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cel badań. W 2015 r. kryteria WHO dotyczące aktywności fizycznej w czasie wolnym 
spełniło jedynie 15,5% Polaków w wieku 15–69 lat. Celem badań było porównanie poziomu 
aktywności fizycznej dwóch grup studentów (polskiej i tureckiej). Materiał i metody. 
Badaniami objęto łącznie 60 studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku 
fizjoterapia (30 studentów z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
oraz 30 studentów z Dokuz Eylül Üniversitesi w Izmirze). Wiek badanych zawierał się 
w przedziale 21–25 lat. Narzędziem badań w ocenie poziomu aktywności fizycznej studentów 
był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji długiej. wyniki. Wysokim 
poziomem aktywności fizycznej charakteryzowało się 90% studentów z Jeleniej Góry i tylko 
30% studentów z Izmiru. Wśród studentów z Polski bardziej aktywne okazały się kobiety, 
w Turcji – mężczyźni. Czas wolny od zajęć na uczelni i praktyk zawodowych stucenci z Turcji 
częściej poświęcali na bierny wypoczynek w odróżnieniu od studentów z Polski, którzy częściej 
wybierali aktywne formy wypoczynku. wnioski. Poziom aktywności fizycznej stu dentów 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jest wyższy od aktyw ności 
fizycznej studentów z Dokuz Eylül Üniversitesi w Izmirze.
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WPROWADZENIE

Aktywność fizyczna to „dowolna forma 
ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, 
przy którym wydatek energii przekracza 
poziomy energii spoczynkowej” (Wytyczne 
UE..., 2008, s. 3).

Odpowiednia ilość aktywności fizycznej 
w codziennym życiu pozytywnie oddziałuje 
na rozmaite układy organizmu człowieka 
oraz zachodzące w nim procesy. W odniesie-
niu do zdrowia w wymiarze fizycznym mówi 
się o tzw. sprawności powiązanej ze zdro-
wiem (health-related fitness), definiowanej 
jako stan fizycznych i fizjologicznych cech 
organizmu, które określają poziom ryzyka 
przedwczesnego rozwoju chorób wykazują-
cych związki z biernym stylem życia. Odnosi 
się to do układów, narządów i funkcji orga-
nizmu, na które można wywierać wpływ za 
pośrednictwem aktywności fizycznej (Sas-
-Nowosielski, 2003). Osoby, które regularnie 
podejmują aktywność fizyczną, są w mniej-
szym stopniu narażone na takie choroby prze-
wlekłe, jak choroba wieńcowa, nadciśnienie, 
cukrzyca insulinoniezależna oraz osteopo-
roza, a także udaru.

Według WHO zdrowe osoby dorosłe po-
winny podejmować:

– wysiłek umiarkowany w ilości  150 
min/tydzień lub

– wysiłek intensywny w ilości  75 min/
tydzień lub

– ekwiwalentną kombinację wysiłku 
umiarkowanego i intensywnego.

Niezbędna dawka aktywności fizycz-
nej może być kumulowana w przynajmniej 
10-minutowych seriach oraz może się skła-
dać z kombinacji wysiłku umiarkowanego 
i intensywnego. Chcąc uzyskać dodatkowe 
korzyści zdrowotne, dorośli powinni zwięk-
szyć:

– czas wysiłku umiarkowanego do 300 
min/tydzień lub

– czas wysiłku intensywnego do 150 min/
tydzień lub

– odpowiednio czas ekwiwalentnej kom-
binacji wysiłku umiarkowanego i inten-
sywnego.

Zaleca się także uwzględnienie  2 dni/
tydzień ćwiczeń (z udziałem dużych grup 
mięśniowych) zwiększających siłę i wytrzy-
małość mięśni (World Health Organization, 
2010).
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W 2015 r. odsetek Polaków w wieku 
15–69 lat spełniających kryteria WHO w za-
kresie aktywności fizycznej podejmowanej 
w czasie wolnym kształtował się na poziomie 
15,5% (15% dla osób w wieku > 15 lat). Wśród 
mężczyzn udział osób spełniających zale-
cenia był większy niż w grupie kobiet (18% 
wobec 13%). Dotychczasowe badania wyka-
zały, że odsetek osób aktywnych w stopniu 
zalecanym przez WHO jest większy wśród 
ludzi młodych, zamożniejszych oraz posia-
dających wyższe wykształcenie (Minister-
stwo Sportu i Turystyki, 2015).

Gwałtowna urbanizacja i nieustanny po-
stęp techniczny przyczyniają się do zmiany 
stylu życia w zakresie aktywności fizycznej 
(Knyszewski i wsp., 2016). Udogodnienia, 
ale również wzrost ilości obowiązków, przyj-
mowanie nowych ról społecznych, spadek 
ilości czasu wolnego i zmęczenie powodują 
niechęć do podejmowania wysiłków fizycz-
nych. Ostatni raport Eurobarometru ujawnił, 
że 59% mieszkańców Unii Europejskiej ni-
gdy nie podejmuje aktywności fizycznej lub 
robi to bardzo rzadko (Special Eurobarome-
ter, 2014). Mieszkańcy Europy Południowej 
są mniej aktywni od mieszkańców Europy 
Północnej. W wypadku dorosłych Polaków 
odsetek osób niepodejmujących aktywności 
fizycznej w czasie wolnym sięga 50% (ok. 
16 mln); większość tej grupy stanowią ludzie 
młodsi. Względy determinujące wybór form 
aktywności ruchowej w czasie wolnym zwią-
zane są w dużym stopniu z tradycjami histo-
rycznymi i kulturowymi, ale również z 
poziomem i strukturą edukacji w zakresie 
kultury fizycznej oraz wcześniejszymi do-
świadczeniami związanymi z aktywnością 
fizyczną. Badania Eurobarometru wskazują, 
że w wielu krajach europejskich kształtowa-
nie nawyku zdrowego stylu życia poprzez 
ofertę edukacyjną diametralnie spada w okre-
sie studiów wyższych. Problem ten w po-
dobnym stopniu występuje m.in. w Polsce 
i Turcji (Teixeira i wsp., 2012).

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty przez 
cały okres swojej edukacji nabywa umie-
jętności, które pozwolą jej wspierać ludzi bo-
rykających się z problemami zdrowotnymi 
w powrocie do sprawności fizycznej utra-
conej w wyniku urazu czy choroby. Studenci 

fizjoterapii, uczęszczając na wykłady i ćwicze-
nia oraz zajęcia organizowane w szpitalach, 
klinikach czy poradniach rehabilitacyjnych, 
uświadamiają sobie znaczenie i rolę aktyw-
ności ruchowej jako najistotniejszego czyn-
nika procesu prewencji i rehabilitacji. Od przy-
szłych fizjoterapeutów wymaga się wiedzy, 
umiejętności i kompetencji w zakresie udzie-
lania porad dotyczących rodzaju, form oraz 
dawki aktywności fizycznej odpowiednich 
do stanu zdrowia i potrzeb osoby uspraw-
nianej. Cechą szczególnie pożądaną w tym 
zawodzie jest również dobra sprawność i wy-
dolność fizyczna, uwarunkowana systema-
tyczną aktywnością fizyczną, która pozwoli 
sprostać wyzwaniom pracy z pacjentem.

Celem pracy była ocena poziomu aktyw-
ności fizycznej studentów trzeciego roku 
fizjoterapii (osoby przed uzyskaniem tytułu 
licencjata fizjoterapii) w dwóch kulturowo 
odmiennych krajach: Polsce i Turcji. Niniej-
sza praca określi, czy i w jakim stopniu stu-
denci kierunku fizjoterapii, opierającego się 
na promowaniu zdrowego stylu życia, z na-
bytą podczas studiów wiedzą dotyczącą ko-
rzystnego oddziaływania aktywności fizycznej 
na ludzki organizm, podejmują ją w swoim 
czasie wolnym oraz stosują w działaniach 
związanych z pracą zawodową.

CEL BADAŃ

Celem badań była ocena poziomu aktyw-
ności fizycznej dwóch grup studentów – pol-
skiej i tureckiej – trzeciego roku fizjoterapii. 
W badaniu zastosowano Międzynarodowy 
Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ, 
International Physical Activity Question-
naire) w wersji długiej.

Praca pozwoli odpowiedzieć na następu-
jące pytania:

– Czy istnieją różnice w poziomie aktyw-
ności fizycznej pomiędzy studentami ana-
lizowanych uczelni?

– Która z badanych grup studentów wy-
kazuje większe zainteresowanie aktywno-
ścią fizyczną w dni wolne od zajęć akade-
mickich?

– Przedstawiciele której płci częściej po-
dejmują aktywność fizyczną?
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– Która z badanych grup studentów spę-
dza więcej czasu w sposób bierny w dni po-
wszednie i wolne od zajęć?

– Która z badanych grup studentów w 
większym stopniu wykorzystuje rower jako 
środek transportu?

MATERIAŁ I METODY

Badania zostały przeprowadzone w 2015 r. 
(w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie 
sesji egzaminacyjnej V semestru studiów), 
zgodnie z instrukcją IPAQ. Objęto nimi łącz-
nie 60 studentów trzeciego roku studiów 
stacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Wszy-
scy studenci wyrazili zgodę na udział w ba-
daniach, który był dobrowolny i anonimowy. 
Studenci przed przystąpieniem do badania 
otrzymali słowne instrukcje dotyczące pra-
widłowego wypełniania kwestionariusza. 
Połowa badanych studiowała w Karkono-
skiej Państwowej Szkole Wyższej (KPSW) 
w Jeleniej Górze (24 kobiety i 6 mężczyzn), 
druga połowa – na Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEU) w Izmirze w Turcji (14 kobiet i 16 męż-
czyzn). Wiek badanych zawierał się w prze-
dziale 21–25 lat.

Narzędziem badań w ocenie poziomu ak-
tywności fizycznej studentów był kwestio-
nariusz IPAQ w wersji długiej, który składa 
się z pięciu niezależnych części, zawierają-
cych łącznie 27 pytań. Dotyczą one aktyw-
ności fizycznej podejmowanej w ciągu 7 dni 
poprzedzających badanie. Pod uwagę brane 
są jedynie czynności trwające nie krócej niż 
10 minut (bez przerwy). Cztery pierwsze 
części kwestionariusza dotyczą aktywności 

fizycznej w różnych domenach życia codzien-
nego, tj. w pracy zawodowej, podczas prze-
mieszczania się, prac domowych oraz sportu 
i rekreacji. Ostatnia, piąta część szacuje czas 
spędzony w pozycji siedzącej (Biernat, 2013).

Pytania zawarte w długiej wersji IPAQ 
pozwalają na określenie zarówno całkowi-
tego tygodniowego wydatku energetycznego, 
jak i kosztu energetycznego każdego z obsza-
rów wziętych pod uwagę w kwestionariuszu. 
Ponadto można wyizolować wydatek pocho-
dzący z poszczególnych form aktywności 
(chodzenia, wysiłku umiarkowanego i wy-
siłku intensywnego) (Biernat, 2013).

Podczas analizy każdy rodzaj wysiłku fi-
zycznego wyrażano w jednostkach MET-min/
tydzień, mnożąc współczynnik przypisa-
ny temu wysiłkowi (odpowiadającą mu in-
tensywność wyrażoną w jednostkach równo-
ważnika metabolicznego [MET]) (tab. 1) przez 
liczbę dni jego wykonywania w tygodniu 
(częstotliwość) oraz czas trwania wysiłku 
w min/dzień.

Wyniki ankietowanych, przedstawione 
w jednostkach MET-min/tydzień, zostały 
sklasyfikowane do trzech kategorii aktyw-
ności: niskiej (< 600 MET-min/tydzień), 
umiarkowanej (600–1500 MET-min/tydzień 
lub 600–3000 MET-min/tydzień) lub wyso-
kiej (> 1500 lub > 3000 MET-min/tydzień 
(Biernat, 2013).

Uzyskane wyniki poddano analizie staty-
stycznej za pomocą programu Statistica (wer-
sja 10). Dla wyników wyliczone zostały średnie 
arytmetyczne oraz odchylenia standardowe. 
Porównanie aktywności fizycznej przepro-
wadzono przy użyciu testu t-Studenta dla 
prób niezależnych po wcześniejszym spraw-

Tab. 1. Wartości współczynnika MET dla różnych rodzajów wysiłków fizycznych

Rodzaj wysiłku Wartość współczynnika MET

Chodzenie 3,3
Aktywność umiarkowana 4,0
Aktywność umiarkowana związana z pracą w domu 3,0
Aktywność intensywna 8,0
Aktywność intensywna związana z pracą wokół domu 5,5
Jazda na rowerze jako forma transportu 6,0

MET – równoważnik metaboliczny (1 MET odpowiada zużyciu tlenu w spoczynku i wynosi  
3,5 ml O2/kg masy ciała/min)
Źródło: Biernat, 2013, s. 4



P. KOTOWSKI, B. OSTROWSKA 
Aktywność fizyczna studentów kierunku fizjoterapia

ROZPRAWY NAUKOWE  
2017, 56     AWF WE WROCŁAWIU 29

Tab. 2. Poziom aktywności fizycznej deklarowanej przez studentów  
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Lp. Płeć

Intensywne 
czynności 
fizyczne 

(MET-min/
tydzień)

Umiarkowane 
czynności 
fizyczne 

(MET-min/
tydzień)

Chodzenie 
(MET-min/

tydzień)

Czas  
spędzony  
w sposób 

bierny  
w dniach 

powszednich 
(min)

Czas  
spędzony  
w sposób 

bierny  
w dniach 
wolnych  

od pracy (min)

Poziom 
aktywności 

fizycznej

1 M 1440 2540 858 1650 480 umiarkowany
2 M 4320 4365 891 900 480 wysoki
3 M 4320 2830 6633 2400 1200 wysoki
4 M 3960 2760 4554 1650 900 wysoki
5 M 0 14 130 9009 1650 900 wysoki
6 M 11 760 810 5742 900 600 wysoki
7 K 4800 3600 6187,5 1500 720 wysoki
8 K 6480 2990 3168 1800 660 wysoki
9 K 960 3410 891 1200 480 wysoki

10 K 0 1560 1287 1200 720 umiarkowany
11 K 8160 3660 8415 1500 300 wysoki
12 K 0 2640 561 1800 1080 wysoki
13 K 0 3540 660 1200 600 wysoki
14 K 7120 2390 5643 1200 240 wysoki
15 K 1920 420 561 1800 1080 umiarkowany
16 K 4800 3240 1369,5 1200 720 wysoki
17 K 5760 7530 2178 1500 600 wysoki
18 K 5120 2730 1188 900 240 wysoki
19 K 1920 660 6633 1200 720 wysoki
20 K 0 2520 992 1200 360 wysoki
21 K 4800 6120 1782 900 240 wysoki
22 K 5760 7680 1386 900 600 wysoki
23 K 1920 540 2442 900 480 wysoki
24 K 1200 6060 9306 2100 840 wysoki
25 K 7200 2400 4257 2100 1080 wysoki
26 K 3840 1320 1155 1200 600 wysoki
27 K 960 2040 2772 1200 1200 wysoki
28 K 0 2160 2079 1200 720 wysoki
29 K 960 1372,5 3300 2400 240 wysoki
30 K 1920 1800 4455 2400 240 wysoki

MET-min/tydzień – jednostka poziomu aktywności fizycznej

dzeniu normalności rozkładu. W badaniach 
przyjęto 5% błąd wnioskowania i związany 
z nim poziom istotności p < 0,05.

WYNIKI

Z uzyskanych danych (tab. 2 i 3) wyni-
ka, że 90% badanych studentów KPSW w 

Jeleniej Górze charakteryzowało się wysokim 
poziomem aktywności fizycznej (83,3% 
mężczyzn oraz 91,7% kobiet). Pozostałe 10% 
studentów tej uczelni wykazywało umiarko-
wany poziom aktywności fizycznej (16,7% 
mężczyzn i 8,3% kobiet). Żadnego studenta 
tej uczelni nie cechował niski poziom aktyw-
ności fizycznej. W wypadku DEU w Izmirze 
wysoki poziom aktywności fizycznej cha-
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rakteryzował 30% wszystkich badanych stu-
dentów (37,5% mężczyzn oraz 21,4% kobiet). 
Kolejne 60% ankietowanych odznaczało się 
umiarkowanym poziomem aktywności fi-
zycznej (56,2% mężczyzn i 64,3% kobiet). 
Tylko 10% studentów wykazało niski poziom 
aktywności fizycznej (6,2% mężczyzn oraz 
14,3% kobiet).

Wszyscy studenci obu uczelni odpowie-
dzieli twierdząco na pytanie dotyczące bie-
żącego uczestnictwa w pracy zawodowej, 
edukacji lub wykonywaniu pracy bez wyna-
grodzenia poza domem. Łącznie 10% stu-
dentów KPSW w Jeleniej Górze zadeklaro-
wało aktywność fizyczną na poziomie  
0 MET-min/tydzień i w 100% były to ko-

Tab. 3. Poziom aktywności fizycznej deklarowanej przez studentów  
Dokuz Eylül Üniversitesi w Izmirze

Lp. Płeć

Intensywne 
czynności 
fizyczne  

(MET-min/
tydzień)

Umiarkowane 
czynności 
fizyczne  

(MET-min/
tydzień)

Chodzenie 
(MET-min/

tydzień)

Czas  
spędzony  
w sposób 

bierny  
w dniach 

powszednich 
(min)

Czas  
spędzony  
w sposób 

bierny  
w dniach 
wolnych  

od pracy (min)

Poziom 
aktywności 

fizycznej

1 M 0 240 759 3000 960 umiarkowany
2 M 0 270 759 3000 960 umiarkowany
3 M 0 180 627 1500 360 umiarkowany
4 M 0 90 759 1800 240 umiarkowany
5 M 960 0 1237,5 1500 720 umiarkowany
6 M 1080 320 1089 1800 600 umiarkowany
7 M 10 800 480 10 098 2100 240 wysoki
8 M 0 360 4158 3000 1200 wysoki
9 M 0 4200 1782 600 360 wysoki

10 M 160 600 693 3000 1560 umiarkowany
11 M 720 360 891 3000 1200 umiarkowany
12 M 0 0 346,5 3000 1800 niski
13 M 0 0 990 2400 1440 umiarkowany
14 M 2760 660 3696 1200 600 wysoki
15 M 2560 240 1353 2100 720 wysoki
16 M 0 1800 1584 1500 360 wysoki
17 K 0 360 759 3000 960 umiarkowany
18 K 0 0 445,5 2400 1440 niski
19 K 0 0 330 4500 960 niski
20 K 0 0 828,5 1500 480 umiarkowany
21 K 0 480 1848 1200 360 umiarkowany
22 K 1440 960 3267 1200 360 wysoki
23 K 4800 0 247,5 1500 720 wysoki
24 K 0 0 1485 2400 1440 umiarkowany
25 K 0 360 891 2400 1440 umiarkowany
26 K 0 360 2178 2400 480 umiarkowany
27 K 0 480 462 2400 1200 umiarkowany
28 K 0 0 957 3000 1440 umiarkowany
29 K 0 1680 2772 3000 600 wysoki
30 K 0 0 1386 3000 1200 umiarkowany

MET-min/tydzień – jednostka poziomu aktywności fizycznej
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biety, zaś w przypadku DEU w Izmirze było 
to aż 63,3% ankietowanych, z czego 42,1% 
stanowili mężczyźni, a 57,9% kobiety. Śred-
nia aktywność fizyczna studentów DEU sta-
nowiła jedynie 20,13% aktywności fizycz-
nej osób studiujących w KPSW. Aktywność 
fizyczna studentów KPSW związana z pracą 
zawodową była istotnie wyższa niż w wy-
padku studentów DEU (tab. 3).

W części drugiej kwestionariusza studenci 
odpowiadali na pytania dotyczące wysiłku 
fizycznego związanego z przemieszczaniem 
się. Średnia aktywność fizyczna ankietowa-
nych z KPSW w Jeleniej Górze wyniosła 
1474,07 MET-min/tydzień, natomiast w wy-
padku DEU w Izmirze było to 834,35 MET-
-min/tydzień, co stanowiło 56,6% aktywności 
fizycznej polskich studentów fizjoterapii. 
Aktywność fizyczna związana z przemiesz-
czaniem się studentów KPSW była istotnie 
wyższa od zanotowanej wśród studentów 
DEU (tab. 4).

Studenci zostali zapytani także o wyko-
rzystanie roweru jako środka transportu z 
miejsca na miejsce. Okazało się, że tego ro-
dzaju aktywność fizyczną przejawiali jedynie 
studenci KPSW w Jeleniej Górze. Wysiłek 
ten zadeklarowało dokładnie 7 studentów, 
czyli 23,3% wszystkich ankietowanych z tej 
uczelni (ryc. 1).

Kolejnym elementem wziętym pod uwagę 
w części drugiej kwestionariusza było prze-
mieszczanie się pojazdami, takimi jak samo-
chód, autobus, pociąg, tramwaj. Średni czas 

poświęcony na transport pojazdami w ciągu 
7 dni przypadający na jednego studenta DEU 
w Izmirze to 566,5 min; był on dłuższy o 
214,17 min od średniego czasu przypadają-
cego na wykonywanie tej czynności przez 
jednego studenta KPSW w Jeleniej Górze 
(tu wynosił on 352,33 min).

Wyniki dotyczące średniej wartości ak-
tywności fizycznej ankietowanych studen-
tów podczas wykonywania przez nich prac 
domowych i ogólnych prac porządkowych 
oraz opieki nad rodziną znacząco się różnią 
pomiędzy badanymi grupami. Dla ankie-
towanych z Jeleniej Góry było to 1457,25 
MET-min/tydzień, zaś dla studentów z Izmiru 
221,67 MET-min/tydzień, co stanowiło jedy-
nie 15,2% aktywności fizycznej polskich 
studentów. Aktywność fizyczna studentów 
KPSW w Jeleniej Górze związana z pracami 
domowymi, ogólnymi pracami porządko-
wymi oraz opieką nad rodziną było istotnie 
wyższa niż w wypadku studentów DEU w 
Izmirze (tab. 4).

Aktywność fizyczna studentów związana 
z rekreacją, sportem, ćwiczeniami fizyczny-
mi lub rozrywką i wypoczynkiem w czasie 
wolnym była przedmiotem czwartej części 
kwestionariusza IPAQ. W wypadku KPSW 
w Jeleniej Górze jej wartość wyniosła 
3144,57 MET-min/tydzień, zaś średnia ak-
tywność fizyczna deklarowana przez studen-
tów z Izmiru była niemal 3-krotnie niższa 
(1090,95 MET-min/tydzień). Aktywność 
fizyczna studentów KPSW w Jeleniej Górze 
związana z rekreacją, sportem i ćwiczenia-
mi fizycznymi w czasie wolnym okazała się 
istotnie wyższa niż w wypadku studentów 
DEU w Izmirze (tab. 4).

W ostatniej części kwestionariusza IPAQ 
studenci deklarowali, ile czasu dziennie spę-
dzają w sposób bierny, tj. siedząc (tab. 2 i 3). 
Z uzyskanych wyników wyliczono średni 
czas, jaki student spędza w pozycji siedzącej 
w dniach powszednich oraz w dniach wol-
nych od pracy. Studenci KPSW w Jeleniej Gó-
rze poświęcali na siedzenie średnio 1455 min 
w dniach powszednich oraz 492 min w dniach 
wolnych od pracy, ankietowani z DEU w Iz-
mi rze – odpowiednio 2280 min i 776 min. 
W obu wypadkach studenci z Izmiru więcej 
czasu, w porównaniu ze studentami z Jele-
niej Góry, spędzali biernie, siedząc.

Ryc. 1. Aktywność fizyczna studentów KPSW  
w Jeleniej Górze związana z wykorzystaniem 
roweru jako środka transportu (w MET-min/

tydzień). Studentom, którzy wykazywali  
taką aktywność, przypisano na osi x numery 

odpowiadające numeracji z tabeli 2
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DYSKUSJA

Celem niniejszej pracy było porównanie 
poziomu aktywności fizycznej studentów 
kierunku fizjoterapia na uczelniach KPSW 
w Jeleniej Górze i DEU w Izmirze oraz okreś-
lenie bardziej aktywnej grupy wśród ankie-
towanych.

Badani studenci KPSW w 90% charakte-
ryzowali się wysokim poziomem aktywno-
ści fizycznej; umiarkowany poziom aktyw-
ności fizycznej przedstawiało jedynie 10% 
ankietowanych. Wśród badanych studen-
tów DEU wysokim poziomem aktywności 
fizycznej cechowało się jedynie 30% studen-
tów, 60% ankietowanych odznaczało się 
umiarkowanym, a 10% niskim poziomem 
aktywności fizycznej.

Płeć jest jednym z najważniejszych czyn-
ników wpływających na aktywność fizycz-
ną. W badaniach nad aktywnością fizyczną 
studentów kierunku turystyka i rekreacja 
bialskich uczelni stwierdzono większą ak-
tywność fizyczną wśród mężczyzn (Baj-Kor-
pak i wsp., 2013). Wyniki badań przedsta-
wione w niniejszej pracy potwierdzają tę 
obserwację jedynie w wypadku ankieto-
wanych z DEU w Izmirze. Wśród studentów 
KPSW w Jeleniej Górze bardziej aktywne, choć 
w niewielkim stopniu, były kobiety. Stwier-
dzenie o częstszym praktykowaniu aktyw-
ności fizycznej wśród mężczyzn znajduje także 

potwierdzenie w innych badaniach (Ame-
rican College of Sports Medicine, 1998; Dan 
i wsp., 2011; Marcondelli i wsp., 2008; Mo-
hammed i wsp., 2014; Salamudin i Harun, 
2013; Salles-Costa i wsp., 2003). Szacuje się, 
że rozpowszechnienie bierności fizycznej na 
całym świecie wynosi 21,4% i jest wyższe 
wśród kobiet (23,7%) niż u mężczyzn (18,9%) 
(Dumith i wsp., 2011). Możliwym wyjaśnie-
niem tej tendencji może być większa ilość 
obowiązków w wypadku kobiet, a co za tym 
idzie, mniejszy zasób czasu, który mogą one 
poświęcać na aktywność fizyczną (Martins 
i wsp., 2010). Wyniki wskazujące na taką za-
leżność uzyskano w badaniach nad studen-
tami chorwackimi, wśród których kobiety 
były bardziej aktywne w zakresie prac domo-
wych, ogólnych prac porządkowych i opieki 
nad rodziną, zaś mężczyźni wykazywali 
większą aktywność fizyczną w czasie wol-
nym (Pedišić i wsp., 2014).

Z badań nad aktywnością fizyczną i se-
dentarnym trybem życia studentek z Ukrainy 
wynika że „studentki kierunku psychologia 
w zdecydowanej większości (75,0%) cechuje 
umiarkowany poziom aktywności fizycznej. 
Wysoki poziom aktywności reprezentuje 
21,4%, a śladowy niski 3,6%” (Bergier i wsp., 
2012, s. 125). W kontekście przytoczonego 
badania studentki KPSW w Jeleniej Górze 
okazały się bardziej aktywne od studentek 
z Ukrainy, zaś studentki z Turcji były w sto-
sunku do nich nieznacznie mniej aktywne.

Tab. 4. Informacje na temat deklarowanej przez studentów aktywności fizycznej związanej  
z pracą zawodową, przemieszczaniem się, pracami domowymi, ogólnymi pracami porządkowymi 

i opieką nad rodziną oraz rekreacją, sportem i ćwiczeniami fizycznymi w czasie wolnym

Rodzaj aktywności fizycznej Państwo Średnia arytmetyczna 
MET-min/tydzień

Odchylenie 
standardowe Wartość p

Związana z pracą zawodową
Polska 3976,53 2727,73

0,0001
Turcja 800,32 1761,61

Związana z przemieszczaniem się
Polska 1474,07 1185,85

0,0178
Turcja 834,35 810,98

Związana z pracami domowymi, 
ogólnymi pracami porządkowymi  
i opieką nad rodziną

Polska 1457,25 1236,71
0,0001

Turcja 221,67 347,67

Związana z rekreacją, sportem  
i ćwiczeniami fizycznymi  
w czasie wolnym

Polska 3144,57 2611,53
0,0017

Turcja 1090,95 2205,74

MET-min/tydzień – jednostka poziomu aktywności fizycznej
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Chiang i wsp. (2013) porównali poziom 
aktywności fizycznej studentów z Tajwanu 
i Stanów Zjednoczonych. Wysoki poziom 
aktywności fizycznej zaobserwowali wśród 
większości (54,1%) amerykańskich studen-
tów oraz wśród 35% studentów z Tajwanu. 
Zbliżona liczba studentów odznaczała się 
umiarkowanym poziomem aktywności fi-
zycznej (38,6% badanych z USA oraz 39,9% 
z Tajwanu). Niski poziom aktywności fizycz-
nej wykazało 7,2% ankietowanych ze Stanów 
Zjednoczonych i 25% z Tajwanu. Wyniki 
badań przeprowadzonych w Polsce i Turcji 
wskazują, że studenci KPSW w Jeleniej Górze 
cechowali się poziomem aktywności fizycz-
nej wyższym od studentów zarówno ze Sta-
nów Zjednoczonych, jak i z Tajwanu. Studenci 
z Turcji wykazywali zaś niższy poziom ak-
tywności fizycznej od studentów amerykań-
skich i podobny rozkład aktywności fizycz-
nej jak studenci z Tajwanu.

Wpływ na wyniki z zakresu aktywności 
fizycznej związanej z pracą zawodową mogło 
mieć zróżnicowanie w rozplanowaniu za-
jęć studentów z Polski i Turcji – inna liczba 
godzin spędzanych na wykładach oraz na 
zajęciach praktycznych. Warto też zwrócić 
uwagę na wiele barier psychologicznych w 
uprawianiu aktywności fizycznej, w tym 
kwestii związanych z obrazem ciała, brakiem 
pewności siebie i niedostatkiem natychmias-
towych efektów ćwiczeń. Wymienione bariery 
najczęściej występują u osób otyłych, które 
dążą do redukcji masy ciała (Miles, 2007).

Na duże różnice odnotowane w zakresie 
aktywności fizycznej związanej z przemiesz-
czaniem się studentów mogły mieć wpływ 
czynniki środowiskowe. Jurakić i wsp. (2009) 
w badaniach nad aktywnością fizyczną Chor-
watów wykazali, że całkowita aktywność 
fizyczna oraz aktywność fizyczna związa-
na z pracą są odwrotnie proporcjonalne do 
wielkości ośrodka zamieszkania, co oznacza, 
że mieszkańcy mniejszych miejscowości są 
bardziej skłonni do podejmowania aktyw-
ności fizycznej. Wyniki te znajdują potwier-
dzenie w badaniach opisywanych w niniej-
szej pracy. Znacznie większe od Jeleniej Góry 
miasto Izmir zmusza tureckich studentów 
do częstszego korzystania ze środków komu-
nikacji miejskiej przy poruszaniu się między 
uczelnią a znacznie oddalonym od niej miej-
scem zamieszkania, podczas gdy studenci 

z Jeleniej Góry mogą pokonać analogiczny 
dystans pieszo lub rowerem. Podobne wy-
niki przedstawili Sjöström i wsp. (2006), którzy 
stwierdzili, że osoby mieszkające w dużych 
miastach rzadziej są wystarczająco aktywne 
niż mieszkańcy małych miejscowości.

W dalszych badaniach należałoby się 
skupić na wpływie odmienności kulturowej, 
stylu życia i sposobu żywienia na aktywność 
fizyczną studentów.

WNIOSKI

1. Poziom aktywności fizycznej studen-
tów KPSW w Jeleniej Górze był wyższy niż 
w wypadku studentów DEU w Izmirze (90% 
ankietowanych z Polski klasyfikowało się w 
zakresie wysokiej aktywności fizycznej).

2. Studenci tureccy poświęcali więcej 
czasu na siedzenie w ciągu dni powszednich 
oraz podczas dni wolnych od pracy niż stu-
denci polscy.

3. Wśród studentów KPSW większy po-
ziom aktywności fizycznej wykazywały ko-
biety, natomiast wśród studentów DEU bar-
dziej aktywni fizycznie byli mężczyźni.

4. Studenci z Jeleniej Góry przejawiali 
większe zainteresowanie aktywnością fizyczną 
w czasie wolnym od studentów z Izmiru.

5. Jazda rowerem jako forma aktywności 
fizycznej była praktykowana jedynie przez 
studentów z Jeleniej Góry.
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Abstract

Assessment of physical activity among physiotherapy students

Background. According to WHO, only 15.5% of Poles aged 15–69 fulfilled the criteria of 
physical activity in leisure time in 2015. The aim of the study was to compare the physical 
activity levels of two student groups (Polish and Turkish). Material and methods. The total 
of 60 thirdyear physiotherapy students aged 21–25 were examined (30 students from the 
Karkonosze College in Jelenia Góra and 30 from the Dokuz Eylul University in Izmir) in accor
dance with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), long version. results. 
High physical activity levels were observed in 90% of students from Jelenia Góra and only 
30% of those from Izmir. Among the Polish students, females were more active; in Turkey, 
males presented higher physical activity. Students from Turkey spent more time sitting 
during weekdays. conclusions. The level of physical activity was higher in the Polish student 
group as compared with the Turkish subjects.
key words: physical activity, IPAQ, physiotherapy, Dokuz Eylul University, Karko noska 
Państwowa Szkoła Wyższa


