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ABSTRACT 
 

The subject matter describing motives for undertaking 
motor activity is timeless. Ever changing reality involving 
environmental, political and economic aspects becomes a point of 
mechanisms responsible for making a decision about man’s 
motor activity. A purpose of the research was identification of the 
level of motor activity motivation among students studying at 
sport and other universities. The research was carried out in 2009-
2010 based on a diagnostic poll, pedagogical monograph and 
source materials’ analysis. A questionnaire survey was a research 
tool. The examination results proved considerable differences in 
the motivation for motor activity among students of 
Higher School of Physical Education and Tourism in Bialystok 
and University of Bialystok. Sport university students are 
motivated much more frequently and on a considerably higher 
level to spend their free time actively compared to the University 
of Bialystok students. The UwB students many a time indicated 
that there were absolutely no factors motivating them to motor 
activity in their free time. Students studying other subjects than 
physical education should be made aware about motor activity, 
which should be popularized among them. University AZS clubs 
should be stipulated to modify their programs for the sake of 
lifelong health prophylaxis. 
Key words: motivation, motor activity, free time, students of 
Higher School of Physical Education and Tourism in Bialystok 
and University of Bialystok.    
 
STRESZCZENIE 
 

Problematyka motywów podejmowania aktywności 
ruchowej jest ponadczasowa. Zmieniająca się rzeczywistość od 
aspektów środowiskowo – polityczno – ekonomicznego staje się 
punktem mechanizmów odpowiedzialnych za podejmowanie 
decyzji o ruchowej działalności człowieka. Celem badań było 
rozpoznanie poziomu motywacji aktywności ruchowej studentów 
uczelni o charakterze sportowym i niesportowym. Badania 
przeprowadzono w 2009/2010 roku w oparciu o sondaż 
diagnostyczny, monografię pedagogiczną oraz analizą materiałów 
źródłowych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. 
Wyniki badań wykazały znaczne różnice w motywacji do 
aktywności ruchowej studentów WSWFit i UwB, przy czym, 
studenci uczelni sportowej zmotywowani są znacznie częściej  

i na znacznie wyższym poziomie do aktywnego spędzania czasu 
wolnego w stosunku do studentów UwB. Studenci UwB 
niejednokrotnie wskazali, iż nie istnieją dla nich żadne czynniki 
motywujące do ruchu w czasie wolnym. Należałoby uświadamiać 
i popularyzować aktywność ruchową wśród studentów innych 
kierunków niż wf, pobudzić uczelniane AZS do modyfikacji 
programów na rzecz profilaktyki zdrowia przez całe życie. 
Słowa kluczowe: motywacja, aktywność ruchowa, czas wolny, 
student WSWFiT i UwB. 

 
WSTĘP 
 

Pojęcia motywacji używa się dla określenia ogółu 
czynników pobudzających do działania oraz wpływających na 
jego kierunek i intensywność. Procesy motywacyjne - to procesy 
organizujące, ukierunkowujące i pobudzające czynności systemu 
nerwowego, tak aby sterowana przez te czynności aktywność 
osiągała cele określone treścią motywów [Gracz, Sankowski 
2001]. Ogólnie można stwierdzić, że motyw powstaje z dwóch 
głównych powodów: w związku z koniecznością zaspokojenia 
podstawowych potrzeb lub w związku z realizacją zadań, które 
sami sobie stawiamy, albo które są narzucane nam przez innych. 
Pojęcie motywacji można rozpatrywać jako: motywację 
zewnętrzną i wewnętrzną [Gracz, Sankowski 2001]. Motywacja 
zewnętrzna, inaczej motywacja narzucona –np. przez nauczycieli, 
którzy grożą negatywną oceną. Działa ona tak długo, jak długo 
boimy się konsekwencji. Natomiast motywacja wewnętrzna – 
wynika z naszych własnych potrzeb, poglądów czy zainteresowań. 
Jest to motywacja trwała, dająca szansę na pozostawanie 
aktywnym przez całe życie. Motywacja zatem, może wynikać  
z potrzeb wewnętrznych jak i posiadanych kompetencji  
i uznawanych wartości do podjęcia działań aktywności ruchowej 
[Jodkowska 2006, ss. 38-40]. 

Do motywów podejmowania rekreacyjnej aktywności 
ruchowej w czasie wolnym można zaliczyć: aktywnościowo- 
hedonistyczne; relaksowo – katarktyczne; zdrowotno-higieniczne; 
emocjonalne; poznawczo-edukacyjne; kształtowania własnego 
charakteru; społeczno – towarzyskie; współzawodnictwa  
i rywalizacji; ambicjonalne; moda [Biernat, Kozdroń 2008]. Inni 
autorzy, powołując się na R. Winiarskiego, przedstawili siedem 
typów motywacji osób uprawiających rekreację fizyczną: 
aktywnościowo-hedonistyczny; relaksowo – katarktyczny; 
zdrowotno – higieniczny; społeczno – towarzyski; „poszukiwacza 
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przygód”; ambicjonalny; poznawczo - edukacyjny [Gracz, 
Sankowski 2001]. Problematyka motywów podejmowania 
aktywności ruchowej jest ponadczasowa. Zmieniająca się 
rzeczywistość od aspektów środowiskowo – polityczno – 
ekonomicznego staje się punktem mechanizmów 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o ruchowej 
działalności człowieka. Czynniki wywołujące zmiany  
w funkcjonowaniu mechanizmów zjawisk społecznych mają 
także wpływ na kształtowanie postaw ludzi wobec uczestnictwa 
w kulturze fizycznej. Każde podjęcie ruchu ma swoje 
uzasadnienie, a często największą zachętą do tego są różnorodne 
trendy mody.  

Aktywność ruchowa studentów wyznaczana jest często 
wybranym kierunkiem studiów. Studenci wf kierują się w dużej 
mierze motywacją sportową [Brojek 2008, ss. 136-139]. Badania 
przeprowadzone wśród studentów różnorodnych kierunków 
studiów wykazały, iż głównymi motywami podejmowania 
aktywności fizycznej są; korzyści zdrowotne, przyjemność, dobra 
kondycja, dobra figura, przyjaciele, zaliczenie z wf [Palica, 
Karkoszka, Wołkowycka 2010, ss. 199-210]. Podobnie, wśród 
osób starszych, głównymi motywatorami podejmowania 
aktywności fizycznej są: poprawa stanu zdrowia, dobra kondycja. 
Znaczne mniejszymi motywami przypadku osób starszych są: 
kontakt z innymi ludźmi, poznanie nowych ludzi, zalecenia 
lekarskie i spotkania ze znajomymi [Borzucka, Rektor 2005,  
s. 193 – 197]. Badania przeprowadzone w ostatnich latach nad 
aktywnością fizyczną studentów w czasie wolnym wykazały 
niezadowalający jej poziom, co skłania do stwierdzenia,  
że realizacja Narodowego Programu Zdrowia do 2015 roku nie 
jest wystarczająco pozytywna. Wyniki badań wykazały,  
że większa aktywność ruchowa dotyczyła studentów studiów 
stacjonarnych ze specjalnością związaną z kulturą fizyczną  
w stosunku do studentów innych specjalności [Kijo 2010, s. 157-
180]. Studenci krakowskich uczelni wyższych poddani badaniu  
w 2003/2004 oszacowali, iż najbardziej motywującym jest aspekt 
zdrowotny (hartowanie ciała i poprawa sylwetki); utylitarny 
(zdobycie nowych umiejętności i rekreacja); oraz emocjonalny 
(estetyka sylwetki ciała, zapobieganie otyłości i harmonia 
ruchów). Pozostałe aksjologiczne aspekty aktywności ruchowej 
były oceniane nieco niżej [Dybińska 2005, s. 405 – 409]. Badania 
wykazują obniżony poziom cech motorycznych studentów 
ostatnich lat studiów [Kozłowska, Wyszczelska – Oksień, 
Rutkowska 2011, s. 105 – 112], a zatem i obniżające się czynniki 
motywacyjne do aktywnego spędzania czasu wolnego, co stanowi 
problem niniejszych badań. 

 
MATERIAŁ I METODY 
 

Celem badań było rozpoznanie poziomu motywacji 
aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT oraz 
studentów UwB. 

W formie hipotezy ogólnej założono, iż poziom 
motywacji do aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów 
uczelni sportowej kształtuje się w większości na poziomie bardzo 
dobrym, zaś studentów uczelni niesportowej w większości na 
poziomie uśrednionym. 

W stosunku do problematyki i celu zastosowano 
następujące pytania badawcze: 

1. Na jakim poziomie kształtują się w większości 
motywacje aktywności ruchowej wśród studentów 
WSWFiT oraz studentów UwB? 

2. Jakie istnieją podobieństwa i różnice w zakresie 
motywacji do aktywności ruchowej studentów obu 
uczelni? 
Dla potrzeb badań posłużono się metodą sondażu 

diagnostycznego, monografią pedagogiczną oraz analizą 
materiałów źródłowych [Węglińska 1997]. Narzędziem 
badawczym był kwestionariusz ankiety, w którym zastosowano 
skalę Likerta (5 poziomów od 0 najniższego do 4 wybitnego). 
Badania ankietowe przeprowadzono w 2009/2010 roku. 

 
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH 
 

Grupą badawczą byli studenci Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oraz studenci Uniwersytetu 
w Białymstoku. Ankiecie poddanych zostało 285 badanych, w tym 
193 studentów WSWFiT stanowiących 67,70% i 92 studentów 
UwB stanowiących 32,30% ogółu.  

Aglomeracje miejskie zamieszkiwało 83,94% studentów 
WSWFiT i 60,87% studentów UwB. Wieś zamieszkiwało 16,06% 
badanych z WSWFiT oraz 39,13% badanych z UwB. Prawie 
wszyscy studenci WSWFiT (93,78%) oraz wszyscy studenci UwB 
zamieszkiwali województwo podlaskie. Tylko 5,18% studentów 
WSWFiT pochodziło z województwa warmińsko-mazurskiego,  
a 1,04% badanych zamieszkiwało województwo mazowieckie. 

Najwięcej studentów mieściło się w przedziale wiekowym 
19 – 22 lata, przy czym studenci WSWFiT stanowili w tej grupie 
wiekowej 87,05%, natomiast studenci UwB 94,57%. Studenci  
w wieku 23 – 25 lat stanowili: WSWFiT: 12,95%, natomiast 
studenci UwB 4,35%. Badaniami objęto także studentów w wieku 
31 – 35 lat (1,09%). 

Spośród wszystkich przebadanych studentów WSWFiT 
65,80% stanowili mężczyźni, natomiast pozostałą część studentów 
tej uczelni stanowiły kobiety (34,20%). Co dziesiąty badany 
student UwB to mężczyzna (10,87%), natomiast zdecydowaną 
większość badanych z UwB stanowiły kobiety (89,13%). 

Prawie ¾ badanych było w trakcie realizacji studiów I 
stopnia (71,50% studentów WF oraz 92,39% studentów UwB).  
W trakcie realizacji studiów II stopnia było 28,50% studentów 
WSWFiT oraz 7,61% studentów UwB. 

Prawie połowę przebadanych studentów WF (48,70%) oraz 
63,04% studentów UwB stanowili bezrobotni. Pracą dorywczą 
zajmowało się ⅓ studentów WSWFiT (33,16%) oraz 27,17% 
studentów UwB. Wolny zawód wykonywało 8,29% studentów 
WF oraz 4,35% studentów UwB. Pracownikiem najemnym było 
6,74% badanych z WSWFiT i 5,43% badanych z UwB. Własną 
firmę posiadało 3,11% studentów WF, natomiast żaden ze 
studentów UwB nie był właścicielem firmy. 

 
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

 
Wyniki badań wykazały, iż nieco ponad połowa studentów 

WSWFiT zmotywowana jest bardzo dobrze czynnikami 
zdrowotno – higienicznymi i aktywnościowo – hedonistycznymi. 
Co piąty student oszacował, iż wybitnym motywatorem jest 
czynnik zdrowotno – higieniczny. Także co piąty student uważał, 
iż ten czynnik wywołuje średnią motywację. Prawie 1/5 studentów 
oceniła czynnik aktywnościowo – hedonistyczny jako wybitny,  
a nieco ponad ¼ wskazała, iż jest średnim motywatorem. 
Niespełna połowa badanych jako bardzo dobry motywator 
wskazała czynnik relaksowo – katarktyczny. W opinii prawie ⅓ 
jest to średnik motywator do aktywności w czasie wolnym.  
W ocenie prawie połowy studentów kształtowanie charakteru 
poprzez aktywność fizyczną jest bardzo dobrym motywatorem. 
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Ponad ⅓ studentów oceniła ten czynnik, jako średnio ważny.  
Co dziesiąty badany uznał ten czynnik jako wybitnie 
motywujący. Zbliżone wyniki zauważono w przypadku motywów 
poznawczo – edukacyjnych. Współzawodnictwo i rywalizacja  
w opinii ponad 40% respondentów jest bardzo dobrym 
motywatorem. Nieco ponad ⅓ studentów uważała, iż jest to 
czynnik średnio motywujący, a prawie co piąty badany ocenił ten 
czynnik jako wybitnie motywujący. Podobne wyniki zauważono 
w przypadku motywacji ambicjonalnych. W opinii prawie 42% 
poddanych ankietowaniu bardzo dobrą motywacją są czynniki 
utylitarne i emocjonalne. W ocenie nieco ponad 40% czynnik 
emocjonalny jest średnio motywujący do aktywności w czasie 
wolnym. Powyżej ¼ badanych uznała czynnik utylitarny jako 
średnio motywujący. Co dziesiąty badany uznał czynnik 
utylitarny jako sporadyczny czynnik motywujący do aktywności 
ruchowej. Podobnie były postrzegane przez studentów czynniki 
społeczno – towarzyskie i odnoszące się do poszukiwania 
przygód. W opinii niespełna 40% były to bardzo dobre, lub 
średnie motywatory. Co dziesiąty student wskazał, iż są to 
czynniki wybitnie lub sporadycznie motywujące. Motywacja do 
aktywności ruchowej poprzez modę w opinii ponad ⅓ była 
średnio motywująca. Nieco ponad ¼ respondentów uznała ten 
czynnik jako bardzo dobrze motywujący. Prawie dla 1/5 stał się on 
wybitnym motywem aktywności, a w ocenie ok.15% studentów 
był sporadycznie brany pod uwagę jako motywator. Badania 
wykazały, iż prawie 45% studentów zmotywowanych jest do 
aktywności ruchowej bardzo dobrze. Prawie co trzeci badany 
wyraził średni poziom motywacji. Prawie 15% badanych 
wybitnie zmotywowana jest do aktywności w czasie wolnym. 
Nieliczni stanowiący 7,5% uznali, iż ich motywacja jest 
minimalna lub też sporadyczna. Najmniejszą grupę (ok. 2%) 
stanowili ci, których żadne czynniki nie motywują do aktywności 
ruchowej (tab. 1). 

Badani studenci UwB w ponad połowie wskazali,  
iż bardzo dobrze motywuje ich do aktywności czynnik relaksowo 
– katarktyczny. W ocenie ponad 40% studentów czynniki: 
higieniczno – zdrowotny, ambicjonalny motywują bardzo dobrze 
do aktywności w czasie wolnym. Bardzo dobrym motywatorem 
w opinii prawie 40% badanych był czynnik towarzyski. Pozostałe 
motywatory, jak: aktywnościowo – hedonistyczny; kształtowanie 
własnego charakteru; poznawczo – edukacyjny były bardzo 
dobrym motywatorem w ocenie ok. 30% poddanych badaniu. 
Badania wykazały, iż moda, zdrowie, relaks i kształtowanie cech 
charakteru w ocenie co 10 badanego wybitnie motywują do 

aktywności ruchowej. Poza wyżej wymienionymi, nieliczni badani 
byli wybitnie zmotywowani do aktywności ruchowej.  

Zauważalnym jest, iż studenci UwB najczęściej byli 
motywowani średnio i sporadycznie do aktywności w czasie 
wolnym. Prawie co trzeci badany był średnio motywowany do 
aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez czynniki 
kształtowania charakteru; współzawodnictwa i rywalizacji; 
emocjonalne; ambicjonalne; poszukiwania przygód i poprzez 
modę. Co czwartego studenta średnio motywował czynnik 
relaksowo – katarktyczny. Wyniki badań wykazały, iż istnieje 
spory odsetek studentów, których żaden z wymienionych 
czynników nie motywuje do aktywności ruchowej. 

Podsumowując, prawie ⅓ respondentów z UwB bardzo 
dobrze, lub średnio jest motywowana poprzez różnorodne 
czynniki. Badani w 1/5 motywowani byli do aktywności ruchowej 
w minimalnym zakresie. Prawie co ósmy student oszacował,  
iż żaden z wymienionych czynników nie stanowił dla nich 
motywacji. Niespełna 8% badanych studentów była wybitnie 
zmotywowana do aktywności w czasie wolnym (tab. 2). 

Wyniki badań wykazały, iż istnieją znaczne różnice 
studentów obu uczelni w uśrednionym poziomie motywacji do 
aktywności ruchowej. Większość studentów UwB w stosunku do 
studentów WSWFiT motywowana była średnio poprzez czynniki 
aktywnościowo - hedonistyczne, utylitarne, zdrowotno – 
higieniczne, poznawczo – edukacyjne oraz współzawodnictwa. 
Studenci o kierunku związanym z wychowaniem fizycznym na 
poziomie średnim bardziej od studentów UwB zmotywowani byli 
poprzez czynniki relaksowo – katarktyczne, kształtowania 
charakteru, ambicjonalne, emocjonalne, społeczno – towarzyskie, 
poszukiwania przygód czy też modę (ryc. 1). 

 

 
Ryc. 1. Motywacja studentów na poziomie uśrednionym do aktywności 
ruchowej 
Źródło: opracowanie własne 

Tab. 2. Poziom realizacji motywów co aktywnych zachowań studentów UwB w czasie wolnym 
Źródło: opracowanie własne 

Poziomy realizacji wpływu motywów na aktywność ruchową 
0: wcale nie 
wpływają 

1: w min. zakresie 
lub sporadycznie 

2: poziom 
uśredniony 

3: poziom bardzo 
dobry 

4: poziom 
wybitny Lp. Motywy aktywności ruchowej 

Ilość 
osób 

Udział 
% 

Ilość 
osób 

Udział
% 

Ilość 
osób 

Udział
% 

Ilość 
osób 

Udział 
% 

Ilość 
osób 

Udział 
% 

1. Zdrowotno - higieniczne 2 2,17% 12 13,04% 27 29,35% 41 44,57% 10 10,87% 

2. Aktywnościowo - hedonistyczne 3 3,26% 16 17,39% 40 43,48% 30 32,61% 3 3,26% 
3. Relaksowo - katarktyczne 2 2,17% 8 8,70% 23 25% 48 52,17% 11 11,96% 
4. Kształtowanie własnego charakteru 5 5,43% 17 18,48% 29 31,52% 31 33,70% 10 10,87% 

5. Poznawczo - edukacyjne 8 8,70% 17 18,48% 35 38,04% 28 30,43% 4 4,35% 

6. Współzawodnictwa i rywalizacji 14 15,22% 36 39,13% 28 30,43% 11 11,96% 3 3,26% 
7. Ambicjonalne 4 4,35% 19 20,65% 27 29,35% 37 40,22% 5 5,43% 

8. Utylitarne 13 14,13% 25 27,17% 35 38,04% 17 18,48% 2 2,17% 
9. Emocjonalne 7 7,61% 20 21,74% 29 31,52% 27 29,35% 9 9,78% 

10. Społeczno - towarzyskie 6 6,52% 14 15,22% 28 30,43% 36 39,13% 8 8,70% 

11. „Poszukiwanie przygód" 16 17,39% 24 26,09% 27 29,35% 19 20,35% 6 6,52% 

12. Moda 14 15,22% 15 16,30% 27 29,35% 26 28,26% 10 10,87% 

RAZEM: 92 7,83 8,50% 18,6 20,20% 29,6 32,17% 29,3 31,85% 6,75 7,30% 
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W przypadku bardzo dobrej motywacji, studenci UwB  
w przypadku czynników relaksacji i społeczno – towarzyskich 
nieco bardziej są zmotywowani do aktywności w stosunku do 
studentów będących słuchaczami kierunku wf. Pozostałe czynniki 
motywacyjne na poziomie bardzo dobrym w minimalnej,  
i głównie - w znacznej mierze przewyższają motywacje 
studentów WSWFiT do aktywności w czasie wolnym w stosunku 
do studentów UwB (ryc. 2). 

Największa rozbieżność wśród obu grup badanych jest 
zauważalna przy realizacji motywów aktywności ruchowej  
w czasie wolnym na poziomach: bardzo dobrym, minimalnym – 
sporadycznym, wybitnym i niemotywującym. Tylko w przypadku 
średniej motywacji wyniki badań studentów obu uczelni są 
zbliżone (ryc. 3). 

 

 
Ryc. 2. Motywacja studentów na poziomie bardzo dobrym do aktywności 
ruchowej 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Ryc. 3. Porównanie motywacji do aktywności ruchowej w czasie wolnym 
studentów WSWFiT oraz UwB  
Źródło: opracowanie własne 
 
DYSKUSJA 
 

Na podstawie wyników badań, można stwierdzić,  
iż studenci WSWFiT zmotywowani są w nieco ponad 40% na 
poziomie bardzo dobrym i w prawie ⅓ na poziomie średnim. 
Studenci UwB zmotywowani są do aktywności ruchowej  
w prawie ⅓ na poziomie bardzo dobrym i średnim. Co piąty 
student UwB zmotywowany jest w zakresie minimalnym. Istnieje 
odsetek studentów zupełnie niezmotywowanych do aktywności 
ruchowej. Jednocześnie odnosząc się do hipotezy ogólnej, można 
stwierdzić, iż potwierdziła się ona częściowo. Można stwierdzić, 
iż w opinii ponad połowy studentów kierunku wf największe 
motywacje odnoszą się do czynników higieniczno – zdrowotnych 
i aktywnościowo - hedonistycznych, a wśród studentów UwB 
przeważa czynnik relaksowo – katarktyczny.  

Podsumowując poziom motywacji do aktywności 
ruchowej, można stwierdzić, iż istnieją znaczne różnice  
w postrzeganiu czynników motywacyjnych. Studenci WSWFiT 
na znacznie wyższym poziomie, w porównaniu ze studentami 
UwB, są zmotywowani do aktywności w czasie wolnym, bardziej 

świadomi troski o zdrowie i dostarczają organizmowi poprzez 
aktywność ruchową bodźców podtrzymujących osiągniętą 
sprawność fizyczną. Powyższe wyniki potwierdzają sytuację 
problemową szczególnie dotykającą uczelnie, w których 
wychowanie fizyczne i ruch często kończy się wraz  
z zakończeniem zajęć obowiązkowych. Tendencja minimalizacji 
ruchu dotyka szczególnie kraje nieuświadomione i mniej 
rozwinięte, oraz te, w których nastąpił przewrót systemu 
społeczno – gospodarczego, co negatywnie wpłynęło poglądy 
rodziców, a jednocześnie ich dzieci do aktywnego wypoczynku. 
 
WNIOSKI 
 
1. Studentom z uczelni o charakterze niesportowym należałoby 

sukcesywnie uświadamiać ważność aktywności ruchowej  
w całym życiu, zachęcać do podejmowania aktywności 
ruchowej, promować zdrowy styl życia i przyczyniać się do 
większego udostępnienia wybranych form rekreacyjnych 
poprzez rozbudowę sal sportowych i dofinansowania zajęć 
ruchowych w toku pełnych studiów. 

2. Kluby uczelniane AZS poprzez swoje programy edukacyjne 
powinny rozbudzać zainteresowania, potrzeby i aspiracje 
ruchowe studentów, wpływając tym samym na dokonywany 
przez nich wybór sposobów wykorzystania czasu wolnego. 
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