nie zgadzam się” do
„zdecydowanie zgadzam się”. Stwierdzenia nr 3 i 4 odnoszą się do odczuć
negatywnych, pozostałe zaś do pozytywnych. Odpowiedzi badanych były
punktowane od 0 do 5, przy czym ocenę maksymalną przypisywano odpowiedzi najbardziej korzystnej (w odniesieniu do stwierdzeń nr 3 i 4 punktacja została odwrócona). Sumaryczny indeks odpowiedzi teoretycznie waha
się od 0 do 35 punktów.
Przekonania uczniów na temat uwar unkowań zdrowia
człowieka badałam przy użyciu autorskiej L ist y C zy n n i ków Z d row i a
(LCzZ). Podstawą konstrukcji tego narzędzia były założenia koncepcji „pól
zdrowia” Lalonde’a (1974), w których wskazano cztery kategorie czynników
warunkujących zdrowie, a mianowicie czynniki:
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biologiczne;
środowiskowe;
behawioralne dotyczące stylu życia i zachowań zdrowotnych;
związane z poziomem opieki medycznej;

oraz określono stopień ich udziału w determinowaniu zdrowia w skali populacji.
Lista Czynników Zdrowia zawiera wykaz 14 czynników i sytuacji, które można przyporządkować do poszczególnych kategorii: z grupy „czynniki biologiczne” – 2 wskazania, z grupy „czynniki środowiskowe” – 6 wskazań (2 dotyczą środowiska fizycznego, a 4 środowiska psychospołecznego),
z grupy „czynniki behawioralne” – 4 wskazania oraz z grupy czynników
związanych z opieką medyczną – 2 wskazania. Zadaniem badanych jest dokonanie oceny stopnia wpływu na zdrowie każdego wymienionego na liście
czynnika przez przypisanie mu odpowiedniej liczby punktów na pięciopunktowej skali. W interpretacji wyników punktem odniesienia jest szacunkowy rozkład znaczenia poszczególnych kategorii uwarunkowań zdrowia
w populacji polskiej, zgodnie z którym czynnikom behawioralnym przyznaje się ok. 50% udziału w warunkowaniu zdrowia, czynnikom biologicznym
i środowiskowym po ok. 20%, opiece medycznej zaś ok. 10%55.
Um i e j s c ow i e n i e kont rol i z d row i a u gimnazjalistów badałam
przy użyciu Ska li Um i e j s c ow i e n i a Kont rol i Z d row i a d l a D z i e c i
(Children’s Health Locus of Control Scale – Child HLC) opracowanej przez
G.S. Parcela i M.P. Meyera, zaadaptowanej do warunków polskich przez
Zygfryda Juczyńskiego (2001). U podstaw jej konstrukcji leży założenie,
że wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia jest jednym z warunków
sprzyjających poczuciu odpowiedzialności za podejmowane zachowania
zdrowotne. Skala jest narzędziem samoopisu i zawiera 20 stwierdzeń dotyczących przekonań na temat czynników wpływających na stan własnego
zdrowia, które ujmują trzy wymiary umiejscowienia kontroli zdrowia:
– wewnętrzny (W), wyrażający się przekonaniem, że kontrola nad
zdrowiem zależy od samego człowieka;
– wpływ innych (I) – przekonanie, że stan własnego zdrowia pozostaje
w prostej zależności od oddziaływania innych osób, zwłaszcza personelu medycznego;
– przypadek (P) – przekonanie, że o stanie własnego zdrowia decyduje
przypadek bądź inne czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą
człowieka.

55

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 roku, s. 10.
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Wyniki mogą być poddane analizie zarówno na skali jednowymiarowej: wewnętrzna/zewnętrzna lokalizacja kontroli zdrowia, jak i wielowymiarowej:
wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia/wpływ innych/wpływ przypadku.
Skala jest przeznaczona do badania dzieci (od 7. roku życia) i młodzieży,
a, jak podaje Juczyński, może być wykorzystana w celu poszerzenia wiedzy
na temat zdrowia i jego uwarunkowań (tamże, s. 91). Rzetelność skali mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha wynosi 0,69 dla kontroli wewnętrznej, 0,52 dla wpływu innych oraz 0,40 dla przypadku (tamże, s. 88).
Aby określić, j a k ą w ar toś ć przypisuj ą uczniowie zdrow iu, zastosowałam skalę L ist a War toś ci Os obist ych (LWO) opracowaną
przez Z. Juczyńskiego (2001). LWO jest przeznaczona przede wszystkim do
badania dzieci i młodzieży, zarówno zdrowych, jak i chorych. Narzędzie to
umożliwia oszacowanie wartości, jaką dana osoba przypisuje zdrowiu w kontekście innych, ważnych dla niej wartości i dóbr osobistych. Skala składa się
z dwóch części: pierwsza zawiera opis 9 symboli szczęścia wyrażających różnorodne formy aktualizacji ludzkich wartości, druga zaś przedstawia 10 kategorii wartości osobistych, wśród których znajduje się zdrowie utożsamiane
ze sprawnością fizyczną i psychiczną. Spośród dziewięciu symboli szczęścia
badany wybiera pięć dla siebie najważniejszych, a następnie dokonuje rangowania, przypisując im punkty: od 5 – dla symbolu najważniejszego, do 1
– dla symbolu najmniej ważnego. Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu
do 10 wartości osobistych. Punkty przypisane wybranym pięciu symbolom
szczęścia oraz wartościom osobistym traktuje się jako „wagi”, a punktem odniesienia w interpretacji uzyskanych wyników jest przyznana przez badanych
kolejność rang. Rzetelność skali sprawdzona poprzez dwukrotny pomiar na
grupie 36 osób 11–17 lat jest zadowalająca: współczynnik korelacji dwukrotnego badania wyniósł dla obydwu części LWO odpowiednio 0,78 i 0,76, a po
sześciu tygodniach 0,72 i 0,62 (tamże, s. 128–133).
Przekonani a nor mat y w ne uczniów w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych mierzyłam za pomocą dwóch pytań ankietowych,
w których konstruowaniu wykorzystałam pytania z ankiety EPIDAL-II autorstwa Zbigniewa Gasia (2004b).
Pierwsze pytanie dotyczyło opinii badanych na temat skali zjawiska palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków w środowisku
rówieśniczym; w ramach pytania uwzględniłam klasę szkolną oraz grono
najbliższych kolegów/koleżanek (zarówno z klasy, jak i spoza niej). W następnej kolejności respondenci udzielali odpowiedzi na pytanie o to, jak
odnoszą się do wyżej wymienionych zachowań swoich rówieśników, przy
czym mieli do wyboru trzy wskazania: „akceptuję to”, „nie akceptuję tego”,
„jest mi to obojętne”.
Do pomiaru komp etenc ji sp ołe cznych gimnazjalistów zastosowałam nieznacznie zmodyfikowany Kwestionar iusz Komp etenc ji Sp ołe cznych (KKS) autorstwa Anny Matczak (2001) w wersji przeznaczonej

Założenia metodologiczne autorskich badań empirycznych

123

do badania uczniów szkół średnich w wieku 14–19 lat i studentów: KKS-A(M). Uznałam, że narzędzie to może zostać zastosowane w moich badaniach, gdyż wiek uczestniczących w nich gimnazjalistów (14–16 lat) mieści
się w granicach wyznaczonych przez autorkę skali. KKS jest kwestionariuszem samoopisu zawierającym określenia różnych czynności lub zadań, do
których badany ma się ustosunkować, oceniając efektywność, z jaką je wykonuje na czterostopniowej skali, opisanej następująco: „zdecydowanie
dobrze”, „nieźle”, „raczej słabo”, „zdecydowanie źle”. W oryginalnej wersji
kwestionariusza zawarto 60 pozycji diagnostycznych dotyczących czynności o charakterze społecznym (w tym 50 pozycji odniesiono do trzech skal
czynnikowych), które stanowią podstawę oceny kompetencji społecznych
badanego, oraz 30 pozycji niediagnostycznych (nie są one brane pod uwagę przy obliczaniu wyników) opisujących czynności nieposiadające społecznego charakteru (czynności intelektualne, techniczne, ruchowo-sportowe,
manualne i artystyczne). Intencją wprowadzenia do kwestionariusza pozycji
niediagnostycznych było zmniejszenie czytelności przedmiotu pomiaru dla
respondenta oraz ochrona jego dobrego samopoczucia przez zwiększenie
prawdopodobieństwa pojawiania się wysokich samoocen. Ze względu na
obszerność narzędzia w zastosowanym do badań kwestionariuszu postanowiłam uwzględnić jedynie 6 pozycji niediagnostycznych.
Zawarte w kwestionariuszu skale czynnikowe obejmują 50 pytań, które
mierzą:
– kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach intymnych, to jest związanych z bliskimi kontaktami interpersonalnymi
i daleko idącym ujawnianiem się partnerów tych interakcji (I) – 15
pozycji;
– kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej, związanych z byciem obiektem uwagi i potencjalną oceną ze strony wielu osób (ES) – 18 pozycji;
– kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności (A) – 17 pozycji.
Odpowiedzi są punktowane w skali od 1 (za odpowiedź „zdecydowanie
źle”) do 4 (za odpowiedź „zdecydowanie dobrze”).
Rezultaty badania były przeze mnie ujmowane w formie wyników cząstkowych informujących o poziomie poszczególnych grup kompetencji. Wyniki surowe (punktowe) odnosiłam do skali stenowej, a w ich interpretacji
korzystałam z norm stenowych dla uczniów szkół średnich, dostępnych
w wersji dla kobiet i dla mężczyzn.
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B. Metody zbierania danych dotyczących zasobów zdrowotnych ekosystemu szkoły
Pozyskanie danych służących diagnozie zasobów zdrowotnych tkwiących
w ekosystemie szkoły wymagało zastosowania ilościowego i jakościowego
podejścia badawczego.
Postrzeganie przez uczniów śro d ow iska psychosp ołecznego (klimatu społecznego) szkoł y określiłam za pomocą Ska li K li matu
S zkoły (SKSz) w opracowaniu własnym.
Skala jest narzędziem samoopisu, umożliwiającym dokonanie subiektywnej oceny trzech wymiarów klimatu szkoły: edukacyjnego, społecznego
i emocjonalnego. W pierwotnej wersji skala składała się z 16 itemów, przy
czym wymiar edukacyjny mierzony był pięcioma itemami, wymiar społeczny dziewięcioma, a wymiar emocjonalny dwoma (Gaweł, 2007; 2009a).
Przed przystąpieniem do realizacji badań postanowiłam nieznacznie przeformułować treść ośmiu itemów (3 z podskali edukacyjnej, 4 z podskali społecznej oraz 1 z podskali emocjonalnej), ponadto aby uzyskać bardziej równomierny rozkład liczby itemów w poszczególnych podskalach, usunęłam
jeden item z podskali społecznej („W mojej szkole uczniowie uczestniczą
w ustalaniu regulaminu”) oraz dodałam dwa nowe itemy do podskali emocjonalnej („Lubię moją szkołę” oraz „Uważam, że wszyscy uczniowie powinni brać udział w uroczystościach szkolnych, nawet jeżeli w tym dniu nie jest
sprawdzana obecność”). Tak zrekonstruowaną skalę, obejmującą 17 itemów,
poddałam badaniom pilotażowym, po których zdecydowałam się na usunięcie jeszcze jednego itemu z podskali społecznej („Do wyjątków należą
w mojej klasie takie sytuacje, kiedy nauczyciel obraża ucznia lub krzyczy na
niego”), gdyż nie dawał on zadowalających parametrów korelacji z pozostałymi itemami. Zwiększyłam tym samym zgodność wewnętrzną skali przez
wyeliminowanie pozycji, która zmiejszała jej rzetelność. W swojej ostatecznej wersji skala objęła 16 itemów: w podskali wymiaru edukacyjnego – 5,
społecznego – 7 oraz w podskali wymiaru emocjonalnego – 4.
Za wskaźniki poszczególnych wymiarów środowiska psychospołecznego
szkoły przyjęłam:
– w odniesieniu do wymiaru edukacyjnego: percepcję wymagań szkolnych (2 itemy), percepcję praktyk w zakresie kontroli postępów w nauce (2 itemy) oraz ocenę stopnia obciążenia nauką szkolną (1 item);
– w stosunku do wymiaru społecznego: ocenę wsparcia ze strony nauczycieli (3 itemy), ocenę wsparcia ze strony innych uczniów (2 itemy) oraz poczucie wpływu na życie szkoły (2 itemy);
– w odniesieniu do wymiaru emocjonalnego: poczucie identyfikacji ucznia ze swoją szkołą (1 item), poczucie przynależności do klasy szkolnej (2 itemy) oraz stosunek emocjonalny do swojej szkoły
(1 item).
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Rzetelność skali oszacowana metodą zgodności wewnętrznej jest satysfakcjonująca. Wartość współczynnika alfa Cronbacha określona dla poszczególnych wymiarów skali wynosi: wymiar edukacyjny 0,864; wymiar
społeczny 0,915; wymiar emocjonalny 0,960. Należy zaznaczyć, że przed
przystąpieniem do wyliczania współczynnika przerekodowałam skalę jednokierunkowo. Poniżej zestawiłam szczegółowe dane dla poszczególnych
podskal.
W przypadku wymiaru edukacyjnego współczynnik rzetelności jest zbliżony do wartości 0,9. W tabeli 8 zostały zestawione parametry wskazujące na
homogeniczność skali, czyli określające, w jakim stopniu wszystkie jej pozycje odnoszą się do tej samej cechy (czynnika).
Tabela 8. Ocena rzetelności podskali wymiaru edukacyjnego wraz ze statystyką pozycji
ogółem dla całej badanej próby (N = 622)
Wymiar edukacyjny

alfa Cronbacha

Liczba pozycji
,894

5

Średnia skali
po usunięciu
pozycji

Wariancja
skali po usunięciu pozycji

Korelacja
pozycji
Ogółem

alfa Cronbacha
po usunięciu
pozycji

Wymagania większości moich
nauczycieli są zbyt wysokie.

18,25

1116,931

,809

,859

Zakres wymaganego materiału
z większości przedmiotów jest zbyt
obszerny.

18,41

1131,048

,897

,848

Większość moich nauczycieli
stawia sprawiedliwe oceny.

17,90

1083,077

,640

,897

Idąc do szkoły, często obawiam się,
że zostanę nieoczekiwanie wyrwany do odpowiedzi.

17,89

1061,639

,744

,870

Mam tak dużo nauki związanej
ze szkołą, że pozostaje mi bardzo
mało czasu wolnego.

17,56

1050,534

,698

,883

Poszczególne twierdzenia
– wymiar edukacyjny

Źródło: opracowanie własne.

Również podskala wymiaru społecznego osiągnęła wysoce satysfakcjonujący wynik dla współczynnika alfa Cronbacha, który przekroczył wartość
0,9 (tabela 9).
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Tabela 9. Ocena rzetelności podskali wymiaru społecznego wraz ze statystyką pozycji ogółem dla całej badanej próby (N = 622)
Wymiar społeczny

alfa Cronbacha

Liczba pozycji
,915

7

Średnia skali
po usunięciu
pozycji

Wariancja
skali po usunięciu pozycji

Korelacja
pozycji
Ogółem

alfa Cronbacha
po usunięciu
pozycji

Jestem pewien, że mój wychowawca (lub jakiś inny nauczyciel)
znalazłby czas i chętnie mnie
wysłuchał, gdybym zwrócił się do
niego z jakimś problemem.

26,74

2413,725

,924

,890

Jeżeli nie rozumiem jakiejś partii
materiału, to prawie zawsze mogę
liczyć na dodatkową pomoc od
nauczyciela.

25,98

2349,571

,625

,918

Większość nauczycieli traktuje
uczniów życzliwie.

26,58

2406,025

,826

,896

Słabsi uczniowie w mojej klasie
rzadko mogą liczyć na pomoc
zdolniejszych kolegów, bo każdemu
zależy tylko na własnych ocenach.

26,77

2351,988

,727

,904

Gdy jakiś uczeń w mojej klasie jest
przygnębiony, to zawsze znajdzie
się jakiś kolega lub koleżanka, którzy się zainteresują jego problemami i będą chcieli mu pomóc.

26,09

2340,239

,686

,909

W mojej szkole dyrekcja liczy się ze
zdaniem samorządu szkolnego.

26,43

2349,328

,736

,903

Wybory samorządu szkolnego
przeprowadzane są w sposób
demokratyczny.

25,71

2364,621

,772

,899

Poszczególne twierdzenia
– wymiar społeczny

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższym współczynnikiem rzetelności (alfa Cronbacha = 0,96) wykazała się podskala wymiaru emocjonalnego (tabela 10).
Informacje dotyczące cech środowiska fizycznego i materialnego szkoły
istotnych z punktu widzenia zdrowia ucznia oraz statusu zdrowia w jej działalności edukacyjnej i organizacyjnej zbierałam za pomocą wywiadu ustrukturalizowanego, obserwacji bezpośredniej standaryzowanej i analizy dokumentów, wykorzystując do tego kwestionariusz wywiadu, arkusz obserwacji
oraz konspekt analizy dokumentów, w których zawarłam przyjęte przez siebie ogólne kryteria diagnozy zasobów zdrowotnych szkoły.
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Tabela 10. Ocena rzetelności podskali wymiaru emocjonalnego wraz ze statystyką pozycji
ogółem dla całej badanej próby (N = 622)
Wymiar emocjonalny

alfa Cronbacha

Liczba pozycji
,960

4

Poszczególne twierdzenia
– wymiar emocjonalny

Średnia skali
po usunięciu
pozycji

Wariancja
skali po usunięciu pozycji

Korelacja
pozycji
Ogółem

alfa Cronbacha
po usunięciu
pozycji

Moja klasa jest zgrana i zawsze
obowiązuje w niej zasada „jeden za
wszystkich i wszyscy za jednego”.

12,93

676,024

,828

,973

Dobrze się czuję w mojej klasie.

12,29

695,306

,882

,953

Uważam, że wszyscy uczniowie
powinni brać udział w uroczystościach szkolnych, nawet jeżeli w tym
dniu nie jest sprawdzana obecność.

13,14

704,233

,957

,932

Lubię moją szkołę.

12,65

706,730

,961

,932

Źródło: opracowanie własne.

Dokonując oceny śro dow iska f izycznego i mater i alnego gimnazjów, w których prowadzone były badania, brałam pod uwagę strukturę i infrastrukturę szkoły; jej wyposażenie analizowane pod kątem warunków sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa fizycznego uczniów oraz możliwości
zaspokajania przez nich potrzeby wypoczynku i aktywności fizycznej; cechy
środowiska pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołą; organizację opieki medycznej nad uczniami oraz przyjęte przez szkołę rozwiązania
w zakresie posiłków szkolnych.
Kryteria oceny tego ostatniego aspektu środowiska fizycznego szkoły
opieram na zaleceniach zawartych w Stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów56.
W dokumencie tym wskazano między innymi, że zadaniem szkoły w zakresie organizacji posiłków oraz umożliwienia uczniom dostępu do produktów
i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych jest: tworzenie warunków
umożliwiających spożywanie w szkole drugiego śniadania w klasie (a nie
na korytarzu), zapewnienie uczniom dostępu do wody pitnej, nadzór nad
doborem asortymentu produktów żywnościowych w sklepikach szkolnych
ze szczególnym naciskiem na niedopuszczanie do sprzedaży produktów
o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu; organizacja dożywiania uczniów z rodzin o niskich dochodach (w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji) oraz uczestnictwo w programach ustanowionych przez Komisję
56

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2595%3Ast
anowisko-ministra. Tekst zamieszczony 6 października 2011 r. Dostęp: 20 maja 2012 r.
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Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego. W odniesieniu do szkoły gimnazjalnej zalecenie to dotyczy programu „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” (tzw. Szklanka mleka).
Wykaz przyjętych przeze mnie ogólnych kryteriów oceny środowiska fizycznego i materialnego szkoły zamieściłam w tabeli 11.
Tabela 11. Ogólne kryteria oceny środowiska fizycznego i materialnego badanych szkół
Element środowiska
fizycznego szkoły
Struktura i infrastruktura szkoły

Ogólne kryteria oceny
Architektura zewnętrzna budynku
Przestronność i doświetlenie sal lekcyjnych
Przestronność korytarzy szkolnych i holi
Obecność wind/podjazdów dla osób niepełnosprawnych
Lokalizacja i wielkość miejsca wydzielonego na szatnię oraz sposób jej
wykorzystywania
Wielkość sali gimnastycznej
Wyposażenie w sprzęt sportowy
Obecność dodatkowych pomieszczeń służących różnym formom aktywności
fizycznej uczniów
Obecność boiska szkolnego, jego wielkość i stan techniczny
Obecność na terenie szkoły miejsc służących wypoczynkowi uczniów

Warunki bezpieczeństwa fizycznego
uczniów

Obecność niebezpiecznych miejsc na terenie szkoły

Warunki sanitarno-higieniczne

Stan utrzymania toalet i łazienek

Rozwiązania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów

Zaopatrzenie w środki czystości
Obecność natrysków w sąsiedztwie sali gimnastycznej
Prowadzenie przez szkołę segregacji śmieci

Sąsiedztwo szkoły

Obecność ruchliwej ulicy/innych źródeł hałasu w pobliżu szkoły
Występowanie niekorzystnych zjawisk w otoczeniu szkoły, jak np. akty wandalizmu, sprzedaż i używanie alkoholu w pobliżu terenu szkoły

Organizacja opieki me- Liczba dni w tygodniu, w których na terenie szkoły jest obecna higienistka/
pielęgniarka
dycznej nad uczniami
Organizacja posiłków
szkolnych

Warunki spożywania przez uczniów śniadania w szkole
Oferowanie przez szkołę obiadów/ciepłych posiłków
Dostęp uczniów do wody pitnej i innych napojów
Asortyment produktów oferowanych w sklepiku szkolnym pod kątem wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu
Dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach
Uczestnictwo szkoły w programie „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych w placówkach oświatowych” – tzw. Szklanka mleka.

Źródło: opracowanie własne.
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Oceniając środowisko fizyczne i materialne badanych szkół, uwzględniałam jednak nie tylko wymieniowe powyżej kryteria ogólne, ale także kryteria szczegółowe, przy czym listę tych drugich skonstruowałam po przeprowadzeniu analizy jakościowej zebranego materiału badawczego. Wykaz
szczegółowych kryteriów oceny środowiska fizycznego i materialnego szkoły umieściłam w rozdziale 6.2.
Zgodnie z przyjętą koncepcją za wskaźniki st atusu z d row i a w d z i a ł a l n o ś c i e du k a c y j n e j i org an i z a c y j n e j szkoły przyjęłam działalność
wychowawczo-profilaktyczną szkoły oraz jej politykę zdrowotną. Ocenę
d z i a ł a l n o ś c i w ychowawc z o - prof i l a kt yc z n e j s z ko ł y u k i e r u n kow an e j n a promowan i e z d row i a uczniów postanowiłam przeprowadzić na podstawie danych uzyskanych z analizy programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki oraz z wywiadów z dyrektorami/
pedagogami szkolnymi. W związku z tym w konspekcie analizy dokumentów oraz w kwestionariuszu wywiadu uwzględniłam dyspozycje, w których
treści zawarłam ogólne kryteria oceny tego aspektu pracy szkoły, a mianowicie: ocenę formalną szkolnego programu profilaktyki oraz programu wychowawczego szkoły; liczbę i rodzaj realizowanych w szkole programów
profilaktycznych; liczbę realizowanych projektów edukacyjnych dotyczących tematyki związanej ze zdrowiem oraz fakt uwzględnienia w założeniach programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły zapisów dotyczących kształtowania u uczniów umiejętności życiowych. Aby
dokonać oceny p ol it y k i zdrowot nej szkół uczestniczących w badaniach,
wprowadziłam natomiast w kwestionariuszu wywiadu pytania, dzięki którym mogłam pozyskać informacje na temat: zaangażowania szkoły w doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie edukacji zdrowotnej przez
nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli innych przedmiotów
w okresie trzech lat poprzedzających badania; funkcjonowania w szkole instytucji koordynatora szkolnej edukacji zdrowotnej; oferty szkoły w zakresie
zajęć rekreacyjnych i sportowych dla uczniów (poza lekcjami wychowania
fizycznego); uczestnictwa szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie
oraz współdziałania szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym w odniesieniu do kwestii dotyczących promocji zdrowia uczniów. Zestawienie przyjętych przeze mnie ogólnych kryteriów oceny statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły, jakie uwzględniłam w narzędziach
badawczych, ilustruje tabela 12.
Wyniki przeprowadzonej na podstawie powyższych kryteriów analizy
jakościowej danych uzyskanych z wywiadów i analizy dokumentów umożliwiły mi następnie opracowanie szczegółowych kryteriów oceny statusu
zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły, które przedstawiam w rozdziale 6.3.1 i 6.3.2.
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Tabela 12. Ogólne kryteria oceny statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
Kryteria oceny działalności
wychowawczo-profilaktycznej
szkoły
Ocena formalna Szkolnego
Programu Profilaktyki

Kryteria oceny polityki zdrowotnej szkoły
Inwestowanie w rozwój zawodowy w obszarze edukacji zdrowotnej nauczycieli wychowania
fizycznego oraz nauczycieli
pozostałych przedmiotów

Formy doskonalenia: wewnątrzszkolne/zewnętrzne
Tematyka zrealizowanych przez
nauczycieli szkoleń
Liczba odbytych szkoleń w okresie 3 lat poprzedzających badania

Ocena formalna programu
wychowawczego szkoły

Powołanie w szkole koordynatora szkolnej edukacji zdrowotnej

Liczba i rodzaj realizowanych
w szkole programów profilaktycznych

Oferta szkoły w zakresie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla uczniów (poza lekcjami wychowania fizycznego)

Liczba realizowanych w szkole
projektów edukacyjnych dotyczących tematyki związanej ze
zdrowiem

Uczestnictwo szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie

Uwzględnianie w założeniach
Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym w odniesiedziałań profilaktyczno-wycho- niu do kwestii dotyczących promocji zdrowia uczniów
wawczych szkoły kształtowania
umiejętności życiowych

Źródło: opracowanie własne.

4.3.3. Uzasadnienie wyboru wykorzystanych metod statystycznych
W trakcie prowadzonych analiz ilościowych korzystałam z wybranych metod statystycznych.
Zastosowanie statystyki opisowej pozwoliło mi na zapoznanie się z danymi, a także umożliwiło uzyskanie odpowiedzi na kluczowe dla prowadzonej analizy pytania o zmienne. Prezentacja rozkładu częstości zazwyczaj
umożliwia szybkie zorientowanie się w danych, co w konsekwencji pozwala trafnie zaplanować kolejne kroki analizy. W zależności od skali pomiaru
zmiennych oraz przyjętych założeń zastosowałam odpowiednią procedurę
testowania.
W poszczególnych etapach analizy danych ilościowych korzystałam
z parametrycznych testów istotności. Są to testy, które wymagają przyjęcia
pewnych założeń, niekiedy trudnych do spełnienia – między innymi dobór
losowy, normalność rozkładu zmiennej zależnej, jednorodność wariancji
w porównywanych grupach, równoliczne grupy. Celem zachowania jak najdokładniejszej procedury stosowania testów parametrycznych sprawdzałam za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa (K-S), czy rozkład cech nie
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odbiega zbytnio od rozkładu normalnego. Przy porównaniach, w których
zmienną różnicującą była płeć (ndz = 354 do nch = 266), trudny do spełnienia
był natomiast ostatni z wymienionych warunków. Pomimo zaobserwowanej
różnicy uznałam, że obie grupy są na tyle duże, że nie powinno to wpłynąć na ostateczny wynik analizy. Przyjęłam zatem, że pomimo iż nie jest do
końca spełnione założenie dotyczące podobnej wielkości próbek w podgrupach, to można uznać, że „grupy są w miarę równoliczne” i w przypadku,
gdy spełnione są pozostałe założenia, zastosować testy parametryczne. W literaturze przedmiotu można spotkać opinie i stanowiska badaczy, którzy
uważają, że jeśli tylko można, to warto stosować testy parametryczne, gdyż
jest wówczas większa szansa na odrzucenie hipotezy zerowej i niepopełnienie błędu I rodzaju (Francuz, Mackiewicz, 2005, s. 414).
W prowadzonych analizach zastosowałam test t-Studenta dla dwóch
prób niezależnych, test wariancji ANOVA oraz testy wielokrotnych porównań (post hoc). Te ostatnie stosowałam w przypadku odrzucenia hipotezy
zerowej, która zakłada, że pobrane próby mają tę samą średnią (por. Ferguson, Takane, 2004), przy czym wyniki przedstawiałam zarówno dla tzw. testów konserwatywnych (w których trudniej jest uzyskać wynik istotny statystycznie), jak i liberalnych (w których łatwiej jest uzyskać istotne różnice
w średnich). Wykorzystałam również test dobroci dopasowania chi2, korelacje Pearsona, korelację rho Spearmana, indeksacje danych oraz wyznaczenie
współczynnika proporcji.
Prowadząc analizę statystyczną zebranego materiału empirycznego, posłużyłam się oprogramowaniem statystycznym SPSS dla Windows, wersja 21.0.

Rozdział V. Podmiotowe zasoby zdrowotne
gimnazjalistów

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy na temat uwarunkowań ludzkiego zdrowia jednym z najważniejszych czynników decydujących o jego
poziomie jest styl życia człowieka, którego zasadniczym składnikiem są
zachowania zdrowotne. Tak jak w przypadku każdej aktywności behawioralnej, podejmowanie tych zachowań wiąże się nie tylko ze skomplikowanymi procesami fizjologicznymi, ale także z uruchamianiem specyficznych
mechanizmów psychologicznych, w których uczestniczą różnorodne czynniki natury osobowościowej. Nawiązując do pedagogicznej perspektywy
ujmowania wymiarów osobowości57, w swojej pracy przyjęłam, że ważnym
kierunkiem oddziaływań wychowawczych mających na celu kształtowanie
osobowości uczniów w wieku gimnazjalnym jest formowanie jej wymiaru
zdrowotnego, na który składają się różnorodne czynniki o charakterze poznawczo-afektywnym, uczestniczące w psychologicznych mechanizmach
regulacji zachowań związanych ze zdrowiem, jak również decydujące o poziomie kompetencji psychospołecznych, z którym są związane prozdrowotne i antyzdrowotne zachowania przystosowawcze podejmowane przez nich
w różnorodnych sytuacjach codziennego życia. Czynniki o charakterze
poznawczo-afektywnym tkwiące w osobowości młodych ludzi i związane
z ich aktywnością zdrowotną, posiadane przez nich kompetencje psychospołeczne, a także aktualne poczucie swojego psychofizycznego dobrostanu
(zdrowia) traktuję w niniejszych badaniach w charakterze podmiotowych
zasobów określających ich potencjał zdrowotny. Kształtowanie tych zasobów służy pomnażaniu potencjału zdrowia gimnazjalisty, toteż powinno
stanowić przedmiot oddziaływań wychowawczych. Jednym z warunków ich
57
W psychologii pojęcie „wymiaru osobowości” traktowane jest współcześnie jako jeden
z elementów formalnych jej struktury i w takim znaczeniu nie ma zastosowania w odniesieniu do wychowania rozumianego jako „proces kształtowania osobowości we wszystkich jej
wymiarach” (intelektualnym, moralnym, estetycznym czy zdrowotnym). Jak słusznie zauważa M. Śnieżyński, wyodrębnianie przez pedagogów poszczególnych sfer (wymiarów) osobowości służy jedynie uświadomieniu istotnych dla wszechstronnego rozwoju osobowości kierunków oddziaływań wychowawczych (2001, s. 390).
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efektywności jest dysponowanie wiedzą na temat poziomu zasobów, jakim
dysponują wychowankowie, podejmowanie więc badań ukierunkowanych
na diagnozę tych zasobów uważam za niezwykle cenne zarówno dla teorii,
jak i praktyki pedagogicznej.

5.1. Poczucie dobrostanu psychofizycznego uczniów
Poziom dobrostanu psychofizycznego respondentów, traktowanego jako
wskaźnik ich aktualnego stanu zdrowia, określiłam ma podstawie dokonanej przez nich samooceny zdrowia i deklarowanego poziomu zadowolenia
z życia. Do pomiaru wymienionych elementów dobrostanu zastosowałam
autorską Skalę Samooceny Zdrowia (SSZ) oraz Skalę Satysfakcji z Życia
(SLSS) E.S. Huebnera.
Konstrukcja narzędzia samooceny zdrowia umożliwiała dokonanie przez
respondentów oceny własnego zdrowia na skali od 0 do 10.
Generalnie mogę stwierdzić, że respondenci ocenili swoje zdrowie dość
wysoko, średnia ocena lokowała się bowiem na poziomie 7,5, a najczęściej
wybieraną przez nich wartością ze skali była wartość 8 (tabela 13).
Tabela 13. Subiektywna ocena zdrowia respondentów
Ocena zdrowia (N = 609)

Źródło: opracowanie własne.

M

SD

Me

Mo

7,5

1,92

8,0

8,0

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna)

Analizując wyniki samooceny zdrowia ze względu na płeć, można zauważyć, że chłopcy lepiej oceniają swój stan zdrowia niż dziewczęta58 (tabela 14). Swoje zdrowie zdecydowanie lepiej ocenili ponadto uczniowie
uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie wsi i małych miasteczek
(M = 7,87) (tabela 15).

58

Wynik ten jest istotny statystycznie dla p < 0,05, aczkolwiek wielkość efektu d-Cohena
wynosiła tylko 0,1, co świadczy o tym, że różnica ta jest słaba.
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Tabela 14. Samoocena zdrowia respondentów ze względu na płeć wraz z testem różnic
średnich
Płeć respondenta

M

SD

Me

Mo

Test t

ES

Dziewczęta (n = 349)

7,41

1,88

8,0

8,0

Chłopcy (n = 258)

7,76

1,95

8,0

8,0

F = ,947; t = –2,245;
df (605); p < 0,024

0,1

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna)

Tabela 15. Samoocena zdrowia respondentów ze względu na lokalizację terytorialną szkoły
M

SD

Me

Mo

Duże miasto

Lokalizacja szkoły

7,44

2,06

8,0

8,0

Średnie miasta

7,32

1,85

7,5

8,0

Wsie i miasteczka

7,87

1,78

8,0

9,0

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna)

Istnienie różnic między grupami uczniów uczęszczających do szkół wiejskich i miejskich potwierdziła też analiza przeprowadzona testem wariancji
ANOVA: F (2; 606) = 4,654, p = 0,01. Rezultaty jej kolejnych kroków wskazują na istnienie statystycznie istotnych różnic między samooceną zdrowia
dokonaną przez uczniów ze szkół zlokalizowanych we wsiach i miasteczkach a tych, którzy uczą się w średnich miastach, jak również tych, którzy uczęszczają do szkół w dużym mieście59. Dopełnieniem tej analizy jest
uwzględnienie płci badanych, co pozwoliło mi stwierdzić, że najwyższe
wyniki w zakresie subiektywnej oceny zdrowia uzyskali chłopcy uczący się
w szkołach zlokalizowanych na terenie wsi i małych miasteczek (M = 8,12)
(tabela 16).

59

Rezultaty analiz testem wariancji ANOVA wskazują, że należy przyjąć hipotezę zerową zakładającą równość wariancji w badanych grupach (F Levene’a = 2,930; df (2; 606);
p = 0,054) i zastosować odpowiednie testy post hoc z tego kręgu testów. Konserwatywny test
porównań Scheffego wskazał na istnienie różnic w ocenie stanu zdrowia między osobami ze
szkół wiejskich i w małych miasteczkach a tymi, które uczą się w średnich miastach. Ponadto
test ten wykazał tzw. tendencje istotności (p = 0,06) przy porównaniu samooceny zdrowia
uczniów ze szkół wiejskich i miasteczek z samooceną gimnazjalistów uczących się w dużym
mieście, potwierdzone później testem Bonferroniego. Bardziej liberalny test Tukeya wykazał
natomiast, iż między samooceną zdrowia tych dwóch grup uczniów zachodzą różnice, które
są istotne statystycznie na poziomie p = 0,046. Tym samym można wysnuć wniosek, że różnica w testowanych średnich jest znacząca.
Wyniki przeprowadzonych analiz umieszczono w tabeli 1 znajdującej się w Aneksie.
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Tabela 16. Samoocena zdrowia respondentów ze względu na płeć i lokalizację terytorialną
szkoły
Płeć respondenta
Dziewczęta

Chłopcy

n

M

SD

Me

Mo

Duże miasto

Lokalizacja szkoły

122

7,38

2,01

8,0

8,0

Miasta średnie

125

7,25

1,89

7,5

8,0

Wsie i miasteczka

102

7,63

1,73

8,0

8,0

Duże miasto

103

7,53

2,14

8,0

8,0

51

7,50

1,75

7,5

8,0

104

8,12

1,80

8,5

9,0

Miasta średnie
Wsie i miasteczka

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna)

Czytelną ilustracją wykazanych powyżej różnic między dziewczętami
i chłopcami w ocenie własnego zdrowia z uwzględnieniem usytuowania terytorialnego szkoły jest grafika w postaci wykresu, który zamieszczam poniżej (rysunek 3).
8,2
8,12
8,0

7,8

7,6

dziewczęta
chłopcy
7,53

7,63
7,50

7,4
7,38
7,25

7,2
duże miasto

średnie miasto

wsie i miasteczka

Rysunek 3. Średnie oceny stanu własnego zdrowia dziewcząt i chłopców ze względu na
usytuowanie terytorialne szkoły
Źródło: opracowanie własne.

Drugim zastosowanym przeze mnie w badaniach elementem oceny dobrostanu uczniów był pomiar ich zadowolenia z życia, którego dokonałam
za pomocą polskiej wersji Skali Satysfakcji z Życia E.S. Huebnera. W interpretacji uzyskanych wyników przyjęłam następujące kryteria oceny poziomu zadowolenia z życia: od 0 do 14 punktów – niezadowolenie z życia; od
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15 do 27 punktów – zadowolenie z życia; powyżej 27 punktów – zadowolenie „powyżej normy”.
Analiza częstości wskazań respondentów wykazała, że generalnie uczniowie są zadowoleni ze swojego życia (tabela 17).
Tabela 17. Statystyki dla zmiennej zadowolenie z życia w badanej grupie (N = 622)
Zadowolenie z życia

Źródło: opracowanie własne.

M

SD

Me

Mo

22,83

6,20

24

24

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna). Skala pomiaru od 0 do 35

Rozkład procentowy ustosunkowań się badanych uczniów do poszczególnych twierdzeń skali zilustrowałam w umieszczonym poniżej grafie (rysunek 4), a procentowy rozkład uzyskanych przez nich wyników punktowych na rysunku 5.

Moje życie jest lepsze niż
większości młodych osób
Mam w życiu to, czego chcę
zdecydowanie
nie zgadzam się
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się
zdecydowanie
zgadzam się

Mam dobre życie
Chciałbym (chciałabym)
mieć inne życie
Chciałbym (chciałabym) zmienić
wiele rzeczy w moim życiu
Moje życie jest całkiem w porządku
W życiu dobrze mi się układa
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rysunek 4. Rozkład ustosunkowań się do twierdzeń zawartych w skali SLSS w badanej
grupie (%)
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5 wykazuje subtelną tendencję lewoskośności (–0,689), aczkolwiek przeprowadzonym testem K-S nie wykazałam istotnych różnic
w rozkładzie normalnym, co potwierdza też statystyka opisowa. Dominująca wartość to 24, mediana również wynosi 24, średnia zaś zbliżona jest do
23 punktów.
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9,0

8,5
7,7

8,0
7,0

6,6
6,1

5,9

6,0
4,74,8

5,0
4,0

3,5

5,1

5,8
5,5
5,0
4,3

3,7
3,2
2,7

3,0
2,0
1,0 0,5

0,3 0,2

0,8
0,5 0,5

0,5

1,1

2,3

2,1

1,9
1,3

1,6
1,11,1

0,8

0,2

0,0
0 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rysunek 5. Rozkład wyników punktowych uzyskanych przez badanych uczniów na skali
SLSS (%)
Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając przyjęte kryteria oceny zadowolenia z życia, mogę
stwierdzić, że zdecydowana większość uczniów (90,6%) uzyskała wyniki
mieszczące się w przedziale od 15 do 35 punktów, co oznacza, że są oni zadowoleni z życia, przy czym u ponad połowy badanych (58,8%) poziom zadowolenia mieści się w normie (wyniki w przedziale od 15 do 27 punktów),
a niemal co trzeci (31,8%) wykazuje poziom zadowolenia, który określiłam
jako „powyżej normy” (wyniki powyżej 27 punktów). Z przeprowadzonej
analizy wynika więc, że jedynie niespełna co dziesiąty gimnazjalista jest niezadowolony ze swojego życia (tabela 18).
Tabela 18. Poziom zadowolenia z życia wśród respondentów
Poziom zadowolenia z życia
Zadowolenie z życia

n

%

Powyżej normy

196

31,8

W normie

363

58,8

58

9,4

617

100,0

Niezadowolenie z życia
N

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań pokazują też, że ocenę zadowolenia z życia wyraźnie
różnicuje płeć badanych gimnazjalistów: poziom zadowolenia jest wyższy u chłopców (M = 24,04; SD = 6,02), niż u dziewcząt (M = 21,93; SD =
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6,20). Wynik ten potwierdziła analiza przeprowadzona testem t-Studenta –
otrzymane rezultaty porównania średnich wyniosły: t = 4,256; df (618) przy
p < 0,000, a miara d-Cohena osiągnęła wartość 0,345, mieszcząc się na granicy wyniku średniego.
Statystykę opisową dla wyników surowych oceny zadowolenia z życia
z uwzględnieniem płci oraz wyniki z analizy przeprowadzonej testem t-Studenta zestawiłam w tabeli 19.
Tabela 19. Test różnic średnich między dziewczętami i chłopcami w zakresie oceny zadowolenia z życia
Zadowolenie z życia
Płeć respondenta Dziewczęta
Chłopcy

Me

Mo

M

SD

Test t

ES

F = 2,446; t = –4,256;
df (618); p < 0,000

0,345

23,00

24

21,93

6,20

25,00

24

24,04

6,02

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna). Skala pomiaru od 0 do 35

Istnienie różnic między płciami w zakresie deklarowanej satysfakcji
z życia potwierdziła również przeprowadzona przeze mnie analiza danych
w ujęciu jakościowym. Jej wyniki wskazują, że niezadowolenie z życia cechuje niemal dwukrotnie więcej dziewcząt, a w grupie zadowolonych z życia
„powyżej normy” znajduje się więcej chłopców (przewaga nad dziewczętami
wynosi tu 8,5 punktów procentowych). Ponadto badane jednostki znacząco
różnicują rezultaty dotyczące dwóch skrajnych biegunów w ujęciu dychotomicznym: niezadowolenia z życia i zadowolenia z życia. Odsetek dziewcząt wynosi tu odpowiednio 11,7% do 88,3%, odsetek chłopców zaś 6,4% do
93,6%. Związek między płcią a oceną zadowolenia z życia został tu potwierdzony testem chi2: chi2 = 8,114; df (2); p = 0,017 (tabela 20).
Tabela 20. Poziom zadowolenia z życia wśród respondentów z uwzględnieniem płci
Podział dychotomiczny
Zadowoleni z życia

powyżej normy
w normie

Niezadowoleni z życia
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Dziewczęta

Chłopcy

n

%

n

%

99

28,2

97

36,7

211

60,1

150

56,8

41

11,7

17

6,5

351

100,0

264

100,0

chi2 = 8,114, df = 2, p = 0,017
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Kolejnym aspektem analizy uczyniłam związek deklarowanego przez
gimnazjalistów poziomu zadowolenia z życia z umiejscowieniem szkoły, do
której uczęszczają. Uzyskane wyniki procentowe pozwalają tu na stwierdzenie, że istnieją różnice w rozkładzie otrzymanych wartości międzygrupowych. Okazało się bowiem, że najwyższy poziom satysfakcji z życia odczuwają uczniowie uczący się w szkołach wiejskich i w małych miasteczkach,
podczas gdy najwięcej uczniów niezadowolonych z życia i najmniej zadowolonych „powyżej normy” uczy się w szkołach dużego miasta (tabela 21).
Tabela 21. Poziom zadowolenia z życia badanych uczniów z uwzględnieniem lokalizacji
terytorialnej szkoły
Poziom zadowolenia z życia
Zadowoleni z życia

powyżej normy
w normie

Niezadowoleni z życia
Ogółem

Duże miasto

Średnie miasta

Wieś i miasteczka

n

%

n

%

n

%

59

26,2

60

32,8

77

36,8

140

62,2

106

57,9

117

56,0

26

11,6

17

9,3

15

7,2

225

100,0

183

100,0

209

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Pogłębiona analiza statystyczna z zastosowaniem testu chi2 pokazała jednak, że wspomniane różnice nie są istotne statystycznie (chi2 = 6,899, df = 4,
p = 0,141), co oznaczałoby, że trudno tu mówić o istnieniu powiązania między poziomem zadowolenia z życia a lokalizacją terytorialną szkoły. Jednakże biorąc pod uwagę rozkład częstości w poszczególnych grupach i poziom
prawdopodobieństwa popełnienia błędu, który w tym wypadku wyniósł
14% (w swoich badaniach korzystam z wartości krytycznej wyznaczającej
obszar o prawdopodobieństwie 5%), uważam, że warto zwrócić uwagę na
różnice, jakie się wyłaniają z odpowiedzi udzielanych przez uczniów z dużego miasta, średnich miast oraz wsi i miasteczek, i uwzględnić dokonane
wcześniej interpretacje różnic danych procentowych. Co za tym idzie, jest
to zagadnienie, które wymaga w przyszłości eksploracji, otrzymane wyniki
mogą bowiem wskazywać z pewną ostrożnością tendencję do istotności.
Na koniec pragnę zauważyć, że w wyniku przeprowadzonej analizy uzyskałam informacje wskazujące na istnienie związku pomiędzy samooceną
zdrowia respondentów a dokonaną przez nich oceną zadowolenia z życia:
korelacja Pearsona okazała się dodatnia i wyniosła r = 0,443, co można zinterpretować jako korelację na poziomie średnim. Wynik ten potwierdza zasadność zastosowania ich w moich badaniach jako wskaźników poczucia
dobrostanu psychofizycznego uczniów.
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5.2. Zasoby zdrowotne uczniów o charakterze
poznawczo-afektywnym
W diagnozie podmiotowych zasobów zdrowotnych uczniów o charakterze
poznawczo-afektywnym uwzględniłam ich przekonania na temat uwarunkowań zdrowia; poczucie kontroli nad własnym zdrowiem; znaczenie, jakie
przypisują zdrowiu jako wartości, oraz przekonania normatywne gimnazjalistów w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych (ich charakterystykę zamieściłam w rozdziale 4.3.2). Dokonując wyboru tych właśnie
składników osobowości młodych ludzi, kierowałam się przekonaniem, że
powinny one stanowić ważny przedmiot oddziaływań edukacyjnych szkoły.

5.2.1. Przekonania na temat uwarunkowań zdrowia
Analizę funkcjonujących w świadomości zdrowotnej uczniów przekonań
na temat atrybucji zdrowia oparłam na potwierdzonych empirycznie założeniach koncepcji „pól zdrowia” (Lalonde, 1974), w związku z czym postanowiłam zbadać, jakie znaczenie w warunkowaniu poziomu zdrowia człowieka przyznają gimnazjaliści czynnikom biologicznym, środowiskowym,
związanym ze stylem życia (behawioralnym) oraz z poziomem opieki medycznej.
Zestawienie wyniku generalnego dla tychże czynników pozwala stwierdzić, że uczniowie są przekonani co do ich roli w warunkowaniu zdrowia
człowieka, poziom ich wpływu określili bowiem jako duży w 56,7% i tylko
w 20,3% jako mały (tabela 22).
Tabela 22. Generalny poziom wpływu wyróżnionych grup czynników warunkujących zdrowie w ocenie respondentów oraz wartość współczynnika D : m
Poziom
wpływu

Czynniki zdrowia – biologiczne/behawioralne/środowiskowe/opieka medyczna

Bardzo duży

28,2%

Duży

28,5%

Średni

23,0%

Mały

11,2%

Bardzo mały
Ogółem

9,1%
100,0 %

Źródło: opracowanie własne.

D:m

2,79

Czynniki zdrowia – biologiczne/behawioralne/środowiskowe/opieka medyczna

Poziom
wpływu

56,7%

Duży

23,0%

Średni

20,3%

Mały

100,0%

Ogółem
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W tabeli 23 zestawiłam wyniki dla średnich i rang ze względu na znaczenie przypisywane przez respondentów poszczególnym czynnikom.
Tabela 23. Średnie wraz z rangą dla poszczególnych grup czynników warunkujących zdrowie
M

Ranga

Biologiczne

Grupa czynników

3,74

3

Behawioralne

3,90

2

Środowiskowe

3,24

4

Związane z poziomem opieki medycznej

3,97

1

Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając powyższe dane oraz wyniki określające oceniony przez
uczniów poziom wpływu poszczególnych grup czynników na zdrowie (tabela 24), mogę jednoznacznie stwierdzić, że w opinii gimnazjalistów największy wpływ na zdrowie ma poziom opieki medycznej, a następnie kolejno czynniki związane ze stylem życia, czynniki biologiczne i środowiskowe,
przy czym tym ostatnim przypisują najmniejsze znaczenie (tabela 25).
Tabela 24. Poziom wpływu poszczególnych grup czynników warunkujących zdrowie
w ocenie respondentów oraz współczynnik D : m
Poziom
wpływu

Czynniki
Czynniki beCzynniki śroOpieka
D:m
D:m
D:m
D:m
biologiczne
hawioralne
dowiskowe
medyczna

Bardzo duży

27,6%

39,1%

23,1%

36,9%

Duży

36,1%

31,8%

23,8%

36,5%

Średni

24,1%

16,7%

26,2%

Mały

8,0%

Bardzo mały

4,2%

7,0%

11,7%

4,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ogółem

5,26

5,4%

5,67

15,2%

1,74

18,4%
4,2%

8,95

Źródło: opracowanie własne

Tabela 25. Rangi dla poszczególnych grup czynników warunkujących zdrowie oraz współczynnik D : m
Grupa czynników

D:m

Ranga

Związane z poziomem opieki medycznej

8,95

1

Behawioralne

5,67

2

Biologiczne

5,26

3

Środowiskowe

1,74

4

Źródło: opracowanie własne.
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Uzyskane wyniki wskazują na specyficzny sposób wartościowania przez
gimnazjalistów czynników determinujących poziom zdrowia człowieka,
który zdecydowanie odbiega od potwierdzonych empirycznie założeń koncepcji „pól zdrowia” (Lalonde, 1974). Z jednej strony bowiem upatrują oni
największego udziału w warunkowaniu poziomu zdrowia wśród czynników związanych z jakością i dostępnością opieki medycznej, co wskazywałoby na funkcjonowanie w ich świadomości biomedycznego modelu zdrowia, z drugiej zaś w grupie pozostałych determinant na pierwszym miejscu
stawiają czynniki behawioralne wyrażające się rodzajem podejmowanych
przez jednostkę zachowań zdrowotnych. Jednocześnie uwarunkowaniom
biologicznym związanym z wyposażeniem genetycznym i konstytucyjnie
zdeterminowanym poziomem ogólnej odporności organizmu przyznają
zdecydowanie większe znaczenie w porównaniu z czynnikami związanymi
z fizycznym i psychospołecznym kontekstem środowiska życia (rysunek 6).

10,0
8,95
9,0
8,0
7,0
5,67
6,0

5,26
współczynnik (D : m)
średnia (M)

5,0
4,0
3,0

3,97

3,90

3,74
3,24

2,0

1,74

1,0
0,0
medyczne

behawioralne

biologiczne

środowiskowe

Rysunek 6. Średnie dla grup czynników warunkujących zdrowie oraz współczynnik D : m
Źródło: opracowanie własne.

Funkcjonowanie w świadomości gimnazjalistów błędnych przekonań
na temat atrybucji zdrowia potwierdza przeprowadzone przeze mnie porównanie procentowego udziału poszczególnych czynników w warunkowaniu zdrowia wyliczonego na podstawie wskazań respondentów, z opartym
na koncepcji Lalonde’a modelem teoretycznym opracowanym dla populacji polskiej (Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015) (tabela 26).
Czytelną ilustracją tego jest zestawienie grafów przedstawiających schemat
udziału poszczególnych pól zdrowia w warunkowaniu ogólnego poziomu
dobrostanu funkcjonujący w świadomości uczniów oraz określony w tym
modelu, zaprezentowane na rysunku 7.

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

144

Tabela 26. Zbiorcze dane dla poszczególnych grup uwarunkowań zdrowia wraz z założeniami przyjętej teorii
Grupa czynników

% wpływu czynnika
w opinii uczniów

M

% wpływu
czynnika
D:m

D:m

% wpływu czynnika
według założeń
teoretycznych

Biologiczne

74,9

3,74

5,26

24,0

20,0

Behawioralne

78,1

3,90

5,67

26,0

50,0

Środowiskowe

64,7

3,24

1,74

8,0

20,0

Związane z poziomem
opieki medycznej

79,4

3,97

8,95

42,0

10,0

–

–

2,79

100,0

100,0

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Udział czynników zdrowia według badań własnych

Udział czynników zdrowia według przyjętej teorii
20%

42%

24%
10%

8%

20%

50%

26%
biologiczne
środowiskowe

biologiczne
środowiskowe

behawioralne
opieka medyczna

behawioralne
opieka medyczna

Rysunek 7. Udział uwarunkowań zdrowia w kształtowaniu jego poziomu w opinii respondentów oraz w świetle przyjętej teorii
Źródło: opracowanie własne.

Kolejna analiza wykazała, że rangi przypisywane poszczególnym grupom
czynników nie różnicują badanych uczniów ze względu na płeć (tabela 27).
Tabela 27. Średnie wraz z rangą dla poszczególnych grup czynników warunkujących zdrowie z uwzględnieniem płci
Dziewczęta
Grupa czynników

Chłopcy

M

Ranga

M

Ranga

Biologiczne

3,73

3

3,77

3

Behawioralne

3,97

2

3,82

2

Środowiskowe

3,31

4

3,13

4

Związane z poziomem opieki medycznej

4,00

1

3,93

1

Źródło: opracowanie własne.
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Różnica zachodzi jednak, kiedy popatrzymy na dokonane przez uczniów
oceny przez pryzmat ulokowania terytorialnego szkoły, do której uczęszczają (tabela 28).
Tabela 28. Średnie wraz z rangą dla poszczególnych grup czynników warunkujących zdrowie z uwzględnieniem płci oraz ulokowania terytorialnego szkoły

Ranga

Wsie
i miasteczka

Ranga

Średnie
miasta

Ranga

Duże
miasto

Ranga

Chłopcy
Wsie
i miasteczka

Ranga

Średnie
miasta

Ranga

Grupa
czynników

Duże
miasto

Dziewczęta

Biologiczne

3,68

3

3,65

3

3,88

3

3,88

2

3,56

3

3,77

3

Behawioralne

3,79

2

4,03

1

4,10

2

3,68

3

3,83

2

3,95

1

Środowiskowe

3,34

4

3,20

4

3,42

4

3,20

4

3,11

4

3,08

4

Związane z poziomem opieki
medycznej

3,98

1

3,93

2

4,12

1

3,95

1

3,92

1

3,92

2

Źródło: opracowanie własne.

Można mianowicie dostrzec różnice w sposobie rangowania uwarunkowań zdrowia przez dziewczęta uczęszczające do szkół w średnich miastach
w stosunku do pozostałych gimnazjalistek objętych badaniami. Te pierwsze
przypisują bowiem największe znaczenie czynnikom związanym ze stylem
życia, podczas gdy pozycje rangowe u reszty dziewcząt są zbieżne z układem
rang w ujęciu generalnym. Jeszcze bardziej są w swoich opiniach zróżnicowani chłopcy: gimnazjaliści uczęszczający do szkół na wsiach i w miasteczkach przypisują największe znaczenie czynnikom behawioralnym, pozycje
rangowe u uczniów szkół w średnich miastach są zbieżne z układem rang
w ujęciu generalnym, a chłopcy uczący się w szkołach dużego miasta wyżej
od czynników behawioralnych stawiają czynniki natury biologicznej. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że w układzie rangowym wszystkich grup
wyróżnionych ze względu na płeć i lokalizację terytorialną szkoły najwyższe
bądź wysokie lokaty (pozycję pierwszą lub drugą) zajmują uwarunkowania
zdrowia związane z poziomem opieki medycznej, na pozycji najniższej zaś
lokują się czynniki środowiskowe.

5.2.2. Poczucie kontroli nad własnym zdrowiem
Do pomiaru umiejscowienia kontroli zdrowia u badanych uczniów zastosowałam Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla Dzieci (HLC) w wersji
opracowanej przez Z. Juczyńskiego (2001), a uzyskane wyniki zostały przeze
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mnie poddane analizie zarówno w ujęciu jednowymiarowym (wymiar zewnętrzny – wymiar wewnętrzny), jak i wielowymiarowym (wymiar wewnętrznego umiejscowienia kontroli zdrowia – wymiar zewnętrzny wpływ
innych – wymiar zewnętrzny wpływ przypadku). W pierwszym wypadku
ogólny wynik badania mógł się wahać w przedziale od 20 do 40 punktów,
w drugim zaś należało obliczać oddzielne wyniki dla każdej z podskal.
Rozpiętość wyników w poszczególnych podskalach mogła zajmować obszar od 0 do 9 punktów dla podskali wpływ innych, od 0 do 6 dla podskali wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia oraz od 0 do 5 punktów dla
podskali wpływ przypadku. Zgodnie z założeniami konstrukcji skali w interpretacji wyników przyjęłam, że im większa liczba uzyskanych przez respondenta punktów, tym jego przekonanie o wpływie danego czynnika na
zdrowie jest silniejsze.
Z as to s owan i e s k a l i j a ko n ar z ę d z i a w i e l ow y m i arowego
umożliwiło mi określenie umiejscowienia kontroli zdrowia w trzech wymiarach: wewnętrzne – wpływ innych – przypadek. W poniższej tabeli zestawiłam dane dla statystyki opisowej dla poszczególnych wymiarów poczucia
kontroli nad własnym zdrowiem w całej badanej próbie, które wskazują, że
w ujęciu generalnym wśród uczniów najbardziej nasilone jest przekonanie
o sprawowaniu osobistej kontroli nad zdrowiem (tabela 29).
Tabela 29. Parametry pomiaru poczucia kontroli nad własnym zdrowiem w badanej grupie
Kontrola wewnętrzna (N = 620)

Wpływ innych (N = 619)

Przypadek (N = 620)

M

SD

M

SD

M

SD

5,35

1,07

1,67

1,71

2,46

1,21

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Dane dotyczące nasilenia u badanych uczniów przekonań o stopniu
wpływu na ich zdrowie własnej osoby, innych osób oraz przypadku zilustrowałam w kolejnych tabelach (30, 31, 32). Nasilenie przekonań mierzone liczbą wskazań respondentów mieszczących się w poszczególnych wynikach punktowych (im wyższy wynik w podskali, tym silniejsze przekonanie
o wpływie na własne zdrowie) oznaczyłam kolorem – im mocniejszy, tym
więcej osób jest przekonanych o wpływie danego czynnika, w miarę zaś jak
kolor staje się coraz jaśniejszy, liczba osób zgadzających się z tą opinią maleje.
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Tabela 30. Rozkład częstości odpowiedzi dla podskali kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna

Liczba punktów

n

%

0

3

0,5

1

3

0,5

2

11

1,8

3

30

4,8

4

55

8,9

5

129

20,8

6

389

62,7

N

620

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 31. Rozkład częstości odpowiedzi dla podskali wpływ innych
Liczba punktów

Wpływ innych

n

%

0

176

28,4

1

175

28,2

2

107

17,3

3

74

12,0

4

59

9,5

5

11

1,8

6

8

1,3

7

5

0,8

8

2

0,3

9

2

0,3

N

619

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 32. Rozkład częstości odpowiedzi dla podskali przypadek

Przypadek

Źródło: opracowanie własne.

Liczba punktów

n

%

0

43

6,9

1

93

15,0

2

156

25,2

3

211

34,0

4

99

16,0

5

18

2,9

N

620

100,0
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Dalsza analiza umożliwiła mi sprawdzenie, w jaki sposób płeć badanych
uczniów oraz usytuowanie terytorialne szkoły, do której uczęszczają, różnicują ich przekonania w zakresie sprawowania kontroli nad własnym zdrowiem.
Celem sprawdzenia, czy dziewczęta i chłopcy różnią się w istotny sposób
między sobą w zakresie dysponowania przekonaniami o kontroli wewnętrznej nad zdrowiem, dokonałam porównania otrzymanych wyników na podstawie testu t-Studenta dla dwóch prób niezależnych. Analiza jednoznacznie
wykazała, że badane grupy nie różnią się między sobą. Uzyskane dane zamieściłam w tabeli 33.
Tabela 33. Miary dla podskali kontrola wewnętrzna wraz z testem t-Studenta dla dwóch
prób niezależnych (zmienna grupująca: płeć)

Płeć

Duże miasto
n = 226

Średnie
miasta
n = 185

Wsie
i miasteczka
n = 209

OGÓŁEM

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

5,14

1,222

5,45

1,023

5,59

,762

5,38

1,046

Chłopcy

4,92

1,384

5,45

,971

5,57

,717

5,29

1,109

Ogólny

5,04

1,299

5,45

1,005

5,58

,737

5,35

1,073

Kontrola
Dziewczęta
wewnętrzna

Źródło: opracowanie własne.

Test t

F = ,912
t = 1,053
df (616)
p = 0,293
ES
–

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Przekonania te różnicuje natomiast w sposób istotny statystycznie
miejsce ulokowania szkoły badanych uczniów, czego potwierdzeniem jest
otrzymany efekt wykorzystanego tu testu ANOVA: F = 15,405; df (2; 617);
p < 0,000. Dokonana w kolejnym etapie procedura porównań wielokrotnych
post hoc między poszczególnymi grupami w zakresie stopnia kontroli wewnętrznej pozwoliła na uchwycenie tych grup, w obrębie których wystąpiły istotne statystycznie różnice dotyczące badanej zmiennej60. W celu czytelniejszego porównywania i zaprezentowania rozkładów zredukowałam
rozpiętość skali do skali porządkowej, przyjmując następujące przedziały
punktowe dla stopnia nasilenia przekonania o sprawowaniu wewnętrznej
kontroli nad zdrowiem:
60
Kryterium doboru stosowanego do tego celu testu stanowiła otrzymana wartość statystyki sprawdzającej założenie o homogeniczności wariancji, czyli o podobnym rozproszeniu wyników wokół średniej w każdej z podgrup. Uzyskane wartości testu Levene’a wskazują,
iż należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą równość wariancji w badanych podgrupach:
test Levene’a = 18,84; df (2; 617); p < 0,000. Tym samym mając na względzie to, że zostało
złamane w tym wypadku założenie o jednorodności wariancji, przeprowadzając analizę post
hoc, posłużyłam się testem Gamesa-Hawella (liberalnym) oraz testem Tamhane’a (konserwatywnym). Wyniki przeprowadzonych analiz znajdują się w tabeli 3 w Aneksie.
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0–2 punkty – stopień niski;
3–4 punkty – stopień średni;
5–6 punktów – stopień wysoki.
Okazało się w sposób jednoznaczny, że różnice w przekonaniach na temat sprawowania osobistej kontroli nad własnym zdrowiem są istotne między uczniami uczęszczającymi do szkół w dużym mieście a pozostałymi
badanymi: nasilenie przekonania o sprawowaniu wewnętrznej kontroli nad
własnym zdrowiem jest zdecydowanie większe wśród uczniów uczęszczających do szkół wiejskich, w miasteczkach i w miastach średnich w stosunku
do uczniów ze szkół w dużym mieście; istotność jest mniejsza niż p < 0,01.
Nie dostrzega się natomiast różnic w tych przekonaniach między uczniami
uczęszczającymi do szkół na wsi oraz w średnich miastach (tabela 34).
Tabela 34. Rozkład częstości odpowiedzi dla podskali kontrola wewnętrzna z podziałem
na płeć i miejsce ulokowania szkoły
Dziewczęta

Kontrola wewnętrzna

Stopień nasilenia przekonania

Duże miasto n = 122

Średnie miasta n = 129

n

%

n

Wysoki

95

77,9

Średni

25

20,5

Niski

2

1,6

Wsie i miasteczka
n = 102

%

n

%

111

86,1

93

91,2

15

11,7

9

8,8

3

2,4

0

0,0

Chłopcy
Stopień nasilenia przekonania

Duże miasto n = 104

Średnie miasta n = 56

Wsie i miasteczka
n = 106

n

%

n

%

n

%

Wysoki

74

71,9

46

82,1

97

91,5

Średni

20

18,5

9

16,1

8

7,6

Niski

10

9,8

1

1,8

1

0,9

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych uzyskanych w podskali wpływ innych wykazała, że pomimo istnienia różnic w średnich między dziewczętami (M = 1,59; SD = 1,74)
i chłopcami (M = 1,76; SD = 1,67) zależność między płcią uczniów a ich
przekonaniami o wpływie na stan ich zdrowia innych osób jest nieistotna
statystycznie (tabela 35). Nie stwierdziłam też istotnej statystycznie zależności między opisywanymi przekonaniami a miejscem ulokowania szkoły, do
której uczęszczają gimnazjaliści61.
61

Analiza testem ANOVA wskazała, iż: F (2;616) = 1,67; p = 0,189. Istotność jest większa
niż założone 0,05, co oznacza, że pomiędzy tymi wariancjami nie ma istotnych różnic sta-
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Tabela 35. Miary dla podskali wpływ innych wraz z testem t-Studenta dla dwóch prób niezależnych (zmienna grupująca: płeć)

Płeć

Duże miasto
n = 226

Wsie
i miasteczka
n = 209

Średnie miasta
n = 185

OGÓŁEM

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

1,75

1,86

1,64

1,94

1,31

1,25

1,59

1,74

Chłopcy

1,88

1,67

1,75

1,59

1,71

1,73

1,78

1,67

Ogólny

1,81

1,77

1,68

1,83

1,51

1,52

1,67

1,71

Wpływ Dziewczęta
innych

Źródło: opracowanie własne.

Test t

F = ,203
t = 1,433
df (615)
p = 0,153
ES
–

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

W tabeli 36 zaprezentowałam wyniki otrzymane po zredukowaniu rozpiętości skali wpływ innych do skali porządkowej trzystopniowej, które potwierdzają powyższy wniosek.
Tabela 36. Rozkład częstości odpowiedzi dla podskali wpływ innych z podziałem na płeć
i miejsce ulokowania szkoły
Dziewczęta

Wpływ innych

Stopień nasilenia przekonania

Duże miasto n = 122
n

%

Średnie miasta n = 128
n

%

Wsie i miasteczka
n = 103
n

%

Wysoki

4

3,3

2

1,6

0

0

Średni

16

13,1

15

11,7

8

7,9

Niski

102

83,6

111

86,7

95

92,1

Chłopcy
Stopień nasilenia przekonania

Duże miasto n = 104
n

%

Średnie miasta n = 56
n

%

Wsie i miasteczka
n = 106
n

%

Wysoki

1

1,0

0

0,0

2

1,9

Średni

16

15,5

9

16,1

14

13,2

Niski

87

83,5

47

83,9

90

84,9

Źródło: opracowanie własne.

tystycznie. Wyniki przeprowadzonych analiz umieszczone zostały w tabeli 4 znajdującej się
w Aneksie.
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Brak jest także istotnych statystycznie różnic, jeżeli weźmiemy pod uwagę płeć badanych uczniów i ich przekonania o tym, że na poziom ich własnego zdrowia mają wpływ zdarzenia związane z losem i przypadkiem, co
potwierdzają wyniki testu t-Studenta, jakie uzyskałam z analizy podskali
przypadek (t (1,864) = 616; p = 0,063) (tabela 37).
Tabela 37. Miary dla podskali przypadek wraz z testem t-Studenta dla dwóch prób niezależnych (zmienna grupująca: płeć)

Przypadek

Płeć

Duże miasto
n = 226

Średnie miasta
n = 185

Wsie i miasteczka
n = 209

OGÓŁEM

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Dziewczęta

2,66

1,177

2,53

1,146

2,42

1,181

2,54

1,167

Chłopcy

2,59

1,332

2,05

1,212

2,29

1,163

2,36

1,254

Ogólny

2,62

1,249

2,38

1,184

2,35

1,172

2,46

1,21

Źródło: opracowanie własne.

Test t

F = 1,610
t = 1,864
df (616)
p = 0,063
ES
–

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Można jednakże uznać, że zachodzi tu statystyczna różnica między
dziewczętami a chłopcami uczącymi się w szkołach zlokalizowanych w średnich miastach: dziewczęta osiągają wyższe wyniki (M = 2,53; SD = 1,146)
niż chłopcy (M = 2,05; SD = 1,212)62. Analiza danych uzyskanych w omawianej podskali wykazała również istotną statystycznie zależność między
przekonaniami respondentów a lokalizacją terytorialną szkoły, do której
uczęszczają: uczniowie ze szkół w dużym mieście mają generalnie najsilniej utrwalone przekonanie o wpływie przypadku na własne zdrowie w porównaniu z ich rówieśnikami ze szkół z mniejszych miejscowości63. Wyniki

62

Istotną statystycznie różnicę wykazał wynik testu Manna-Whitneya, który został przeprowadzony jako odpowiednik testu t-Studenta ze względu na złamane założenia o równoliczności grup. Istotność wyniosła p = 0,013. Dziewczęta uzyskały większą średnią rang
(Mrang1 = 99,19) niż chłopcy (Mrang2 = 78,77).
63
Wyniki testu jednorodności wariancji ANOVA ukazują, że różnica średnich wyników
w porównywanych grupach jest istotna statystycznie: F = 3,235; df (2; 617); p < 0,04. Tym
samym raport z testu jednorodności wariancji pozwala przyjąć hipotezę zerową zakładającą
równość wariancji (test Levene’a = 0,222; df (2; 617); p = 0,801). Porównania post hoc przeprowadziłam za pomocą testu Scheffego i testu Tukeya HSD. Istotne statystycznie różnice dotyczą każdego z testów na poziomie p < 0,05.
Wyniki przeprowadzonych analiz umieściłam w tabeli 5 znajdującej się w Aneksie.
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otrzymane po zredukowaniu rozpiętości skali przypadek do skali porządkowej trzystopniowej zaprezentowałam w tabeli 38.
Tabela 38. Rozkład częstości odpowiedzi dla podskali przypadek z podziałem na płeć
i miejsce ulokowania szkoły
Dziewczęta

Wpływ przypadku

Poziom

Kraków n = 122

Średnie miasta n = 129

Wsie i miasteczka n = 102

n

%

n

%

n

%

Wysoki

27

22,1

27

20,9

18

17,6

Średni

74

60,7

77

59,7

62

60,8

Niski

21

17,2

25

19,4

22

21,6

Chłopcy
Poziom

Kraków n = 103
n

Średnie miasta n = 56

%

n

Wsie i miasteczka n = 106

%

n

%

Wysoki

25

24,3

4

7,1

16

15,1

Średni

57

55,3

33

58,9

64

60,4

Niski

21

20,4

19

33,9

26

24,5

Źródło: opracowanie własne.

Z as to s ow an i e s k a l i j a ko n ar z ę d z i a j e d n ow y m i arowe go
umożliwiło mi określenie umiejscowienia kontroli zdrowia gimnazjalistów
w wymiarze wewnętrznym/zewnętrznym (W-Z). Biorąc pod uwagę, że ogólny wynik badania mógł się wahać od 20 do 40 punktów mogę stwierdzić, że
uzyskany średni wynik (M = 35,13; SD = 2,78) wskazuje na skłanianie się
uczniów do przekonania o sprawowaniu przez siebie osobistej kontroli nad
własnym zdrowiem (tabela 39). Rozkład danych dla całej skali W-Z zilustrowałam na rysunku 8.
Tabela 39. Miary rozproszenia i tendencji centralnej w odniesieniu do kontroli zdrowia
analizowanej w wymiarze wewnętrzno-zewnętrznym (W-Z)
Umiejscowienie kontroli zdrowia w wymiarze
wewnętrzno-zewnętrznym
(N = 621)

Źródło: opracowanie własne.

M

SD

Me

Mo

35,13

2,78

35

35

M (średnia), SD (odchylenie standardowe),
Me (Mediana), Mo (Modalna)
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18,0
15,5

16,0

14,8

15,0

13,4

14,0
12,0

10,8

10,0
8,4
8,0
6,0

4,8

4,8

3,7

4,0
2,0

1,0

3,1

2,1

1,6
0,8

0,3
0,0
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Rysunek 8. Procentowy rozkład odpowiedzi na skali kontroli zdrowia analizowanej w wymiarze wewnętrzno-zewnętrznym
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza nie wykazała istnienia różnic między dziewczętami i chłopcami w umiejscowieniu kontroli wewnętrzno-zewnętrznej na
poziomie istotnym statystycznie (tabela 40), pozwoliła mi natomiast stwierdzić, że umiejscowienie kontroli zdrowia różnicuje grupy uczniów wyróżnione ze względu na lokalizację szkoły, do której uczęszczają (tabela 41).
Tabela 40. Miary dla kontroli W-Z wraz z testem t-Studenta dla dwóch prób niezależnych
(zmienna grupująca: płeć)
Płeć
Kontrola
W-Z

M

SD

Test t

ES

Dziewczęta

35,167

2,7967

Chłopcy

35,064

2,7786

F = ,212; t = ,456;
df (617); p = 0,649

–

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 41. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla jednowymiarowej skali lokalizacji kontroli zdrowia

Płeć

Duże miasto n = 227

Lokalizacja
kontroli
zdrowia
Dziewczęta
W-Z
Chłopcy
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

M

SD

Średnie miasto n = 185
M

SD

Wsie i miasteczka
n = 209
M

SD

34,68

2,93

35,35

2,45

35,51

2,98

34,32

3,10

35,59

2,57

35,51

2,39

34,53

3,01

35,43

2,48

35,52

2,69

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)
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Okazało się mianowicie, że uczniowie ze szkół z dużego miasta są mniej
zdecydowani w swoich przekonaniach o sprawowaniu osobistej kontroli nad
własnym zdrowiem w porównaniu z pozostałymi grupami badanych. Uzyskany wynik jest istotny statystycznie przy p < 0,0164.

5.2.3. Pozycja zdrowia w systemie wartości
W celu określenia znaczenia, jakie nadają badani uczniowie zdrowiu w kontekście innych wartości, posłużyłam się Listą Wartości Osobistych (LWO)
w opracowaniu Z. Juczyńskiego (2001), która umożliwia wybór pięciu –
w opinii respondentów najważniejszych w ich życiu – spośród przedstawionych na skali dziewięciu symboli szczęścia oraz pięciu z dziesięciu uwzględnionych w niej wartości, a następnie uporządkowanie dokonanych wyborów
według przyznawanego im stopnia ważności. Wśród ujętych w skali symboli
szczęścia znalazło się „dobre zdrowie”, a jedną z przedstawionych do wyboru wartości było „dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna”.
Analiza wyników uzyskanych na skali symboli szczęścia wykazała, że
wśród najczęś ciej w y bieranych przez uczniów znalazły się kolejno: życie pełne przygód i podróży, wykonywanie ulubionej pracy/zawodu, dobre
zdrowie oraz udane życie rodzinne (tabela 42).
Gdy jednak respondenci mieli dokonać o ceny z n acz en i a uwzględnionych na skali symboli szczęścia, okazało się, że wśród pięciu dla nich najważniejszych na pierwszym miejscu znalazło się udane życie rodzinne, po
nim na równi dobre zdrowie i duży krąg przyjaciół, a w następnej kolejności
wykonywanie ulubionej pracy/zawodu, sukcesy w nauce/pracy oraz bycie
potrzebnym dla innych ludzi. Dobre warunki materialne, życie pełne przygód/podróży oraz sława i popularność ulokowały się natomiast poza pięciostopniowym rankingiem (tabela 43).

64

Wyniki testu jednorodności wariancji ANOVA ukazują, że różnica średnich wyników
w porównywanych grupach jest istotna statystycznie: F = 10,670; df (2; 619); p < 0,000. Dokonane na kolejnym etapie analizy porównanie wielokrotne post hoc między poszczególnymi
grupami w zakresie lokalizacji kontroli zdrowia pozwoliło na uchwycenie tych grup, w obrębie których faktycznie wystąpiły istotne statystycznie różnice dotyczące badanej zmiennej.
Kryterium doboru zastosowanego do tego celu testu stanowiła otrzymana wartość statystyki
sprawdzającej założenie o homogeniczności wariancji, czyli o podobnym rozproszeniu wyników wokół średniej w każdej z podgrup. Uzyskane wartości testu Levene’a wskazują, iż należy
odrzucić hipotezę zerową zakładającą równość wariancji: test Levene’a = 7,868; df (2; 619);
p < 0,000. Tym samym mając na względzie to, że zostało złamane w tym wypadku założenie
o jednorodności wariancji, przeprowadzając analizę post hoc, posłużyłam się odpowiednimi
testami – wyniki przeprowadzonych analiz umieściłam w tabeli 6 znajdującej się w Aneksie.
Uzyskany wynik jest istotny statystycznie przy p < 0,01.
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Tabela 42. Symbole szczęścia osobistego z rozkładem pięciu pierwszych wyborów (rang)
Symbole szczęścia
Duży krąg przyjaciół
Udane życie rodzinne

Ranga (wybór w %)
1

2

3

4

5

9,2

12,7

16,5

21,6

17,8

7,5

8,2

9,7

22,6

36,2

Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu

13,6

15,5

13,9

7,1

4,4

Sukcesy w nauce, pracy

13,3

13,2

15,0

8,0

3,1

Dobre zdrowie

7,5

15,0

17,6

19,8

18,1

10,3

13,0

12,3

10,4

7,8

Dobre warunki materialne

15,0

11,5

8,3

4,9

4,4

Życie pełne przygód, podróży

18,5

9,4

5,4

3,8

5,6

5,1

1,6

1,2

1,7

2,6

Bycie potrzebnym dla innych ludzi

Sława, popularność

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 43. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem generalnym oraz rangą dla danego
symbolu szczęścia
Symbole szczęścia

Odpowiedzi
∑n

%

Ranga generalna

Duży krąg przyjaciół

447

15,6

2

Udane życie rodzinne

484

16,9

1

Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu

313

10,9

3

Sukcesy w nauce, pracy

302

10,5

4

Dobre zdrowie

448

15,6

2

Bycie potrzebnym dla innych ludzi

310

10,8

5

Dobre warunki materialne

253

8,8

6

Życie pełne przygód, podróży

245

8,5

7

70

2,4

8

2872

100,0

Sława, popularność
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Znaczenie, jakie gimnazjaliści przypisują zdrowiu, wiążąc je z osobistym szczęściem, zmienia się jednak, jeżeli uwzględnimy płeć respondentów. Okazuje się, że w układzie rangowym symboli szczęścia chłopców
dobre zdrowie znalazło się wyżej (ranga 2) niż posiadanie dużego kręgu
przyjaciół (ranga 3), podczas gdy w przypadku dziewcząt kolejność rang
dla tych symboli jest odwrotna – dobre zdrowie lokuje się tu na trzeciej pozycji (tabela 44).
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Tabela 44. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem oraz rangą dla danego symbolu
szczęścia ze względu na płeć respondenta
Dziewczęta
Symbole szczęścia

Odpowiedzi

Chłopcy
Odpowiedzi

Ranga

∑n

%

Duży krąg przyjaciół

269

16,0

Udane życie rodzinne

284

16,9

Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu

176

Sukcesy w nauce, pracy

170

Ranga

∑n

%

2

177

14,9

3

1

199

16,8

1

10,5

5

137

11,5

4

10,1

6

131

11,0

5
2

Dobre zdrowie

258

15,4

3

189

15,9

Bycie potrzebnym dla innych ludzi

197

11,7

4

112

9,4

7

Dobre warunki materialne

134

8,0

8

119

10,0

6

Życie pełne przygód, podróży

156

9,3

7

89

7,5

8

35

2,1

9

35

2,9

9

1679

100,0

1188

100,0

Sława, popularność
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Wyłączono braki z danymi

Pozycji dobrego zdrowia jako symbolu szczęścia nie różnicuje natomiast
ulokowanie terytorialne szkoły, do której uczęszczają badani. Warto jednak
zaznaczyć, że kolejność rang przypisywanych pozostałym symbolom szczęścia przez uczniów dużego miasta, średnich miast oraz wsi i miasteczek jest
znacząco odmienna (tabela 45).
Tabela 45. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem oraz rangą dla danego symbolu
szczęścia ze względu na ulokowanie terytorialne szkoły
Symbole szczęścia

Duże miasto

Średnie miasta

Wsie i miasteczka

∑n

%

Ranga

∑n

%

Ranga

∑n

%

Ranga

Duży krąg przyjaciół

165

16,0

1

130

15,0

2

152

15,6

3

Udane życie rodzinne

159

15,4

2

151

17,4

1

174

17,8

1

Wykonywanie ulubionej pracy,
zawodu

105

10,2

5

103

11,9

3

105

10,8

5

Sukcesy w nauce, pracy

107

10,4

4

93

10,7

5

102

10,5

6

Dobre zdrowie

159

15,4

2

130

15,0

2

159

16,3

2

Bycie potrzebnym dla innych
ludzi

102

9,9

6

101

11,6

4

107

11,0

4

Dobre warunki materialne

108

10,5

3

74

8,5

6

71

7,3

8

89

8,6

7

68

7,8

7

88

9,0

7

36

3,5

8

17

2,0

8

17

1,7

9

1030

100,0

867

100,0

975

100,0

Życie pełne przygód, podróży
Sława, popularność
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza wyników uzyskanych na skali wartości osobistych wykazała natomiast, że wśród najczęś ciej w y bieranych przez uczniów wskazań dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna znalazły się na pozycji czwartej
po takich wartościach, jak odwaga i stanowczość, radość i zadowolenie oraz
inteligencja i bystrość umysłu, zaś wartością najczęściej wskazywaną na piątej pozycji było udane życie rodzinne (tabela 46).
Tabela 46. Kategorie wartości osobistych z rozkładem pięciu pierwszych wyborów (rang)
Kategorie wartości
Miłość, przyjaźń

Ranga (wybór w %)
1

2

3

4

5

9,0

4,9

5,2

12,2

60,3

Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna

11,7

12,4

15,1

24,5

11,4

Poczucie humoru, dowcip

14,1

14,5

11,8

8,9

3,3

Inteligencja, bystrość umysłu

9,2

11,3

18,2

10,8

5,5

Wiedza, mądrość

7,5

11,3

14,2

8,5

2,9

Radość, zadowolenie

9,7

18,2

15,6

12,5

4,2

Odwaga, stanowczość

16,5

11,9

7,6

8,3

2,8

Dobroć, delikatność

8,9

8,0

6,8

8,5

2,6

Łagodny wygląd zewnętrzny, prezencja

6,4

3,8

3,1

2,6

1,9

Bogactwo, majątek

7,0

3,7

2,4

3,3

5,0

Źródło: opracowanie własne.

Analiza o c eny zna c z e n i a nadawanego przez respondentów poszczególnym wartościom pokazała jednak, że dobre zdrowie, sprawność fizyczna
i psychiczna zajmują w ujęciu generalnym drugą pozycję po miłości i przyjaźni, przy czym jego średnia wartość dość znacznie odbiega od średniego
wyniku dla najważniejszych dla uczniów wartości. Wartość zdrowia zdecydowanie wyprzedza natomiast pozostałe znaczące dla uczniów wartości, to
jest kolejno: radość i zadowolenie, inteligencję i bystrość umysłu, poczucie
humoru i dowcip, odwagę i stanowczość, dobroć i delikatność, bogactwo
i majątek oraz ładną prezencję (tabela 47).
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Tabela 47. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem generalnym oraz rangą dla kategorii wartości osobistych
Odpowiedzi

Kategorie wartości osobistych

∑n

Miłość, przyjaźń

Ranga
generalna

%

528

18,3

1

Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna

432

15,0

2

Poczucie humoru, dowcip

302

10,5

5

Inteligencja, bystrość umysłu

317

11,0

4

Wiedza, mądrość

256

8,9

7

Radość, zadowolenie

346

12,0

3

Odwaga, stanowczość

271

9,4

6

Dobroć, delikatność

200

6,9

8

Łagodny wygląd zewnętrzny, prezencja

103

3,6

10

Bogactwo, majątek

123

4,3

9

2878

100,0

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazują dane zawarte w tabelach 48 i 49, płeć ani lokalizacja terytorialna szkoły, do której uczęszczają badani uczniowie, nie różnicują znaczenia, jakie jest przez nich nadawane wartości zdrowia. Wyniki te upoważniają mnie do stwierdzenia, że zdrowie zajmuje wysoką, drugą pozycję
w układzie rangowym wartości całej badanej próby.
Tabela 48. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem oraz rangą dla wartości osobistych
ze względu na płeć respondenta
Dziewczęta
Kategorie wartości osobistych

Odpowiedzi
∑n

%

Miłość, przyjaźń

323

19,4

Dobre zdrowie, sprawność fizyczna
i psychiczna

241

Poczucie humoru, dowcip

Chłopcy
Ranga

Odpowiedzi

Ranga

∑n

%

1

204

16,9

1

14,4

2

190

15,8

2

171

10,2

5

130

10,8

5
4

Inteligencja, bystrość umysłu

180

10,8

4

137

11,4

Wiedza, mądrość

135

8,1

8

121

10,0

6

Radość, zadowolenie

203

12,2

3

142

11,8

3

Odwaga, stanowczość

152

9,1

6

119

9,9

7

Dobroć, delikatność

147

8,8

7

52

4,3

9

Łagodny wygląd zewnętrzny, prezencja

66

4,0

9

37

3,1

10

Bogactwo, majątek

51

3,1

10

72

6,0

8

1669

100,0

1204

100,0

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 49. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem oraz rangą dla wartości osobistych
ze względu na miejsce ulokowania szkoły
Kategorie wartości
osobistych

Duże miasto

Średnie miasta

Wsie i miasteczka

∑n

%

Ranga

∑n

%

Ranga

∑n

%

Ranga

Miłość, przyjaźń

183

17,7

1

163

18,9

1

182

18,5

1

Dobre zdrowie, sprawność
fizyczna i psychiczna

150

14,5

2

127

14,8

2

155

15,8

2

Poczucie humoru, dowcip

116

11,2

4

78

9,1

5

108

11,0

4

Inteligencja, bystrość umysłu

100

9,7

5

113

13,1

3

104

10,6

5

97

9,4

7

69

8,0

8

90

9,2

7

127

12,3

3

108

12,5

4

111

11,3

3

Wiedza, mądrość
Radość, zadowolenie
Odwaga, stanowczość

98

9,5

6

72

8,4

7

101

10,3

6

Dobroć, delikatność

62

5,9

8

73

8,5

6

65

6,6

8

Łagodny wygląd zewnętrzny,
prezencja

44

4,2

10

32

3,7

9

27

2,7

10

Bogactwo, majątek

58

5,6

9

26

3,0

10

39

4,0

9

1035

100,0

861

100,0

982

100,0

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

5.2.4. Przekonania normatywne w zakresie stosowania substancji
psychoaktywnych
Przekonania normatywne gimnazjalistów w zakresie stosowania substancji
psychoaktywnych określiłam, opierając się na ich opinii na temat skali zjawiska palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków wśród ich
rówieśników z klasy i w gronie ich bliskich kolegów oraz na podstawie ich
deklaracji dotyczących stopnia aprobaty tych zachowań.
Uzyskane informacje pozwalają na stwierdzenie, że według badanych
uczniów używanie substancji psychoaktywnych przez ich rówieśników jest
zjawiskiem rozpowszechnionym. Z analizy częstości wskazań w ujęciu generalnym wynika, że jedynie średnio co czwarty respondent jest przekonany,
że znana mu osoba w jego wieku nie pali papierosów i/lub nie pije alkoholu,
a aż jedna piąta badanych sądzi, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami. Opinie te są zróżnicowane, gdy weźmiemy pod uwagę stopień zażyłości
badanych z osobami, których zachowania oceniają. Okazuje się bowiem, że
zarówno palenie papierosów, picie alkoholu, jak i używanie narkotyków to
w opinii badanych gimnazjalistów zjawiska bardziej powszechne wśród osób,
które traktują jako swoich bliskich kolegów, to jest wśród tych rówieśników
z klasy oraz spoza szkoły, z którymi pozostają w bardziej zażyłych i częstych
kontaktach. Odsetek respondentów oceniających stosowanie substancji psychoaktywnych jako zjawisko bardzo powszechne („robi tak większość”)
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w gronie kolegów w stosunku do procentowej liczby wskazań odnoszących
się do grona osób z ich klasy wyniósł w przypadku palenia papierosów, picia
alkoholu oraz używania narkotyków odpowiednio: 16,6 do 12,0; 22,5 do 17,6
oraz 2,9 do 1,1. Opinie te rozkładają się podobnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę płeć badanych. Warto tu jednak podkreślić dużo większe różnice w opiniach chłopców na temat skali używania narkotyków oraz palenia papierosów przez ich kolegów oraz przez osoby z klasy w stosunku do przekonań
dziewcząt na ten temat: odsetek chłopców, którzy wskazali, że „większość”
rówieśników z porównywanych grup używa narkotyków oraz pali papierosy
wyniósł odpowiednio 3,8 do 1,1 oraz 16,2 do 9,8, a w przypadku dziewcząt
odpowiednio 2,3 do 1,1 oraz 16,7 do 13,6 (tabela 50).
Tabela 50. Częstości odpowiedzi na pytania dotyczące używania przez rówieśników substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem płci (%)
PYTANIA
Ile osób w Twojej klasie pali
czasami papierosy?

Ilu spośród Twoich kolegów
pali czasami papierosy?

Ile osób w Twojej klasie pije
czasami alkohol?

Ilu spośród Twoich kolegów
pije czasami alkohol?

Chłopcy

Ogółem

% z n w warstwie

% z n w warstwie

% z n w warstwie

Większość

13,6

9,8

12,0

Kilkoro

63,7

64,5

64,1

Nikt

22,7

25,7

23,9

Większość

16,7

16,2

16,6

Kilkoro

60,1

58,5

59,3

Nikt

23,2

25,3

24,1

Większość

16,4

19,2

17,6

Kilkoro

59,5

54,7

57,5

Nikt

24,1

26,0

24,9

Większość

22,9

21,5

22,5

Kilkoro

51,8

48,3

50,2

Nikt

25,2

30,2

27,3

1,1

1,1

1,1

17,0

11,7

14,7

81,8

87,2

84,1

Ile osób w Twojej klasie uży- Większość
wa czasami narkotyków?
Kilkoro
Nikt
Ilu spośród Twoich kolegów
używa czasami narkotyków?

Dziewczęta

Większość

2,3

3,8

2,9

Kilkoro

18,2

14,8

16,9

Nikt

79,5

81,4

80,2

Źródło: opracowanie własne.

Interesująco przedstawia się też rozkład odpowiedzi przy uwzględnieniu
lokalizacji terytorialnej szkoły, do której uczęszczają respondenci. Okazuje
się bowiem, że proporcja odsetka uczniów, którzy sądzą, że większość ich
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bliskich kolegów pali papierosy oraz pije alkohol, w stosunku do procentowego udziału tych, którzy twierdzą, że zjawisko to ma miejsce w ich klasie,
analizowana dla szkół w średnich miastach (odpowiednio dla papierosów
i alkoholu 13,0 do 3,8 oraz 16,2 do 9,2) oraz we wsiach i miasteczkach (17,6
do 10,0 oraz 26,7 do 19,5), jest zdecydowanie większa niż w przypadku,
gdy analizujemy ją dla wskazań respondentów ze szkół dużego miasta (odpowiednio 18,8 do 20,5 oraz 23,7 do 22,8). Oznaczałoby to, że środowisko
klasy szkolnej w szkołach wiejskich oraz w małych miasteczkach i średnich
miastach rozpatrywane pod kątem skali palenia papierosów i picia alkoholu przez uczniów jest zdecydowanie bardziej korzystne w stosunku do szkół
wielkomiejskich. Sytuacja przedstawia się natomiast inaczej w odniesieniu
do zjawiska używania narkotyków. W tym wypadku bowiem analizowana
proporcja jest zdecydowanie wyższa w przypadku wskazań respondentów
ze szkół wielkomiejskich (5,8 do 1,8) w stosunku do gimnazjalistów uczących się w średnich miastach (1,1 do 0,5) oraz we wsiach i miasteczkach
(1,4 do 1,0) (tabela 51).
Tabela 51. Częstości odpowiedzi na pytania dotyczące używania przez rówieśników substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem lokalizacji terytorialnej szkoły (%)
Pytania
Ile osób w Twojej klasie pali
czasami papierosy?

Ilu spośród Twoich kolegów
pali czasami papierosy?

Ile osób w Twojej klasie pije
czasami alkohol?

Ilu spośród Twoich kolegów
pije czasami alkohol?

Wsie i miasteczka

% z n w warstwie

% z n w warstwie

% z n w warstwie

20,5

3,8

10,0

Kilkoro

60,3

66,5

66,2

Nikt

19,2

29,7

23,8

Większość

18,8

13,0

17,6

Kilkoro

57,6

60,0

60,5

Nikt

23,7

27,0

21,9

Większość

22,8

9,2

19,5

Kilkoro

54,5

61,1

57,6

Nikt

22,8

29,7

22,9

Większość

23,7

16,2

26,7

Kilkoro

46,0

54,6

51,0

Nikt

30,4

29,2

22,4

Nikt

Źródło: opracowanie własne.

Średnie miasto

Większość

Ile osób w Twojej klasie uży- Większość
wa czasami narkotyków?
Kilkoro
Ilu spośród Twoich kolegów
używa czasami narkotyków?

Duże miasto

Większość

1,8

0,5

1,0

20,1

9,7

13,4

78,1

89,7

85,2

5,8

1,1

1,4

Kilkoro

15,2

19,7

16,3

Nikt

79,0

79,2

82,3
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Stopień aprobaty uczniów dla stosowania przez ich rówieśników substancji psychoaktywnych okazał się największy w przypadku spożywania
alkoholu: stwierdzenie „aprobuję to” wybrało w ujęciu generalnym 9,2%
badanych. Palenie papierosów akceptuje 5,8% respondentów, a używanie
narkotyków aż 4,1% badanych. Warto też zauważyć, że dla co piątego badanego gimnazjalisty (21,9%) używanie przez jego kolegów narkotyków jest
obojętne. Trzeba także podkreślić, że aprobata picia alkoholu oraz używania
narkotyków jest aż dwukrotnie większa u chłopców (odpowiednio 12,5%
oraz 6,1% wskazań) w stosunku do dziewcząt (odpowiednio 6,8% oraz 2,6%
wskazań) (tabela 52).
Tabela 52. Częstości odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia aprobaty używania przez
rówieśników substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem płci (%)
Pytania
Jak odnosisz się do
palenia papierosów
przez Twoich rówieśników?

Aprobuję to.

Jak odnosisz się do
picia alkoholu przez
Twoich rówieśników?

Aprobuję to.

Dziewczęta

Chłopcy

Ogółem

% z n w warstwie % z n w warstwie % z n w warstwie
4,6

7,6

5,8

Jest mi to obojętne.

40,2

47,7

43,3

Nie aprobuję tego.

55,3

44,7

50,8

6,8

12,5

9,2

Jest mi to obojętne.

45,6

54,0

49,3

Nie aprobuję tego.

47,6

33,6

41,5

2,6

6,1

4,1

19,4

25,4

21,9

78,1

68,6

74,0

Jak odnosisz się do
Aprobuję to.
używania narkotyków
Jest mi to obojętne.
przez Twoich rówieśNie aprobuję tego.
ników?

Źródło: opracowanie własne.

Niezwykle czytelny okazał się rozkład odpowiedzi w tej kwestii, gdy
uwzględniłam lokalizację szkoły, w której uczą się respondenci. Wskazuje
on wyraźnie, że najmniej uczniów aprobujących stosowanie substancji psychoaktywnych wywodzi się ze środowiska średnich miast (w odniesieniu
do palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków dane wyniosły odpowiednio 3,8%, 6,5% i 3,3%), najwyższy natomiast stopień aprobaty
dla tego zjawiska ma miejsce w szkołach dużego miasta (odpowiednio 6,7%,
11,6% i 4,9%), którym w odniesieniu do palenia papierosów dorównują
szkoły wiejskie (6,7%) (tabela 53).
Zgodnie z koncepcją wyjaśniającą formowanie się przekonań normatywnych, postrzeganie przez jednostkę skali danego zjawiska w gronie osób dla
niej znaczących ma związek ze stopniem jego aprobaty. Analiza zależności
między postrzeganiem przez respondentów skali palenia papierosów, picia
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alkoholu i używania narkotyków przez ich kolegów oraz osoby z klasy szkolnej a stopniem akceptacji tych zachowań określona przeze mnie za pomocą
korelacji Spearmana wykazała, że w badanej próbie zachodzi między nimi
korelacja na poziomie średnim: waha się ona od 0,2 do 0,5465.
Tabela 53. Częstości odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia aprobaty używania przez
rówieśników substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem lokalizacji terytorialnej
szkoły (%)
Pytanie
Jak odnosisz się do palenia papierosów przez
Twoich rówieśników?

Aprobuję to.

Duże miasto

Średnie miasto

Wieś i miasteczka

%

%

%

6,7

3,8

6,7

Jest mi to obojętne.

49,1

39,3

40,7

Nie aprobuję tego.

44,2

56,8

52,6

Jak odnosisz się do picia Aprobuję to.
alkoholu przez Twoich
Jest mi to obojętne.
rówieśników?
Nie aprobuję tego.
Jak odnosisz się do uży- Aprobuję to.
wania narkotyków przez
Jest mi to obojętne.
Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

11,6

6,5

9,1

53,1

44,0

49,8

35,3

49,5

41,1

4,9

3,3

3,8

31,3

15,8

17,2

63,8

80,9

78,9

Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do zjawiska aprob at y p a l e n i a p api e ro s ów okazało
się, że znacząca większość uczniów, którzy ją zadeklarowali, to osoby przekonane, że wśród ich rówieśników palą wszyscy bądź przynajmniej kilkoro. Należy przy tym podkreślić, że w grupach uczniów aprobujących palenie i oceniających jednocześnie, że spośród ich rówieśników palą „wszyscy”, aprobata
dla tego zjawiska jest większa, gdy ocena ta dotyczy ich kolegów (58,3%), aniżeli wtedy, gdy odnosi się ona do osób z klasy (44,4%) – różnica wynosi tu
13,9 punktu procentowego. Różnice te potwierdził również przeprowadzony
test chi2, który jest istotny statystycznie, a miara siły związku, którą określono
wielkością V Cramera, jest na poziomie średnim (tabela 54).
Przeprowadzona przeze mnie analiza z uwzględnieniem lokalizacji terytorialnej szkoły, do której uczęszczają respondenci, wykazała, że w szkołach
wielkomiejskich oraz umiejscowionych na terenie wsi i miasteczek poziom
aprobaty dla palenia przez rówieśników jest tym wyższy, im większe jest
przekonanie uczniów na temat rozpowszechnienia tegoż zjawiska zarówno
wśród bliskich kolegów, jak i osób z klasy. Prawidłowości tej nie zaobserwowałam natomiast u gimnazjalistów ze szkół w średnich miastach.
65

Korelacje Spearmana zestawiono w tabelach 7, 8 i 9, które znajdują się w Aneksie.
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Tabela 54. Stosunek do palenia papierosów a percepcja skali tego zjawiska w całej badanej próbie
Stosunek do papierosów
Ile osób w Twojej
klasie pali czasami
papierosy?

Jak odnosisz się do palenia papierosów przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

8,6%

44,4%

12,3%

Kilkoro

62,0%

50,0%

60,7%

Nikt

29,4%

5,6%

Ogółem

313
100,0%

36
100,0%

26,9%
349
100,0%

2

Chi = 41,194, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,344
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pali czasa- Kilkoro
mi papierosy?
Nikt
Ogółem

5,8%

8,3%

11,2%

59,4%

33,3%

56,7%

34,8%
313
100,0%

58,3%
36
100,0%

32,1%
349
100,0%

Chi2 = 90,820, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,510

Źródło: opracowanie własne.

Różnice w opisanych przekonaniach potwierdził również przeprowadzony test chi2, który jest istotny statystycznie, a miara siły związku jest na poziomie średnim (tabele 55, 56, 57).
Tabela 55. Stosunek do palenia papierosów a percepcja skali zjawiska wśród uczniów
szkół dużego miasta
Duże miasto
Ile osób w Twojej
klasie pali czasami
papierosy?

Jak odnosisz się do palenia papierosów przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

15,2%

53,3%

20,2%

Kilkoro

63,6%

40,0%

60,5%

Nikt

21,2%

6,7%

Ogółem

99
100,0%

15
100,0%

19,3%
114
100,0

Chi2 = 12,043, df = 2, p < 0,002, V Cramera = 0,325
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pali czasa- Kilkoro
mi papierosy?
Nikt

8,1%

60,0%

14,9%

56,6%

26,7%

52,6%

35,4%

13,3%

Ogółem

99

15

100,0%
2

Chi = 27,706, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,493

Źródło: opracowanie własne.

100,0%

32,5%
114
100,0%

Podmiotowe zasoby zdrowotne gimnazjalistów

165

Tabela 56. Stosunek do palenia papierosów a percepcja skali zjawiska wśród uczniów
szkół ze średnich miast
Średnie miasta
Ile osób w Twojej
klasie pali czasami
papierosy?

Jak odnosisz się do palenia papierosów przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

5,8%

0,0%

5,4%

Kilkoro

56,7%

85,7%

58,6%

Nikt

37,5%

14,3%

36,0%

Ogółem

104
100,0%

Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pali czasaKilkoro
mi papierosy?
Nikt
Ogółem

7
100,0%

111
100,0%

2,9%

42,9%

5,4%

58,7%

57,1%

58,6%

38,5%

0,0%

36,0%

104
100,0%

7
100,0%

111
100,0%

Ze względu na małą liczebność osób akceptujących palenie n = 7, zrezygnowano z przeprowadzania
testu chi2 .
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 57. Stosunek do palenia papierosów a percepcja skali zjawiska wśród uczniów
szkół ze wsi i miasteczek
Wsie i miasteczka
Ile osób w Twojej
klasie pali czasami
papierosy?

Jak odnosisz się do palenia papierosów przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

5,5%

57,1%

11,3%

Kilkoro

65,5%

42,9%

62,9%

Nikt

29,1%

0,0%

25,8%

Ogółem

110
100,0%

14
100,0%

124
100,0%

Chi2 = 34,464, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,527
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pali czasaKilkoro
mi papierosy?
Nikt
Ogółem

6,4%

64,3%

12,9%

62,7%

28,6%

58,9%

30,9%
110
100,0%

7,1%
14
100,0%

28,2%
124
100,0%

2

Chi = 37,238, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,548

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników dotyczących a kc ept ac j i pi ci a a l koholu przez rówieśników wykazała natomiast, że poziom aprobaty dla picia jest tym wyż-
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szy, im większe jest przekonanie gimnazjalistów na temat rozpowszechnienia tegoż zjawiska w gronie ich bliskich kolegów. Prawidłowość tę można
zauważyć zarówno w środowisku wielkomiejskim, jak i w średnich miastach
oraz na wsiach i w miasteczkach. Otóż wysokiemu odsetkowi uczących się
w nich gimnazjalistów akceptujących picie alkoholu, a zarazem twierdzących, że spośród ich kolegów „wszyscy piją alkohol” (odpowiednio 61,5%;
66,7%; 57,9%), towarzyszy mniejszy udział procentowy tych, którzy akceptują picie, ale sądzą przy tym, że spośród ich kolegów „pije jedynie kilkoro”
(odpowiednio 26,9%; 33,3%; 31,6%).
Opisane zależności potwierdził test chi2 w wypadku uczniów szkół wielkomiejskich oraz z miast średnich, który okazał się istotny statystycznie,
przy czym miara siły związku jest tu na poziomie średnim. Ponadto w przypadku uczniów z miast średnich w odniesieniu do zmiennej „picie alkoholu przez kolegów” siłę związku można nawet zinterpretować jako dużą
(V = 0,6) (tabele 58, 59).
Tabela 58. Stosunek do picia alkoholu a akceptacja tego zjawiska wśród uczniów szkół
dużego miasta
Duże miasto
Ile osób w Twojej
klasie pije czasami
alkohol?

Jak odnosisz się do picia alkoholu przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

11,4%

38,5%

18,1%

Kilkoro

57,0%

50,0%

55,2%

Nikt

31,6%

11,5%

26,7%

Ogółem

79
100,0%

26
100,0%

105
100,0%

2

Chi = 11,059, df = 2, p < 0,004, V Cramera = 0,325
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pije czasaKilkoro
mi alkohol?
Nikt

10,1%

61,5%

22,9%

41,8%

26,9%

38,1%

48,1%

11,6%

Ogółem

79

26

100,0%

100,0%

39,0%
105
100,0%

2

Chi = 30,451, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,539

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast w przypadku analizy zmiennych testem chi2 w grupie uczniów
ze szkół wiejskich i z miasteczek związek między postrzeganiem przez nich
skali omawianego zjawiska a jego aprobatą okazał się istotny statystycznie
jedynie w przypadku zmiennej „koledzy piją czasem alkohol” (chi2 = 21,4);
miara siły związku jest tu na poziomie średnim (V = 0,4) (tabela 60).
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Tabela 59. Stosunek do picia alkoholu a akceptacja tego zjawiska wśród uczniów szkół ze
średnich miast
Średnie miasta
Ile osób w Twojej
klasie pije czasami
alkohol?

Jak odnosisz się do picia alkoholu przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

4,4%

41,7%

8,7%

Kilkoro

53,8%

50,0%

53,4%

Nikt

Ogółem

41,8%
91
100,0%

8,3%
12

37,9%
103

100,0%

100,0%

4,4%

66,7%

11,7%

53,8%

33,3%

51,5%

41,8%

0,0%

36,8%

Chi2 = 20,012, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,441
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pije czasa- Kilkoro
mi alkohol?
Nikt
Ogółem

91
100,0%

12
100,0%

103
100,0%

2

Chi = 41,165, z poprawką Yatesa, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,632

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 60. Stosunek do picia alkoholu a akceptacja tego zjawiska wśród uczniów szkół
wiejskich
Wsie i miasteczka
Ile osób w Twojej
klasie pije czasami
alkohol?

Jak odnosisz się do picia alkoholu przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

16,3%

36,8%

20,0%

Kilkoro

51,2%

47,4%

50,5%

Nikt

32,5%

15,8%

29,5%

Ogółem

86

19

105

100,0%

100,0%

100,0%

2

Chi = 4,817, df = 2
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pije czasa- Kilkoro
mi alkohol?
Nikt

11,6%

57,9%

20,0%

50,0%

31,6%

46,7%

38,4%

10,5%

Ogółem

86

19

100,0%

100,0%

33,3%
105
100,0%

Chi2 = 21,408, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,452

Źródło: opracowanie własne

Okazało się także, że w grupach uczniów aprobujących picie alkoholu i oceniających jednocześnie, że spośród ich rówieśników piją „wszyscy”,
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aprobata dla tego zjawiska jest zdecydowanie większa, gdy ocena ta dotyczy ich kolegów (61,4%), aniżeli wtedy, gdy odnosi się ona do osób z klasy
(38,6%), a różnica wynosi tu aż 22,8 punktu procentowego. Potwierdził to
również przeprowadzony test chi2, który jest istotny statystycznie, a miara
siły związku jest na poziomie średnim (tabela 61).
Tabela 61. Stosunek do picia alkoholu a percepcja skali tego zjawiska w całej badanej
próbie
Jak odnosisz się do picia alkoholu przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.
Ile osób w Twojej
klasie pije czasami
alkohol?

Aprobuję to.

Ogółem

Wszyscy

10,5%

38,6%

15,7%

Kilkoro

53,9%

49,1%

53,0%

Nikt

35,5%

12,3%

31,3%

Ogółem

256
100,0%

57
100,0%

313
100,0%

2

Chi = 31,691, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,318
Ilu spośród Twoich Wszyscy
kolegów pije czasaKilkoro
mi alkohol?
Nikt
Ogółem

8,6%

61,4%

18,2%

48,8%

29,8%

45,4%

42,6%
256
100,0%

8,8%
57
100,0%

36,4%
313
100,0%

Chi2 = 89,735, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,535

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie odmienne prawidłowości zaobserwowałam w odniesieniu do zjawiska uży wani a narkot y ków. W tym wypadku okazało się bowiem, że niemal połowa respondentów aprobujących używanie narkotyków
(48%) to osoby twierdzące, że nikt z grona ich rówieśników ich nie zażywa
(tabela 65).
Niezwykle interesujących danych dostarczyła też analiza różnic w przekonaniach uczniów dotyczących używania narkotyków przez rówieśników
w przekroju środowiskowym. Wyniki pokazały, że jakkolwiek uczniowie
ze szkół dużego miasta twierdzący, że nikt spośród ich rówieśników nie ma
kontaktu z narkotykami, w umiarkowanym stopniu akceptują ich używanie
(zadeklarowało tak 27,3% respondentów przekonanych, że nikt w klasie nie
używa narkotyków, oraz 36,4% sądzących, że nie zażywają narkotyków ich
najbliżsi koledzy) (tabela 62), to respondenci dysponujący takimi samymi
przekonaniami na temat skali omawianego zjawiska uczący się w szkołach
zlokalizowanych w środowiskach wiejskich oraz w małych i średnich mia-
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stach wyrazili bardzo pozytywny stosunek do stosowania narkotyków (odpowiednio w szkołach średniego miasta 66,7% i 50%, a w szkołach wiejskich
i ulokowanych w miasteczkach 62,5% i 62,5%) (tabele 63, 64).
Tabela 62. Stosunek do używania narkotyków a akceptacja tego zjawiska wśród uczniów
szkół dużego miasta
Duże miasto
Ile osób w Twojej Wszyscy
klasie używa czaKilkoro
sami narkotyki?
Nikt
Ogółem

Jak odnosisz się do używania narkotyków przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Aprobuję to.

Ogółem

2,1%

9,1%

2,6%

14,7%

63,6%

18,2%

83,2%

27,3%

79,2%

143
100,0%

11
100,0%

154
100,0%

2

Chi = 25,336 z poprawką Yatesa, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,406
Ilu spośród
Twoich kolegów
używa czasami
narkotyków?

Wszyscy

2,1%

27,2%

3,9%

Kilkoro

10,5%

36,4%

12,3%

Nikt

87,4%

36,4%

83,8%

Ogółem

143
100,0%

11
100,0%

154
100,0%

2

Chi = 19,420 z poprawką Yatesa, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,355

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 63. Stosunek do używania narkotyków a akceptacja tego zjawiska wśród uczniów
szkół w średnich miastach
Średnie miasta
Ile osób w Twojej Wszyscy
klasie używa cza- Kilkoro
sami narkotyki?
Nikt
Ogółem

Jak odnosisz się do używania narkotyków przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Ogółem

Ogółem

0,0%

6,1%

33,3%

7,1%

93,2%

66,7%

92,3%

148
100,0%

Ilu spośród
Twoich kolegów
używa czasami
narkotyków?

Aprobuję to.

0,7%

6
100,0%

0,6%

154
100,0%

Wszyscy

0,7%

0,0%

0,7%

Kilkoro

15,8%

50,0%

17,1%

Nikt

83,5%

50,0%

82,2%

148
100,0%

6
100,0%

154
100,0%

Ze względu na złamane założenia testu chi2 zrezygnowano z jego przeprowadzenia (n = 6).
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 64. Stosunek do używania narkotyków a akceptacja tego zjawiska wśród uczniów
ze szkół wiejskich i w miasteczkach
Wsie i miasteczka
Ile osób w Twojej Wszyscy
klasie używa czaKilkoro
sami narkotyki?
Nikt
Ogółem

Jak odnosisz się do używania narkotyków przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.

Ogółem

0,7%

0,0%

0,5%

9,1%

37,5%

10,5%

90,2%

62,5%

89,0%

164
100,0%

Ilu spośród
Twoich kolegów
używa czasami
narkotyków?

Aprobuję to.

8
100,0%

172
100,0%

Wszyscy

0,6%

12,5%

1,2%

Kilkoro

12,2%

25,0%

12,8%

Nikt

87,2%

62,5%

86,0%

Ogółem

164
100,0%

8
100,0%

172
100,0%

Ze względu na złamane założenia testu chi2 zrezygnowano z jego przeprowadzenia (n = 8).
Źródło: opracowanie własne.

W ujęciu generalnym, podobnie jak w wypadku aprobaty palenia oraz
picia alkoholu, w grupach uczniów aprobujących używanie narkotyków
i oceniających jednocześnie, że spośród ich rówieśników „wszyscy” je zażywają, aprobata dla tego zjawiska jest większa, gdy ocena ta dotyczy ich kolegów (16,0%), aniżeli wtedy, gdy odnosi się ona do osób z klasy (4,0%) – różnica wynosi tu 13,9 punktów procentowych. Opisane zależności potwierdził
przeprowadzony test chi2, który jest istotny statystycznie, aczkolwiek siła
związku jest tu słabsza niż w wypadku zależności dotyczących palenia papierosów i spożywania alkoholu (tabela 65).
Tabela 65. Stosunek do używania narkotyków a percepcja skali tego zjawiska w całej badanej próbie
Jak odnosisz się do używania narkotyków przez Twoich rówieśników?
Nie aprobuję tego.
Ile osób w Twojej Wszyscy
klasie używa czaKilkoro
sami narkotyki?
Nikt
Ogółem

Ogółem

1,1%

4,0%

1,2%

9,9%

48,0%

11,9%

89,0%

48,0%

86,9%

455
100,0%

2

Aprobuję to.

Chi = 35,167, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,271

25
100,0%

480
100,0%
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171

Wszyscy

1,1%

16,0%

1,9%

Kilkoro

12,8%

36,0%

14,0%

Nikt

86,1%

48,0%

84,1%

Ogółem

453
100,0%

25
100,0%

478
100,0%

Chi2 = 41,105, df = 2, p < 0,000, V Cramera = 0,293

Źródło: opracowanie własne.

Wykazane powyżej prawidłowości wskazują zatem, że zależność między stopniem aprobaty gimnazjalistów dla stosowania substancji psychoaktywnych a ich przekonaniami na temat rozpowszechnienia tego zjawiska
w środowisku rówieśniczym przedstawia się odmiennie w wypadku spożywania alkoholu i palenia papierosów w stosunku do używania narkotyków.
W przypadku narkotyków aprobata uczniów dla ich zażywania ma bowiem
zdecydowanie mniejszy związek z ich przekonaniami na temat dużej skali
tego zjawiska wśród kolegów niż w odniesieniu do alkoholu i palenia papierosów. Uzyskane wyniki pokazały też wyraźnie, że najbliższe grono koleżanek/kolegów wywiera większą siłę społecznego wpływu na formowanie się
przekonań normatywnych młodzieży w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych w stosunku do pozostałych rówieśników.

5.3. Kompetencje społeczne uczniów
Ocenę kompetencji społecznych badanych gimnazjalistów przeprowadziłam przy użyciu Kwestionariusza Kompetencji Społecznych w wersji przeznaczonej do badania uczniów szkół średnich (Matczak, 2001). Narzędzie
to umożliwiło mi określenie poziomu kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach intymnych, to jest związanych z bliskimi
kontaktami interpersonalnymi (KKS-I), w sytuacjach ekspozycji społecznej
(KKS-ES) oraz w sytuacjach wymagających asertywności (KKS-A). Rezultaty badania ujmowałam w formie wyników cząstkowych informujących
o poziomie poszczególnych kompetencji.
Odniesienie wyników surowych przeliczonych na skalę stenową do
norm stenowych dla uczniów szkół średnich w wieku 15–19 lat (Matczak,
2001, s. 60–61) umożliwiło mi określenie poziomu poszczególnych kompetencji w całej badanej grupie oraz w grupach wyróżnionych ze względu na
płeć i lokalizację terytorialną szkoły, do której uczęszczają badani.
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła mi stwierdzić, że w ujęciu generalnym jedynie niespełna co czwarty uczeń wykazuje wysoki poziom ba-
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danych kompetencji, przy czym największy odsetek respondentów (27,0%)
dysponuje wysokim poziomem kompetencji warunkujących efektywność
zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej, a stosunkowo najmniej uczniów wykazało się wysokim poziomem kompetencji przydatnych w sytuacjach związanych z bliskimi kontaktami interpersonalnymi. U co trzeciego
gimnazjalisty poziom kompetencji można określić jako przeciętny, a poziom niski wykazuje ok. 40% badanych (tabela 66)
Tabela 66. Poziom poszczególnych kompetencji społecznych w badanej grupie (N = 619)
Wynik

KKS – I

KKS – ES

n

%

n

KKS – A
%

n

%

Wysoki

128

20,7

167

27,0

160

25,8

Przeciętny

237

38,3

201

32,5

195

31,5

Niski

254

41,0

251

40,5

264

42,7

N

619

100,0

619

100,0

619

100,0

Źródło: opracowanie własne.

W celu dokonania porównania otrzymanych wyników średnich pod kątem istotności różnic między dziewczętami i chłopcami zastosowałam test
t-Studenta dla dwóch grup niezależnych. Dokładne rezultaty uzyskane na
podstawie wykorzystanej statystyki ujęłam w tabeli 67.
Przeprowadzona analiza nie wykazała istnienia różnic między płciami
w zakresie kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach
intymnych oraz ekspozycji społecznej. Płeć różnicuje tu natomiast kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających
asertywności: dziewczęta osiągnęły wyższy wynik (M = 5,18; SD = 2,01) niż
chłopcy (M = 4,83; SD = 2,24); wynik ten jest istotny statystycznie.
Tabela 67. Różnice między dziewczętami a chłopcami w poszczególnych kompetencjach
Kompetencje

M

SD

Test istotności

ES

Kobieta

4,80

1,856

Mężczyzna

5,05

2,175

F = 5,376;
t = –1,520;
df (617); p < 0,129

–

Kompetencje warunkujące efektywKobieta
ność zachowań w sytuacjach ekspozyMężczyzna
cji społecznej

5,06

2,255

5,23

2,333

F = ,127; t = –,934;
df(617); p < 0,351

–

Kompetencje warunkujące efektywKobieta
ność zachowań w sytuacjach wymagaMężczyzna
jących asertywności

5,18

2,010

4,83

2,239

Kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach
intymnych

Źródło: opracowanie własne.

Płeć respondenta

F = 4,158;
t = 1,913; df (617); 0,16
p < 0,050

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)
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W przypadku testowania zmiennej efektywność zachowań w sytuacjach
intymnych ze względu na płeć i lokalizację szkoły (tabele 68, 69) okazało się,
że nie ma istotnych różnic między trzema wariancjami w grupach. Analiza testem ANOVA wskazała, iż: F (2; 615) = 2,471; p = 0,085. Istotność jest
tu większa niż założone 0,05, co oznacza, że między wyróżnionymi grupami
nie ma różnic istotnych statystycznie66.
Tabela 68. Poziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach intymnych ze względu na płeć i lokalizację szkoły
KKS – I
Dziewczęta
Wynik

Średnie
miasta

Duże miasto

Chłopcy
Wsie i miasteczka

Średnie
miasta

Duże miasto

Wsie i miasteczka

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Wysoki

28

23,0

24

18,6

16

15,5

22

21,4

5

8,9

33

31,1

Przeciętny

41

33,6

49

38,0

51

49,5

34

33,0

23

41,1

39

36,8

Niski
N

53

43,4

56

43,4

36

35,0

47

45,6

28

50,0

34

32,1

122

100,0

129

100,0

103

100,0

103

100,0

56

100,0

106

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 69. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach intymnych

Płeć

Kompetencje warunkujące efektywność
zachowań w sytua- Dziewczęta
cjach intymnych
Chłopcy
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Duże miasto
n = 227
M

SD

Średnie miasta
n = 185
M

SD

Wsie i miasteczka
n = 209
M

SD

4,75

1,952

4,86

1,856

4,79

1,758

4,93

2,102

4,41

1,817

5,50

2,331

4,83

2,020

4,72

1,851

5,15

2,094

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Wyniki uzyskane w odniesieniu do kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej analizowane tabelarycznie
z uwzględnieniem płci respondentów oraz lokalizacji środowiska szkolnego
wskazują, że ich poziom jest zdecydowanie wyższy wśród uczniów ze szkół
w średnich miastach, miasteczkach i wsiach w porównaniu ze stopniem ich
wykształcenia u gimnazjalistów ze szkół wielkomiejskich (tabele 70, 71).
66

Dokładne wyniki analizy statystycznej znajdują się w Aneksie w tabeli 10.

174

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

Tabela 70. Poziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej ze względu na płeć i lokalizację szkoły
KKS – ES
Dziewczęta
Wynik

Duże miasto

Średnie
miasta

Chłopcy
Wsie i miasteczka

Średnie
miasta

Duże miasto

Wsie i miasteczka

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Wysoki

28

23,0

39

30,2

27

26,2

19

18,4

16

28,6

38

35,8

Przeciętny

36

29,5

40

31,0

37

35,9

39

37,9

14

25,0

35

33,0

Niski
N

58

47,5

50

38,8

39

37,9

45

43,7

26

46,4

33

31,2

122

100,0

129

100,0

103

100,0

103

100,0

56

100,0

106

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 71. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji
społecznej

Płeć
Kompetencje warunkujące efektywność
zachowań w sytuaDziewczęta
cjach ekspozycji
Chłopcy
społecznej
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Duże miasto
n = 227

Średnie miasta
n = 185

Wsie i miasteczka
n = 209

M

SD

M

SD

M

SD

4,80

2,225

5,18

2,303

5,20

2,224

4,88

2,157

4,95

2,666

5,72

2,246

4,84

2,190

5,11

2,414

5,46

2,245

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Prawidłowość tę potwierdził wynik przeprowadzonej analizy statystycznej. Zastosowany tu test ANOVA (F = 4,083; df (2; 616); p < 0,000) wykazał,
że lokalizacja szkoły różnicuje wyróżnione grupy uczniów w sposób istotny
statystycznie. Dokładna analiza danych uzyskanych za pomocą testu porównań post hoc pokazała, że uczniowie uczęszczający do szkół na wsi osiągnęli
generalnie najwyższy wynik w zakresie omawianej kompetencji, który jest
istotny statystycznie na poziomie p < 0,0567.
Nie stwierdziłam natomiast istotnych różnic między trzema wariancjami
w grupach w wypadku testowania zmiennej kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności (tabele 72, 73).
Analiza testem ANOVA wykazała, iż: F (2; 616) = 1,304; p = 0,272, istotność
67
Dokładną analizę statystyczną przeprowadzoną za pomocą testu Scheffego, Tukeya jak
i Bonferroniego zamieściłam w tabeli 11 w Aneksie. Na podstawie raportu wielokrotnych porównań można stwierdzić, że istotne statystycznie różnice dotyczą każdego z testów na poziomie p < 0,05.
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zaś jest tu większa niż założone 0,05, co oznacza, że pomiędzy wyróżnionymi grupami nie ma różnic istotnych statystycznie68.
Tabela 72. Poziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności ze względu na płeć i lokalizację szkoły
KKS – A
dziewczęta
Wynik

Duże miasto

Średnie
miasta

Chłopcy
Wsie
Duże miasto
i miasteczka

Średnie
miasta

Wsie
i miasteczka

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Wysoki

32

26,2

30

23,2

30

29,1

26

25,2

8

14,3

34

32,1

Przeciętny

43

35,3

41

31,8

32

31,1

32

31,1

21

37,5

26

24,5

Niski
N

47

38,5

58

45,0

41

39,8

45

43,7

27

48,2

46

43,4

122

100,0

129

100,0

103

100,0

103

100,0

56

100,0

106

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 73. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności

Płeć
Kompetencje warunkujące efektywność
zachowań w sytuaDziewczęta
cjach wymagających
Chłopcy
asertywności
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Duże miasto
n = 227

Średnie miasta
n = 185

Wsie i miasteczka
n = 209

M

SD

M

SD

M

SD

5,27

1,954

5,01

2,010

5,29

2,080

4,86

1,981

4,45

2,311

5,06

2,421

5,08

1,972

4,84

2,115

5,17

2,257

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Uzyskane wyniki pozwalają mi zatem twierdzić, że gimnazjaliści dysponują dość niskim poziomem kompetencji społecznych. Uczniowie ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych mają przy tym zdecydowanie lepiej
ukształtowane kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacji
ekspozycji społecznej w stosunku do ich kolegów z dużego miasta, a w ujęciu generalnym poziom kompetencji społecznych warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności jest wyższy
u dziewcząt.

68

Dokładne wyniki analizy statystycznej znajdują się w Aneksie w tabeli 12.
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5.4. Dyskusja wyników
W zaprezentowanych powyżej analizach uwzględniłam samoocenę zdrowia
i zadowolenia z życia gimnazjalistów, ich przekonania na temat uwarunkowań zdrowia oraz stopnia sprawowanej przez siebie kontroli nad zdrowiem,
stopień doceniania przez uczniów zdrowia jako wartości, przekonania normatywne w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych oraz poziom
kompetencji społecznych, jakimi dysponują.
Badania wykazały, że w ujęciu ogólnym uczniowie są zadowoleni ze swojego zdrowia i jednocześnie deklarują wysoki poziom satysfakcji z życia.
Potwierdzona tu została, wykazana także w innych badaniach (Jasiniewska,
Brzezińska, 2001), zależność między stanem zdrowia a poziomem zadowolenia z życia. Uzyskany wynik należy uznać za wysoce satysfakcjonujący, jak
pokazują bowiem liczne badania, dobre samopoczucie młodzieży sprzyja jej
prawidłowemu rozwojowi oraz korzystnemu postrzeganiu środowiska psychospołecznego swojej szkoły i przystosowaniu do niej, a zarazem zmniejsza
ryzyko podejmowania zachowań problemowych oraz nasilenia niektórych
biopsychicznych czynników ryzyka pogorszenia/utraty zdrowia, w tym słabej empatii, niskiego poczucia własnej wartości czy niskiej tolerancji na frustrację (Jasiniewska, Brzezińska, 2001; Mazur, Małkowska, Woynarowska-Sołdan, 2003; Nansook, 2004). Okazało się ponadto, że samoocena zdrowia
i zadowolenia z życia wypada korzystniej wśród chłopców, na co zwracają
też uwagę inni autorzy (Jodkowska, 2006; Jopkiewicz, Przychodni, Jopkiewicz, Krzystanek, 2011, s. 115–116; Tabak, 2012), podkreślając jednocześnie
potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na dziewczęta jako grupę dysponującą mniejszym poziomem tych zasobów, a tym samym bardziej narażoną na
pogorszenie zdrowia i pojawianie się trudności rozwojowych.
Obraz zasobów podmiotowych o charakterze poznawczo-afektywnym
był u młodzieży bardzo zróżnicowany.
Korzystnie przedstawiał się emocjonalny aspekt ich postawy wobec własnego zdrowia. Okazało się, że, podobnie jak w innych badaniach prowadzonych wśród młodzieży szkolnej i studenckiej (Roman, 1998; Denek, 1999;
Jedliński, 2000), zdrowie znalazło się wśród najczęściej wybieranych przez
uczniów wartości i w rankingu tym lokowało się na czwartej pozycji. Jeszcze wyższą pozycję zyskało ono, gdy gimnazjaliści dokonywali oceny znaczenia w ich życiu najbardziej cenionych wartości. Znalazło się tam bowiem
w ujęciu generalnym na pozycji drugiej, zarazem zdecydowanie wyprzedzając pozostałe znaczące dla nich wartości. Nie jest przy tym zaskoczeniem, że
uzyskana w badaniach średnia wartość zdrowia dość znacznie odbiega od
średniej odpowiadającej randze miłości i przyjaźni, które w opinii respondentów są dla nich wartościami najważniejszymi, podobne wyniki uzyskano bowiem także w badaniach prowadzonych na zbliżonej pod względem
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wieku populacji w innym regionie Polski (por. Juczyński, Ogińska-Bulik,
2006). W świetle badań innych autorów wskazujących na dodatnią korelację
między wartościowaniem zdrowia przez młodych ludzi a podejmowaniem
przez nich zachowań korzystnych dla zdrowia (Weiss, Larsen, 1990; Łuczak,
2004) uzyskany wynik należy uznać za wysoce satysfakcjonujący.
Za pozytywny należy też uznać wynik wskazujący, iż zdecydowana
większość respondentów skłania się do przekonania o sprawowaniu osobistej kontroli nad własnym zdrowiem. Jak wykazali bowiem Weiss i Larsen
(1990), czynnik ten w powiązaniu z wysokim wartościowaniem zdrowia
sprzyja podejmowaniu przez młodzież aktywności prozdrowotnej. Niepokojąco przedstawiają się natomiast wyniki obrazujące treść przekonań normatywnych gimnazjalistów w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych oraz ich przekonania na temat atrybucji zdrowia.
W piśmiennictwie podkreśla się, że sposób postrzegania przez młodzież
skali stosowania substancji psychoaktywnych przez ich rówieśników wpływa na stopień akceptacji tegoż zjawiska, co z kolei ma związek z kształtowaniem się subiektywnych norm w zakresie podejmowania przez nią takiej aktywności (Szymańska, 2000; Ostaszewski, 2003). W badaniach wykazałam
statystycznie istotną zależność między przekonaniami uczniów na temat
rozpowszechnienia palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków a aprobatą dla tych zachowań, co potwierdza opisaną wyżej prawidłowość. Okazało się jednak, że przekonania respondentów na temat popularności picia alkoholu i palenia papierosów w środowisku rówieśniczym
zdecydowanie odbiegają od rzeczywistej skali tego zjawiska. Wyniki ostatniej serii badań HBSC przeprowadzonych w roku 2010 dowodzą, że 78,9%
młodzieży w wieku 15–16 lat nie pali papierosów69 (Kowalewska, 2012),
a badania własne pokazały, że jedynie co czwarty uczeń jest przekonany, że
jego koledzy nie palą. Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do
przekonań na temat picia alkoholu. Średnio jedynie co czwarty respondent
wskazał, że znane mu osoby w jego wieku nie piją alkoholu, podczas gdy
z badań HBSC wynika, że odsetek osób w wieku 15–16 lat, które w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie nigdy nie piły piwa, wina
i wódki, wynosi odpowiednio 31,4; 52,7 i 50,9, a tych, które piły rzadko –
42,3; 40,0 i 35,7 (Gajewski, 2012). W odniesieniu do kwestii zażywania narkotyków treść przekonań normatywnych badanych gimnazjalistów w zakresie skali zjawiska w środowisku rówieśniczym jest zgodna z wynikami
reprezentatywnych badań młodzieży 15-letniej70. Niepokoi tu natomiast to,
69

Młodzież odpowiadała na pytanie: Jak często obecnie palisz papierosy?, i miała do wyboru cztery kategorie odpowiedzi: codziennie; co najmniej 1 raz w tygodniu, ale nie codziennie; rzadziej niż 1 raz w tygodniu; nie palę wcale (Kowalewska, 2012).
70
Wyniki badań HBSC przeprowadzonych w Polsce w roku 2010 w części dotyczącej
używania marihuany lub haszyszu przez młodzież 15-letnią wskazują, że 83,8% uczniów nigdy ich nie używało w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie (Dzielska, 2012).
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że aczkolwiek stopień aprobaty respondentów dla podejmowania tego zachowania okazał się najniższy w stosunku do palenia czy też picia alkoholu,
to aż co piąty gimnazjalista stwierdził, że używanie narkotyków przez kolegów jest dla niego obojętne i, co więcej, niemal połowa respondentów aprobujących używanie narkotyków jest przeświadczona, że wśród ich rówieśników zjawisko to nie występuje.
Krytycznie należy ocenić treść przekonań badanych gimnazjalistów na
temat atrybucji zdrowia. Przypisywanie przez nich największego znaczenia
uwarunkowaniom związanym z opieką medyczną, której ponadto przyznali
prawie dwukrotnie większe znaczenie niż czynnikom behawioralnym związanym ze stylem życia, wskazuje na funkcjonowanie w świadomości uczniów biomedycznego modelu zdrowia. Jest to zgodne z tym, że uczniowie
przypisali marginalne znaczenie czynnikom natury środowiskowej, nie dostrzegając tym samym istnienia systemowych powiązań między holistycznie rozumianym zdrowiem a środowiskiem fizycznym i psychospołecznym,
w ramach którego jest ono kształtowane.
Niezbyt korzystnie przedstawia się też obraz zasobów zdrowotnych
gimnazjalistów w ich aspekcie behawioralno-kompetencyjnym. Badania
wykazały bowiem, że uczniowie dysponują niezbyt wysokim poziomem
kompetencji społecznych. Najlepiej pod tym względem przedstawiają się
te ich umiejętności, które są przydatne w sytuacjach ekspozycji społecznej,
najgorzej zaś radzą sobie w sytuacjach związanych z bliskimi kontaktami
interpersonalnymi. Płeć okazała się tu czynnikiem różnicującym w sposób
istotny statystycznie umiejętność asertywności, a wyższy jej poziom wykazały dziewczęta. Wynik ten odbiega od uzyskanego w innych badaniach
z zastosowaniem tego samego narzędzia badawczego, w których wyższym
poziomem asertywności wykazali się chłopcy, w tym przypadku opisana
przez autorkę zależność nie była jednak istotna statystycznie (Łagocka,
2011).
W diagnozie podmiotowych zasobów zdrowotnych gimnazjalistów
uwzględniłam ponadto lokalizację terytorialną szkoły, do której uczęszczają
respondenci. Uzyskane tu wyniki w zakresie samooceny zdrowia i satysfakcji z życia wykazały, że najniższym poziomem dobrostanu psychofizycznego dysponuje młodzież dużego miasta. Potwierdziły się tym samym wyniki
badań wskazujących, że dolegliwości psychosomatyczne są częściej zgłaszane przez młodzież z miast w porównaniu z mieszkańcami wsi i miasteczek
(Zawadzka, Kozieł, Naszydłowska, 2009). Okazało się jednak, że nie jest
to jedyny element zasobów podmiotowych, których ocena w badanej grupie młodzieży wielkomiejskiej wypadła najmniej korzystnie. Także analiza
poziomu kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach
ekspozycji społecznej, jak również wyniki dotyczące lokalizacji ośrodka
kontroli zdrowia u uczniów w przekroju środowiskowym pokazały, że uczniowie uczęszczający do gimnazjum w dużym mieście dysponują niskim
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poziomem tych zasobów. Najbardziej korzystne wyniki diagnozy osobistych
zasobów zdrowotnych uzyskali natomiast gimnazjaliści uczęszczający do
szkół wiejskich i w miasteczkach.

5.5. Podmiotowe zasoby zdrowotne uczniów
– podsumowanie
Zgodnie z salutogenetycznym ujęciem zdrowia jako fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego dobrostanu jest ono dynamicznym procesem równoważenia potrzeb ludzkiego ciała oraz zewnętrznych wymogów
i wyzwań codziennego życia z będącymi w dyspozycji człowieka zasobami,
których poziom i sposób wykorzystania określa jego zdrowotny potencjał.
Zasoby te tkwią w nim samym, wpływając na jego kondycję psychofizyczną,
oraz w środowisku zewnętrznym obejmującym obszary przestrzeni życiowej, w których toczy się jego życiowa aktywność. Opierając się na koncepcji wieloczynnikowych uwarunkowań zdrowia (Lalonde, 1974), przyjęłam,
że kondycję psychofizyczną człowieka wyznaczają determinanty biologiczne
oraz czynniki pozabiologiczne, wśród których najważniejszą rolę odgrywają
styl życia i zachowania zdrowotne, i uznałam jednocześnie, że wszelka aktywność związana ze zdrowiem podlega psychologicznym mechanizmom
regulacyjnym, w których uczestniczą składniki osobowości o charakterze
poznawczo-afektywnym oraz powiązane z nimi kompetencje psychospołeczne. Przyjęłam, że czynniki te, jako predykatory aktywności zdrowotnej,
stanowią ważny element podmiotowych zasobów zdrowotnych i uczyniłam
je przedmiotem diagnozy u uczniów w wieku gimnazjalnym.
Diagnozą podmiotowych zasobów zdrowotnych gimnazjalistów objęłam
ich dobrostan psychofizyczny – przyjmując za podstawę jego oceny dokonaną przez respondentów samoocenę zdrowia i zadowolenia z życia; przekonania uczniów na temat roli czynników biologicznych i pozabiologicznych
w warunkowaniu zdrowia – jako wskaźnik poziomu wiedzy, jaką dysponują w tym zakresie; przekonania dotyczące stopnia sprawowanej przez siebie
kontroli nad zdrowiem; sposób wartościowania zdrowia przez respondentów; ich przekonania dotyczące zjawiska stosowania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz poziom ich kompetencji społecznych71.
Deklarowaną przez uczniów samoocenę zdrowia oraz zadowolenia z życia potraktowałam jako wskaźniki ich dobrostanu psychofizycznego a zarazem kondycji psychofizycznej. Przeprowadzone analizy wykazały, że g i mn a z j a l i ś c i w ys oko o c e n i aj ą s woj e z d row i e, przyznając mu średnio
7,5 punktu na 10-punktowej skali. Samoocena zdrowia wypadła przy tym
71

Por. tabela 1 i tabela 3 w rozdziale 4.2.
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korzystniej u chłopców oraz wśród uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie wsi i miasteczek. W ujęciu ogólnym badani gimnazjaliści z a d e k l arow a l i rów n i e ż w ys ok i p oz i om s at y s f a kc j i z ż y ci a. Odsetek respondentów, którzy nie są zadowoleni ze swojego życia, nie
przekroczył 10%, a co trzeci uczeń zadeklarował bardzo wysoki poziom
życiowej satysfakcji. Również w tym przypadku bardziej korzystne wyniki
uzyskali chłopcy oraz uczniowie uczęszczający do szkół zlokalizowanych na
terenie wsi i miasteczek. Jakkolwiek przyczyn wyższej samooceny zdrowia
i zadowolenia z życia u chłopców można upatrywać w prawidłowościach
rozwojowych związanych z tym okresem dojrzewania adolescenta, to wynik wskazujący na wyższe poczucie dobrostanu psychofizycznego u uczniów
szkół wiejskich i miasteczek jest tu niezwykle inspirujący poznawczo, a zarazem trudny do jednoznacznej interpretacji.
Przekonania uczniów na temat roli w kształtowaniu zdrowia ich własnej aktywności oraz środowiska potraktowałam w badaniach jako jeden
z czynników uczestniczących w psychologicznych mechanizmach regulujących podejmowanie zachowań ukierunkowanych na cele zdrowotne z pełną
świadomością, że ich pozytywny obraz nie jest czynnikiem wystarczającym
do tego, by ich zachowania miały charakter prozdrowotny. Uznałam przy
tym, że wiedza na temat możliwości własnego udziału w formowaniu się
kondycji zdrowotnej sprzyja kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności
za zdrowie, a ponadto jest zasobem, który może zostać wykorzystany w dalszej perspektywie, w dorosłym życiu.
Analiza funkcjonujących w świadomości gimnazjalistów przekonań na
temat uwarunkowań zdrowia wykazała, że ich treść zdecydowanie odbiega
od potwierdzonych empirycznie założeń koncepcji „pól zdrowia”. Respondenci najwyżej ocenili bowiem rolę poziomu opieki medycznej, przyznając
jej w ujęciu generalnym 42% udziału w warunkowaniu zdrowia, na drugim
miejscu ulokowali czynniki natury behawioralnej, których udział w kształtowaniu poziomu zdrowia ocenili jedynie na 26%, czynnikom natury środowiskowej przyznali zaś marginalne znaczenie.
Jakkolwiek można dostrzec pewne różnice w sposobie rangowania przez
uczniów uwarunkowań zdrowia ze względu na płeć analizowaną przez pryzmat ulokowania terytorialnego szkoły, to w każdej wyróżnionej grupie najwyższe bądź wysokie lokaty (pozycję pierwszą lub drugą) zajęły uwarunkowania zdrowia związane z poziomem opieki medycznej, a pozycję najniższą
przyznawano czynnikom środowiskowym.
Uzyskane wyniki świadczą o tym, że w i e dza gimnazjalistów na
temat czynników wpły wając ych na zdrow ie człowieka jest
zd e c ydowanie nie w yst arc zając a, a przedkładanie przez nich uwarunkowań zdrowia związanych z działaniem służby zdrowia nad własną
aktywność wskazuje na f un kc j onowan i e w ś w i a d om o ś c i u c z n i ów
biome dycznego mo delu zdrow i a. W świetle tych ustaleń, edukację
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ukierunkowaną na przekazywanie uczniom wiedzy o uwarunkowaniach
zdrowia i kształtowanie u nich przekonań na temat zdrowotnych konsekwencji podejmowanych w codziennym życiu zachowań można potraktować jako „potrzebę zdrowotną”, której realizacja będzie służyć kształtowaniu
się u młodych ludzi pozytywnej postawy wobec zdrowia.
B a dani uczniowie skłaniaj ą się do przekonania o sprawo waniu os obistej kont roli nad własnym zdrow iem, co potwierdziły zarówno wyniki uzyskane z analizy zastosowanej do badań skali HLC
w ujęciu jednowymiarowym (kontrola wewnętrzna – kontrola zewnętrzna),
jak i wielowymiarowym (kontrola wewnętrzna – wpływ innych – przypadek).
W pierwszym przypadku uzyskany średni wynik odbiegał od maksymalnej
wartości granicznej o niecałe 5 punktów, w przypadku zaś potraktowania
skali jako narzędzia wielowymiarowego średni wynik dla przekonań uczniów o sprawowaniu osobistej kontroli nad własnym zdrowiem w porównaniu z wynikami dla przeświadczenia, że stan zdrowia jest dziełem przypadku oraz że za ich zdrowie odpowiadają inni ludzie (przedstawiciele służby
zdrowia, rodzice, nauczyciele) wyniósł odpowiednio: M = 5,35; M = 2,46;
M = 1,67. Ten element podmiotowych zasobów zdrowotnych gimnazjalistów należy zatem ocenić pozytywnie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że
uczniowie ze szkół dużego miasta byli mniej zdecydowani w swoich przekonaniach o sprawowaniu osobistej kontroli nad własnym zdrowiem w porównaniu z pozostałymi grupami badanych, a jednocześnie mieli oni generalnie
najsilniej utrwalone przekonanie o wpływie przypadku na zdrowie w porównaniu z ich rówieśnikami ze szkół z mniejszych miejscowości. Wynik
ten jest trudny do interpretacji, jednoznacznie jednak wskazuje na większe
potrzeby edukacyjne uczniów gimnazjów wielkomiejskich.
Analiza wyników w zakresie znaczenia, jakie nadają gimnazjaliści zdrowiu jako cenionej wartości, wykazała, że wś ró d naj cz ę ś ci ej w y bi eranych pr z e z n i ch w s k a z ań dobre zdrowie jako symbol osobistego szczęścia znalazło się na trzeciej pozycji, gdy dokonywali zaś wyboru ważnych dla
nich w życiu wartości częstość wskazań na dobre zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną ulokowała tę wartość na pozycji czwartej. Wartość zdrowia
była przy tym wybierana przez uczniów częściej niż udane życie rodzinne.
O cena znaczenia nadawanego przez respondentów poszczególnym
symbolom szczęścia oraz wartościom osobistym wykazała natomiast, że dobre zdrowie jako symbol szczęścia lokuje się (wraz z symbolem określonym
jako „duży krąg przyjaciół”) na drugiej pozycji po udanym życiu rodzinnym, w ich systemie wartości zaś dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna zajmują drugą pozycję po miłości i przyjaźni, dość znacznie się od
nich dystansując, ale zarazem znacząco wyprzedzając inne ważne dla uczniów wartości. Płeć okazała się zmienną różnicującą jedynie w przypadku
ujmowania zdrowia jako symbolu szczęścia – uzyskane wyniki pokazały, że
dla chłopców dobre zdrowie (ranga 2) jest ważniejsze niż posiadanie przy-
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jaciół (ranga 3), podczas gdy u dziewcząt kolejność rang była odwrotna.
Można zatem zasadnie twierdzić, że zdrow i e z aj muj e w y s ok ą p oz yc j ę
w systemie war toś ci gimnazjalistów.
Kolejnym elementem poddanym diagnozie uczyniłam przekonania normatywne respondentów w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych
– palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania narkotyków. Zapytałam
ich zatem w pierwszej kolejności, jak duża jest w ich opinii skala tych zachowań w środowisku rówieśniczym, a następnie poprosiłam o wyrażenie
swojego stosunku do tych form ryzykownej dla zdrowia aktywności: akceptacji, dezaprobaty bądź obojętności. Środowisko rówieśnicze zostało przy
tym zróżnicowane ze względu na bliskość/zażyłość kontaktów z kolegami/
koleżankami, w związku z tym kierowane do uczniów pytania odnosiły się
z jednej strony do klasy szkolnej, z drugiej natomiast do grona najbliższych
kolegów/koleżanek.
W opinii badanych uczniów uży wan i e s ubs t an c j i ps ychoakty wnych j e s t z j aw i s k i e m b ard z o p ow s z e chny m w g ron i e i ch rów i e ś n i ków: jedynie średnio co czwarty respondent był przekonany, że
znana mu osoba w jego wieku nie pali papierosów i/lub nie pije alkoholu,
a aż jedna piąta badanych sądziła, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami. Ponadto zdaniem respondentów zjawiska te są bardziej powszechne
wśród ich bliskich kolegów z klasy oraz spoza szkoły w porównaniu z całą
klasą szkolną, co jest szczególnie widoczne w opiniach chłopców dotyczących skali palenia i używania narkotyków.
Biorąc pod uwagę przekonania badanych na temat sk a l i p a l e n i a p a pieros ów i pici a a l koholu przez rówieśników w przekroju środowiskowym, można stwierdzić, że śro d ow isko k l as y s z kolne j w porównaniu ze środowiskiem obejmującym bliskich kolegów respondentów j e st
w szkołach wiejsk ich i m ał ych m i as t ach oraz w gi mn az j ach
z l ok a l i z ow anych w ś re d n i ch m i a s t a ch z d e c yd ow an i e b ard z i e j
korzystne w stosunku do szkół wielkomiejskich. W tych ostatnich bowiem postrzegana przez respondentów wysoka skala stosowania
tych substancji przez rówieśników z klasy niewiele odbiegała od obserwowanej przez nich dużej skali tegoż zjawiska wśród najbliższych kolegów,
podczas gdy w szkołach ulokowanych w pozostałych środowiskach wskazywana przez badanych liczba rówieśników z klasy palących papierosy i pijących alkohol jest zdecydowanie mniejsza w stosunku do grona najbliższych
kolegów. Odwrotnie przedstawia się natomiast sytuacja w odniesieniu do
narkotyków: uczniowie szkół wielkomiejskich w przeciwieństwie do pozostałych respondentów zadeklarowali, że grono znajomych zażywających
narkotyki to głównie ich bliscy koledzy. Można na tej podstawie przypuszczać, że śro dow isko k l asy szkolne j w du ż y m mi eś ci e mn i ej
sprzyja uży waniu narkot y ków niż w mniejszych miejs cowości a ch. Wypływa stąd wniosek, że w dużych miastach należy poszukiwać bar-
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dziej efektywnych metod oddziaływań środowiskowych ukierunkowanych na
obniżenie skali zjawiska zażywania narkotyków przez gimnazjalistów.
Stopień aprobaty uczniów dla stosowania przez ich rówieśników substancji psychoaktywnych można określić jako umiarkowany, liczba respondentów, którzy zadeklarowali akceptację w tym zakresie, nie przekracza
bowiem 10%. Aprobata okazała się przy tym największa w przypadku spożywania alkoholu, a najmniejsza w odniesieniu do używania narkotyków
i w każdym przypadku jest ona dwukrotnie większa u chłopców. Należy
jednak zauważyć, że zn acząca częś ć resp ondentów w y kazała ob ojętny stosunek do zjaw iska stos owan ia subst anc ji psychoakt y w nych pr z e z rów i e ś n i ków, gdyż w odniesieniu do alkoholu i papierosów dotyczy on niemal połowy uczniów, a co piąty gimnazjalista (21,9%)
twierdzi, że jest dla niego obojętny fakt zażywania przez kolegów narkotyków. Generalnie aprob at a d l a stos owan i a subst anc j i p s ycho a k ty wnych jest największa wśró d re sp ondentów ucząc ych się
w s z ko ł a ch w i e l kom i e j s k i ch, a najbardziej korzystnie pod tym względem przedstawiają się szkoły w średnich miastach.
Znacząca większość gimnazjalistów, którzy aprobują palenie papierosów
oraz spożywanie alkoholu przez rówieśników, to osoby przekonane o wysokiej skali tych zachowań, przy czym stopień aprobaty takiej aktywności jest
zdecydowanie wyższy w stosunku do osób z grona najbliższych kolegów.
Podobne prawidłowości można zaobserwować w odniesieniu do przekonań gimnazjalistów dotyczących używania narkotyków, stopień akceptacji bowiem tego zjawiska przez respondentów przeświadczonych o tym, że
wszyscy rówieśnicy „biorą narkotyki”, jest w taki sam sposób różnicowany
bliskością kontaktu z kolegami. Zależność między postrzeganiem przez respondentów skali podejmowania analizowanych zachowań ryzykownych
przez ich najbliższych kolegów oraz przez osoby z klasy szkolnej a stopniem
ich akceptacji okazała się istotna statystycznie, aczkolwiek przedstawia się
ona odmiennie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań.
W przypadku palenia papierosów poziom aprobaty dla tego zachowania
wzrastał wraz ze wzrostem siły przekonań uczniów na temat jego znacznego rozpowszechnienia w klasie szkolnej oraz w gronie najbliższych kolegów,
przy czym prawidłowość ta została wykazana tylko w szkołach wielkomiejskich oraz wiejskich i w małych miastach. Podobnie, poziom aprobaty dla
picia alkoholu okazał się tym wyższy, im większe było przekonanie gimnazjalistów na temat dużego rozpowszechnienia tegoż zjawiska, prawidłowość ta jednak wystąpiła tylko w odniesieniu do postrzegania skali spożywania alkoholu w gronie najbliższych kolegów respondentów. Oznacza
to, że w odniesieniu do picia alkoholu najbliższe środowisko rówieśnicze
wykazuje większą siłę społecznego wpływu w stosunku do środowiska klasy szkolnej. Nie z w y k l e n i e p okoj ą c y ok a z a ł s i ę w y n i k w s k a z uj ą c y na w ys oki stopień akcept ac ji uży wania narkot y ków wśró d
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u c z n i ów pr z e ś w i a d c z onych o t y m , ż e i ch rów i e ś n i c y n i e m aj ą
kont a ktu z narkot y k ami. Niemal połowa badanych gimnazjalistów
aprobujących używanie narkotyków (48%) to osoby twierdzące, że nikt z grona rówieśników ich nie zażywa, a prawidłowość ta była niezwykle czytelna
w przypadku respondentów ze środowiska średnich miast, miasteczek i wsi.
Ostatnim uwzględnionym przeze mnie w badaniach wskaźnikiem podmiotowych zasobów zdrowotnych gimnazjalistów był p oz i om komp e te nc ji sp ołe cznych, jakimi dysponują. Uzyskane wyniki wskazują, że
jest on dość zróżnicowany i generalnie można go ocenić jako n i e z by t w y s ok i. Badania wykazały bowiem, że w ujęciu ogólnym wysokim poziomem
kompetencji dysponuje jedynie co czwarty uczeń, a poziom niski charakteryzuje aż ok. 40% gimnazjalistów. Okazało się przy tym, że stosunkowo najlepiej wykształcone są u uczniów kompetencje warunkujące efektywność
zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej, a najmniejszy odsetek gimnazjalistów dysponuje wysokim poziomem kompetencji przydatnych w sytuacjach związanych z bliskimi kontaktami interpersonalnymi.
Analiza uzyskanych wyników z uwzględnieniem płci respondentów wykazała, że różnicuje ona jedynie poziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności, przy czym bardziej
asertywne były dziewczęta. Biorąc natomiast pod uwagę lokalizację terytorialną szkoły, można twierdzić, że zmienna ta ma znaczenie w odniesieniu do poziomu kompetencji potrzebnych badanym uczniom w sytuacjach ekspozycji
społecznej. Okazało się, że uczniowie ze szkół w średnich miastach, miasteczkach i wsiach dysponują wyższym poziomem tych umiejętności w porównaniu z gimnazjalistami ze szkół wielkomiejskich, a generalnie najwyższy wynik
uzyskali w tym względzie uczniowie uczęszczający do szkół wiejskich.
Podsumowując, można stwierdzić, że ocena podmiotowych zasobów
zdrowotnych uczestniczących w badaniach gimnazjalistów nie jest jednorodna. Jakkolwiek bowiem dokonana przez nich samoocena zdrowia i ocena zadowolenia z życia wskazuje na dobrą kondycję psychofizyczną uczniów
oraz cechuje ich wewnętrzna lokalizacja ośrodka kontroli zdrowia, które
wysoko cenią jako wartość i nadają mu istotne znaczenie jako symbolowi
osobistego szczęścia, to jednocześnie wykazują duże niedostatki wiedzy
w zakresie uwarunkowań zdrowia oraz dysponują niezbyt wysokim poziomem kompetencji społecznych. Niepokojąco przedstawia się też treść przekonań uczniów na temat używania substancji psychoaktywnych, w tym
zwłaszcza obojętny stosunek znaczącej liczby gimnazjalistów do stosowania substancji psychoaktywnych przez ich rówieśników oraz wysoki stopień
akceptacji używania narkotyków przez uczniów, którzy są przeświadczeni,
że ich rówieśnicy nie mają kontaktu z narkotykami. Niekorzystny z punktu
widzenia korzyści dla zdrowia obraz zasobów zdrowotnych gimnazjalistów
jest przy tym szczególnie charakterystyczny w szkołach wielkomiejskich.

Rozdział VI. Ekosystem szkoły jako źródło
środowiskowych zasobów
dla zdrowia uczniów

Kolejnym etapem diagnozy zasobów zdrowotnych gimnazjalistów była analiza funkcjonowania ekosystemu szkoły pod kątem tkwiących w niej zasobów dla zdrowia uczniów. Zgodnie z przyjętą koncepcją badań wyróżniłam
wśród nich środowisko psychospołeczne szkoły, cechy jej środowiska fizycznego i materialnego istotne z punktu widzenia zdrowia ucznia oraz status,
jaki szkoła nadaje zdrowiu w swojej działalności edukacyjnej i organizacyjnej, którego wskaźnikami uczyniłam działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły ukierunkowaną na promowanie zdrowia uczniów oraz jej politykę zdrowotną (rysunek 9).

Zasoby zdrowotne tkwiące
w ekosystemie szkoły

Środowisko psychospołeczne szkoły

Cechy środowiska fizycznego
i materialnego szkoły istotne
z punktu widzenia zdrowia ucznia
Status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły
Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Polityka zdrowotna szkoły

Rysunek 9. Zasoby zdrowotne ekosystemu szkoły
Źródło: opracowanie własne.
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6.1. Postrzeganie przez uczniów środowiska
psychospołecznego szkoły
Zgodnie z zaprezentowanym przeze mnie w rozdz. 4.1. modelem czynników kształtujących potencjał zdrowotny ucznia funkcjonującego w ekosystemie szkoły, przyjazny klimat społeczny szkoły traktuję z jednej strony
w charakterze czynnika wspierającego proces realizowanej w niej edukacji
zdrowotnej, z drugiej zaś jako ważne źródło zasobów dla zdrowia uczniów.
W literaturze podkreśla się, że od panującej w szkole atmosfery, jej organizacji i preferowanych metod pracy w dużym stopniu zależy, czy jest ona środowiskiem wspierającym zdrowie uczniów, co potwierdzają wyniki Międzynarodowych Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi Młodzieży Szkolnej
(HBSC) dokumentujące wpływ środowiska psychospołecznego szkoły na
zachowania zdrowotne, zdrowie i zadowolenie z życia uczniów (Woynarowska, 2003; Małkowska-Szkutnik, 2006).
W ramach psychologii środowiskowej przyjmuje się, że środowiska
„obserwowane” i „rzeczywiste” mogą się od siebie zdecydowanie różnić
(Walmsley, Lewis, 1997, s. 25), na co zwracał już zresztą uwagę w pierwszej
połowie ubiegłego wieku Florian Znaniecki, pisząc, że „środowisko rzeczywiste grup społecznych, to nie środowisko widziane i poznawane przez
obserwatora (...), lecz to, które członkowie tych grup sami postrzegają, jako
dane w przebiegu ich doświadczenia” (1922, s. 3). Podobnie rzecz się ma,
gdy pojęcie ekosystemu jednostki odniesiemy do jej przestrzeni życiowej.
Nawiązując do ujęcia Antoniego Kępińskiego, można wówczas przyjąć,
że przestrzeń „przeżywana” nie zawsze jest tożsama z cechami przestrzeni
„rzeczywistej” (1985, s. 87). W kontekście tych założeń cechy klimatu społecznego w badanych gimnazjach poddałam analizie z perspektywy ich subiektywnego odbioru i interpretacji przez uczniów.
Konstrukcja zastosowanego przeze mnie autorskiego narzędzia badawczego, jakim była Skala Klimatu Szkoły (SKSz), umożliwiła zebranie danych
dotyczących trzech wymiarów środowiska psychospołecznego szkoły: edukacyjnego, społecznego i emocjonalnego.
Uzyskane wyniki w zakresie edukacyjnego wymiaru klimatu szkoły
wskazują, że ponad połowa badanych uczniów krytycznie ocenia wymagania szkolne i stosowane przez nauczycieli praktyki w zakresie kontroli postępów w nauce.
Zdaniem 52,2% respondentów zakres wymaganego materiału z większości przedmiotów jest zbyt obszerny, przy czym aż co piąty uczeń (21,8%) jest
zdecydowany w tej opinii. Niemal co czwarty (24,3%) zdecydowanie uznał,
że nauczyciele stawiają zbyt wysokie wymagania, a nieco więcej (26,6%)
wskazało tu na odpowiedź „raczej się zgadzam”. Jednocześnie aż 60,7% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem mówiącym, że ilość nauki związanej
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ze szkołą powoduje, że pozostaje im bardzo mało czasu wolnego, w tym
odsetek respondentów, którzy zdecydowanie się z nim zgadzają, wyniósł
38,6%. Warto też zauważyć, że spora część uczniów jest niezdecydowana
w swoich opiniach na temat zakresu materiału szkolnego, wymagań nauczycieli i ilości czasu, jaki muszą poświęcić na naukę (odpowiednio 27,5%;
27,9% i 18,7%), co powoduje, że jedynie co piąty gimnazjalista wydał pozytywną ocenę w omawianych kwestiach.
U ponad połowy badanych (56,1%) tej dość krytycznej ocenie towarzyszy przeświadczenie, iż mogą zostać nieoczekiwanie wyrwani do odpowiedzi,
przy czym w pełni je potwierdza 28,9% respondentów. Trzeba jednak podkreślić, że ponad połowa respondentów (52,3%) uważa, iż większość nauczycieli stawia sprawiedliwe oceny, choć w pełni z tą opinią zgodziło się jedynie
15,3% badanych. Odsetek respondentów, którzy czują się zdecydowanie niesprawiedliwie oceniani, jest nieznaczny i wynosi 7,3%, a co czwarty badany
(24,9%) uchylił się od wyrażenia swojego zdania na ten temat (tabela 74).
Tabela 74. Rozkłady ustosunkowań się respondentów do poszczególnych twierdzeń SKSz
w zakresie wymiaru edukacyjnego

Twierdzenia

ZdecydoRaczej nie
wanie nie
zgadzam się
zgadzam się

Trudno mi
powiedzieć

Raczej
zgadzam się

Zdecydowanie zgadzam się

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Wymagania większości
moich nauczycieli są zbyt
wysokie.

33

5,3

98

15,9

172

27,9

164

26,6

150

24,3

Zakres wymaganego materiału z większości przedmiotów jest zbyt obszerny.

40

6,5

85

13,8

170

27,5

188

30,4

135

21,8

Większość moich nauczycieli
stawia sprawiedliwe oceny.

45

7,3

95

15,5

153

24,9

227

37,0

94

15,3

Idąc do szkoły, często
obawiam się, że zostanę
nieoczekiwanie wyrwany do
odpowiedzi.

45

7,3

103

16,7

122

19,8

167

27,2

178

28,9

Mam tak dużo nauki związanej ze szkołą, że pozostaje mi
bardzo mało czasu wolnego.

42

6,8

84

13,7

115

18,7

136

22,1

237

38,6

Źródło: opracowanie własne.

W analizie społecznego wymiaru klimatu szkoły uwzględniłam trzy
aspekty, a mianowicie: uczniowską ocenę wsparcia ze strony nauczycieli
oraz innych uczniów z klasy i poczucie wpływu na życie szkoły.
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Postrzegany poziom wsparcia ze strony nauczycieli mierzony był trzema
itemami: „Jestem pewien, że mój wychowawca (lub jakiś inny nauczyciel)
znalazłby czas i chętnie mnie wysłuchał, gdybym zwrócił się do niego z jakimś problemem”; „Jeżeli nie rozumiem jakiejś partii materiału, to prawie
zawsze mogę liczyć na dodatkową pomoc od nauczyciela” oraz „Większość
nauczycieli traktuje uczniów życzliwie”. Okazuje się, że ocena wsparcia emocjonalnego ze strony nauczycieli jest dość wysoka u niemal połowy respondentów: 24,3% badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie zgadzam się”,
a 23,1% odpowiedź „zgadzam się”. Podobnie liczna grupa badanych pozytywnie oceniła udzielane przez nauczycieli wsparcie informacyjne: 49,1%
uczniów uznało, że mogą liczyć na dodatkową pomoc w nauce ze strony
nauczycieli, aczkolwiek tylko 18,6% respondentów jest o tym zdecydowanie
przekonanych. Jednocześnie niemal co czwarty badany gimnazjalista krytycznie ustosunkował się do możliwości uzyskania od nauczycieli wsparcia
emocjonalnego i informacyjnego (odpowiednio 24,5% i 23,8%), a niespełna 30% nie wyraziło opinii w powyższych kwestiach (odpowiednio 28,2%
i 27,1%). Niewiele ponad połowa badanych (51,6%) twierdziła, że są życzliwie traktowani przez swoich nauczycieli, niemal jednak co piąty uczeń
(19,7%) jest przeciwnego zdania, a aż 28,7% uchyliło się od wyrażenia swojej opinii.
Niezbyt wysoka okazała się również dokonana przez badanych ocena
wsparcia ze strony innych uczniów w klasie. Tylko nieco ponad połowa respondentów (51,5%) stwierdziła, że uczniowie okazujący swoim zachowaniem przygnębienie mogą liczyć na zainteresowanie i pomoc ze strony koleżanek/kolegów, a zdecydowanie z taką oceną zgodził się co piąty badany
gimnazjalista (21,2%). Niemal co czwarty uczeń (24,4%) był jednak zdania,
że w jego klasie trudno jest liczyć na wsparcie emocjonalne ze strony kolegów. Również wyniki uzyskane w odniesieniu do wsparcia informacyjnego,
polegającego na udzielaniu przez zdolniejszych uczniów pomocy w nauce
osobom tego potrzebującym, wskazują na dość niski poziom wsparcia. Jedynie 41,5% badanych zaznaczyło, że słabsi uczniowie mogą na taką pomoc
liczyć, przy czym zdecydowanych w tej opinii było 18,7% respondentów,
a niemal co trzeci (32,9%) twierdził, że zdolniejszym uczniom zależy głównie na własnych ocenach i nie angażują się w udzielanie pomocy w nauce
koleżankom/kolegom.
Za ważny czynnik decydujący o obrazie społecznego wymiaru klimatu
szkoły uznałam uczestnictwo uczniów w podejmowaniu decyzji związanych
z funkcjonowaniem społeczności szkolnej, którego wymiernym wskaźnikiem jest poziom samorządności uczniów i demokratyzacji życia szkolnego.
Uzyskane wyniki pokazały, że ocena respondentów dotycząca przestrzegania zasad demokracji podczas wyborów samorządu szkolnego jest bardzo
wysoka: aż 69,4% badanych uznało, że wybory są przeprowadzane w sposób
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demokratyczny, w tym zdecydowanie pozytywną opinię wydało tu aż 46,3%
respondentów. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja, jeżeli weźmiemy pod
uwagę opinie uczniów na temat liczenia się dyrekcji szkół ze zdaniem tegoż
samorządu i przyznawanego mu zakresu udziału w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji: w tym przypadku pozytywną ocenę wydał jedynie
niewiele więcej niż co trzeci badany uczeń (36,4%). Jednocześnie, co warte
podkreślenia, aż 44,4% gimnazjalistów wybrało odpowiedź „trudno mi powiedzieć” (tabela 75).
Tabela 75. Rozkłady ustosunkowań się respondentów do poszczególnych twierdzeń SKSz
w zakresie wymiaru społecznego

Twierdzenia

ZdecydoRaczej nie
wanie nie
zgadzam się
zgadzam się

Trudno mi
powiedzieć

Raczej
zgadzam się

Zdecydowanie zgadzam się

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Jestem pewien, że mój
wychowawca (lub jakiś inny
nauczyciel) znalazłby czas
i chętnie mnie wysłuchał,
gdybym zwrócił się do niego
z jakimś problemem.

69

11,2

82

13,3

174

28,2

143

23,1

150

24,3

Jeżeli nie rozumiem jakiejś
partii materiału, to prawie
zawsze mogę liczyć na
dodatkową pomoc od
nauczyciela.

51

8,3

95

15,5

166

27,1

187

30,5

114

18,6

Większość nauczycieli traktuje uczniów życzliwie.

41

6,6

81

13,1

177

28,7

246

39,9

72

11,7

Słabsi uczniowie w mojej
klasie rzadko mogą liczyć
na pomoc zdolniejszych
kolegów, bo każdemu zależy
tylko na własnych ocenach.

115

18,7

140

22,8

158

25,7

116

18,9

86

14,0

Gdy jakiś uczeń w mojej
klasie jest przygnębiony, to
zawsze znajdzie się jakiś kolega lub koleżanka, którzy się
zainteresują jego problemami i będą chcieli mu pomóc.

51

8,3

99

16,1

148

24,1

186

30,3

130

21,2

W mojej szkole dyrekcja
liczy się ze zdaniem samorządu szkolnego.

58

9,4

60

9,8

273

44,4

146

23,7

78

12,7

Wybory samorządu szkolnego przeprowadzane są w sposób demokratyczny.

32

5,2

32

5,2

124

20,1

142

23,1

285

46,3

Źródło: opracowanie własne.
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Za wskaźniki wymiaru emocjonalnego klimatu szkoły przyjęłam poczucie przynależności uczniów do klasy szkolnej, poczucie identyfikacji ze
swoją szkołą oraz ich stosunek emocjonalny do szkoły. Pierwszy wskaźnik
mierzony był ustosunkowaniem się badanych do dwóch twierdzeń. Pierwsze z nich brzmiało: „Moja klasa jest zgrana i zawsze obowiązuje w niej zasada »jeden za wszystkich i wszyscy za jednego«. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zdania uczniów są w tej kwestii bardzo podzielone: opinie
pozytywne i negatywne wydała niemal taka sama liczba respondentów (odpowiednio 38,1% i 36,4%), a co czwarty (25,5%) uchylił się od udzielenia
odpowiedzi. Pomimo to zdecydowana większość uczniów, ustosunkowując
się do drugiego stwierdzenia, uznała, że „dobrze się czuje w swojej klasie”
(67,1%), przy czym 34,1% wskazań padło tu na odpowiedź „zdecydowanie
zgadzam się”.
Poczucie identyfikacji uczniów ze swoją szkołą mierzone było twierdzeniem: „Uważam, że wszyscy uczniowie powinni brać udział w uroczystościach szkolnych, nawet jeżeli w tym dniu nie jest sprawdzana obecność”.
Z treścią tego itemu zgodziło się 40,1% badanych, niewiele mniej nie byłoby skłonnych do bezinteresownego poświęcenia swojego czasu dla szkoły
(35,0%), a co czwarty respondent nie miał zdania w tej kwestii. W świetle
tych wyników można twierdzić, że poczucie identyfikacji respondentów ze
szkołą nie jest wysokie.
Za pozytywny należy natomiast uznać stosunek emocjonalny uczniów
do swojej szkoły. Aż 58,9% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem: „Lubię moją szkołę”, przy czym opinię zdecydowanie pozytywną w tej kwestii
wyraził niemal co czwarty respondent (23,2%). Podobna liczba badanych
(24,6%) nie wyraziła swojego zdania, z treścią itemu natomiast nie zgodziło
się tylko 16,5% respondentów (tabela 76).
W tabeli 77 zestawiłam statystyki opisowe dla poszczególnych wymiarów
klimatu szkoły.
W celu dokonania porównania otrzymanych wyników pod względem
płci respondentów zastosowałam test t-Studenta. Przeprowadzona analiza wykazała, że płeć różnicuje jedynie wymiar edukacyjny. Zależność taka
znajduje potwierdzenie w otrzymanych rezultatach wykorzystanej tu metody porównania średnich: t (–2,128) = 618; p = 0,034. Ponadto uzyskany raport wskazuje, iż parametry dla wymiaru edukacyjnego u chłopców
(M = 13,41; SD = 4,133) są istotnie statystycznie wyższe niż wśród dziewcząt (M = 12,72; SD = 3,876) (tabela 78). Oznacza to, że chłopcy postrzegają
wymagania szkolne, stosowane przez nauczycieli praktyki w zakresie kontroli postępów w nauce oraz obciążenie nauką szkolną bardziej korzystnie.
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Tabela 76. Rozkłady ustosunkowań się respondentów do poszczególnych twierdzeń SKSz
w zakresie wymiaru emocjonalnego
ZdecydoRaczej nie
wanie nie
zgadzam się
zgadzam się

Twierdzenia

Moja klasa jest zgrana
i zawsze obowiązuje w niej
zasada „jeden za wszystkich
i wszyscy za jednego”.

Raczej
zgadzam się

Zdecydowanie zgadzam się

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

101

16,4

123

20,0

157

25,5

145

23,6

89

14,5

37

6,0

60

9,7

106

17,2

203

33,0

210

34,1

100

16,2

116

18,8

154

25,0

122

19,8

125

20,3

41

6,6

61

9,9

152

24,6

220

35,7

143

23,2

Dobrze się czuję w mojej
klasie.
Uważam, że wszyscy uczniowie powinni brać udział
w uroczystościach szkolnych,
nawet jeżeli w tym dniu nie
jest sprawdzana obecność.

Trudno mi
powiedzieć

Lubię moją szkołę.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 77. Parametry dla poszczególnych wymiarów klimatu szkoły
M

SD

Minimum

Maksimum

Edukacyjny

Wymiar

13,02

3,997

1

25

Społeczny

26,33

5,339

1

40

Emocjonalny

13,35

3,690

1

20

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Tabela 78. Różnice między dziewczętami a chłopcami w postrzeganiu klimatu szkoły w wymiarze edukacyjnym, społecznym i emocjonalnym
Wymiar klimatu
szkoły
Edukacyjny

Społeczny

Emocjonalny

Płeć
respondenta

M

SD

Testy t

ES

Dziewczęta

12,72

3,876

Chłopcy

13,41

4,133

F = ,426; t = –2,128;
df (618); p = 0,034

0,17

Dziewczęta

26,43

5,404

Chłopcy

26,23

5,272

F = 1,014; t = 0,314;
df (618); p = 0,643

–

Dziewczęta

13,46

3,763

Chłopcy

13,20

3,606

F = 1,031; t = 0,310;
df (618); p = 0,377

–

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)
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W kolejnym etapie analizy dokonałam porównania badanych grup pod
względem lokalizacji terytorialnej szkoły, do której uczęszczają respondenci.
Uzyskane wyniki pokazały, że nie ma istotnych różnic pomiędzy trzema wariancjami w grupach w odniesieniu do wymiaru edukacyjnego oraz wymiaru społecznego (tabele 79 i 80).
Tabela 79. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla wymiaru edukacyjnego klimatu szkoły

Płeć

Duże miasto
n = 227

Średnie miasto
n = 185

Wsie i miasteczka
n = 209

M

SD

M

SD

M

SD

12,66

4,069

12,89

3,859

12,57

3,688

Chłopcy

13,33

4,052

12,79

3,735

13,81

4,395

Ogółem

12,97

4,058

12,86

3,812

13,22

4,098

Wymiar
edukacyjny Dziewczęta

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Tabela 80. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla wymiaru społecznego klimatu szkoły

Płeć
Wymiar
społeczny

Duże miasto
n = 227
M

SD

Średnie miasto
n = 185
M

SD

Wsie i miasteczka
n = 209
M

SD

Dziewczęta

26,52

6,151

25,97

5,120

26,88

4,776

Chłopcy

26,29

5,178

26,59

5,430

25,97

5,316

Ogółem

26,40

5,708

26,16

5,209

26,42

5,053

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Analiza testem ANOVA wskazała, iż w obu przypadkach F (2; 616)
= 0,427; p = 0,652. Istotność jest tu większa niż założone 0,05, co oznacza,
że pomiędzy badanymi wariancjami nie ma różnic istotnych statystycznie72.
Grupy uczniów z badanych placówek różnicuje natomiast w sposób
istotny statystycznie miejsce ulokowania szkoły w odniesieniu do wymiaru
emocjonalnego (tabela 81).

72

Dokładne wyniki przeprowadzonych analiz umieszczono w tabelach 13 i 14 znajdujących się w Aneksie.
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Tabela 81. Miary średniej i odchylenia standardowego z podziałem na płeć i lokalizację
szkoły dla wymiaru emocjonalnego klimatu szkoły

Płeć

Duże miasto
n = 227

Średnie miasto
n = 185

Wsie i miasteczka
n = 209

M

SD

M

SD

M

SD

13,20

3,865

12,98

3,606

14,36

3,712

Chłopcy

13,63

3,621

12,46

3,110

13,16

3,798

Ogółem

13,40

3,744

12,83

3,463

13,75

3,786

Wymiar
emocjonalny Dziewczęta

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Potwierdzeniem zaobserwowanej prawidłowości jest wynik wykorzystanego tu testu ANOVA: F = 3,116; df (2; 616); p = 0,045. Zastosowana procedura porównań wielokrotnych w sposób jednoznaczny ujawniła istotne statystycznie różnice w zakresie mierzonej cechy pomiędzy uczniami ze szkół
wiejskich i z miasteczek a uczęszczającymi do szkół w miastach średnich
(p < 0,05)73. Wskazują one, że uczniowie ze szkół wiejskich i z małych miast
oceniają środowisko psychospołeczne swojej szkoły w aspekcie emocjonalnym bardziej korzystnie – mocniej identyfikują się ze swoją szkołą, mają
wyższe poczucie przynależności do swojej klasy oraz są bardziej zdecydowani w poparciu stwierdzenia: „Lubię moją szkołę”.

6.2. Środowisko fizyczne i materialne szkoły
Zarówno poziom zdrowia uczniów, jak i efektywność procesu edukacji
zdrowotnej w szkole mają związek ze składnikiem jej ekosystemu, jakim
jest środowisko fizyczne i materialne. W tym kontekście za ważne elementy tegoż środowiska uznaje się strukturę i infrastrukturę budynku szkolnego, urządzenie terenu otaczającego szkołę, cechy środowiska fizycznego
bezpośrednio sąsiadującego ze szkołą, organizację posiłków szkolnych oraz
zapewnienie uczniom odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych
(Woynarowska, Sokołowska, 2012).
Zgodnie z opisanym w rozdziale 4.3.2 sposobem zbierania danych dotyczących cech środowiska fizycznego i materialnego szkoły diagnozę oparłam na wynikach przeprowadzonej obserwacji oraz na informacjach uzyskanych z wywiadów udzielonych przez dyrektorów szkół i/lub pedagogów
szkolnych, uwzględniając takie aspekty środowiska szkoły, jak:
73

Porównania post hoc przeprowadziłam za pomocą testu Scheffego, testu Tukeya HSD
i testu Bonferroniego. Istotne statystycznie różnice dotyczą każdego z testów na poziomie
p < 0,05. Dokładne wyniki przeprowadzonych analiz znajdują się w tabeli 15 w Aneksie.
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–
–
–
–
–
–

struktura i infrastruktura szkoły;
warunki bezpieczeństwa fizycznego uczniów;
warunki sanitarno-higieniczne;
sąsiedztwo szkoły;
organizacja opieki medycznej nad uczniami;
organizacja posiłków szkolnych.

Wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie przyjętych kryteriów
ogólnych (patrz rozdz. 4.3.2, tabela 11) wskazują, że struktura i infrastruktura badanych placówek jest dość zróżnicowana. Cztery z trzynastu poddanych badaniom szkół mieszczą się w starych budynkach, jedna zajmuje
pomieszczenie składające się z części starej i nowo wybudowanej, a pozostałe powstały w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w tym jedno gimnazjum
otrzymało nową siedzibę w ostatnim roku. W większości szkół korytarze
i hole są jasne, szerokie i przestronne, lecz jedynie w dwóch badanych placówkach architektura szkoły została dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową – znajdują się w nich windy i podjazdy. Szatnie w większości budynków znajdują się w przyziemiu lub na parterze i są
w nich wydzielone boksy dla poszczególnych klas. Tylko w jednej, nowo
wybudowanej szkole zaprojektowano je tak, by każdy uczeń miał w szatni
swoje własne, oznaczone i zamykane miejsce. W jednej ze szkół przyjęto
w tej kwestii dość kontrowersyjne rozwiązanie polegające na udostępnieniu uczniom tzw. szatni ogólnodostępnej w przyziemiu budynku oraz szatni
„komercyjnej” zlokalizowanej w miejscu bardziej atrakcyjnym z praktycznego punktu widzenia – na parterze.
Bardzo zróżnicowana okazała się też infrastruktura sportowa w badanych szkołach. Dwie z nich nie dysponują salą gimnastyczną – w jednej ze
szkół średniego miasta zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na
terenie zlokalizowanego w niedalekiej odległości od szkoły ogólnodostępnego ośrodka sportowego, a w jednej ze szkół wiejskich funkcję sali gimnastycznej pełni aula szkolna. Jednocześnie jednak trzy pozostałe szkoły
wiejskie posiadają doskonałe zaplecze sportowe, dwie z nich bowiem dysponują halami sportowymi z widownią, a w przypadku jednej teren szkoły
został połączony z obiektami ośrodka sportowego, dzięki czemu uczniowie
mają również dostęp do znajdującego się tam basenu. Wielkość większości
sal gimnastycznych odpowiada zalecanym standardom, a ich wyposażenie
jest wystarczające bądź bardzo dobre. W sześciu szkołach uczniowie mają
możliwość korzystania z odpowiednio dostosowanych pomieszczeń do zajęć
tanecznych, aerobiku i tenisa stołowego, dwie szkoły dysponują ponadto minisiłownią. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do warunków uprawiania sportu na wolnym powietrzu. W dwóch badanych obiektach szkolnych nie ma boiska szkolnego, a w trzech przypadkach jego stan
wskazuje na potrzebę remontu. Oferta badanych szkół w zakresie miejsc
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służących rekreacji i wypoczynkowi uczniów okazała się bardzo uboga. Tylko pięć badanych placówek dysponuje terenem zielonym wokół budynku,
a wśród nich jedynie w dwóch przypadkach w miejscach tych umieszczone zostały ławki. Do dyspozycji uczniów większość szkół oddaje natomiast
ławki na korytarzach szkolnych, które w opinii osób udzielających wywiadu
stanowią wyposażenie w zupełności wystarczające uczniom do zregenerowania sił podczas przerw międzylekcyjnych. Warto odnotować, że w przypadku jednej placówki pedagog szkolny stwierdził, iż pomimo braku terenu
zielonego wokół szkoły i ławek na korytarzach, uczniowie mają możliwość
odpoczynku, mogą bowiem korzystać z „murku wokół boiska szkolnego”.
We wszystkich poddanych badaniom gimnazjach są stosowane podobne
rozwiązania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, a mianowicie
monitoring (aczkolwiek ze zróżnicowaną w poszczególnych placówkach liczbą kamer), dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych oraz kontrola wejść obcych osób do budynku. Niektórzy udzielający wywiadu pedagodzy
zwracali uwagę na występowanie na terenie budynku szkolnego miejsc szczególnie niebezpiecznych ze względu na odnotowywane na ich terenie palenie
papierosów przez uczniów czy też bójki między nimi. Zaliczyli do nich okolice szatni, przejście ewakuacyjne pod klatką schodową i „zakamarki” szkoły. W przypadku sześciu szkół informacje uzyskane z wywiadów wskazują
jednak, że nie ma w nich problemu niebezpiecznych miejsc na terenie szkoły,
a jedno z gimnazjów pochwaliło się certyfikatem „Bezpieczna szkoła”.
Warunki sanitarno-higieniczne w badanych obiektach szkolnych można
określić jako dobre. Wyniki przeprowadzonej obserwacji wskazały bowiem,
że standard wyposażenia łazienek i toalet (mydło, ręczniki, papier toaletowy)
jest w szkołach wystarczający bądź bardzo dobry, a w obiektach szkolnych
dysponujących zapleczem sportowym w jego sąsiedztwie znajdują się natryski. Warto jednak podkreślić, że stopień ich wykorzystywania przez uczniów
jest bardzo niewielki, co wiąże się przede wszystkim z krótkimi przerwami
oddzielającymi lekcje wychowania fizycznego od następujących po nich zajęć. Nisko należy natomiast ocenić działania szkoły w zakresie kształtowaniu
u uczniów zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska – jedynie
w sześciu badanych szkołach prowadzona była segregacja odpadów74.
Przeprowadzona przeze mnie ocena lokalizacji badanych szkół jest dość
zróżnicowana. Jedynie siedem z nich znajduje się z dala od ruchu ulicznego,
na terenie osiedla mieszkaniowego bądź w spokojnej okolicy danej miejscowości. Sąsiedztwo pozostałych gimnazjów jest mniej korzystne, a jedna ze
szkół jest zlokalizowana w pobliżu szpitala i ruchliwej ulicy. Z wypowiedzi
respondentów udzielających wywiadu wynika jednak, że niekorzystne czy
wręcz chuligańskie zjawiska (akty wandalizmu, sprzedaż bądź używanie
74

Badania były prowadzone przed wejściem w życie Ustawy o odpadach z 14 grudnia
2012 r. (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21).
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alkoholu w pobliżu terenu szkoły itp.) zdarzają się w sąsiedztwie badanych
szkół stosunkowo rzadko.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą75, choć pielęgniarka (higienistka) szkolna nie jest zatrudniana przez szkołę, to wykonuje
w niej część swoich obowiązków zawodowych jako pracownik służby zdrowia. W ramach tychże obowiązków mieści się między innymi prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, uczestnictwo w szkolnych
programach profilaktyki i promocji zdrowia, współpraca z nauczycielami
wychowania fizycznego, poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły w zakresie tworzenia środowiska nauki sprzyjającego zdrowiu uczniów (Woynarowska,
Małkowska, Pułtorak, Sokołowska, 2003; Woynarowska, Sokołowska, 2012).
Z punktu widzenia efektywności wykonywania tych zadań istotne znaczenie
ma niewątpliwie czas przebywania pielęgniarki w murach szkoły. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami zależy on jednak od liczby uczniów w danej
szkole, stąd też ocena tego aspektu funkcjonowania środowiska szkolnego
jest w poszczególnych placówkach dość zróżnicowana.
Ostatnim poddanym przeze mnie analizie elementem środowiska fizycznego badanych gimnazjów była organizacja posiłków szkolnych. Jak
wykazały badania, szkoły respektują zalecenia, przedstawione już wcześniej
(rozdz. 4.3.2), zawarte w Stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów w sposób dość
wybiórczy. Jedynie w dwóch szkołach uczniowie mogą spożywać drugie
śniadanie w klasie, w pozostałych bowiem sale lekcyjne są na okres przerwy śniadaniowej zamykane; inne wskazywane przez pedagogów miejsca
przeznaczone do spożywania śniadania szkolnego to stołówka szkolna oraz
barek (jeżeli takowy znajduje się na terenie placówki). W ośmiu obiektach
funkcjonują sklepiki szkolne, a w pięciu są dodatkowo zainstalowane automaty z napojami (w tym w trzech przypadkach są w nich dostępne także napoje gorące). Asortyment szkolnych sklepików pozostawia jednak wiele do
życzenia. W większości z nich oprócz kanapek i napojów są dostępne wyroby cukiernicze o wysokiej zawartości cukru i tłuszczu, a w trzech sklepikach
uczniowie mogą się zaopatrzyć w chipsy bogate w sól i tłuszcz. Wszystkie
badane placówki oferują uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku,
przy czym są one przygotowywane w stołówkach szkolnych bądź dostarczane w formie cateringu. Warto podkreślić, że z wyjątkiem jednej szkoły,
zlokalizowanej w średnim mieście, we wszystkich pozostałych prowadzona
jest akcja dożywiania uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób za75

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009 r., nr 139, poz. 1133).
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pobiegający ich dyskryminacji, a środki na ten cel są pozyskiwane z różnych
źródeł (dopłaty ministerialne, środki przekazywane przez ośrodki pomocy
społecznej, dochody własne szkoły, dotacje Rady Rodziców). Na koniec należy z pewnym zaskoczeniem zauważyć, że jedynie jedno z poddanych badaniom gimnazjów uczestniczy w akcji Szklanka mleka i ma to miejsce tylko
w okresie jesiennym.
W kolejnym kroku badań na podstawie danych jakościowych uzyskanych z wywiadów i obserwacji określiłam szczegółowe kryteria oceny środowiska fizycznego i materialnego badanych placówek, a następnie przeprowadziłam analizę ilościową. Szczegółowe kryteria oceny wraz z zastosowaną
punktacją przedstawiam w tabeli 82.
Tabela 82. Kryteria oceny ilościowej środowiska fizycznego i materialnego badanych szkół
Element
środowiska
fizycznego
szkoły
Struktura
i infrastruktura szkoły

Ogólne kryteria oceny

Architektura zewnętrzna budynku

Szczegółowe kryteria oceny

Budynek stary lub do remontu/nowy
lub dobrze utrzymany

Liczba
punktów
0–1

Przestronność sal lekcyjnych

Małe, ciasne/duże, przestronne

0–1

Doświetlenie sal lekcyjnych

Słabe/dobre

0–1

Przestronność korytarzy szkolnych

Wąskie, ciasne/szerokie, przestronne

0–1

Przestronność holi

Małe, ciasne/duże, przestronne

0–1

Obecność wind/podjazdów dla osób Brak/są
niepełnosprawnych

0–1

Lokalizacja i wielkość miejsca wydzielonego na szatnię

Przyziemie, mała powierzchnia/parter, duża powierzchnia

0–1

Sposób wykorzystywania szatni

Wspólne szafki dla klasy/szafki
indywidualne

0–1

Wielkość sali gimnastycznej

Brak/mała/średnia/pełnowymiarowa

0–1–2–3

Wyposażenie w sprzęt sportowy

Brak/podstawowe/bardzo dobre

Obecność dodatkowych pomieszczeń służących różnym formom
aktywności fizycznej uczniów

Specjalnie zaprojektowane dodatkowe pomieszczenie(a) przeznaczone
do tańca, aerobiku itp.: nie ma/jest
(są)

0–1

Minisiłownia: nie ma/jest

0–1

Obecność boiska szkolnego i jego
wielkość

Brak/niepełnowymiarowe/pełnowymiarowe bądź kilka boisk o różnym
przeznaczeniu

Stan techniczny boiska szkolnego

Boisko do remontu/stan dobry

Obecność na terenie szkoły miejsc
służących wypoczynkowi uczniów

Brak/ławeczki na korytarzach/ławeczki wokół budynku szkoły/teren
zielony wokół budynku szkoły

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę

0–1–2

0–1–2

0–1
0–1–2–3

21 pkt
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Ogólne kryteria oceny

Szczegółowe kryteria oceny

Warunki bez- Obecność niebezpiecznych miejsc
Są miejsca niebezpieczne/nie ma
pieczeństwa
na terenie szkoły
takich miejsc
fizycznego
Rozwiązania w zakresie nadzoru nad *
uczniów
bezpieczeństwem uczniów

Warunki
sanitarno-higieniczne

Sąsiedztwo
szkoły

Organizacja
opieki medycznej nad
uczniami

Organizacja
posiłków
szkolnych

Liczba
punktów
0–1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę

1 pkt

Stan utrzymania toalet i łazienek

Czystość: rzadko sprzątane, brudne/
czyste

0–1

Poziom estetyki: niski/wysoki (ładne, przestronne)

0–1

Zaopatrzenie toalet i łazienek
Brak lub niewystarczające/uzupełw środki czystości (papier toaletowy, niane na bieżąco
mydło, ręczniki papierowe)

0–1

Obecność natrysków w sąsiedztwie
sali gimnastycznej

Brak/są

0–1

Prowadzenie przez szkołę segregacji
śmieci

Nie/tak

0–1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę

5 pkt

Obecność ruchliwej ulicy lub innych Występują/nie występują, okolica
źródeł hałasu w pobliżu szkoły
spokojna

0–1

Występowanie niekorzystnych
zjawisk w otoczeniu szkoły

0–1

Na przykład akty wandalizmu,
sprzedaż i używanie alkoholu
w pobliżu terenu szkoły: występują/
nie występują

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę

2 pkt

Liczba dni w tygodniu, w których na Pielęgniarka dostępna jedynie
terenie szkoły jest obecna higienist- w przychodni/pielęgniarka obecna
ka/pielęgniarka
w szkole 2 razy w tygodniu/pielęgniarka obecna w szkole 4 razy
w tygodniu lub codziennie

0–1–2

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę

2 pkt

Warunki spożywania przez uczniów
śniadania w szkole

Na korytarzu/w klasie/dodatkowo
dostępna dla uczniów podczas
przerw stołówka szkolna

0–1–2

Oferowanie przez szkołę obiadów/
ciepłych posiłków

Nie/tak

Dostęp uczniów do wody pitnej
i innych napojów

Brak/woda i gorące napoje dostępne
w automacie i/lub woda i gorące napoje dostępne w sklepiku szkolnym

Asortyment produktów oferowanych Są sprzedawane/nie są sprzedawane
w sklepiku szkolnym pod kątem
wysokiej zawartości cukru, soli
i tłuszczu

0–1
0–1–2

0–1
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Dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach

Szkoła nie zapewnia/szkoła zapewnia

0–1

Uczestnictwo szkoły w programie
„Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach
oświatowych” – tzw. Szklanka mleka

Nie uczestniczy/uczestniczy

0–1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę

8 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez szkołę ogółem

39 pkt

* Ze względu na podobne rozwiązania we wszystkich badanych placówkach ten element nie został
uwzględniony w ocenie punktowej
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona według powyższych kryteriów analiza wykazała, że żadna ze szkół biorących udział w badaniach nie oferuje uczniom optymalnych
warunków ochrony i promocji zdrowia – na 39 możliwych do osiągnięcia
punktów najwyżej oceniona szkoła uzyskała ich jedynie 30 (tabela 83).
Tabela 83. Wyniki sumarycznej oceny punktowej środowiska fizycznego i materialnego
badanych szkół
Wyniki oceny punktowej
Struktura
i infrastruktura
szkoły

Warunki
bezpieczeństwa
fizycznego
uczniów

Warunki
sanitarno-higieniczne

D1

20

0

4

1

D2

18

1

4

D3

15

0

3

D4

7

0

D5

6

0

S1

6

S2
S3

Szkoła

Organizacja opieki
Sąsiedztwo
medycznej
szkoły
nad uczniami

Organizacja
posiłków
szkolnych

Ogółem
punktów

1

4

30

1

1

4

29

1

1

4

24

3

1

1

6

18

3

1

1

3

14

0

2

1

0

3

12

15

1

3

2

2

3

26

19

0

3

2

1

3

28

S4

16

1

3

2

2

3

27

W1

9

0

4

1

1

6

21

W2

14

0

4

1

1

5

25

W3

16

0

3

2

1

3

25

W4

14

0

2

2

0

3

21

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w miastach średnich
W – szkoły wiejskie i w miasteczkach
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Na podstawie rozkładu wyników sumarycznej oceny punktowej środowiska fizycznego badanych szkół dokonanej z punktu widzenia korzyści dla
zdrowia uczniów sklasyfikowałam badane placówki, przyjmując następujące
kryteria punktowe klasyfikacji (tabela 84).
Tabela 84. Kryteria klasyfikacji badanych placówek ze względu na cechy środowiska fizycznego i materialnego analizowane pod kątem korzyści dla zdrowia uczniów
Środowisko fizyczne i materialne szkoły

Liczba punktów

Bardzo korzystne dla zdrowia

25 i więcej

Średnio korzystne dla zdrowia

19–24

Słabo wspierające zdrowie

0–18

Źródło: opracowanie własne.

Statystykę opisową dla zmiennej środowisko fizyczne i materialne szkoły
zilustrowałam w tabelach 85 i 86.
Tabela 85. Statystyka opisowa dla zmiennej środowisko fizyczne i materialne szkoły
Liczebność respondentów

Środowisko fizyczne i materialne szkoły

n

%

Bardzo korzystne dla zdrowia

224

36,0

Średnio korzystne dla zdrowia

250

40,2

Słabo wspierające zdrowie

148

23,8

Ogółem

622

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 86. Statystyka opisowa dla zmiennej środowisko fizyczne i materialne szkoły
z uwzględnieniem lokalizacji szkoły
Środowisko fizyczne szkoły
Lokalizacja
szkoły

Duże miasto
Miasta średnie
Wsie i miasteczka
Ogółem

Słabo korzystne dla
zdrowia

Średnio korzystne dla
zdrowia

Bardzo korzystne dla
zdrowia

n

%

n

%

n

%

103

69,6

40

16,0

84

37,5

45

30,4

0

0,0

140

62,5

0

0,0

210

84,0

0

0,0

148

100,0

250

100,0

224

100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza rozkładu uzyskanych wyników wykazała, że w badanej grupie
gimnazjalistów największa liczba respondentów uczęszczała do szkół, które
oferują średnio korzystne dla zdrowia warunki środowiska fizycznego i materialnego (40,2%), na drugim zaś miejscu plasują się uczniowie gimnazjów,
w których środowisko fizyczne zostało ocenione jako bardzo korzystne dla
zdrowia (36,0%). Niemal co czwarty badany gimnazjalista chodził natomiast do gimnazjum, w którym warunki środowiska fizycznego i materialnego zostały ocenione jako słabo wspierające zdrowie. Ponadto okazało się,
że w środowisku fizycznym szkoły bardzo korzystnym z punktu widzenia
potrzeb zdrowotnych uczyli się przede wszystkim gimnazjaliści w miastach
średnich (62,5%), w środowisku szkolnym średnio korzystnym dla zdrowia
młodzież na terenie wsi i miasteczek (84,0%), największa liczba uczestniczących w badaniach gimnazjalistów spędzających czas nauki szkolnej w środowisku fizycznym słabo wspierającym zdrowie to natomiast uczniowie
szkół dużego miasta (69,6%).

6.3. Status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły
Na płaszczyźnie programowej wyrazem holistycznego podejścia do kształtowania zdrowia dzieci i młodzieży w szkole jest uwzględnienie edukacji
zdrowotnej w ramach kształcenia przedmiotowego oraz wkomponowanie
jej w działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły. W swoich badaniach
przyjęłam, że działalność ta oraz realizowana w szkole polityka zdrowotna
są odzwierciedleniem statusu, jaki jest w niej nadawany zdrowiu uczniów.

6.3.1. Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły
ukierunkowana na promowanie zdrowia uczniów
Doświadczenia realizowanego w Polsce od 1992 roku programu Szkoła
Promująca Zdrowie wskazują, że podstawowym warunkiem efektywności
szkolnej edukacji zdrowotnej jest rozumienie i akceptacja zdrowia jako wartości przez członków społeczności szkolnej, czego wyrazem jest uznanie go
za filar ogólnej polityki szkoły zapisanej w misji szkoły, programie jej rozwoju oraz w programie dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym
(Woynarowska, Sokołowska, 2000; Woynarowska, 2007, s. 247–251; Woynarowska, Sokołowska, 2012).
W procesie konstruowania programu wychowawczego podstawowe znaczenie ma wskazanie jego celów nadrzędnych, które powinny być spójne
z określoną wcześniej misją szkoły, podstawą programową, programami nauczania, aktami prawnymi regulującymi prawa dziecka, a także z zadaniami

Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły

202

szkoły wynikającymi z krajowych programów dotyczących rozwiązywania
problemów dzieci i młodzieży i przeciwdziałania podejmowaniu przez nich
zachowań ryzykownych. W odniesieniu do tychże celów powinna być następnie przeprowadzona diagnoza potrzeb i zasobów społeczności szkolnej.
Z kolei ona stanowi podstawę wyboru priorytetowych kierunków działań
wychowawczych szkoły, którym przyporządkowywane są cele szczegółowe
umożliwiające sformułowanie zadań, określenie form ich realizacji i ustalenie planu działania w danym roku szkolnym. Tak zaprojektowana działalność wychowawcza powinna zostać poddana ewaluacji, której wyniki stanowią ważny punkt odniesienia dla planowania działań w kolejnych okresach
funkcjonowania szkoły (por. ORE, 2008).
Ocenę działalności wychowawczo-profilaktycznej w poddanych badaniom gimnazjom przeprowadziłam na podstawie analizy udostępnionych
przez nie wewnątrzszkolnych dokumentów programowych, a mianowicie
Programu wychowawczego szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki (SzPP)76, która została uzupełniona o informacje uzyskane z wywiadów
przeprowadzonych z pedagogami szkolnymi. Za kryteria ogólne przeprowadzonej analizy przyjęłam:
– ocenę formalną Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu wychowawczego szkoły;
– liczbę i rodzaj realizowanych w szkole programów profilaktycznych;
– liczbę realizowanych projektów edukacyjnych dotyczących tematyki
związanej ze zdrowiem;
– uwzględnianie w założeniach działań profilaktyczno-wychowawczych
szkoły kształtowania umiejętności życiowych uczniów.
Wstępna analiza programów wychowawczych wykazała, że autorzy tych
programów nie zawsze umieszczają w nich zapisy dotyczące wszystkich
etapów projektowanej w szkole pracy wychowawczej, to jest informacji na
temat jej celów nadrzędnych, sposobu przeprowadzania diagnozy potrzeb
i zasobów społeczności szkolnej, priorytetowych kierunków działań, celów
szczegółowych, zadań wraz z formami i terminem ich realizacji oraz ewaluacji. We wszystkich udostępnionych programach uwzględnione zostały jedynie cele nadrzędne i szczegółowe, priorytetowe kierunki działań oraz formy realizacji programu, toteż te elementy poddałam dalszej analizie.
Okazało się, że wszystkie poddane badaniom placówki wśród nadrzędnych celów swojej działalności wychowawczej uwzględniają kwestie dotyczące szeroko rozumianego zdrowia uczniów, aczkolwiek zakres formuło-
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Analizie poddano 12 programów wychowawczych oraz tyleż samo szkolnych programów profilaktycznych. W jednej szkole dyrekcja nie wyraziła zgody na udostępnienie tych
dokumentów.
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wanych na tym poziomie celów jest dość zróżnicowany. Generalnie rzecz
biorąc, w analizowanych dokumentach cele nadrzędne są określane jako:
– dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów, w ramach którego
uwzględniony został wymiar zdrowotny;
– wspomaganie rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego
ucznia;
– zapewnienie młodzieży poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
– promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia bez uzależnień i nałogów;
– stwarzanie warunków do konstruktywnego spędzania czasu wolnego;
– podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią;
– przeciwdziałanie zjawisku agresji szkolnej;
– kształtowanie u uczniów umiejętności interpersonalnych.
Zakres zapisanych w analizowanych programach celów szczegółowych
wskazuje, że w nielicznych badanych gimnazjach ich projektowanie poprzedziła diagnoza potrzeb i zasobów społeczności szkolnej umożliwiająca określenie priorytetowych kierunków działań wychowawczych. Świadczy o tym
fakt, że na dwanaście dokumentów poddanych badaniom aż w siedmiu cele
szczegółowe są odnoszone do wszystkich wymienionych powyżej celów
nadrzędnych.
W ujęciu ogólnym, w obrębie priorytetowych obszarów pracy wychowawczej związanej ze zdrowiem uczniów i profilaktyką problemów zdrowotnych w badanych gimnazjach uwzględnione zostały następujące bloki
tematyczne i odpowiadające im zagadnienia:
– zachowania problemowe (ryzykowne) – agresja i przemoc; wagary;
używanie substancji psychoaktywnych; uzależnienie od telewizji, Internetu i gier komputerowych; wczesna inicjacja seksualna; sekty;
– bezpieczeństwo – bezpieczeństwo fizyczne w szkole i poza nią; pierwsza pomoc przedlekarska;
– zapobieganie zakażeniom wirusem HIV;
– zdrowy styl życia – kształtowanie nawyków higienicznych; racjonalne
odżywianie; aktywność fizyczna; wypoczynek i rekreacja;
– zdrowie psychospołeczne – promocja zdrowia psychicznego; rozwijanie umiejętności życiowych; odpowiedzialność za zdrowie;
– zapobieganie chorobom – wybrane choroby zakaźne, w tym choroby
„brudnych rąk”; choroby cywilizacyjne;
– działania na rzecz zdrowego środowiska.
Należy jednak podkreślić, że w dwóch spośród dwunastu poddanych badaniom dokumentów brak jest zapisów, które wskazywałyby, że praca wychowawcza w tych szkołach będzie obejmować działania ukierunkowane na
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promocję zdrowia i zapobieganie problemom zdrowotnym uczniów, chociaż
zostało to zasygnalizowane wcześniej na etapie konstruowania celów działalności wychowawczej. Wyniki szczegółowej analizy programów wychowawczych pod kątem tych zagadnień zamieszczono w tabeli 87.
Wśród form realizacji programu wychowawczego w jego zapisach badane szkoły uwzględniły działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. W ramach tych pierwszych wymieniano: odpowiedni dobór tematyki
godzin wychowawczych, poszerzanie oferty szkoły w zakresie konstruktywnych form spędzania przez uczniów czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, organizowanie wycieczek i obozów turystycznych, współpracę
z samorządem uczniowskim oraz realizację programów profilaktycznych
i projektów edukacyjnych77.
Drugim poddanym analizie dokumentem w badanych gimnazjach był
Szkolny Program Profilaktyczny (SzPP). Program ten stanowi rodzaj rozwiązania systemowego ukierunkowanego na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie jednostkowych, rodzinnych,
rówieśniczych, szkolnych i środowiskowych czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (Gaś, 2003, s. 168), będąc
przy tym integralną częścią programu wychowawczego szkoły. W konstruowaniu jego celów niezbędna jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza potrzeb i problemów uczniów w środowisku szkolnym. W programie powinny
zostać określone formy realizacji jego założeń, osoby uczestniczące w jego
wprowadzeniu w życie, planowane terminy osiągnięcia poszczególnych celów, jak również zasady ewaluacji procedur i wyników programu.
Analiza obszarów działań profilaktycznych uwzględnionych w programach profilaktycznych badanych placówek wykazała, że są one zbieżne
z priorytetowymi kierunkami zaplanowanych w tych gimnazjach działań
wychowawczych. Formy realizacji tych działań uwzględnione w poddanych
badaniom programach profilaktycznych prezentuję w tabeli 88.

77

Wśród wymienianych przez szkoły projektów edukacyjnych realizowanych pod patronatem organizacji pozarządowych, kuratorium i/lub instytucji służby zdrowia znalazły się,
m.in.: projekt „Szkoła promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, projekt „Mediacje rówieśnicze” realizowany w ramach Europejskiej Szkoły bez Przemocy oraz Polsko-Szwajcarski
Projekt Edukacyjny Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Chorobom Przewlekłym poprzez Edukację w Zakresie Żywienia i Aktywności Fizycznej.
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D1

D2

D3

D4

S1

S2

Szkoła

Szkoła oznaczona w badaniach symbolem D5 nie udostępniła swoich dokumentów programowych.

Źródło: opracowanie własne.

Zachowania problemowe (ryzykowne)
1 Agresja i przemoc
2 Inne patologie: pornografia, kradzież, neofaszyzm
3 Wagary
4 Substancje psychoaktywne
5 Uzależnienie od TV, Internetu i gier komputerowych
6 Ochrona przed wczesną inicjacją seksualną
7 Sekty
Bezpieczeństwo
1 Bezpieczeństwo w szkole
2 Pierwsza pomoc przedlekarska
AIDS
Promowanie zdrowego stylu życia
1 Higiena, dbałość o własne zdrowie
2 Racjonalne odżywianie
3 Aktywność fizyczna
4 Wypoczynek i rekreacja, czas wolny
Zdrowie psychospołeczne
1 Promocja zdrowia psychicznego
2 Odpowiedzialność za zdrowie
3 Kształtowanie umiejętności życiowych
Zapobieganie chorobom
1 Choroby zakaźne, choroby brudnych rąk
2 Choroby cywilizacyjne
Działania na rzecz zdrowego środowiska

Obszary tematyczne
S3

S4

W2

W3

W4

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w miasteczkach

W1

Tabela 87. Obszary tematyczne dotyczące zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych uwzględnione w programach wychowawczych badanych szkół78

Tabela 88. Formy realizacji działań profilaktycznych uwzględnione w Szkolnych Programach Profilaktycznych badanych gimnazjów
Obszar działań profilaktycznych
Zachowania problemowe

Formy realizacji
– nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sądem, zespołem kuratorskim, pełnomocnikiem gminy ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, świetlicą środowiskową, parafią
– organizowanie prelekcji dotyczących prawnych konsekwencji zachowań
ryzykownych i możliwości uzyskania pomocy oraz budowania pozytywnych
relacji z władzami
– umożliwienie uczniom stałego dostępu do broszury z adresami i telefonami
placówek udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych
– konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa szkolnego
– nagradzanie uczniów za właściwe i pożądane społecznie zachowania
– prowadzenie rozmów z uczniami zachowującymi się nagannie oraz z ich
rodzicami w obecności dyrektora szkoły i przedstawicieli samorządu uczniowskiego
– ujęcie w tematyce godzin wychowawczych zagadnień dotyczących przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
– włączanie elementów profilaktyki do działań opiekuńczo-wychowawczych
przez otaczanie opieką pedagogiczną uczniów z problemami związanymi
z uzależnieniami oraz wagarujących
– motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych umożliwiających im odreagowanie napięć, rozwijanie zainteresowań oraz ciekawe
spędzenie wolnego czasu
– organizowanie akcji plakatowych i konkursów plastycznych dotyczących
profilaktyki uzależnień
– systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów przez wychowawców
klas, przekazywanie informacji o absencji rodzicom w udokumentowany
sposób
– propagowanie idei nieagresywnego rozwiązywania konfliktów
– realizowanie wewnątrzszkolnych projektów edukacyjnych związanych
z zapobieganiem podejmowaniu zachowań ryzykownych (np. Dzień bez
telefonu komórkowego, Szkoła bez przemocy, „Skrzynka pytań i problemów” – projekt związany z anonimowym zgłaszaniem przez uczniów aktów
przemocy i zachowań agresywnych w szkole i in.)
– opracowywanie wewnątrzszkolnych kodeksów zachowania się ucznia
– udział uczniów w zewnątrzszkolnych projektach edukacyjnych (np. Europejska Bezpieczna Szkoła)
– realizacja programów profilaktycznych
– wdrażanie „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
dzieci i młodzieży demoralizacją” opracowanych przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
– współpraca nauczycieli, rodziców i wychowawców w celu uwrażliwienia na
oznaki przemocy w rodzinie i środowisku ucznia
– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych – pedagogizacja rodziców (rozmowy, konsultacje, wykłady)

Bezpieczeństwo

– aktywne dyżurowanie nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych (ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których dochodzi często do łamania
regulaminu szkoły – toalety, szatnie)
– realizacja projektów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu
bezpieczeństwa
– wzmożona opieka nad uczniami podczas imprez, wycieczek i zawodów
sportowych
– ukierunkowanie tematyki godzin wychowawczych na zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa w szkole
– organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji
– doskonalenie umiejętności ratowniczych uczniów przez realizację zajęć
warsztatowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
– wykorzystywanie programu CENZOR umożliwiającego kontrolę nad sposobem korzystania przez uczniów z zasobów Internetu
– udział szkoły w ogólnopolskim „Dniu Bezpiecznego Internetu”

Zapobieganie zakaże- – ujęcie w tematyce godzin wychowawczych zagadnień dotyczących zapobieniom wirusem HIV
gania zakażeniom HIV/AIDS
– imprezy wewnątrzszkolne z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS
Zdrowy styl życia

– organizowanie przez szkołę różnych form zajęć rekreacyjnych, sportowych
i turystycznych (koła, kluby, wycieczki, rajdy itp.)
– promowanie uczestnictwa uczniów w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych
– promowanie uczestnictwa uczniów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach o tematyce zdrowotnej
– organizowanie wewnątrzszkolnych akcji promujących zdrowie
– popularyzowanie czasopism o tematyce prozdrowotnej
– organizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia
– dedykowanie tematyki lekcji wychowawczych problematyce prozdrowotnego stylu życia
– uczestnictwo uczniów w projektach edukacyjnych

Zdrowie psychospołeczne (w tym kształtowanie umiejętności
życiowych)

– udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się wskutek niepowodzeń szkolnych
– udzielanie pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach
rówieśniczych
– prowadzenie zajęć wyrównawczych
– realizowanie wewnątrzszkolnych programów edukacyjnych (np. „Szkolne
dni profilaktyki fobii szkolnej”)
– realizowanie programów profilaktycznych

Zapobieganie chorobom

– systematyczne monitorowanie czystości pomieszczeń i otoczenia szkoły
– realizowanie programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki raka szyjki
macicy

Działania na rzecz
– organizowanie imprez i podejmowanie działań sprzyjających ochronie śrozdrowego środowiska
dowiska (zbiórka makulatury, zużytych baterii, butelek plastikowych)
– udział w akcjach ekologicznych
– popularyzowanie czasopism o tematyce ekologicznej
– organizowanie wycieczek do parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza porównawcza programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktycznych wykazała, że we wszystkich dokumentach programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej został uwzględniony blok
zagadnień dotyczących zapobiegania zachowaniom ryzykownym, promocji
zdrowego stylu życia oraz kształtowania umiejętności życiowych jako ważnego obszaru działań ukierunkowanych na promocję zdrowia psychospołecznego, a w dokumentach jedenastu szkół znalazły się zagadnienia związane z bezpieczeństwem w codziennym życiu. Ponadto w sześciu szkołach
zaplanowano działania związane z ochroną środowiska, a w czterech zostały
uwzględnione kwestie dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym, cywilizacyjnym i problemom związanym z zaburzeniami odżywiania się. Dwa
poddane badaniom gimnazja uwzględniły w swoich planach podjęcie problematyki dotyczącej zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. Szczegółowe
zestawienie sposobów rozplanowania działań wychowawczych i profilaktycznych w badanych placówkach pod kątem wykorzystanych do tego celu
dokumentów programowych przedstawiłam w tabeli 89. Jak wynika z zaprezentowanego tam zestawienia, w dziesięciu przebadanych placówkach projektowana działalność profilaktyczna i wychowawcza stanowią spójną, uzupełniającą się całość79.
Jedną z podstawowych form realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole są programy profilaktyczne. Wśród możliwych do wykorzystania przez gimnazja programów o naukowo udowodnionej skuteczności znajdują się programy zapobiegające demoralizacji i przestępczości
nieletnich, programy zapobiegania narkomanii, szkolne programy zapobiegania alkoholizmowi, program zapobiegania uzależnieniom od nikotyny,
program wychowawczo-profilaktyczny ukierunkowany na zapobieganie
zjawisku sekt, program zajęć wychowawczo-profilaktycznych ukierunkowany na zapobieganie przemocy i agresji w szkołach, program profilaktyki
zachowań suicydalnych, a także programy zapobiegania prostytucji i dewiacjom seksualnym oraz problemom z anoreksją i bulimią (Szpringer, 2001,
s. 37–92).
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W treściach celów szczegółowych dwóch programów wychowawczych nie zostały
uwzględnione zagadnienia dotyczące zdrowia i/lub zapobiegania problemom zdrowotnym
uczniów, stąd w przypadku tych placówek analiza projektowanych działań wychowawczych
i profilaktycznych pod kątem ich spójności jest bezzasadna.
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D1

D2

D3

D4

S1

Szkoła oznaczona w badaniach symbolem D5 nie udostępniła swoich dokumentów programowych.

Źródło: opracowanie własne.

Zachowania problemowe (ryzykowne)
1
Agresja i przemoc
2
Mobbing i bulling
3
Inne patologie: pornografia, kradzież, neofaszyzm
4
Wagary
5
Substancje psychoaktywne
6
Uzależnienie od TV, Internetu i gier komputerowych
7
Ochrona przed wczesną inicjacją seksualną
8
Sekty
Bezpieczeństwo
1
Bezpieczeństwo w szkole
2
Bezpieczeństwo w sieci
3
Pierwsza pomoc przedlekarska
AIDS
Promowanie zdrowego stylu życia
1
Higiena, dbałość o własne zdrowie
2
Racjonalne odżywianie
3
Aktywność fizyczna
4
Wypoczynek i rekreacja, czas wolny
Zdrowie psychospołeczne
1
Promocja zdrowia psychicznego
2
Odpowiedzialność za zdrowie
3
Zjawisko „fali” szkolnej
4
Kształtowanie umiejętności życiowych
Zapobieganie chorobom
1
Choroby zakaźne, choroby brudnych rąk
2
Choroby cywilizacyjne
3
Bulimia, anoreksja, otyłość
Działania na rzecz zdrowego środowiska

Obszary tematyczne
S2

Szkoła
S3

treści umiejscowione tylko w programie wychowawczym
treści umiejscowione wyłącznie w szkolnym programie profilaktycznym
treści umiejscowione w programie wychowawczym oraz w szkolnym programie profilaktycznym
W1

W2

W3

W4

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w miasteczkach

S4

Tabela 89. Umiejscowienie zagadnień dotyczących zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych w dokumentach działalności wychowawczo-profilaktycznej badanych szkół80
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Z uwagi na dużą różnorodność oferty rynku programów profilaktycznych, na którym oferowane są często szkołom programy o nieznanej skuteczności, zaleca się korzystanie z programów rekomendowanych przez
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), wśród których znajdują się programy profilaktyczne nastawione na edukację normatywną, uczenie umiejętności życiowych, wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców oraz programy liderów rówieśniczych (Ostaszewski,
Rustecka-Krawczyk, Wójcik, 2009, s. 53–54). Funkcjonujący w ostatnich
latach przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Bank Rekomendowanych
Programów Profilaktycznych obejmuje pięć rodzajów programów: programy do realizacji w klasach, programy dla dużych grup, programy dla grup
zwiększonego ryzyka, programy przeznaczone dla liderów młodzieżowych
oraz programy dla nauczycieli i rodziców.
Pro g r amy d o re a l i z a c j i w k l a s a ch mogą być prowadzone przez
przeszkolonych wychowawców/nauczycieli. W tej grupie programów adresowanych do poziomu edukacyjnego gimnazjum (bądź gimnazjum i ostatnich klas szkoły podstawowej) wymieniono trzy programy profilaktyki uzależnień („Dziękuję, nie”, „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”,
„Tak czy nie”), program profilaktyki alkoholowej „Debata”, program wspierania rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego „Spójrz inaczej” i jego rozszerzenie w postaci programu „Spójrz
inaczej na agresję” oraz program wychowawczo-profilaktyczny „Trzy koła”
adresowany do wychowawców klas, a poprzez nich do uczniów i rodziców,
ukierunkowany na wzmacnianie więzi społecznych.
W grupie pro g r amów d l a du ż ych g r up wymieniono dwa programy: program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” oraz
program profilaktyki alkoholowej „Noe”. Rekomendowane dla młodzieży gimnazjalnej pro g r amy pr z e z n a c z on e d l a g r up z w i ę k s z on e go
r yzy ka to program „Noe”, „Trening zastępowania agresji” oraz „Odczuwaj,
ufaj, mów”. Realizatorami tych dwóch grup programów mogą być jedynie
przeszkoleni trenerzy81.
Na podstawie analizy szkolnych programów profilaktycznych oraz danych uzyskanych z wywiadów przeprowadzonych z pedagogami szkolnymi
mogę stwierdzić, że zalecenia dotyczące stosowania programów profilaktycznych o udowodnionej skuteczności w większości badanych szkół nie
są respektowane. Na trzynaście przebadanych placówek jedynie bowiem
w dwóch gimnazjach w ostatnich trzech latach poprzedzających badania do
realizacji zadań związanych z profilaktyką wykorzystywano rekomendowa-
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http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php/option=com_content, dostęp: 20.05.2013.
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ne programy profilaktyczne82. Pozostałe szkoły korzystały w tym zakresie
z programów oferowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne bądź
terytorialne ośrodki profilaktyki uzależnień oraz z programów autorskich
opracowywanych przez nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z instytucją zajmującą się profesjonalnie profilaktyką uzależnień.
Ważnym elementem programu profilaktycznego szkoły jest ewaluacja realizowanych działań. Analiza wykazała jednak, że jedynie w sześciu
na dwanaście badanych dokumentów szkolnych został uwzględniony ten
aspekt programu. Wśród metod ewaluacji sumatywnej wymieniono w nich:
wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu gromadzenia i opracowywania informacji wartościujących działania profilaktyczne szkoły obejmującego
analizy, raporty i opinie; analizowanie dokumentacji szkolnej (w tym m.in.
dzienników lekcyjnych, zeszytów uwag, treści orzeczeń psychologicznych,
dokumentacji pedagoga szkolnego); monitorowanie liczby uczniów uczestniczących w imprezach szkolnych, wycieczkach, zajęciach sportowych,
programach profilaktycznych oraz programach i projektach edukacyjnych;
monitorowanie frekwencji uczniów; analizę ankiet ewaluacyjnych na temat
zasadności i skuteczności podejmowanych działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców; analizę anonimowych wypowiedzi uczniów na
temat niepożądanych zachowań występujących na terenie szkoły oraz pozyskiwanie informacji na temat zachowań zdrowotnych uczniów w środowisku lokalnym.
W badaniach przyjęłam, że jednym z podstawowych elementów działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły jest kształtowanie u uczniów
umiejętności życiowych (kompetencji psychospołecznych), w związku
z czym ten aspekt jej oddziaływań uczyniłam przedmiotem dalszej analizy.
Ocenę działalności badanych gimnazjów w zakresie kształtowania umiejętności życiowych uczniów oparłam na dwóch kryteriach, którymi uczyniłam deklaracje autorów programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktycznych w zakresie różnorodności umiejętności życiowych,
których kształtowanie szkoła pragnie zintegrować z całością swoich działań
dydaktyczno-wychowawczych oraz planowanych w tym celu działań. Analiza wyżej wymienionych dokumentów wykazała, że w założeniach programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej badanych gimnazjów
zostały uwzględnione wszystkie grupy umiejętności zawarte w klasyfikacji
umiejętności życiowych opracowanej przez UNICEF (Woynarowska, 2002).
W ramach poszczególnych grup umiejętności w analizowanych dokumentach wymieniane były następujące:
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Spośród rekomendowanych programów profilaktycznych w badanych szkołach wykorzystano programy: „Dziękuję, nie”, „Spójrz inaczej”, „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków” oraz „Trening zastępowania agresji”.
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– umiejętności interpersonalne: nawiązywanie kontaktów, komunikacja werbalna i niewerbalna, dawanie i otrzymywanie wsparcia, empatia, współdziałanie w grupie, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
umiejętność argumentowania, opieranie się naciskom otoczenia, radzenie sobie z presją rówieśniczą, asertywność, odmawianie;
– umiejętności podejmowania decyzji: podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, krytyczne i twórcze myślenie;
– umiejętności budowania samoświadomości: rozpoznawanie swoich
mocnych i słabych stron, samoocena, samoakceptacja, budowanie
pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej
wartości;
– umiejętności budowania własnego systemu wartości – tu stosowany
był ogólny zapis „kształtowanie systemu wartości”;
– umiejętności radzenia sobie i kierowania stresem: radzenie sobie ze
stresem, rozpoznawanie własnych emocji, panowanie nad emocjami,
wyrażanie swoich uczuć.
Zawarte w analizowanych dokumentach deklaracje dotyczące rodzajów umiejętności, których kształtowanie u uczniów szkoła pragnie uczynić
przedmiotem swoich oddziaływań, są dość zróżnicowane w poszczególnych
placówkach. Specyficzny dla każdej z nich jest też projekt w zakresie rodzaju
oddziaływań, w ramach których omawiane umiejętności mają być rozwijane: były one uwzględniane w programie wychowawczym i/lub w szkolnym
programie profilaktycznym. Szczegółowy wykaz deklaracji badanych szkół
w zakresie umiejętności życiowych, jakie będą uwzględniane w ich pracy wychowawczo-profilaktycznej wraz ze wskazaniem rodzaju dokumentu, w którym zostały one zawarte, zamieściłam w tabeli 16 znajdującej się
w Aneksie.
W zapisach dokumentów poddanych analizie zostały uwzględnione różne formy realizacji działań ukierunkowanych na kształtowanie poszczególnych grup umiejętności życiowych (tabela 90).
Jak widać, lista zaprojektowanych przez szkoły form działalności służącej kształtowaniu umiejętności życiowych uczniów jest dość imponująca.
Nie oznacza to jednak, że zapisy dotyczące tego aspektu działalności są równie obszerne w dokumentach programowych wszystkich poddanych badaniom gimnazjów. W niektórych dokumentach opis sposobów kształtowania
u uczniów kompetencji psychospołecznych został całkiem pominięty bądź
wymieniano w nich jedną lub dwie formy działań związanych z rozwijaniem
omawianych umiejętności.
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Tabela 90. Formy realizacji działań ukierunkowanych na kształtowanie poszczególnych
grup umiejętności życiowych uwzględnione w zapisach wewnątrzszkolnych dokumentów
programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej badanych gimnazjów
Grupa umiejętności
Umiejętności interpersonalne

Formy realizacji działań ukierunkowanych
na kształtowanie umiejętności
– organizowanie imprez klasowych
– organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy (np. wigilia klasowa)
– podejmowanie na lekcjach wychowawczych zagadnień dotyczących
asertywności
– wspieranie form aktywności wymagających uzasadniania własnego
zdania w publicznej debacie
– promowanie samorządności na terenie klasy i szkoły
– promowanie stosowania demokratycznych zasad podczas wyborów
samorządu szkolnego
– organizowanie obozów integracyjnych
– treningi asertywności
– warsztaty psychoedukacyjne kształtujące pozytywny klimat w grupie,
konstruktywną komunikację, asertywność, skuteczne reagowanie na
przemoc (prowadzone przez psychologa)

Umiejętności podejmo- – warsztaty psychoedukacyjne kształtujące umiejętność rozwiązywania
wania decyzji i rozwiązyproblemów (prowadzone przez psychologa)
wania problemów
– organizowanie spotkań ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczącej
dalszej formy kształcenia
Umiejętności budowania
samoświadomości

– przestrzeganie określonych zasad w trakcie rozmów nauczycieli z uczniami: wykazywanie zainteresowania każdym uczniem, zwracanie się
do ucznia po imieniu, podkreślanie mocnych stron zachowania ucznia,
uważne słuchanie uczniów
– wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów przez włączanie ich do
działań na terenie szkoły
– zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych
– organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć sportowych i konkursów zgodnie z zainteresowaniami uczniów
– rozbudzanie aspiracji życiowych przez spotkania z ciekawymi postaciami
– indywidualne rozmowy z uczniami wskazujące na mocne i słabe strony
ich charakteru
– stwarzanie okazji do samopoznania – organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych i spotkań z psychologiem i pedagogiem szkolnym
– wdrażanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania uwzględniających dokonywanie przez uczniów samooceny własnych osiągnięć

Umiejętność budowania własnego systemu
wartości

– zachęcanie uczniów do działalności dobroczynnej, w tym do udziału
w akcjach o charakterze charytatywnym organizowanych przez organizacje pozaszkolne (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wigilia
dla bezdomnych, zbiórka żywności organizowana przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej)
– upowszechnianie idei wolontariatu
– organizowanie różnych form opieki nad osobami starszymi
– organizowanie systemu pomocy koleżeńskiej
– współpraca z instytucjami opieki społecznej (PKPS, DPS)
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Formy realizacji działań ukierunkowanych
na kształtowanie umiejętności

Grupa umiejętności

– zachęcanie uczniów do działalności społecznej (akcja krwiodawstwa,
badania potencjalnych dawców szpiku)
– promowanie standardów równościowych i antydyskryminacyjnych
– podejmowanie na lekcjach wychowawczych zagadnień dotyczących
tolerancji
– zorganizowanie Szkolnej Grupy Amnesty International
– kształtowanie krytycznego spojrzenia na wzorce zachowań prezentowane przez współczesne media przez stosowanie nowoczesnych metod
nauczania (drama, dyskusja, sąd)
– zachęcanie uczniów do działania w organizacjach opartych na bezinteresownej pomocy innym (PCK, organizacje harcerskie, WOŚP, Amnesty
International)
– napiętnowanie wulgarnych form zachowania na terenie szkoły
– napiętnowanie zjawiska ściągania i odpisywania
– promowanie kulturalnych form zachowania w instytucjach upowszechniania kultury (kino, teatr itp.)
– stawianie wymogu okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom
szkoły i rówieśnikom
– zachęcanie do dbałości o czystość i estetykę pomieszczeń szkolnych
Umiejętności radzenia
sobie ze stresem

– stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania jako sposobu na eliminowanie atmosfery strachu i zagrożenia
– dostarczanie informacji (adresy, telefony) na temat stowarzyszeń,
organizacji i placówek, w których można uzyskać pomoc w sytuacjach
trudnych
– współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz PPP
– angażowanie uczniów w akademie, przedstawienia, konkursy (także
pozaszkolne)
– zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
– organizowanie warsztatów psychoterapeutycznych
– prowadzenie przez psychologa i/lub pedagoga szkolnego indywidualnych zajęć psychokorekcyjnych z zakresu metod konstruktywnego
rozładowywania napięcia i gniewu

Źródło: opracowanie własne.

W celu dokonania sumar ycznej o ceny działalnoś ci w ychowawc z o - prof i l a kt yc z n e j s z ko ł y ukierunkowanej na promowanie zdrowia
poddanych badaniom gimnazjalistów na podstawie uzyskanych danych jakościowych określiłam szczegółowe kryteria oceny, którym następnie przypisałam wartości punktowe (tabela 91).

Tabela 91. Kryteria oceny sumarycznej działalności wychowawczo-profilaktycznej w badanych szkołach
Kryterium ogólne
Ocena formalna
Szkolnego Programu
Profilaktyki

Kryteria szczegółowe
Czy program jest aktualny? (nie/tak)
Czy w zapisach została uwzględniona diagnoza potrzeb i zagrożeń środowiska uczniowskiego? (nie/tak)

Punktacja
0/0,5
0/1

Czy określono formy realizacji poszczególnych zadań? (nie/tak)

0/0,5

Czy określono metody i narzędzia ewaluacji programu? (nie/tak)

0/0,5

Stopień ogólności zapisów w programie (bardzo duży stopień
ogólności/wystarczająco uszczegółowiona forma zapisów)

0/0,5
3 pkt

Ocena formalna programu wychowawczego
szkoły

Czy w nadrzędnych celach programu (misji szkoły) uwzględniono zapisy dotyczące zdrowotnej sfery rozwoju ucznia? (nie/tak)

0/1

Stopień wysycenia celów szczegółowych programu zadaniami
koncentrującymi się wokół zdrowotnej sfery rozwoju ucznia
mierzony liczbą celów ukierunkowanych na kształtowanie zdrowia uczniów (0/1–3/więcej niż 3)

0/1/2

Czy określono formy działań wychowawczych ukierunkowanych na realizację ww. celów? (nie/tak, ale bardzo ogólnie/tak,
szczegółowo)

0/0,5/1

4 pkt
Liczba i rodzaj realizoCzy są realizowane programy rekomendowane przez ORE?
wanych w szkole progra- (nie/tak)
mów profilaktycznych
Czy nauczyciele realizują programy autorskie? (nie/tak)
Liczba realizowanych programów profilaktycznych innego
autorstwa niż wskazano powyżej (0/1–2/więcej niż 2)

0/1
0/1
0/1/2
4 pkt

Liczba realizowanych
Liczba projektów (0/1–2/więcej niż 2)
w szkole projektów edukacyjnych dotyczących
tematyki związanej ze
zdrowiem

0/1/2

2 pkt
Uwzględnianie w założeniach działań profilaktyczno-wychowawczych
szkoły kształtowania
umiejętności życiowych

Różnorodność umiejętności, których kształtowanie uwzględniono w programie profilaktycznym i wychowawczym (0/1–3/
więcej niż 3)

0/1/2

Czy określono formy działań ukierunkowanych na ich kształtowanie? (nie/tak)

0/1
3 pkt

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów

Źródło: opracowanie własne.

16 pkt
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Wyniki sumarycznej oceny działalności wychowawczo-profilaktycznej badanych szkół przeprowadzonej na podstawie powyższych kryteriów
umieszczono w tabeli 92.
Tabela 92. Wyniki sumarycznej oceny punktowej działalności wychowawczo-profilaktycznej w badanych szkołach

Ocena formalna
Programu
Wychowawczego

Liczba i rodzaj realizowanych programów
profilaktycznych

Liczba realizowanych
projektów edukacyjnych
dotyczących tematyki
związanej
ze zdrowiem

Uwzględnianie
w założeniach działań
profilaktyczno-wychowawczych kształtowania
umiejętności życiowych

Ogółem punktów

D1

2,5

3,0

1,0

0,0

3,0

9,5

D2

0,0

1,0

3,0

1,0

2,0

7,0

D3

0,0

2,0

2,0

1,0

2,0

7,0

D4

2,5

2,5

1,0

1,0

2,0

9,0

D5

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

Szkoła

S1

3,0

4,0

3,0

1,0

3,0

14,0

S2

2,5

2,5

1,0

1,0

2,0

9,0

S3

3,0

2,5

1,0

0,0

3,0

9,5

S4

2,5

3,0

0,0

1,0

3,0

9,5

W1

3,0

4,0

1,0

2,0

3,0

13,0

W2

2,5

4,0

3,0

1,0

2,0

12,5

W3

1,5

4,0

0,0

2,0

3,0

10,5

W4

1,5

0,5

1,0

1,0

1,0

5,0

Źródło: opracowanie własne.

Średnia liczba
punktów

Ocena formalna SzPP

Wyniki oceny punktowej

6,9

10,5

10,3

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w miasteczkach

Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że w szkołach średnich miast
oraz w szkołach małych miast i wiejskich, w stosunku do gimnazjów wielkomiejskich, Szkolny Program Profilaktyki jest przygotowywany bardziej
rzetelnie, ponadto w programach wychowawczych tych szkół jest w większym stopniu uwzględniana problematyka związana ze zdrowotną sferą rozwoju ucznia. Szkoły wielkomiejskie zostały najwyżej ocenione pod
względem liczby i rodzajów realizowanych w nich programów profilaktycznych, w przypadku projektów edukacyjnych dotyczących problematyki
związanej ze zdrowiem największą liczbę punktów otrzymywały gimnazja
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wiejskie, szkoły w średnich miastach były zaś najwyżej oceniane pod względem różnorodności umiejętności życiowych, których kształtowanie zostało
uwzględnione w dokumentach programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły. Na podstawie średniej liczby punktów, jakie zostały przyznane gimnazjom zlokalizowanym w poszczególnych środowiskach,
można zasadnie twierdzić, że zaangażowanie szkoły w działalność wychowawczo-profilaktyczną ukierunkowaną na promowanie zdrowia uczniów
jest największe w gimnazjach zlokalizowanych na terenie średnich miast,
wsi i w małych miastach, w środowisku wielkomiejskim jest ono natomiast
zdecydowanie niższe.

6.3.2. Polityka zdrowotna szkoły
Zgodnie z przyjętą w badaniach koncepcją uznałam, że polityka zdrowotna
szkoły jest jednym z zasadniczych czynników określających przebieg procesu edukacji zdrowotnej a zarazem warunkujących jego efektywność. Ocenę
polityki zdrowotnej realizowanej w badanych szkołach oparłam na następujących kryteriach:
– inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli w obszarze kompetencji dydaktycznych związanych z realizacją edukacji zdrowotnej oraz
w zakresie doskonalenia przez nich własnych umiejętności i podnoszenia poziomu wiedzy na temat zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania fizycznego;
– wewnątrzszkolne regulacje w zakresie organizacji zajęć szkolnych
z zakresu edukacji zdrowotnej związane z powołaniem koordynatora
edukacji zdrowotnej;
– oferta szkoły w zakresie zajęć rekreacyjnych i sportowych (poza lekcjami wychowania fizycznego);
– uczestnictwo szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie;
– współdziałanie szkoły z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym.
Ocenę zaangażowania szkoły w inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli w obszarze edukacji zdrowotnej oparłam na informacjach dotyczących form doskonalenia w zakresie edukacji zdrowotnej, w których uczestniczyli nauczyciele badanych szkół w ciągu 3 lat poprzedzających badanie,
oraz tematyki, jaką one obejmowały, uzyskanych w trakcie wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami/pedagogami szkolnymi.
Poddane badaniom gimnazja dysponowały szeroką ofertą wewnątrzszkolnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej
(konferencje, szkolenia, kursy i seminaria), a ponadto stwarzały nauczycielom możliwość uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach organizowanych poza szkołą. W ramach tych zajęć uwzględniana była problematyka
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dotycząca: bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
diagnozy i profilaktyki zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji
psychoaktywnych (w tym dopalaczy), zaburzeń psychicznych okresu dorastania, cyberprzemocy, zagrożenia sektami, fair play w sporcie oraz zapobiegania chorobom nowotworowym. Nauczyciele wychowania fizycznego, poza udziałem w wyżej wymienionych formach doskonalenia, mogli
doskonalić swoje kompetencje metodyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole, co w kontekście wprowadzanej nowej podstawy programowej należy ocenić bardzo pozytywnie. Oferta kursów, szkoleń i warsztatów
w tym obszarze pochodziła z ośrodków doskonalenia nauczycieli, które
organizowały je pod ogólnym hasłem: planowanie, realizacja i ewaluacja
edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego w kontekście nowej podstawy programowej. Ponadto nauczyciele tego przedmiotu brali
udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach oraz realizowali studia
podyplomowe obejmujące zagadnienia związane merytorycznie z ochroną i promocją zdrowia. Na podstawie zebranych informacji należy jednak stwierdzić, że zakres treściowy problematyki tych zajęć był dość wąski, obejmował on bowiem jedynie kwestie dotyczące pierwszej pomocy
przedlekarskiej oraz bezpieczeństwa.
Na podstawie zebranych informacji dokonałam oceny polityki szkoły
w zakresie inwestowania w rozwój zawodowy nauczycieli w obszarze edukacji zdrowotnej, przyjmując za jej kryteria liczbę i tematykę wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych form doskonalenia, w których uczestniczyli
nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele pozostałych przedmiotów w badanych szkołach w 3 latach poprzedzających badania. Uwzględnione kryteria oceny przedstawiają tabele 93, 94.
Tabela 93. Kryteria oceny polityki szkoły w zakresie inwestowania w rozwój zawodowy
nauczycieli wychowania fizycznego w obszarze edukacji zdrowotnej
Zasady punktacji
Liczba odbytych
form doskonalenia

Tematyka odbytych form doskonalenia
Metodyka edukacji zdrowotnej na
lekcjach wychowania fizycznego

Problematyka związana merytorycznie z edukacją zdrowotną

Brak

0 pkt

0 pkt

1

2 pkt

1 pkt

2–3

2 pkt

Więcej niż 3

3 pkt

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 94. Kryteria oceny polityki szkoły w zakresie inwestowania w rozwój zawodowy
nauczycieli innych przedmiotów niż wychowanie fizyczne w obszarze edukacji zdrowotnej
Liczba odbytych
form doskonalenia

Zasady punktacji
Zewnętrzne formy doskonalenia

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia

Brak

0 pkt

0 pkt

1

1 pkt

1 pkt

2–3

2 pkt

2 pkt

Więcej niż 3

3 pkt

3 pkt

Źródło: opracowanie własne.

Przy tak określonych kryteriach maksymalna liczba możliwych do przyznania punktów wyniosła 11.
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że jedynie jednej badanej placówce można przyznać maksymalną liczbę punktów – była to szkoła wiejska
realizująca projekt SzPZ – punktacja pozostałych mieściła się zaś w przedziale od 8 do 1. Należy przy tym zauważyć, że aż w siedmiu badanych gimnazjach nauczyciele wychowania fizycznego nie uczestniczyli w żadnej formie doskonalenia swoich kompetencji metodycznych w zakresie edukacji
zdrowotnej (tabela 95).
Zarówno w przypadku obowiązującego w polskim szkolnictwie w latach
1999–2008 modelu realizacji edukacji zdrowotnej w formie ścieżki międzyprzedmiotowej, jak i przyjętego później rozwiązania, w którym model
przedmiotu wiodącego został połączony z modelem treści rozproszonych,
jednym z warunków efektywności procesu edukacyjnego jest wypracowanie przez szkołę odpowiedniej koncepcji realizacyjnej. Ulokowanie treści
edukacji zdrowotnej w wielu przedmiotach wymaga uwzględnienia korelacji między nimi oraz określenia w miarę jednolitych metod kształcenia już
na etapie projektowania programu nauczania, a następnie monitorowania
procesu nauczania-uczenia się zdrowia. Wprowadzenie wewnątrzszkolnych
regulacji w tym zakresie polegające na powołaniu szkolnego koordynatora
edukacji zdrowotnej świadczy o randze, jaka jest jej przyznawana w założeniach programowych i w misji szkoły, toteż uznałam, że stanowi ono jeden
z elementów polityki zdrowotnej szkoły.
Zebrane dane pokazały, że na 13 badanych placówek w 8 był powoływany taki koordynator w okresie obowiązywania ścieżki międzyprzedmiotowej. W roku szkolnym 2012/2013 liczba powołanych koordynatorów zwiększyła się, funkcjonowali oni już bowiem w 10 szkołach. Zazwyczaj funkcję tę
pełnili w nich nauczyciele biologii, rzadziej nauczyciele wychowania fizycznego (tabela 96).
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Tabela 95. Liczba punktów przyznana badanym szkołom ze względu na oferowane w nich
nauczycielom formy doskonalenia w zakresie edukacji zdrowotnej
Liczba punktów przyznanych danej szkole za liczbę odbytych przez nauczycieli form
doskonalenia w ciągu 3 lat poprzedzających badanie
Doskonalenie nauczycieli WF-u

Doskonalenie pozostałych nauczycieli

Szkoła Tematyka odbytych form doskonalenia
Wewnątrzszkolne
Metodyka edukaProblematyka
Zewnętrzne formy
formy
cji zdrowotnej na związana merytodoskonalenia
doskonalenia
lekcjach wychowa- rycznie z edukacją
nia fizycznego
zdrowotną

Ogółem
liczba
punktów

D1

0

1

1

0

2

D2

2

0

3

3

8

D3

2

2

1

2

7

D4

0

0

2

2

4

D5

2

2

1

2

7

S1

0

2

2

2

6

S2

0

0

0

2

2

S3

0

1

0

0

1

S4

2

1

1

0

4

W1

2

3

3

3

11

W2

0

2

0

2

4

W3

2

0

0

2

4

W4

0

2

0

1

3

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

Tabela 96. Nauczyciele pełniący funkcję koordynatora edukacji zdrowotnej w badanych
szkołach (N = 13)
Liczba powołanych koordynatorów
Okres obowiązywania funkcji koordynatora edukacji zdrowotnej

Nauczyciel
biologii

Nauczyciel
wychowania
fizycznego

Nauczyciel
innego
przedmiotu

Ogółem

Koordynator edukacji zdrowotnej
w szkole w okresie obowiązywania ścieżki
międzyprzedmiotowej

6

1

1

8

Koordynator edukacji zdrowotnej
w szkole od czasu wprowadzenia modelu
przedmiotu wiodącego w połączeniu
z modelem treści rozproszonych

7

3

0

10

Źródło: opracowanie własne.
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W badanych szkołach zadania szkolnych koordynatorów edukacji zdrowotnej określane są w sposób dość zróżnicowany i wymienia się wśród nich
między innymi:
– udział w opracowywaniu planów pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli przedmiotowych realizujących treści edukacji zdrowotnej
i nadzorowanie prowadzonej przez nie ewaluacji;
– udział w pracach zespołów wychowawców klasowych w obszarze planowania tematyki zajęć z edukacji zdrowotnej realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
– aktywne uczestnictwo w opracowywaniu programu wychowawczego
i szkolnego programu profilaktyki;
– koordynowanie realizowanych w szkole projektów o tematyce związanej ze zdrowiem;
– udział w spotkaniach z rodzicami wraz z prowadzeniem dla nich pogadanek i warsztatów z zakresu edukacji zdrowotnej;
– prowadzenie szkoleń z edukacji zdrowotnej dla innych nauczycieli
w ramach Rad Pedagogicznych;
– udział w konferencjach i szkoleniach;
– współpracę z wojewódzkim koordynatorem szkolnej edukacji zdrowotnej;
– współpracę z innymi szkołami oraz instytucjami w środowisku lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów.
Dla celów niniejszych badań stopień zaangażowania badanych szkół
w realizację omawianego elementu polityki zdrowotnej oceniałam, przypisując jeden punkt dodatni za powołanie szkolnego koordynatora edukacji
zdrowotnej w okresie obowiązywania ścieżki międzyprzedmiotowej oraz tyleż samo, jeżeli koordynator taki funkcjonuje w placówce od momentu obowiązywania nowej podstawy programowej. Maksymalna liczba możliwych
do uzyskania przez badaną szkołę punktów wyniosła w związku z tym 2.
Liczbę taką uzyskało siedem placówek, czterem szkołom przyznano po jednym punkcie, dwóm szkołom natomiast nie przyznano punktu, nie funkcjonowała w nich bowiem wcześniej ani nie funkcjonuje obecnie instytucja koordynatora edukacji zdrowotnej i były to szkoły wielkomiejskie (tabela 97).
Tabela 97. Ocena punktowa placówek ze względu na powołanie w nich koordynatora edukacji zdrowotnej
Szkoła

D1

D2

D3

D4

D5

S1

S2

S3

S4

W1

W2

W3

W4

Liczba punktów

0

2

2

2

0

2

2

2

1

2

1

1

1

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach
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Niewątpliwie jednym z ważniejszych elementów polityki zdrowotnej
szkoły jest uwzględnianie przez nią w programie pracy szkoły, w tym przede wszystkim w programie wychowawczym, działalności ukierunkowanej
na doskonalenie zdrowia uczniów przez stwarzanie warunków sprzyjających rekreacji i podejmowaniu aktywności fizycznej. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że w poddanych badaniom gimnazjach są realizowane różne formy tej działalności. W większości z nich działają szkolne koła
sportowe (SKS), uczniowie mają możliwość czynnego uczestnictwa w międzyszkolnych zawodach sportowych, a w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka
nożna), zajęcia taneczne, wycieczki piesze, rajdy, obozy letnie i narciarskie.
Ponadto niektóre szkoły oferują możliwość uprawiania innych rodzajów dyscyplin sportowych (np. badminton, łucznictwo, tenis stołowy), korzystania
z basenu i z ćwiczeń ogólnorozwijających (aerobik) oraz regularnego uprawiania turystyki pieszej w ramach koła turystyczno-krajoznawczego. Przejawem dużego zaangażowania szkół w omawianą działalność jest funkcjonowanie w niektórych placówkach innych kół sportowych niż SKS-y, takich
jak na przykład szkółka piłki nożnej czy też koło pływackie.
Na podstawie zebranych danych jakościowych określiłam trzy szczegółowe kryteria oceny pracy szkoły w omawianym zakresie: funkcjonowanie na
terenie szkoły koła sportowego (SKS), występowanie innych kół sportowych
niż SKS oraz liczba form aktywności organizowanych dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zastosowana punktacja umożliwiała zdobycie
przez badane placówki ogółem 6 punktów (tabela 98).
Tabela 98. Kryteria oceny punktowej za oferowane przez szkołę zajęcia rekreacyjne i sportowe (poza lekcjami wychowania fizycznego)
Oferta szkoły

Liczba pkt

Funkcjonowanie SKS

1

Funkcjonowanie innych kół sportowych niż SKS

1

Formy aktywności organizowane dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych:
Zajęcia taneczne (taniec towarzyski , taniec nowoczesny, zespół Cheerleaders)

1

Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna)

1

Inne dyscypliny sportowe (tenis stołowy, badminton, łucznictwo, strzelectwo
sportowe, basen) i zajęcia ogólnorozwijające (aerobik)

1

Wycieczki piesze, obozy i wyjazdy narciarskie
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

1
6 pkt
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Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują, że oferta poszczególnych placówek w zakresie zajęć rekreacyjnych i sportowych jest dość zróżnicowana,
co niewątpliwie wiąże się ze specyfiką zaplecza sportowego, jakim dysponują (tabela 99).
Tabela 99. Wyniki oceny punktowej za oferowane przez badane gimnazja zajęcia rekreacyjne i sportowe (poza lekcjami wychowania fizycznego)
Szkoła

D1

D2

D3

D4

D5

S1

S2

S3

S4

W1

W2

W3

W4

Liczba punktów

3

2

3

4

3

2

2

4

4

3

4

2

3

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

Kolejnym poddanym analizie aspektem polityki zdrowotnej był udział
badanych gimnazjów w programie Szkoła Promująca Zdrowie. Zgodnie
z założeniami tego programu przyjmuje się bowiem, że działania na rzecz
zdrowia w szkole powinny się koncentrować na warunkach życia i stylu życia oraz kształtowaniu u uczniów kompetencji do podejmowania zmian służących ich poprawie. Mocno akcentowana jest przy tym potrzeba zintegrowania tych działań ze wszystkimi sferami funkcjonowania szkoły. W takim
całościowym podejściu realizacja edukacji zdrowotnej oparta na obowiązujących programach kształcenia stanowi zaledwie jeden z elementów procesu
promowania zdrowia w szkole (Woynarowska, 2007, s. 247–248). Zaangażowanie szkoły w realizację tego projektu uznałam zatem za ważny wskaźnik
jej polityki zdrowotnej.
Jedynie dwie spośród badanych szkół uczestniczyły w programie Szkoła
Promująca Zdrowie. Biorąc pod uwagę wielość zadań, jakie w związku z tym
podejmują, a także oczekiwane rezultaty tych działań, ocenę punktową polityki zdrowotnej w tych gimnazjach podniosłam o 3 punkty (tabela 100).
Tabela 100. Wyniki oceny punktowej za udział szkoły w programie SzPZ
Szkoła

D1

D2

D3

D4

D5

S1

S2

S3

S4

W1

W2

W3

W4

Liczba punktów

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

Ostatnim poddanym przeze mnie ocenie elementem polityki zdrowotnej
w badanych szkołach była współpraca z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów.
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Rodzina, realizując przypisane jej funkcje, stanowi pierwsze i zarazem
najważniejsze środowisko wychowania zdrowotnego dziecka, stąd powszechnie akceptowane jest hasło Światowej Organizacji Zdrowia mówiące, iż „zdrowie zaczyna się w domu”. Jednocześnie wiadomo, że rodzina
nie zawsze jest środowiskiem ochraniającym zdrowie jej członków, gdyż
w wypadku jej dysfunkcjonalności może stanowić czynnik zagrożenia ich
zdrowia (Kawczyńska-Butrym, 1995, s. 19). Udział środowiska rodzinnego w kształtowaniu zdrowotnej sfery osobowości dziecka wyraża się przede
wszystkim formowaniem u niego postawy wobec zdrowia, w tym zwłaszcza
jej komponentu behawioralnego, czyli tendencji do podejmowania określonych zachowań zdrowotnych.
Wraz z początkiem wtórnej socjalizacji zdrowotnej dziecka rodzina staje
się wspólnie z przedszkolem, a następnie szkołą jedynie współuczestnikiem
w procesie jego edukacji zdrowotnej, stąd jednym z czynników sprzyjających efektywności tej edukacji jest współpraca rodziców z tymi instytucjami. Jak się wydaje, jest ona szczególnie ważna w okresie dorastania dziecka,
gdy w obliczu narastających wówczas problemów komunikacyjnych między
rodzicami a ich dziećmi rola bezpośredniego wpływu oddziaływań wychowawczych rodziców na zachowania zdrowotne dziecka zdecydowanie maleje. W tym czasie rodzice mogą się stać pośrednikami między dzieckiem
a szkołą w zakresie określania nie zawsze uświadamianych przez niego potrzeb zdrowotnych. Współpraca między szkołą a rodzicami obejmuje ponadto możliwość korzystania w procesie kształcenia z pomocy rodziców
jako ekspertów z różnych dziedzin wiedzy oraz włączania ich do rozwiązywania rzeczywistych problemów społeczności szkolnej (por. Zawadzka,
2005b). Ponadto szkoła może pełnić ważną funkcję edukacyjną w zakresie
zdrowia w odniesieniu do samych rodziców.
Formy współdziałania rodziców i nauczycieli powinny być dostosowane
do aktualnych potrzeb szkoły i rodziny, a we wzajemnych relacjach między
nimi powinny dominować zasady partnerstwa, jedności oddziaływań oraz
aktywnej i systematycznej współpracy. Współpraca ta może się wyrażać
wspólnym uzgadnianiem treści nauczania i wychowania w zakresie spraw
zdrowia oraz analizowaniem możliwości ich realizacji, stwarzaniem rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii na temat skuteczności oddziaływań szkoły w zakresie wychowania zdrowotnego, zachęcaniem rodziców
do włączania się w prowadzenie niektórych zajęć o tematyce zdrowotnej,
wspólnym organizowaniem szkolnych imprez nawiązujących do tych zagadnień czy też prowadzeniem edukacji samych rodziców (Szewczyk, 2006).
W piśmiennictwie podkreśla się, że efektywność współpracy między rodzicami a szkołą jest w większości przypadków niezadowalająca, pozyskiwanie rodziców do włączania się w jej działania napotyka bowiem liczne trudności (Woynarowska, Sokołowska, 2012). W swoich badaniach przyjęłam,
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że inicjatywa w tym zakresie leży po stronie szkoły i to od jej chęci w zakresie tej współpracy oraz zaangażowania w ten proces nauczycieli w dużej
mierze zależy stopień udziału rodziców w działalności edukacyjnej szkoły.
Z analizy uzyskanych w wywiadzie informacji na temat współpracy
szkoły z rodzicami wynika, że udział rodziców w szkolnej edukacji zdrowotnej wyraża się przede wszystkim opiniowaniem zapisów dotyczących podejmowania działań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w programie
wychowawczym szkoły oraz w szkolnym programie profilaktyki. Ponadto
w niektórych badanych placówkach rodzice są dopuszczani do uzgadniania
zakresu problematyki poruszanej podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, dokonują oceny oferty żywieniowej szkoły w odniesieniu do asortymentu sklepiku szkolnego oraz jadłospisu oferowanego w stołówce szkolnej, są
zapraszani do prowadzenia zajęć dla uczniów w charakterze ekspertów (na
przykład krótkich szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej), aktywnie uczestniczą w organizacji i realizacji imprez oraz projektów ukierunkowanych na cele zdrowotne (wycieczki turystyczne, turnieje
i rozgrywki sportowe, pikniki rodzinne itp.), są też zapraszani do udziału
w pracach zespołów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla uczniów. W niektórych badanych placówkach dużą wagę przykłada się
też do edukacji zdrowotnej samych rodziców. W tym obszarze szkoły organizują szkolenia adresowane do rodziców, które są realizowane nie tylko
w trakcie spotkań z rodzicami, ale także poza terminami tzw. wywiadówek,
ponadto niektóre placówki oferują rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (szkoła wyznacza dla rodziców terminy dyżurów pedagoga
szkolnego i psychologa).
W ocenie rangi przyznawanej przez badane szkoły omawianemu aspektowi jej polityki zdrowotnej postanowiłam pominąć udział rodziców w opiniowaniu programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,
jako że ta forma współpracy miała miejsce we wszystkich badanych szkołach, a ponadto akceptacja treści tych dokumentów przez przedstawicieli rodziców stanowi jeden z wymogów formalnych niezbędnych do ich zatwierdzenia. Wzięłam natomiast pod uwagę pozyskane z wywiadów informacje
na temat pozostałych realizowanych przez szkołę form współpracy z rodzicami, które potraktowałam jako szczegółowe kryteria oceny, przypisując
każdemu z nich 0,5 punktu. Kryteria te objęły:
– opiniowanie problematyki godzin do dyspozycji wychowawcy;
– opiniowanie oferty żywieniowej szkoły;
– aktywny udział rodziców w organizacji i realizacji imprez szkolnych
i projektów ukierunkowanych na cele zdrowotne;
– zapraszanie rodziców do prowadzenia zajęć edukacyjnych w charakterze ekspertów;
– pedagogizacja rodziców w zakresie problematyki dotyczącej zdrowia.
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Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za realizację tego
elementu polityki zdrowotnej wyniosła 2,5.
Żadna z badanych placówek nie uzyskała maksymalnej liczby punktów
przyznawanych według powyższych kryteriów: jednej szkole przyznano 2
punkty, pozostałym zaś 0, 0,5 punktu bądź 1 punkt. Wyniki wskazują przy
tym jednoznacznie, że współpraca rodziców ze szkołą w zakresie edukacji
zdrowotnej układa się najlepiej w szkołach wiejskich oraz w małych miastach, najmniejsze zaangażowanie rodziców widoczne jest zaś w gimnazjach
dużego miasta (tabela 101).
Tabela 101. Wyniki oceny punktowej za współpracę szkoły z rodzicami uczniów w zakresie
edukacji zdrowotnej
Szkoła

D1

D2

D3

D4

D5

S1

S2

S3

S4

W1

W2

W3

W4

Liczba punktów

0

1

0

0

0

1

0

0,5

0,5

2

1

1

0,5

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

Współpraca ze środowiskiem lokalnym wpisuje się w koncepcję podejścia
siedliskowego (setting approach) do zdrowia. Podejście to stanowi jedno z założeń współczesnej promocji zdrowia, w myśl którego zdrowie jest przez ludzi tworzone i doświadczane w siedliskach ich codziennego życia (por. Woynarowska, Sokołowska, 2000; Woynarowska, 2007, s. 133–134). Siedlisko jest
tu rozumiane jako wyznaczone granicami fizycznymi miejsce o określonej
strukturze, w którym ludzie, pełniąc przypisane im role społeczne, kształtują
środowisko oraz rozwiązują problemy związane ze zdrowiem.
W badaniach przyjęłam, że współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w obszarach związanych z promowaniem zdrowia uczniów może być
analizowana z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, wiąże się ona z wykorzystywaniem tkwiących w nim zasobów ludzkich i instytucjonalnych, które
mogą stanowić dla uczniów źródło informacji i wsparcia w odniesieniu do
spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia. Szkoła może podejmować starania o pozyskiwanie pozabudżetowych środków materialnych przeznaczonych na poprawę swojej infrastruktury i wyposażenia w obszarach
dotyczących zdrowia uczniów. Może też korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem:
lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dietetyków, psychologów,
pracowników policji i straży pożarnej, kuratorów sądowych, pracowników
naukowych itp. Z kolei drugim, ważnym elementem tej współpracy jest
uczestnictwo szkoły w projektach edukacyjnych ukierunkowanych na cele
zdrowotne realizowanych w różnych instytucjach środowiska lokalnego,
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a także oferta szkoły w zakresie takich projektów adresowanych do lokalnej
społeczności.
W poddanych badaniom szkołach realizowane są wszystkie wskazane powyżej formy współpracy ze środowiskiem lokalnym, aczkolwiek poziom tej
współpracy nie jest jednakowy w poszczególnych placówkach. Większość
szkół korzysta z pomocy zapraszanych fachowców – lekarzy różnych specjalności (ginekolog, onkolog, pediatra, pulmonolog, radiolog, neurolog i in.),
pielęgniarek, położnych, dietetyków, ratowników medycznych, kosmetyczek,
terapeutów, psychologów i innych. Niektóre z nich biorą udział w projektach
i imprezach plenerowych organizowanych przez instytucje samorządowe
i fundacje w charakterze uczestników i współorganizatorów. Wreszcie szkoły
oferują różne formy działań ukierunkowanych na promocję zdrowia społeczności lokalnej, a są wśród nich między innymi imprezy sportowe, wystawy
prac plastycznych uczniów, marsze zdrowia ulicami miasta czy też imprezy
towarzyszące organizowanej przez szkoły akcji „Tydzień dla zdrowia”.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, w ocenie poziomu współpracy badanych gimnazjów ze środowiskiem lokalnym uwzględniłam trzy kryteria:
liczbę zapraszanych specjalistów, udział szkoły w zewnętrznych projektach
edukacyjnych oraz zakres oferty promującej zdrowie w społeczności lokalnej, przy czym zbierane dane dotyczyły ostatnich dwóch lat działalności
szkoły. W zależności od stopnia, w jakim były one spełniane, przyznawałam polityce zdrowotnej danej szkoły odpowiednią liczbę punktów zgodnie
z przyjętą przez siebie zasadą, którą obrazuje tabela 102.
Tabela 102. Kryteria oceny punktowej za współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym
w zakresie edukacji zdrowotnej
Forma współpracy

Liczba przyznawanych punktów

Zapraszanie specjalistów
Nie są zapraszani
Są zapraszani: 1–3 specjalistów
Są zapraszani: więcej niż 3 specjalistów

0 pkt
0,5 pkt
1 pkt

Udział szkoły w zewnętrznych projektach edukacyjnych
Nie uczestniczy

0 pkt

Uczestniczy

1 pkt

Oferta szkoły w zakresie promocji zdrowia w społeczności lokalnej – liczba form oferty
Brak oferty

0 pkt

1–2 formy

0,5 pkt

Więcej niż 2 formy
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

1 pkt
3 pkt
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Wyniki oceny przeprowadzonej zgodnie z powyższymi kryteriami prezentuję w tabeli 103.
Tabela 103. Wyniki oceny punktowej za współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym
w zakresie edukacji zdrowotnej
Szkoła

D1

D2

D3

D4

D5

S1

S2

S3

S4

W1

W2

W3

W4

Liczba punktów

0,5

2

0,5

0

0

2

1,5

1,5

2

3

3

2

1,5

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

Okazuje się, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku współpracy
szkoły z rodzicami, także i tu układa się ona najkorzystniej w gimnazjach
wiejskich i małomiasteczkowych, szkoły zlokalizowane w dużym mieście
wykazują zaś zdecydowanie mniejszy poziom zaangażowania w pozyskiwanie społeczności lokalnej do wspólnych działań w zakresie promocji zdrowia uczniów.
Przy uwzględnieniu wszystkich przyjętych w badaniach kryteriów oceny
polityki zdrowotnej szkoły maksymalna liczba punktów, którą mogło uzyskać gimnazjum, wynosiła ogółem 27,5; nie została ona jednak przyznana
żadnej badanej placówce. Tylko w przypadku jednej szkoły wynik przekroczył 20 punktów i była to szkoła wiejska. W ujęciu ogólnym najwyższy średni wynik sumarycznej oceny polityki zdrowotnej uzyskały gimnazja wiejskie
i w małych miastach (tabela 104).
Tabela 104. Wyniki sumarycznej oceny polityki zdrowotnej w badanych gimnazjach
Szkoła
Liczba punktów

D1

D2

D5

S1

S2

5,5

15,0 13,5 12,0 11,0

8,0

7,5

Średnia liczba punktów dla poszczególnych środowisk
ulokowania szkoły

Źródło: opracowanie własne.

D3

11,4

D4

W3

W4

14,0 11,5 24,0 13,0 10,0

S3

8,0

10,3

S4

W1

W2

13,8

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

W celu dokonania sumar ycznej o ceny st atusu zdrowia w dział a l n o ś c i e du k a c y j n e j i org an i z a c y j n e j w szkołach uczestniczących w badaniach podsumowałam ogólną liczbę punktów, jaka została im
przyznana za działalność wychowawczo-profilaktyczną ukierunkowaną
na promowanie zdrowia uczniów oraz za realizowaną politykę zdrowotną.
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Maksymalna liczba możliwych do przyznania poszczególnym placówkom
punktów wynosiła 43,5 (16 punktów za działalność wychowawczo-profilaktyczną oraz 27,5 za politykę zdrowotną szkoły), najwyżej jednak oceniona
szkoła uzyskała ich zaledwie 37. Tabelaryczne zestawienie przyznanej badanym szkołom punktacji zaprezentowałam poniżej (tabela 105).
Tabela 105. Ocena punktowa statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej
w badanych gimnazjach
Ocena punktowa
Szkoła

Działalność wychowawczo-profilaktyczna

Polityka zdrowotna

Sumaryczna liczba punktów

D1

9,5

5,5

15,0

D2

7,0

15,0

22,0

D3

7,0

13,5

20,5

D4

9,0

12,0

21,0

D5

2,0

11,0

13,0

S1

14,0

8,0

22,0

S2

9,0

7,5

16,5

S3

9,5

14,0

23,5

S4

9,5

11,5

21,0

W1

13,0

24,0

37,0

W2

12,5

13,0

25,5

W3

10,5

10,0

20,5

W4

5,0

8,0

13,0

Źródło: opracowanie własne.

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach

Do tak ukształtowanego rozkładu uzyskanych wyników przyjęłam następujące punktowe kryteria oceny statusu zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej w badanych gimnazjach (tabela 106).
Tabela 106. Punktowe kryteria oceny statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej badanych placówek
Status zdrowia
Wysoki

Liczba punktów
20

Umiarkowany

20–13

Niski

12–0

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzona na podstawie powyższych kryteriów analiza pokazała,
że na trzynaście gimnazjów uczestniczących w badaniach w ośmiu z nich
status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej można określić
jako wysoki, w pozostałych zaś pięciu szkołach jest on umiarkowany.

6.4. Zasoby zdrowotne tkwiące w ekosystemie szkoły
– podsumowanie
W badaniach przyjęłam, że ekosystem szkoły to wydzielony fragment środowiska, w którego centrum w określonym czasie znajdują się uczniowie
i nauczyciele jako uczestnicy procesów, w ramach których mają miejsce
oddziaływania edukacyjne oraz obustronne wpływy zachodzące pomiędzy
nimi a fizycznymi i ożywionymi składnikami tego ekosystemu. Uczeń pozostaje zatem w relacjach ze wszystkimi elementami ekosystemu szkoły, a będąc istotą biopsychospołeczną, jest odbiorcą oddziaływań wychowawczych
i wpływów środowiska fizycznego i psychospołecznego całym swoim ciałem
i strukturami organizacji psychicznej, nie są zatem one obojętne dla jego
zdrowia.
Nieożywione i ożywione elementy środowiska fizycznego szkoły, specyficzny dla niej klimat społeczny oraz jej funkcjonowanie na płaszczyźnie
edukacyjnej i organizacyjnej nie tylko mogą wywierać korzystny wpływ na
zdrowie somatyczne i psychospołeczne ucznia oraz na tkwiące w jego organizacji psychicznej zasoby dla zdrowia, stanowiąc tym samym źródło środowiskowych zasobów zdrowotnych, ale także mogą działać destrukcyjnie
i w konsekwencji prowadzić do obniżenia poziomu potencjału zdrowotnego
młodego człowieka.
W prowadzonych badaniach poddałam diagnozie środowisko psychospołeczne, fizyczne i materialne badanych szkół oraz wybrane aspekty ich
działalności edukacyjnej i organizacyjnej związanej ze zdrowiem uczniów.
Podstawą oceny środowiska psychospołecznego uczyniłam p ost rz egan i e e du k a c y j n e go, s p o ł e c z n e go i e m o c j on a l n e go w y m i ar u k l i matu s zkoł y pr zez uc zniów.
Dokonana przez gimnazjalistów o c e n a e du k a c y j n e go w y m i ar u
k li matu szko ł y jest niezbyt kor zy s tn a. Badania wykazały bowiem,
że ponad połowa badanych uczniów krytycznie oceniła wymagania szkolne, wskazując na zbyt duży zakres materiału, jaki powinni opanować, i zawyżony poziom wymagań stawianych przez nauczycieli, co w konsekwencji powoduje, że odczuwają niedostatek czasu wolnego, na co skarży się aż
60% gimnazjalistów. Tylko niewiele ponad połowa respondentów twierdziła, że nauczyciele stawiają sprawiedliwe oceny, aczkolwiek odsetek uczniów,
którzy czują się zdecydowanie niesprawiedliwie oceniani, jest nieznaczny.
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Ten dość krytyczny obraz dopełniły odpowiedzi ponad połowy uczniów,
wskazujące na stosowanie przez nauczycieli praktyk w zakresie kontroli
postępów w nauce polegających na nieoczekiwanym „wyrywaniu do odpowiedzi”. Praktyki takie są niewątpliwie źródłem stresu szkolnego, a ponadto świadczą o braku podmiotowego traktowania uczniów przez nauczycieli
i wpływają niekorzystnie na relacje między nimi, które w opiniach respondentów i tak nie układają się najlepiej. Badania wykazały ponadto, że ocena
edukacyjnego wymiaru klimatu szkoły jest bardziej korzystna u chłopców,
którzy w porównaniu z dziewczętami mniej krytycznie ocenili jego aspekty
uwzględnione w badaniach.
Za wskaźniki społecznego wymiaru klimatu szkoły przyjęłam w badaniach dokonaną przez respondentów ocenę wsparcia, jakiego mogą oczekiwać w szkole uczniowie ze strony nauczycieli i rówieśników, oraz deklarowane przez nich poczucie wpływu na życie szkoły. Uzyskane wyniki
w zakresie wsparcia ze strony nauczycieli wykazały, iż jedynie połowa gimnazjalistów pozytywnie ocenia możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego i informacyjnego oraz twierdzi, że jest przez nauczycieli traktowana
życzliwie. Wynik ten należy ocenić jako niepokojący w świetle badań wskazujących na silne powiązania między wsparciem społecznym w środowisku
szkolnym ze strony nauczycieli i rówieśników a dobrostanem psychicznym
uczniów i podejmowaniem przez nich zachowań ryzykownych (Mazur,
Małkowska, Woynarowska-Sołdan, 2003; Małkowska, Woynarowska, 2004).
Warto też zauważyć, że znaczna część badanych (niemal co trzeci respondent) nie wyraziła swojej opinii na temat poziomu wsparcia, jakiego mogą
oczekiwać od swoich nauczycieli, oraz sposobu, w jaki są przez nich traktowani. Może to świadczyć o obojętnym stosunku tej grupy uczniów do
swoich nauczycieli i powierzchownych relacjach z nimi. Uzyskane wyniki
w zakresie społecznego wymiaru klimatu szkoły pozwalają więc na stwierdzenie, że ten element ekosystemu szkoły słabo koresponduje z założeniami
programowymi działalności wychowawczo-profilaktycznej badanych placówek, w których deklarują one swoje zaangażowanie w kształtowanie klimatu
szkoły przyjaznego uczniom. Warto też zauważyć, że występujące w szkole
sytuacje wychowawcze stwarzają szereg okazji do kształtowania u uczniów
kompetencji społecznych, w tym zwłaszcza umiejętności interpersonalnych (Sokołowska, Stępniak i in., 2002; Kudryńska, Mitoraj, Pogan, 2002).
Postrzeganie przez gimnazjalistów ich kontaktów z nauczycielami wskazuje
jednak, że ten obszar treningu kompetencji społecznych jest przez nauczycieli w niewielkim tylko stopniu wykorzystywany.
Niezbyt korzystna okazała się również ocena wsparcia ze strony innych
uczniów. Jedynie nieco ponad połowa respondentów uznała, że w ich klasie można liczyć na wsparcie emocjonalne, a aż co czwarty temu zaprzeczył. Jeszcze gorzej wypadła ocena wsparcia informacyjnego związanego
z udzielaniem pomocy w nauce słabszym kolegom, które zostało ocenione
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pozytywnie przez mniej niż połowę badanych, podczas gdy niemal co trzeci uczeń uznał, że ten rodzaj wsparcia ze strony innych uczniów jest zjawiskiem rzadkim bądź w ogóle nie występuje.
Ogólną ocenę społecznego wymiaru klimatu szkoły w badanych placówkach nieznacznie podnosi natomiast poczucie wpływu uczniów na życie szkoły. Nie jest ono jednak bardzo wysokie, opiniom bowiem większości
uczniów, iż wybory samorządu są w ich szkole przeprowadzane w sposób
demokratyczny, towarzyszyło przekonanie nielicznej grupy badanych (niewiele więcej niż co trzeciemu respondentowi), że dyrekcja w wystarczającym stopniu dopuszcza samorząd uczniowski do udziału w podejmowaniu
ważnych dla szkoły decyzji. Można zatem twierdzić, że k li mat s zkoł y
w w y m i ar z e s p o ł e c z ny m b a d an i g i m n a z j a l i ś c i o c e n i l i r a c z e j
niekorzystnie.
Zdecydowanie najkor z y s t n i e j w y p a d ł a o c e n a e m o c j on a l n e go
w y m i ar u k l i m atu s p o ł e c z n e go w b a d anych s z ko ł a ch. Aczkolwiek poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą nie było zbyt wysokie, a opinie respondentów na temat spójności klasy były podzielone, to zdecydowana większość gimnazjalistów przyznała, że dobrze się czuje w swojej klasie
i lubi swoją szkołę. Badania wykazały przy tym, że korzystne postrzeganie
przez uczniów emocjonalnego wymiaru klimatu szkoły występuje statystycznie najczęściej w środowisku wiejskim i małym mieście.
W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że ś ro dow isko
p s ycho s p o ł e c z n e w b a d anych g i m n a z j a ch j e s t n i e z by t ko r z y s t n e d l a z d row i a u c z n i ów. Często stanowi dla nich źródło stresu,
nie zapewnia też młodym ludziom wystarczającego poziomu wsparcia, tak
przecież ważnego w tym trudnym dla nich okresie dojrzewania. Pocieszające jest przy tym to, że choć uczniowie nisko ocenili klimat społeczny w swojej szkole, to jednocześnie większość z nich zgodziła się ze stwierdzeniem:
„ lubię swoją szkołę”, co oznacza, że maj ą p ozy t y w ny stosunek emoc j ona l ny d o s z ko ł y.
W ocenie śro dow isk a f izycznego i mater i a lnego badanych gimnazjów uwzględniłam strukturę i infrastrukturę szkoły, warunki sanitarno-higieniczne, zapewniane przez szkołę warunki bezpieczeństwa fizycznego
uczniów, warunki sprzyjające ich rekreacji i podejmowaniu aktywności fizycznej, cechy środowiska sąsiadującego ze szkołą, organizację opieki medycznej nad uczniami oraz przyjęte przez szkołę rozwiązania w zakresie
posiłków szkolnych. Badania wykazały, że w ujęciu ogólnym środowisko
fizyczne i materialne analizowane z perspektywy zasobów dla zdrowia uczniów jest bardzo zróżnicowane, co nie jest wynikiem zaskakującym w świetle obiektywnych uwarunkowań związanych choćby z infrastrukturą czy lokalizacją poszczególnych placówek. Uwzględnienie wszystkich kryteriów
oceny tegoż środowiska, a więc także odnoszących się do tych jego elementów, które mogą być kształtowane przez szkołę, pozwala jednak na stwier-
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dzenie, że w ż a d ny m z b a d anych g i m n a z j ów n i e by ł y s t w ar z an e
opt y m a l n e w ar un k i d o o ch rony i promo c j i z d row i a u c z ą c e j
s i ę t am m ł o d z i e ż y. Niedostatki w tym zakresie dotyczyły zwłaszcza zaplecza sportowego szkoły, stwarzania uczniom warunków umożliwiających
regenerację sił i odprężenia podczas przerw międzylekcyjnych oraz organizacji posiłków w szkole, w tym w szczególności asortymentu sklepików
szkolnych i zapewnienia uczniom okazji do spożycia mleka w trakcie pobytu w szkole. Badania pokazały też, że najb ard z i e j kor z y s t n e z pun k tu w i dze nia p ot r zeb zdrowot nych ucz n i a ś ro d ow i s ko f i z ycz n e
ofe r uj ą g i m n a z j a z l ok a l i z ow an e w miast a ch średniej wielko ś ci, najgorzej wypadła zaś ocena środowiska fizycznego i materialnego w szkołach dużego miasta. Można zatem wnioskować, że w gimnazjach
wielkomiejskich środowisko to stanowi niewielkie źródło zasobów zdrowotnych oraz jest słabym ogniwem w systemie czynników wspierających proces
szkolnej edukacji zdrowotnej.
W badaniach przyjęłam, że jednym ze wskaźników zdrowotnego wymiaru ekosystemu szkoły jest st atus zd row i a w j ej dzi ała lnoś ci e du kac yjnej i organizac yjnej, a podstawą jego oceny była analiza działalności
wychowawczo-profilaktycznej badanych gimnazjów i ich polityki zdrowotnej.
W odniesieniu do pierwszego czynnika określającego status zdrowia
w działalności badanych szkół już na początku należy podkreślić, iż dokonana na podstawie przyjętych kryteriów sumaryczna o cena prac y w ychow awc z o - prof i l a kt yc z n e j w badanych gimnazjach wykazała, że największe zaangażowanie w tę działalność występuje w szkołach umiejscowionych
w średnich i małych miastach oraz w środowisku wiejskim, a zatem w g i mn a z j a ch w i e l kom i e j s k i ch także ten element ekosystemu szkoły prze dst awia się najmniej korzystnie.
Program wychowawczy jest podstawowym wewnątrzszkolnym dokumentem określającym kierunki działalności edukacyjnej szkoły w wymiarze
wychowawczym i profilaktycznym. Mając na względzie wzajemne powiązania między wychowaniem a profilaktyką, autorzy modelu programu wychowawczego rekomendowanego szkołom podkreślają, że podstawowe założenia, jakimi powinna się kierować szkoła, konstruując ów program, powinny
uwzględniać wspomaganie naturalnego rozwoju uczniów, kształtowanie
u nich pożądanych postaw, profilaktykę zachowań ryzykownych oraz korekcję deficytów i urazów, co w praktyce oznacza integrację oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia w spójną
całość (ORE, 2008, s. 5–6).
Analiza dokumentów programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej wykazała, że wszystkie poddane badaniom placówki wśród nadrzędnych celów tej działalności uwzględniają kwestie szeroko rozumianego
zdrowia uczniów, co należy uznać za wyraz dostrzegania przez szkołę potrzeby udziału w wychowaniu zdrowotnym uczniów. Niemal we wszystkich
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przeanalizowanych dokumentach znalazły się bloki zagadnień dotyczące
zapobiegania zachowaniom ryzykownym, promocji zdrowego stylu życia,
bezpieczeństwa oraz kształtowania umiejętności życiowych jako ważnego
obszaru działań ukierunkowanych na promocję zdrowia psychospołecznego ucznia. Należy przy tym podkreślić, że zapisy odnoszące się do działań
szkoły związanych z rozwijaniem umiejętności życiowych umieszczono we
wszystkich analizowanych dokumentach i w ujęciu generalnym uwzględniały one wszystkie grupy tych umiejętności oraz bardzo różnorodne metody i formy służące ich kształtowaniu, aczkolwiek oceniony przeze mnie na
płaszczyźnie programowej stopień zaangażowania poszczególnych placówek
w ten obszar pracy wychowawczej okazał się bardzo zróżnicowany.
D ek l arowany p oz i om z a ang a ż ow an i a b a d anych g i m n a z j ów w promow an i e z d row i a u c z n i ów w r am a ch d z i a ł a l n o ś c i
w ychow awc z o - prof i l a kt yc z n e j pr z e d s t aw i a s i ę w i ę c d o ś ć ko rzys tn i e, można jednak mieć wątpliwości co do efektywności tego obszaru pracy w badanych szkołach. Okazało się bowiem, że w większości przypadków jej projektowanie nie jest poprzedzane rzetelną diagnozą potrzeb
i zasobów społeczności szkolnej, która umożliwiłaby określenie priorytetowych kierunków tych działań, a ponadto w większości poddanych analizie
dokumentów brak jest określenia metod ich ewaluacji. Zasadnicze wątpliwości można mieć również w odniesieniu do realizowanych w gimnazjach
programów profilaktycznych. Jak bowiem wykazały badania, w w i ęks z oś ci szkół nie s ą resp ektowane zalecenia dotyczące stos owan ia
pro g r am ów prof i l a kt yc z nych o u d owo d n i on e j s kute c z n o ś c i.
Korzystają one przede wszystkim z programów oferowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne bądź terytorialne ośrodki profilaktyki uzależnień
oraz z programów autorskich opracowywanych przez samych nauczycieli.
Można zatem twierdzić, że wiedza naukowa jako teoretyczna podstawa programów profilaktycznych pozostaje „wielką niewykorzystaną rezerwą”, której uruchomienie mogłoby zwiększyć skuteczność podejmowanych w szkołach działań profilaktycznych (por. Ostaszewski, Bobrowski, 2008, s. 62).
W literaturze podkreśla się, że wykazane na płaszczyźnie teoretycznej
wzajemne powiązania między wychowaniem a profilaktyką nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w praktyce szkolnej. Jakkolwiek bowiem szkolny program profilaktyczny stanowi z założenia komplementarną część programu
wychowawczego, to profilaktyka jest zazwyczaj realizowana przez pedagogów
szkolnych i instytucje zewnętrzne (przedstawiciele policji, organizacje pozarządowe itp.), a kształcenie i wychowanie jest zadaniem wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (Woynarowska, Sokołowska, 2012). W moim
przekonaniu, podstawowym warunkiem spójności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych jest jednak nie tyle kwestia ich realizatorów, ile
wspólne obszary podejmowanych działań. Analiza udostępnionych przez
gimnazja dokumentów wykazała, że warunek ten w większości przebada-
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nych szkół jest w znacznym stopniu spełniany. Tym samym mogę twierdzić,
że proj e ktow an a w b a d anych g i m n a z j a ch d z i a ł a l n o ś ć prof i l a k tyczna st anow i istotne dop ełnienie prac y w ychowawczej.
Za czynnik warunkujący efektywność szkolnej edukacji zdrowotnej,
a tym samym wpływający pośrednio na promowanie zdrowia ucznia, uznałam w swoich badaniach p ol it y kę zdrowot ną s zkoł y. W ramach jej
oceny w poddanych badaniom gimnazjach uwzględniłam takie elementy,
jak: inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli w obszarze kompetencji
dydaktycznych związanych z realizacją edukacji zdrowotnej oraz w zakresie doskonalenia przez nich własnych umiejętności i podnoszenia poziomu
wiedzy na temat zdrowia; wewnątrzszkolne regulacje w zakresie powoływania koordynatora edukacji zdrowotnej; ofertę szkoły w zakresie zajęć rekreacyjnych i sportowych; uczestnictwo szkoły w programie Szkoła Promująca
Zdrowie oraz jej współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Uzyskane wyniki wskazują, że poddane badaniom gimnazja dysponują
dość bogatą, aczkolwiek bardzo zróżnicowaną w poszczególnych placówkach ofertą wewnątrzszkolnych i zewnętrznych form doskonalenia nauczycieli w zakresie problematyki związanej z ochroną i promocją zdrowia uczniów. Nauczyciele wychowania fizycznego mogli ponadto doskonalić swoje
kompetencje metodyczne w zakresie edukacji zdrowotnej, która w myśl nowej podstawy programowej powinna być realizowana w największym stopniu właśnie w ramach tegoż przedmiotu, w ponad połowie przebadanych
gimnazjów nie korzystali jednak z tej możliwości. Biorąc pod uwagę, że to
właśnie na nich spoczywa największy ciężar i odpowiedzialność za edukację
zdrowotną uczniów, nasuwa się nieodparty wniosek, że dy rektor z y g i m n a z j ów p ow i n n i p o d e j m ow a ć b ard z i e j z d e c yd ow an e d z i a ł an i a
mobi lizujące nauczycieli w ychowania f izycznego do doskon a l e n i a s woich komp e te n c j i z awo d ow ych w z a k re s i e e du k a c j i
zdrowot nej83.
Badania pokazały, że w w ięk s z o ś c i p o dd anych b a d an i om g i m n a z j ów f un kc j onuj e i ns t y tu c j a ko ordy n ator a s z kol n e j e du ka c j i zdrowot nej, któremu jest powierzany szeroki zakres obowiązków
związanych między innymi z monitorowaniem realizacji treści edukacji
zdrowotnej na lekcjach wychowawczych i w ramach nauczania przedmiotowego, aktywnym uczestnictwem w projektowaniu działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym.
Niezwykle b o g at a ok a z a ł a s i ę w ujęciu ogólnym ofe r t a b a d a nych g i m n a z j ów w z a k re s i e z aj ę ć rek re ac y j nych i s p or tow ych
(poza lekcjami wychowania fizycznego), co jednak nie miało przełożenia na
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Niewątpliwie jednym z takich działań jest zapewnienie wsparcia finansowego nauczycielom podejmującym płatne studia podyplomowe w zakresie edukacji zdrowotnej.
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wszystkie placówki szkolne ze względu na to, iż dysponują one bardzo zróżnicowanym zapleczem sportowym.
Wyniki dotyczące wsp ółprac y b ad anych g i mnazj ów z ro d z i c a m i i sp o ł e c znoś c i ą l ok a l ną w zakresie edukacji zdrowotnej wskazują, że j a k kolw i e k for my te j w s p ó ł pr a c y s ą n i e z w y k l e s z e rok i e
i różnoro d ne, to ten korzystny obraz buduj ą przede wszystk i m s z ko ł y w i e j s k i e i z l ok a l i z ow an e w m a ł y m m i e ś c i e. W ramach omawianej współpracy mieścił się przede wszystkim udział rodziców
w planowaniu i realizacji działań ukierunkowanych na ochronę i promocję
zdrowia uczniów, wsparcie informacyjne dla rodziców oraz kooperacja z podmiotami środowiska lokalnego ukierunkowana z jednej strony na wsparcie
działań szkoły, z drugiej zaś na promocję zdrowia społeczności lokalnej.
Podsumowując analizę tego aspektu ekosystemu w badanych gimnazjach, należy podkreślić, że najw y ż s z e w y n i k i w z a k re s i e s u m ar yc z nej o ceny p olity ki zdrowot nej uzyskały szkoły zlokalizowane
w śro d ow iskach wiejskich i w małym mieś cie. Biorąc pod uwagę,
że zostały one również wysoko ocenione w pozostałych wymiarach ekosystemu badanych szkół można z dużą pewnością twierdzić, że te w ł a ś n i e
szkoły st anowią najb ogatsze źró dło śro d ow iskow ych zas ob ów
d l a z d row i a u c z n i ów w w i e ku g i m n a z j a l ny m.

Rozdział VII. Podmiotowe zasoby zdrowotne
uczniów w kontekście zasobów
zdrowotnych szkoły

Ostatnim etapem prowadzonych badań było określenie związków między
poziomem wybranych podmiotowych zasobów zdrowotnych gimnazjalistów a zasobami zdrowotnymi związanymi z ekosystemem szkoły. Analizom
poddałam związki pomiędzy:
– statusem zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
a znaczeniem nadawanym przez uczniów zdrowiu jako wartości;
– statusem zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
a przekonaniami uczniów na temat uwarunkowań zdrowia;
– zaangażowaniem szkoły w proces kształtowania u uczniów kompetencji społecznych a poziomem tychże kompetencji.

7.1. Przekonania uczniów na temat wartości zdrowia
oraz jego uwarunkowań w kontekście statusu zdrowia
w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
Zgodnie z przyjętą koncepcją metodologiczną za wskaźniki określające
status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły została przeze mnie uznana działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły
i jej polityka zdrowotna. W celu zbadania zależności pomiędzy znaczeniem
przypisywanym przez uczniów zdrowiu jako wartości oraz ich przekonaniami na temat udziału czynników biologicznych i pozabiologicznych w warunkowaniu zdrowia człowieka a statusem zdrowia jako przedmiotu edukacji szkolnej najpierw określiłam liczebność respondentów ze względu na
ocenę tegoż statusu w szkołach, do których uczęszczają (sposób jej przeprowadzenia wraz z przyjętymi kryteriami oceny opisałam w rozdziale 6.3, tam
też w tabeli 105 przedstawiłam wyniki tej oceny).
Przeprowadzona analiza wykazała, że zdecydowana większość respondentów to uczniowie uczęszczający do gimnazjów, w których status zdrowia
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oceniłam jako wysoki (64,8%), jedynie niewiele więcej niż co trzeci badany
(35,2%) był uczeniem szkoły, w której status zdrowia oceniłam jako umiarkowany (tabela 107).
Tabela 107. Statystyka opisowa dla zmiennej status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły
n

%

Wysoki

Status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły

403

64,8

Umiarkowany

219

35,2

0

0,0

622

100,0

Niski
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy rozkładu wskazań na cenione przez uczniów wartości osobiste mogę stwierdzić, że pozycji zdrowia w tym systemie wartości nie różnicuje status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej
szkoły, do której uczęszczają. Uczniowie zarówno szkół, w których status
ten został oceniony jako wysoki, jak i gimnazjów, dla których ocena ta była
umiarkowana, lokują zdrowie na tej samej, drugiej pozycji w swoim systemie wartości (tabela 108).
Tabela 108. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem generalnym oraz rangą dla danej kategorii wartości osobistych ze względu na status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły
Status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły
Wysoki

Kategorie wartości osobistych

Odpowiedzi

Umiarkowany

Ranga
generalna

Odpowiedzi

Ranga
generalna

∑n

%

Miłość, przyjaźń

345

18,4

Dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna

282

15,0

Poczucie humoru, dowcip

197

10,5

Inteligencja, bystrość umysłu

199

10,6

Wiedza, mądrość

172

9,2

Radość, zadowolenie

229

Odwaga, stanowczość

183

Dobroć, delikatność

133

7,1

8

67

6,7

8

64

3,4

10

39

3,9

10

74

3,9

9

49

4,9

9

1878

100,0

1000

100,0

Łagodny wygląd zewnętrzny, prezencja
Bogactwo, majątek
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

∑n

%

1

183

18,3

1

2

150

15,0

2

5

105

10,5

5

4

118

11,8

3

7

84

8,4

7

12,2

3

117

11,7

4

9,7

6

88

8,8

6

Wyłączono braki z danymi
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Układ rangowy wskazywanych przez respondentów symboli szczęścia
świadczy jednakże o tym, że poziom zaangażowania szkoły w działalność
wychowawczo-profilaktyczną ukierunkowaną na zdrowie oraz stopień, w jakim zdrowie uczniów jest uwzględniane w polityce szkoły, to czynniki, które
mają wpływ na kształtowanie się emocjonalnego aspektu ich postawy wobec własnego zdrowia. Okazało się bowiem, że uczniowie uczęszczający do
szkół, w których status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej
oceniłam jako wysoki, wyżej cenią zdrowie w porównaniu z pozostałymi
gimnazjalistami: pierwsza grupa uczniów lokowała dobre zdrowie w kontekście innych symboli szczęścia na drugiej pozycji po udanym życiu rodzinnym, a przed dużym kręgiem przyjaciół, uczniowie uczęszczający do szkół,
w których status zdrowia oceniłam jako umiarkowany, przyznali natomiast
większe znaczenie posiadaniu przyjaciół, stąd w tej grupie dobre zdrowie
jako symbol życiowego szczęścia znalazło się na pozycji trzeciej (tabela 109).
Tabela 109. Sumy odpowiedzi wraz z oprocentowaniem generalnym oraz rangą dla danego symbolu szczęścia ze względu na status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
Status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej
szkoły
Wysoki

Symbole szczęścia

Odpowiedzi

Duży krąg przyjaciół

Umiarkowany

∑n

%

Ranga
generalna

295

15,8

3

Odpowiedzi
∑n

%

Ranga
generalna

152

15,2

2

Udane życie rodzinne

321

17,1

1

163

16,3

1

Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu

202

10,8

4

111

11,1

4

Sukcesy w nauce, pracy

198

10,6

5

104

10,4

6

Dobre zdrowie

305

16,3

2

143

14,3

3

Bycie potrzebnym dla innych ludzi

203

10,8

4

107

10,7

5

Dobre warunki materialne

153

8,2

7

100

10,0

7

Życie pełne przygód, podróży

156

8,3

6

89

8,9

8

39

2,1

8

31

3,1

9

1872

100,0

1000

100,0

Sława, popularność
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Wyłączono braki z danymi

Rozkłady odpowiedzi respondentów określających ich przekonania na
temat udziału czynników biologicznych i pozabiologicznych w warunkowaniu zdrowia w rozróżnieniu na status zdrowia w działalności szkoły, do której uczęszczają, zilustrowałam w poniższej tabeli (tabela 110).
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Tabela 110. Przekonania respondentów na temat uwarunkowań zdrowia z uwzględnieniem statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły (%)
Status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
Wpływ na
zdrowie

Umiarkowany

Wysoki

Umiarkowany

Czynniki
biologiczne

Wysoki

Umiarkowany

Umiarkowany

Wysoki

Czynniki
behawioralne

Czynniki
środowiskowe

Wysoki

Opieka medyczna

Bardzo duży

26,7

29,3

39,2

38,7

23,1

23,3

37,2

36,3

Duży

36,0

36,5

30,4

34,4

22,8

25,6

19,7

16,0

Średni

24,1

24,2

17,4

15,5

26,4

25,9

19,7

16,0

Mały

8,9

6,5

5,6

5,1

15,9

13,9

4,4

4,0

Bardzo mały

4,4

3,5

7,4

6,3

11,9

11,3

3,8

4,4

Źródło: opracowanie własne.

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w ujęciu generalnym zarówno w tych szkołach, w których status zdrowia został określony jako
wysoki, jak i w tych, w których jest on umiarkowany, układ rangowy uwarunkowań zdrowia nie zmienia się. Uczniowie wszystkich badanych gimnazjów największe znaczenie w determinowaniu poziomu zdrowia przypisują funkcjonowaniu opieki medycznej, a następnie czynnikom związanym
z zachowaniami, uwarunkowaniom biologicznym i na końcu wpływom
środowiskowym. Otrzymane wyniki zaprezentowałam w formie graficznej
w tabeli 111 oraz na rysunku 10.
Tabela 111. Rangi dla poszczególnych uwarunkowań zdrowia ze względu na status zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły
Status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły
Uwarunkowania zdrowia

Wysoki

Umiarkowany

M

Ranga

M

Ranga

Biologiczne

3,70

3

3,82

3

Behawioralne

3,88

2

3,94

2

Środowiskowe

3,18

4

3,34

4

Związane z poziomem opieki medycznej

3,96

1

3,99

1

Źródło: opracowanie własne.

M (średnia)
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4,0

3,94

3,99
3,96

3,82
3,88

3,8

3,6

3,70
wysoki
umiarkowany

3,34

3,4

3,2
3,18
3,0
biologiczne

behawioralne

środowiskowe

opieka medyczna

Rysunek 10. Rangi przyznawane przez respondentów poszczególnym uwarunkowaniom
zdrowia z uwzględnieniem statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej
szkoły
Źródło: opracowanie własne.

Choć w ujęciu generalnym status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły nie różnicuje układu rangowego atrybucji zdrowia,
to analiza przeprowadzona testem t-Studenta wykazała, że ma on związek z postrzeganiem przez uczniów znaczenia czynników środowiskowych
w determinowaniu poziomu zdrowia (tabela 112).
Tabela 112. Statystyki dla uwarunkowań zdrowia oraz statusu zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej szkoły wraz z rezultatem testu t-Studenta oparte na wynikach
surowych
Uwarunkowania
zdrowia
Biologiczne
Behawioralne
Środowiskowe

Status zdrowia
w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły*

M**

SD

Test t

ES

F = 2,211; t = –1,588;
df (198); p = 0,113

–

F = 1,745; t = –,831;
df (198); p = 0,406

–

F = 1,493; t = –2,617;
df (198); p = 0,009

0,22

F = 2,130; t = –,470;
df (198); p = 0,638

–

Wysoki

7,41

1,719

Umiarkowany

7,63

1,586

Wysoki

15,54

3,323

Umiarkowany

15,77

3,100

Wysoki

19,08

4,449

Umiarkowany

20,04

4,165

Związane z poziomem Wysoki
opieki medycznej
Umiarkowany

7,91

1,807

7,98

1,759

* Ze względu na nierówne wielkości grup, zdecydowano się na przeprowadzenie losowania, aby
w każdej grupie próby liczyły po 200 osób
** M jest średnią z wyniku surowego dla poszczególnych czynników warunkujących zdrowie
Źródło: opracowanie własne.
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Jakkolwiek bowiem czynniki środowiskowe uznawane są przez wszystkich respondentów jako najmniej znaczące dla zdrowia, to okazało się, że
uczniowie uczęszczający do szkół, w których status zdrowia lokuje się na
poziomie umiarkowanym (M = 20,04), przypisują im większe znaczenie
w porównaniu z gimnazjalistami uczącymi się w placówkach, w których status zdrowia został określony jako wysoki (M = 19,08). Wynik ten jest istotny statystycznie dla p < 0,009. W odniesieniu do pozostałych czynników nie
wykazałam zależności istotnych statystycznie, choć warto zwrócić uwagę, że
uczniowie ze szkół, w których status zdrowia został oceniony jako wysoki,
wydają się przyznawać mniejsze znaczenie czynnikom biologicznym niż pozostali respondenci (rysunek 10).

7.2. Poziom kompetencji społecznych uczniów
w kontekście zaangażowania szkoły w proces
ich kształtowania
Na tym etapie badań w ocenie poziomu zaangażowania badanych szkół
w proces kształtowania u uczniów umiejętności życiowych/kompetencji psychospołecznych uwzględniłam trzy kryteria: liczbę i rodzaj realizowanych
w szkole programów profilaktycznych, uczestnictwo szkoły w programie
Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) oraz zapisy w programie wychowawczym
szkoły i w szkolnym programie profilaktycznym dotyczące tego aspektu pracy z uczniem. Dokonując wyboru pierwszego z wymienionych kryteriów,
uwzględniłam to, że większość programów profilaktycznych jest oparta
w swoich założeniach teoretycznych na podejściu psychospołecznym i/lub
poznawczo-behawioralnym, toteż w ramach tychże programów są uwzględniane w większym bądź mniejszym stopniu elementy treningu umiejętności
społecznych (Ostaszewski, 2003, s. 102–106). Uwzględniając w ocenie zaangażowania szkoły w proces kształtowania u uczniów umiejętności życiowych
uczestnictwo badanej placówki w programie Szkoła Promująca Zdrowie,
przyjęłam, że już sama koncepcja tego programu zakłada rozwijanie u młodych ludzi kompetencji do podejmowania działań służących zdrowemu stylowi życia, a w ramach tych kompetencji mieści się cała gama umiejętności
psychospołecznych. Ponadto jednym ze standardów polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie jest tworzenie w szkole klimatu społecznego sprzyjającego rozwojowi wielu umiejętności w zakresie kierowania sobą, podejmowania decyzji i krytycznego myślenia oraz komunikowania się z innymi ludźmi
(por. Woynarowska, 2007, s. 251). Kryteria zastosowanej przeze mnie oceny
punktowej przedstawiam w tabeli 113.
Maksymalna liczba punktów, którą można było przyznać badanym gimnazjom, wynosi 13, najwyżej jednak oceniona szkoła uzyskała ich 10 (tabela 114).
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Tabela 113. Kryteria oceny punktowej poziomu zaangażowania badanych gimnazjów
w proces kształtowania u uczniów umiejętności życiowych
Kryterium ogólne
Liczba i rodzaj realizowanych programów
profilaktycznych

Kryteria szczegółowe

Punktacja

Czy są realizowane programy rekomendowane przez ORE?
(nie/tak)

0/1

Czy nauczyciele realizują programy autorskie? (nie/tak)

0/1

Liczba realizowanych programów profilaktycznych innego
autorstwa niż wskazano powyżej (0/1–2/więcej niż 2)

0/1/2
4 pkt

Udział w programie SzPZ (nie/tak)

0/3
3 pkt

Uwzględnianie w założeniach działań profilaktyczno-wychowawczych
kształtowania umiejętności życiowych

Różnorodność umiejętności, których kształtowanie uwzględniono w programie profilaktycznym i wychowawczym (0/1–3
umiejętności/4–5 umiejętności/6 umiejętności i więcej)

0/1/2/4

Czy określono formy działań ukierunkowanych na ich kształtowanie? (nie/tak)

0/2
6 pkt

Ogółem

13 pkt

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 114. Wyniki oceny punktowej poziomu zaangażowania badanych gimnazjów
w proces kształtowania u uczniów umiejętności życiowych
Wyniki oceny punktowej
Szkoła

Uwzględnianie w założeniach działań
profilaktyczno-wychowawczych kształtowania umiejętności życiowych

Liczba i rodzaj realizowanych programów
profilaktycznych

D1

6

1

0

7

D2

2

3

0

5

D3

2

2

0

4

D4

4

1

3

8

D5

0

2

0

2

S1

6

3

0

9

S2

5

1

0

6

S3

6

1

0

7

S4

6

0

0

6

W1

6

1

3

10

W2

4

3

0

7

W3

6

0

0

6

W4

1

1

0

2

Źródło: opracowanie własne.

Udział
Ogółem
w programie
punktów
SzPZ

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w małych miastach
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Na podstawie rozkładu uzyskanych wyników sklasyfikowałam poddane badaniom placówki ze względu na poziom ich zaangażowania w proces
kształtowania u uczniów umiejętności życiowych według poniższych kryteriów (tabela 115).
Tabela 115. Kryteria klasyfikacji badanych placówek ze względu na poziom ich zaangażowania w proces kształtowania u uczniów umiejętności życiowych
Poziom zaangażowania szkoły w kształtowanie umiejętności życiowych

Liczba punktów

Wysoki

7 i więcej

Umiarkowany

6–2

Niski

1–0

Źródło: opracowanie własne.

W następnej kolejności określiłam liczebność respondentów ze względu
na poziom zaangażowania ich szkoły w kształtowanie umiejętności życiowych. Wyniki tej analizy pokazały, że 44,2% badanych uczęszcza do gimnazjów, w których poziom ten oceniłam jako wysoki, pozostali zaś (55,8%) to
uczniowie szkół, w przypadku których ocena tego poziomu była umiarkowana (tabela 116).
Tabela 116. Statystyka opisowa dla zmiennej poziom zaangażowania szkoły w kształtowanie umiejętności życiowych
Poziom zaangażowania szkoły w kształtowanie umiejętności życiowych

n

%

Wysoki

275

44,2

Umiarkowany

347

55,8

0

0,0

622

100,0

Niski
Ogółem

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzona analiza testem t-Studenta wykazała, że poziom zaangażowania szkoły w kształtowanie umiejętności życiowych różnicuje badane jednostki jedynie w obszarze kompetencji społecznych warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej. Wbrew oczekiwaniom okazało się jednak, że wyższe wyniki w zakresie tych kompetencji
osiągnęli gimnazjaliści uczęszczający do szkół, w przypadku których poziom zaangażowania w kształtowanie umiejętności życiowych oceniłam
jako umiarkowany (M = 5,32; SD = 2,29) w porównaniu z uczniami tych
gimnazjów, których ocena w tym zakresie była wysoka (M = 4,89; SD =
2,26). Uzyskany wynik jest istotny statystycznie dla p = 0,022 (tabela 117).
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Tabela 117. Kompetencje społeczne respondentów a poziom zaangażowania szkoły
w kształtowanie umiejętności życiowych zanalizowane testem t-Studenta dla prób niezależnych
Poziom zaangażowania
szkoły w kształtowanie
umiejętności życiowych

Kompetencje społeczne

M

SD

Wysokie

4,84

1,95

Umiarkowane

4,97

2,04

W sytuacjach ekspozycji
społecznej

Wysokie

4,89

2,26

Umiarkowane

5,32

2,29

W sytuacjach wymagających asertywności

Wysokie

5,14

2,11

Umiarkowane

4,97

2,12

W sytuacjach intymnych

Źródło: opracowanie własne.

Test t

ES

F = ,009; t = –,803;
df (617); p = 0,422

–

F = ,083; t = –2,297;
df (617); p = 0,022

0,19

F = ,009; t = ,994;
df (617); p = 0,321

–

M (średnia), SD (odchylenie standardowe)

Sądzę, że wyjaśnienia wykazanej powyżej prawidłowości należy upatrywać w przyjętych w badaniach kryteriach oceny poziomu zaangażowania szkoły w kształtowanie umiejętności życiowych uczniów. W kryteriach
tych uwzględniłam bowiem jedynie założenia programowe w zakresie tego
aspektu działalności szkoły, nie brałam natomiast pod uwagę jego warstwy
realizacyjnej. Niewątpliwie zatem kwestia ta wymaga dalszych badań.

7.3. Podmiotowe zasoby zdrowotne uczniów
w kontekście zasobów zdrowotnych szkoły
– podsumowanie
Ujęcie szkoły jako ekosystemu pozwala na rozpatrywanie zależności zachodzących pomiędzy jego elementami.
Uczeń, zajmując centralną pozycję w tym ekosystemie, podlega wpływom środowiska psychospołecznego, fizycznego i materialnego szkoły oraz
oddziaływaniom edukacyjnym podejmowanym w ramach określonej organizacji i polityki szkoły. Uznanie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną
pozwala w tym miejscu przyjąć, że wpływ poszczególnych elementów ekosystemu szkoły uwidacznia się zarówno w kondycji psychofizycznej ucznia,
jak i w psychologicznych zasobach zdrowotnych, jakimi dysponuje.
W badaniach poddałam analizie jedynie w y brane asp ekt y wskazanych powyżej zależności. Uwzględniłam mianowicie związki między
wartościowaniem zdrowia przez uczniów i ich przekonaniami na temat
uwarunkowań zdrowia a statusem zdrowia w działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły oraz między poziomem kompetencji społecznych
uczniów a zaangażowaniem szkoły w proces ich kształtowania.
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Jak wykazałam we wcześniejszych analizach (rozdział 5.2.1), w świadomości badanych gimnazjalistów funkcjonują błędne przekonania na temat
uwarunkowań zdrowia, które zdecydowanie odbiegają od założeń promocji zdrowia odwołujących się do jego modelu salutogenetycznego. W podejściu tym zakłada się, że poziom zdrowia zależy w znaczącym stopniu od
świadomej aktywności podmiotu wyrażającej się stylem życia i działaniami
ukierunkowanymi na kształtowanie zdrowego środowiska w jego aspekcie fizycznym i psychospołecznym, a najmniejsze znaczenie jest przyznawane opiece medycznej. Uzyskane wyniki pokazały natomiast, że zarówno
w szkołach, w których działalność wychowawczo-profilaktyczna i polityka
zdrowotna uzyskały wysokie oceny, jak i w tych, w których oceny te były
umiarkowane, uczniowie największe znaczenie w warunkowaniu poziomu
zdrowia przypisywali służbie zdrowia i jednocześnie uznawali, że wpływ
czynników środowiskowych jest mało znaczący. Błędnych przekonań respondentów nie różnicuje zatem status zdrowia w działalności edukacyjnej
i organizacyjnej szkoły. Co prawda wykazałam związek między postrzeganiem przez uczniów roli czynników środowiskowych w kształtowaniu zdrowia a zaangażowaniem szkoły w działania edukacyjne, okazało się jednak,
że większe znaczenie przypisywali tym czynnikom respondenci uczęszczający do szkół, w przypadku których ocena statusu zdrowia w działalności
wychowawczo-profilaktycznej lokowała się na poziomie umiarkowanym.
W badaniach ujawniła się natomiast dodatnia korelacja między statusem
zdrowia w działalności edukacyjnej i organizacyjnej badanych gimnazjów
a znaczeniem nadawanym przez uczniów zdrowiu jako wartości. Okazało
się bowiem, że większemu zaangażowaniu szkoły w działania prozdrowotne towarzyszy postrzeganie zdrowia przez uczącą się tam młodzież jako
ważnego symbolu osobistego szczęścia, przedkładanego nawet nad, tak
przecież ważne w tym okresie rozwojowym, posiadanie przyjaciół. Można
zatem twierdzić, że st atus, j a k i przyznaj e szkoła zdrow iu uczn i ów w z a ł oż e n i a ch pro g r am ow ych s woj e j d z i a ł a l n o ś c i w y chowawc z o - prof i l a kt yc z n e j or a z w pr z y j m owanych roz w i ą z a n i a ch org an i z a c y j nych , m a z w i ą z e k j e dy n i e z for mowan i e m
się emo c jonalnego asp ektu ich p o st aw y wob e c zdrowia i nie
j e s t c z y n n i k i e m w ys t arc z aj ą c y m d o u k s z t a ł towani a u n i ch s alutogennych przekonań o możliwoś ci doskonalenia własnego
zdrow i a. Oznacza to również, że wysoki status zdrowia w badanych gimnazjach sprzyja efektywności edukacji zdrowotnej realizowanej w ramach
kształcenia przedmiotowego, ale jej nie zastępuje, gdyż uczniowie nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat roli stylu życia i środowiska życia
w determinowaniu zdrowia.
Ni e je d noznaczne i t r udne do i nter pret ac j i okaz ał y s i ę w y n i k i z a l e ż n o ś c i m i ę d z y p oz i om em komp etenc ji sp ołecznych
g i mn azjal istów a zaangażowanie m s z koł y w i ch ks z t ał towa-
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n i e. Rozkład wyników obrazujących poziom kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach związanych z bliskimi kontaktami interpersonalnymi oraz w sytuacjach wymagających asertywności przy
uwzględnieniu zmiennej poziom zaangażowania szkoły w kształtowanie
umiejętności życiowych okazał się równomierny. Działania szkoły różnicowały natomiast badanych uczniów w obszarze kompetencji warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej, wbrew jednak
oczekiwaniom lepsze wyniki uzyskali tu uczniowie uczęszczający do szkół,
które jedynie w umiarkowanym stopniu uwzględniają ten aspekt pracy
z uczniem w swojej działalności edukacyjnej.
Opisane zależności niewątpliwie nie dają pełnego obrazu związków pomiędzy poziomem uwzględnionych w tej analizie podmiotowych zasobów
zdrowotnych gimnazjalistów a zasobami zdrowotnymi środowiska szkoły,
gdyż szkoła stanowi zaledwie jedną, aczkolwiek po rodzinie najważniejszą, niszę mikrosystemu ucznia. Pozwalają jednakże stwierdzić, że dzi ał a l n o ś ć w ychow awc z o - prof i l a kt yc z n a w o b s z ar z e z w i ą z any m
z promowan i e m z d row i a u c z n i ów j e s t w b a d anych g i m n a zjach mało efekty wna.

Wnioski dla praktyki i polityki zdrowotnej
w szkole

Zaprezentowany materiał empiryczny dał niewątpliwie jedynie fragmentaryczny obraz potencjału zdrowotnego młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej do szkół na terenie województwa małopolskiego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę reprezentatywny charakter badań, uzyskane wyniki
upoważniają do sformułowania pewnych wskazań dla szkół gimnazjalnych w obszarach ich działalności ukierunkowanej na promowanie zdrowia uczniów.
Przede wszystkim należałoby wskazać na potrzebę zwrócenia przez
szkołę większej uwagi na kształtowanie świadomości zdrowotnej uczniów.
S z kol n a e du k a c j a z d rowot n a p ow i n n a być w w i ę k s z y m s topniu skoncentrowana na for mowaniu u uczniów przekonań
związanych z holistycznym mo delem zdrowia. Jakkolwiek bowiem gimnazjaliści deklarują wysoką pozycję zdrowia na tle innych ważnych dla nich w życiu wartości, to treść ich przekonań dotyczących atrybucji zdrowia wskazuje na niewystarczający poziom wiedzy w tym zakresie.
War to zatem, by wśró d proj ektowanych i re alizowanych efektów k s z t a ł c e n i a pr z e d m i otowego w z a k re s i e w i e d z y w o b s z a rze e du kac ji zdrowot nej zost ał a mo cn i ej uw y puk lon a probl e m at y k a w i e l o c z y n n i kow ych uwar u n kow ań z d row i a. Jest to
kwestia szczególnie istotna w świetle faktu, iż zdecydowana większość gimnazjalistów dysponuje wewnętrzną lokalizacją ośrodka kontroli nad zdrowiem. Powiązanie tych przekonań z wysokim wartościowaniem zdrowia
i z odpowiednim poziomem wiedzy na temat jego uwarunkowań stwarzałoby niewątpliwie większą szansę na przejmowanie przez nich kontroli nad
swoim stylem życia w kierunku korzystnym dla zdrowia.
Należy też podkreślić potrzebę poszukiwania przez szkołę b ard z i ej
e fe kt y w nych m e to d kor ygow an i a w ś ró d u c z n i ów b ł ę d nych
przekonań na temat skali roz p ow s z e ch n i e n i a z j aw i s k a pi c i a
a l koholu i p a l e n i a p api e ro s ów w ś ro dow i s ku rów i e ś n i c z y m,
ich treść bowiem odbiega od rzeczywistych jego rozmiarów, a tym samym
mogą się one przyczyniać do kształtowania się u młodzieży subiektywnych
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norm sprzyjających podejmowaniu tej, ryzykownej dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, aktywności.
Priorytetowe miejsce w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych
powinna także zająć kwestia k s z t a ł towani a ś w i a d om o ś c i g i m n a z j a l i s tów w z a k re s i e n e g at y w nych s kut ków z d rowot nych
i sp ołecznych związanych z uży waniem narkot y ków. Za bardzo niepokojący należy bowiem uznać fakt, że co piąty gimnazjalista zadeklarował obojętny stosunek do zjawiska zażywania narkotyków przez
jego rówieśników. Kwestia zaangażowania szkoły w profilaktykę sięgania
po narkotyki wydaje się szczególnie ważna w średnich miastach, wsiach
i miasteczkach, gdyż to gimnazjaliści uczący się w szkołach zlokalizowanych
w tych środowiskach deklarowali wysoki stopień akceptacji dla ich stosowania, pomimo iż skalę tego zjawiska w środowisku rówieśniczym oceniali
jako niezbyt wysoką.
Pi l ny m z a d an i e m d l a s z ko ł y j e s t p o s z u k iw an i e pr z e z n i ą
b ard z i e j e fe kt y w nych roz w i ą z ań w z a k re s i e k s z t a ł towan i a
u u c z n i ów u m i e j ę t n o ś c i ż yc i ow ych. Jakkolwiek bowiem w projektach pracy wychowawczo-profilaktycznej uczestniczących w badaniach
gimnazjów edukacja ukierunkowana na kształtowanie umiejętności życiowych zajmowała ważną pozycję, to wykazany w badaniach poziom kompetencji społecznych uczniów okazał się niezbyt wysoki i, co więcej, nie miał
on związku z deklarowanym na płaszczyźnie programowej zaangażowaniem
szkoły w ich rozwijanie. Badania pokazały też, że uczniowie dysponujący
najwyższym poziomem kompetencji warunkujących efektywność zachowań
w sytuacjach ekspozycji społecznej, a mianowicie ci, którzy uczęszczają do
szkół zlokalizowanych na terenie wsi i małych miast, deklarują jednocześnie
wysoką samoocenę swojego zdrowia i zadowolenia z życia. Ponadto umiejętności życiowe służą nie tylko radzeniu sobie z zadaniami i wyzwaniami
codziennego życia, ale są także niezbędne w sytuacjach wymagających podejmowania prozdrowotnych decyzji w konfrontacji z ofertami używania
substancji psychoaktywnych, które są przecież zjawiskiem powszechnym
w środowisku rówieśniczym uczniów w wieku gimnazjalnym. Trzeba więc,
by szkoła w większym stopniu uwzględniała w swojej pracy wychowawczo-profilaktycznej ten obszar działań edukacyjnych.
Nauczyciele nie posiadają odpowiedniego przygotowania do prowadzenia psychologicznych treningów umiejętności życiowych, toteż szkoła powinna zapewnić uczniom tego typu zajęcia na wydzielonych lekcjach bądź
w ramach profesjonalnych programów profilaktycznych, zatrudniając do ich
prowadzenia specjalistów. W codziennej rzeczywistości szkolnej nie jest to
jednak jedyny i najważniejszy sposób na doskonalenie u uczniów kompetencji psychospołecznych. Mogą być one bowiem kształtowane w różnorodnych sytuacjach wychowawczych, jakie mają miejsce podczas pobytu ucznia
w szkole, pod warunkiem, że nauczyciele będą stwarzać ku temu sprzyjające
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okoliczności (Kudryńska, Mitoraj, Pogan, 2002). Aby tak się jednak stało,
wszyscy nauczyciele pracujący w szkole powinni posiadać wiedzę w tym zakresie i umieć ją wykorzystać w praktyce szkolnej, czemu mogą służyć różne (wewnątrzszkolne i zewnętrzne) formy doskonalenia zawodowego, które
powinni podejmować w ramach doskonalenia własnych kompetencji zawodowych.
Badania wykazały, że wysoki status zdrowia w polityce szkoły oraz podejmowane przez nią działania organizacyjne, wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane na zdrowie uczniów mają niewielki wpływ na poziom podmiotowych zasobów zdrowotnych młodzieży. Zakładam, że
jedną z przyczyn takiego stanu jest niedocenianie przez szkołę roli diagnozy potrzeb zdrowotnych społeczności uczniowskiej i ewaluacji prowadzonych w tym obszarze działań oraz potrzeby wykorzystywania w pracy
wychowawczo-profilaktycznej programów profilaktycznych o naukowo
udowodnionej skuteczności. Kwestia związku między tymi aspektami pracy wychowawczej szkoły a zasobami zdrowotnymi uczniów o charakterze
podmiotowym wymaga niewątpliwie dalszych badań, już jednak w świetle
zaprezentowanego materiału empirycznego można adresować do nauczycieli i pedagogów szkolnych zalecenie, by wykazywali się większym profesjonalizmem podczas projektowania działań wychowawczo-profilaktycznych
w ramach przygotowywania programu wychowawczego szkoły i szkolnego
programu profilaktyki. Będzie to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy nauczyciele będą mieli świadomość niedostatków swojej wiedzy i umiejętności oraz przekonanie o potrzebie stałego podnoszenia swoich kompetencji
zawodowych. Trzeba zatem, by ten aspekt przygotowania pedagogicznego
nauczycieli był w większym stopniu eksponowany w ramach ich kształcenia
akademickiego.
Biorąc pod uwagę liczbę gimnazjów uczestniczących w prezentowanych
badaniach, dokonywanie uogólnień w zakresie stopnia zaangażowania szkoły w kształtowanie zasobów dla zdrowia uczniów ze względu na jej usytuowanie terytorialne jest dość ryzykowne. Niemniej jednak to uczniowie ze
środowisk wiejskich i małych miast częściej wskazywali na przyjazny klimat
społeczny w szkole, cechował ich wyższy poziom podmiotowych zasobów
dla zdrowia oraz deklarowali lepsze samopoczucie i satysfakcję z życia. Uzyskane wyniki dały też bardziej korzystny obraz wzorów zachowań w zakresie spożywania alkoholu i palenia papierosów w środowisku klasy szkolnej uczniów tych gimnazjów. Wydaje się zatem, że s z c z e gól n i e t r u d n e
w y z w an i a w z a k re s i e e du k a c j i z d rowot n e j i pr a c y w ycho w awc z o - prof i l a kt yc z n e j s toj ą pr z e d s z ko ł am i g i m n a z j a l ny m i
w śro dow isku wielkomiejskim.

Zakończenie

Przedstawione w niniejszym studium badania teoretyczne i empiryczne są
próbą rozpoznania zasobów zdrowotnych budujących potencjał zdrowotny
uczniów w wieku gimnazjalnym, które tkwią w nich samych oraz w jednej
z najbliższych im nisz mikrosystemu, jaką jest szkoła. U podstaw tak określonego przedmiotu podjętych badań legło założenie, że zdrowie jest procesem, którego przebieg jest uwarunkowany genetycznie zdeterminowaną
biologią organizmu i zachowaniami zdrowotnymi człowieka, w podejmowaniu których uczestniczą mechanizmy psychologiczne oparte na wrodzonych
i kształtujących się w trakcie rozwoju składnikach osobowości, oraz że proces
ten jest związany ze środowiskiem życia jednostki, które zarówno wywiera
bezpośredni wpływ na jej kondycję psychofizyczną, jak i może być źródłem
oddziaływań edukacyjnych ukierunkowanych na cele zdrowotne, a ponadto
stanowi nieodłączny kontekst jej aktywności związanej ze zdrowiem.
Zaprezentowane badania mieszczą się w nurcie ekologicznego, systemowego i salutogenetycznego ujmowania zjawisk w obszarze ludzkiego zdrowia. Przyjęta w nich perspektywa salutogenetyczna wpisuje się w antropologię humanistyczną, umożliwia bowiem poszukiwanie odpowiedzi na
pytania dotyczące rozwoju człowieka jako istoty biopsychospołecznej. Takie
holistyczne ujęcie człowieka pozwala na uznanie, że w jego rozwój jest wpisane zdrowie, a uwzględnienie przy tym podejścia systemowego każe przyjąć, że poziom zdrowia decyduje o przebiegu tegoż rozwoju. Postawienie
pytania o rolę szkoły jako instytucji edukacyjnej w procesie kształtowania
zdrowia dorastającego człowieka lokuje zatem podjętą w pracy problematykę w obszarze antropologii pedagogicznej.
Szkoła jest po rodzinie najbliższym dla młodego człowieka środowiskiem, z którym w swoim codziennym życiu wchodzi w bezpośrednie interakcje. Jest ona zarazem środowiskiem, któremu została przypisana znacząca
rola w procesie wychowania. Uznanie, że jednym z jego celów jest kształtowanie zdrowotnej sfery osobowości uczniów pozwala na poszukiwanie
praktycznych rozwiązań w tym zakresie w różnych obszarach jej edukacyjnej i organizacyjnej działalności.
Zgodnie z założeniami paradygmatu salutogenetycznego można twierdzić, że szkoła powinna stanowić ważne źródło zasobów dla zdrowia ucz-
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nia. W rozpoznawaniu tych zasobów odwołałam się do systemowego obrazu
szkoły, ujmując ją jako ekosystem, co umożliwiło przeprowadzenie diagnozy
zasobów zdrowotnych tkwiących w poszczególnych jego składnikach.
Zasobów dla zdrowia uczniów można upatrywać w edukacji zdrowotnej
realizowanej w ramach kształcenia przedmiotowego, w jej działalności wychowawczo-profilaktycznej i organizacyjnej ukierunkowanej na promowanie zdrowia ucznia, panującym w szkole klimacie społecznym oraz cechach
jej środowiska fizycznego i materialnego. Te ostatnie mogą być analizowane
pod kątem zaspokajania potrzeb zdrowotnych uczniów, stwarzania im warunków do podejmowania zachowań prozdrowotnych, jak również w kontekście uwarunkowań efektywności szkolnej edukacji zdrowotnej. Efektywność edukacji zdrowotnej w szkole ma też istotny związek z cechami jej
środowiska psychospołecznego, w którego kształtowaniu uczestniczą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, przy czym ci drudzy powinni mieć świadomość roli klimatu społecznego w osiąganiu przez uczniów fizycznego i psychospołecznego dobrostanu oraz w kształtowaniu u uczniów umiejętności
życiowych, które stanowią ważny składnik ich osobistych zasobów wykorzystywanych w mechanizmach regulacji zachowań związanych ze zdrowiem.
Jakkolwiek rozwijanie przez uczniów umiejętności życiowych w szkole odbywa się głównie w ramach treningu w naturalnych sytuacjach społecznych,
jakie mają miejsce w rzeczywistości szkolnej, to ważny obszar działań w tym
zakresie wiąże się z realizacją zadań zaplanowanych w ramach oddziaływań
wychowawczo-profilaktycznych szkoły. Szkolna edukacja zdrowotna stanowi ponadto źródło wiedzy umożliwiającej formowanie się u uczniów przekonań sprzyjających podejmowaniu aktywności prozdrowotnej i unikaniu
zachowań ryzykownych dla zdrowia. Powinna być też ukierunkowana na
kształtowanie u młodych ludzi motywacji i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia w środowisku codziennego
życia. W świetle wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
szkoła nie w y wiązuje się w w yst arczając y m stopniu ze swoi ch
z a d ań w z a k re s i e e du k a c j i z d rowot n e j u c z n i ów.
Salutogenetyczna perspektywa ujmowania zdrowia stwarza możliwość
poszukiwania i wzmacniania podmiotowych i środowiskowych zasobów
kształtujących potencjał zdrowotny człowieka. Jakkolwiek dla uczniów
w wieku gimnazjalnym ważnym źródłem tych zasobów jest szkoła, to nie
należy zapominać, że skuteczność jej oddziaływań w tym zakresie jest związana z poziomem zasobów zdrowotnych tkwiących w rodzinie jako najbliższym im środowisku codziennego życia, rozwoju i wychowania. Rozpoznanie tej kwestii niewątpliwie wymaga prowadzenia poszukiwań badawczych
ukierunkowanych na analizę tych zależności.
Analiza i interpretacja zebranego materiału empirycznego umożliwiła sformułowanie pewnych wskazań dla praktyki pedagogicznej i polityki zdrowotnej w szkole. Zakreśliła też obszar wymagający dalszych badań,
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które będą służyć bardziej wszechstronnej diagnozie zasobów zdrowotnych
młodzieży gimnazjalnej. Podejście systemowe do szkoły jako instytucji
edukacyjnej oraz salutogenetyczna perspektywa w ujmowaniu holistycznie
traktowanego zdrowia jako niezbywalnego składnika rozwoju adolescenta
generują bowiem pytania o: świadomość nauczycieli w zakresie roli szkoły
w budowaniu potencjału zdrowotnego uczniów oraz potrzeby doskonalenia swoich kompetencji w obszarze edukacji zdrowotnej, kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego jako głównych realizatorów szkolnej edukacji zdrowotnej, efektywność edukacji zdrowotnej realizowanej w ramach
kształcenia przedmiotowego, znaczenie środowiska fizycznego i materialnego szkoły dla kondycji psychofizycznej uczniów oraz o organizacyjne i finansowe możliwości realizacji zadań szkoły ukierunkowanych na promowanie zdrowia młodych ludzi.
Tak zaprojektowane badania wpisują się w interdyscyplinarny charakter
diagnozowania rzeczywistości pedagogicznej, wiedza bowiem o człowieku w procesie jego dojrzewania do dorosłości ma implicite charakter interdyscyplinarny.
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Aneks

Tabela 1. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA oraz testy porównań post hoc dla wyników samooceny zdrowia
Analiza Jednoczynnikowa
Anova

df

Między grupami

F

p

4,654

0,010

2,930

0,054

Test Scheffégo

Test Bonferroniego

2

Wewnątrz grup

606

Test Levene’a

606

Test porównań post hoc – porównania wielokrotne
Test Tukeya HSD
Miejsce ulokowania szkoły
Duże
miasto

Średnie
miasta

Średnie miasta

Różnica
średnich

p

Różnica
średnich

p

Różnica
średnich

p

,1164

,816

,1164

,832

,1164

1,000

Wsie
i miasteczka

–,4365*

,046

–,4365

,060

–,4365

,053

Duże miasto

–,1164

,816

–,1164

,832

–,1164

1,000

Wsie
i miasteczka

–,5529*

,013

–,5529*

,019

–,5529*

,015

,4365*

,046

,4365

,060

,4365

,053

Wsie
Duże miasto
i miasteczka
Średnie miasta

*

,5529

Źródło: opracowanie własne

*

,013

,5529

,019

*

,5529

,015

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05

Tabela 2. Korelacje Pearsona między zmienną zadowolenie z życia a samooceną zdrowia,
N = 604
Zadowolenie z życia
Samoocena zdrowia

Źródło: opracowanie własne.

r

,443*

p

,000

* Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Aneks
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Tabela 3. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA oraz testy porównań post hoc dla zmiennej
kontrola wewnętrzna nad własnym zdrowiem
Analiza Jednoczynnikowa Anova

df

Między grupami

2

Wewnątrz grup

617

Test Levene`a

617

F

p

15,405

0,000

18,840

0,000

Test porównań post hoc - porównania wielokrotne
Test Tamhane’a
Miejsce ulokowania szkoły
Duże miasto

Średnie miasta
Wsie i miasteczka

Średnie miasta

Duże miasto
Wsie i miasteczka

Wsie i miasteczka

Różnica
średnich
–,404*

Test Gamesa-Howella

p

Różnica
średnich

p

,001

–,404*

,001

*

–,535

,000

–,535

*

,000

,404*

,001

,404*

,001

–,130

,380

–,130

,316

*

*

Duże miasto

,535

,000

,535

Średnie miasta

,130

,380

,130

Źródło: opracowanie własne

,000
,316

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05

Tabela 4. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennej wpływ innych
Analiza Jednoczynnikowa Anova
Między grupami

df
2

Wewnątrz grup

616

Test Levene’a

616

Źródło: opracowanie własne.

F

p

1,670

0,189

2,205

0,111

Aneks
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Tabela 5. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA oraz testy porównań post hoc dla zmiennej
przypadek
Analiza jednoczynnikowa Anova

df

Między grupami

2

Wewnątrz grup

617

Test Levene’a

617

F

p

3,235

0,040

,222

0,801

Test porównań post hoc – porównania wielokrotne
Test Tukeya HSD
Miejsce ulokowania szkoły
Duże miasto

Średnie miasta
Wsie i miasteczka

Średnie miasta

Duże miasto

Test Scheffégo

p

Różnica
średnich

p

,236

,119

,236

,143

,270*

,042

,270*

,050

–,236

,119

–,236

,143

,035

,957

,035

,961

Duże miasto

–,270*

,042

–,270*

,050

Średnie miasta

–,035

,957

–,035

,961

Wsie i miasteczka
Wsie i miasteczka

Różnica
średnich

Źródło: opracowanie własne.

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05

Tabela 6. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA oraz testy porównań post hoc dla jednowymiarowej skali lokalizacji kontroli zdrowia
Analiza Jednoczynnikowa Anova

df

Między grupami

2

Wewnątrz grup

619

Test Levene’a

619

F

p

10,670

0,000

7,868

0,000

Test porównań post hoc – porównania wielokrotne
Test Tamhane’a
Miejsce ulokowania szkoły
Duże miasto

Średnie miasta
Wsie i miasteczka

Średnie miasta

Wsie i miasteczka

Duże miasto

Test Gamesa-Howella

Różnica
średnich

p

Różnica
średnich

p

–,904*

,002

–,904*

,002

*

–1,073

,000

–1,073

*

,000

,904*

,002

,904*

,002

Wsie i miasteczka

–,169

,859

–,169

,759

Duże miasto

1,073*

,000

1,073*

,000

,169

,859

,169

,759

Średnie miasta

Źródło: opracowanie własne.

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05

Aneks
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Tabela 7. Korelacje rho Spearmana dla przekonań normatywnych na temat palenia papierosów (n = 622)
Ile osób w Twojej
klasie pali czasami
papierosy?

Twierdzenia

Ile osób w Twojej klasie pali czasa- rs
mi papierosy?
p
Ilu spośród Twoich kolegów pali
czasami papierosy?

Ilu spośród
Twoich kolegów
pali czasami
papierosy?

1,000

,405**

,198**

.

,000

,000
,372**

**

rs

,405

1,000

p

,000

.

Jak odnosisz się do palenia papie- rs
rosów przez Twoich rówieśników?
p

Źródło: opracowanie własne.

Jak odnosisz się do
palenia papierosów przez Twoich
rówieśników?

**

,000
**

,198

,372

1,000

,000

,000

.

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Tabela 8. Korelacje rho Spearmana dla przekonań normatywnych na temat picia alkoholu
(n = 622)
Ile osób w Twojej
klasie pije czasami
alkohol?

Twierdzenia

Ile osób w Twojej klasie pije czasa- rs
mi alkohol?
p
Ilu spośród Twoich kolegów pije
czasami alkohol?
Jak odnosisz się do picia alkoholu
przez Twoich rówieśników?

Źródło: opracowanie własne.

Ilu spośród Twoich kolegów pije
czasami alkohol?

Jak odnosisz się
do picia alkoholu
przez Twoich
rówieśników?

1,000

,544**

,264**

.

,000

,000
,392**

**

rs

,544

1,000

p

,000

.
**

,000
**

rs

,264

,392

1,000

p

,000

,000

.

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Aneks
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Tabela 9. Korelacje rho Spearmana dla przekonań normatywnych na temat zażywania
narkotyków (n = 622)
Ilu spośród Two- Jak odnosisz się do
Ile osób w Twojej
ich kolegów używa używania narkotyklasie używa czaczasami narkoty- ków przez Twoich
sami narkotyków?
ków?
rówieśników?

Twierdzenia

Ile osób w Twojej klasie używa
czasami narkotyków?
Ilu spośród Twoich kolegów używa czasami narkotyków?
Jak odnosisz się do używania
narkotyków przez Twoich rówieśników?

Źródło: opracowanie własne.

rs

1,000

,537**

,249**

p

.

,000

,000
,267**

**

rs

,537

1,000

p

,000

.
**

,000
**

rs

,249

,267

1,000

p

,000

,000

.

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

Tabela 10. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennej kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach intymnych
Analiza Jednoczynnikowa Anova
Między grupami

df
2

Wewnątrz grup

615

Test Levene’a

615

Źródło: opracowanie własne,

F

p

2,471

0,085

1,225

0,295

Aneks

292

Tabela 11. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA oraz testy porównań post hoc dla zmiennej
kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej
Analiza Jednoczynnikowa
Anova

df

Między grupami

F

p

4,083

0,017

1,672

0,189

Test Scheffégo

Test Bonferroniego

2

Wewnątrz grup

616

Test Levene’a

616

Test porównań post hoc – porównania wielokrotne
Test Tukeya HSD
Miejsce ulokowania szkoły

Różnica
średnich

p

Różnica
średnich

p

Różnica
średnich

p

Duże
miasto

Średnie miasta

–,268

,462

–,268

,495

–,268

,708

Wsie
i miasteczka

–,624*

,012

–,624*

,018

–,624*

,013

Średnie
miasta

Duże miasto

,268

,462

,268

,495

,268

,708

Wsie
i miasteczka

–,356

,269

–,356

,302

–,356

,366

,624*

,012

,624*

,018

,624*

,013

,356

,269

,356

,302

,356

,366

Wsie
Duże miasto
i miasteczka
Średnie miasta

Źródło: opracowanie własne.

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05

Tabela 12. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennej kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności
Analiza Jednoczynnikowa Anova
Między grupami

df
2

Wewnątrz grup

616

Test Levene’a

616

F

p

1,304

0,272

2,174

0,115

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennej wymiar edukacyjny klimatu
szkoły
Analiza Jednoczynnikowa Anova
Między grupami

df
2

Wewnątrz grup

616

Test Levene’a

619

Źródło: opracowanie własne.

F

p

0,427

0,652

0,730

0,482

Aneks

293

Tabela 14. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennej wymiar społeczny klimatu szkoły
Analiza Jednoczynnikowa Anova

df

Między grupami

2

Wewnątrz grup

616

Test Levene’a

619

F

p

0,147

0,863

1,023

0,360

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Analiza Jednoczynnikowa ANOVA oraz testy porównań post hoc dla zmiennej
wymiar emocjonalny klimatu szkoły
Analiza Jednoczynnikowa
Anova

df

Między grupami

2

Wewnątrz grup

616

Test Levene’a

616

F

p

3,116

0,045

0,786

0,456

Test porównań post hoc – porównania wielokrotne
Test Tukeya HSD
Miejsce ulokowania szkoły

Różnica
średnich

Test Scheffégo

p

Różnica
średnich

,569

,262

–,351

Test Bonferroniego

p

Różnica
średnich

p

,569

,295

,569

,355

,579

–,351

,608

–,351

,957

Duże
miasto

Średnie miasta

Średnie
miasta

Duże miasto

–,569

,262

–,569

,295

–,569

,355

Wsie
i miasteczka

–,921*

,035

–,921*

,047

–,921*

,040

,351

,579

,351

,608

,351

,957

Wsie
i miasteczka

Wsie
Duże miasto
i miasteczka
Średnie miasta

Źródło: opracowanie własne.

*

,921

,035

,921

*

,047

,921

*

,040

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05
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D1

D2

D3

D4

S1

Szkoła oznaczona w badaniach symbolem D5 nie udostępniła swoich dokumentów programowych

Umiejętności interpersonalne
1 Nawiązywanie kontaktów, komunikacja werbalna i niewerbalna
2 Dawanie i otrzymywanie wsparcia
3 Empatia
4 Współdziałanie w grupie
5 Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, umiejętność argumentowania
6 Opieranie się naciskom otoczenia, radzenie sobie z presją rówieśniczą
7 Asertywność
8 Odmawianie
Umiejętności podejmowania decyzji
1 Podejmowanie decyzji
2 Rozwiązywanie problemów
3 Krytyczne i twórcze myślenie
Umiejętności radzenia sobie i kierowania stresem
1 Radzenie sobie ze stresem
2 Rozpoznawanie własnych emocji
3 Panowanie nad emocjami
4 Wyrażanie swoich uczuć
Umiejętności budowania samoświadomości
1 Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron
2 Samoocena
3 Samoakceptacja
4 Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
5 Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Umiejętność budowania własnego systemu wartości
1 Kształtowanie systemu wartości

Grupy i rodzaje umiejętności
S2

Szkoła
S3

umiejętności uwzględnione w programie wychowawczym oraz w szkolnym programie profilaktycznym

umiejętności uwzględnione tylko w szkolnym programie profilaktycznym

umiejętności uwzględnione tylko w programie wychowawczym

W1

W2

W3

W4

D – szkoły wielkomiejskie
S – szkoły w średnich miastach
W – szkoły wiejskie i w miasteczkach

S4

Tabela 16. Umiejętności życiowe, których kształtowanie zadeklarowano w dokumentach programowych działalności wychowawczo-profilaktycznej badanych gimnazjów84
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