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Abstract
Introduction. The aim of the paper was to determine the level of diversity in selected personal resources and deficits of students of the
Faculty of Physical Education and Sport (FPES) of the University of Physical Education in Warsaw, who exhibit diversity in the level of
their quality of life. Material and methods. 205 persons participated in the study. By means of the Satisfaction with Life Scale (SWLS), the
level of the respondents’ quality of life was determined. Next, the diversity of personal resources level and deficits in relation to the diverse level of life were defined. Personal resources and deficits were determined by means of the following research methods: Satisfaction with Life Scale (SWLS), Personality Inventory (NEO-FFI), Hope for Success Questionnaire (KNS), Generalised Self-Efficacy Scale
(GSES), Life Orientation Test (LOT-R), Beck Depression Inventory (BDI), Value Crisis Questionnaire (KKW). Results. High level of the
quality of life was determined in one out of four students. The academic youth characterised by high level of the quality of life were more
extrovert, optimistic, success driven and self-assured. On the other hand, they exhibited low level of neuroticism, value crisis and depressive disorders. Conclusions. The academic youth ought to be supported in their search for values and the meaning of life by modifications
in curricula so as to actively stimulate the development of students’ personal resources co-determining their high quality of life.
Key words: the quality of life, personal resources, deficits, physical education students

Introduction
Positive psychology measures and nurtures the best values
in human life. The fundamental goal of positive psychology is to
foster the development of strengths in humans, their values and
virtues, to give the opportunity for a person to live their life to
the fullest, to develop and to perfect oneself in pursuit of happiness [1, 2]. Positive psychologists do not deny the existence of
deficits and disorders. However, they believe that one ought to
focus on the positive aspects of human functioning and ought to
develop social and individual resources [3].
The quality of life is a term whose origins go back to economy and the term’s further development is connected with medicine and psychology. Although researchers have been interested
in the quality of life for more than 30 years, the definition of the
term, one which would transcend its interdisciplinary character,
is still to be presented [4, 5, 6].
Psychology understands the quality of life as satisfaction
with one’s life, the satisfaction being a result of an assessment
and valuation of various spheres of life and life as a whole. The
result of the assessment can have a more cognitive character.
Therefore, we can measure the quality of life by the feeling of
satisfaction. The result can also belong to the category of emotions/experiences. In such case, we can rather talk about the
level of satisfaction with various spheres of life and life as
a whole [7].
Oleś [4] states that the following terms are synonymous
with the quality of life: satisfaction with life, happiness, welfare,
health status, living conditions, and also, the subjective quality of
life, subjective welfare, psychological welfare.

When studying the quality of life, a subjective evaluation of
life is carried out. Simultaneously, internal and external determinants of the quality of life are searched for. In main study models,
the determinants are grouped in 4 categories: living conditions
and chance events, personality traits, external factors, personal
resources [8]. The present paper focuses on the significance of
personal resources.
The term “personal resources”, just as the term “the quality
of life” is interdisciplinary, and even multidisciplinary. Hobfoll
[op. cit. 7] – the author of Conservation of Resources Theory,
understands resources as objects, conditions, personal possessions and forms of energy which are significant for experience or
serve as a means of obtaining objects possessing the significance.
The most common classifications of resources include the following spheres of human functioning: biological, psychological, social and spiritual [9].
Personal resources and deficits, which are important from
the point of view of human health and illnesses analysis, also
constitute the basis of the high level of the quality of life. People
actively strive to obtain, maintain, protect and promote personal
resources, because by means of these resources they are able to
change reality making it more satisfactory. The quality of life is
contained in everyday experience – modification of vital personal
objectives is closely related to the modification of subjective
meaning of the quality of life [10].
When discussing the state of research related to the quality
of life of PE students in Poland, it ought to be noted that the issue
has not generated wide interest among researchers. The results
of the study carried out among the students of the University of
Physical Education in Warsaw determined among others: per-
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sonal determinants of satisfaction with life as regards freshman
PE students [11], the importance of contentment with the fulfilment of partial satisfaction as regards the high quality of students’ lives [12], psychological personal resources important for
the quality of life of highly qualified athletes [13], personal resources and deficits important for students’ quality of life [14].
The aim of the paper is to establish diversity in the level of
selected personal resources and deficits among freshman students of the University of Physical Education in Warsaw from the
Faculty of Physical Education and Sport, who exhibit a diverse
level of the subjective quality of life.
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informs about the existence and intensification of
difficulties or disorders in valuation in the respondent. The
questionnaire consists of 4 subscales (24 items): difficulties
in ordering a system of values, the feeling of the loss of
values, disintegration of valuation and the feeling of
unfulfilment of values. The respondent chooses one out of
three answers per item.
In order to define statistical differences, as an equivalent of
the one-way ANOVA, the non-parametric ANOVA Kruskal-Wallis
(H) test was utilised. Next, in order to obtain information on
intra-group differences, Tukey’s Honestly Significant Differences
test (post-hoc) was implemented.

Material and methods
Results
The study was carried out among 205 freshman students of
the FPES in Biała Podlaska (44 women and 161 men). At the 1st
stage of the study, the obtained results were grouped according
to the revealed level of the quality of life i.e. low, medium, high.
At the 2nd stage, differences in the level of personal resources and
deficits of the respondents in relation to the represented level of
the quality of life were determined.
The study utilised the following research techniques (all of
them possess satisfactory psychometric features):
1. Satisfaction with Life Scale (SWLS) by Diner et al. [op. cit.
15] determining a general evaluation of the quality of life in
relation to the selected criteria. The scale consists of 5 items
which the respondent evaluates by grading them 1 to 7
(1 – completely disagree, 7 – completely agree). The result
of the evaluation is a general indicator of satisfaction with
life.
2. Personality Inventory (NEO-FFI) by Costy and Mc Crae [op.
cit. 16] characterising the structure of personality in
accordance with Five Factor Model. The questionnaire
consists of 60 items, self-reporting in character, whose
accuracy in relation to him or herself the respondent
evaluates on a five-point scale. The items constitute five
bipolar factors: neuroticism, extroversion, openness to
experiences, amicability, conscientiousness.
3. Generalised Self-Efficacy Scale (GSES) by Schwarzer et al.
[op. cit. 15], which evaluates the strength of an individual’s
conviction as regards the person’s ability to cope with
difficult situations and obstacles. The scale consists of
10 items.
4. Life Orientation Test (LOT-R) by Scheier et al. [op. cit. 15]
which characterizes the level of generalized expectation of
positive events (optimism). The test consists of 10 items. By
means of a 5 point scale, the respondent evaluates the
accuracy of each item as regards him or herself.
5. Hope for Success Questionnaire (KNS) by Łaguna et al. [17],
which pertains to the diagnosis of twofold beliefs regarding
the conviction that one will achieve success (strong will)
and that one possesses particular essential competences in
order to achieve success (solution-finding skills). The
questionnaire consists of two subscales which comprise
12 items in total. Respondents mark their answers by
means of an 8 point scale.
6. Beck Depression Inventory (BDI) [op. cit. 15] consisting of
21 items. Each item is evaluated according to intensity of
symptoms on a 0 to 3 scale. From each item, a respondent
selects an answer which best describes their state in the
particular period of time (in the present study it was the
previous month). The results of the inventory are regarded
as symptoms of depressive disorders and not as clinical
diagnosis of depression.
7. Value Crisis Questionnaire (KKW) by Oleś [18] determines
the importance of the system of values in a personality and

When characterising the level of the students’ quality of
lives, it was determined that almost half of them were only averagely satisfied with their lives. On the other hand, one out of four
respondents, in many respects, considered their life to be close to
perfect, have mostly achieved what they hoped for and would
change little if given the opportunity.
The analysis of differences in particular personal resources
and deficits indicates that the difference is of particular importance in relation to respondents’ high or low level of the quality
of life (Tab. 1).
Table 1. The diversity of personal resources and deficits of
freshman PE students of the University of Physical Education in
Warsaw, the Faculty of Physical Education and Sport in Biała
Podlaska, who exhibit diverse level of the quality of life (n=205)

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Male and female students exhibiting high level of the quality
of life were the most extrovert (H=11.98; p<0.01), thus open to
new people and contacts; sociable, cordial, assertive. They were
characterised by optimism and cheerful mood.
The next resource essential for the high quality of life is the
hope for success. Respondents exhibiting the highest level of
hope for success, unsurprisingly, were characterised by the high
quality of life (H=18.20; p<0.001).
Among all respondent groups, they were the ones exhibiting
relatively constant belief that they could find effective solutions
to problems (H=16.91; p<0.001) and that they possess enough
determination and skills to overcome difficulties and obstacles
on their way to success (H=24.99; p<0.001).
Researches show that optimistic attitude as regards oneself
and the world favoured high level of the quality of life (H=24.02;
p<0.001). Male and female students who displayed high quality
of life, as regards other groups, were able to overcome difficulties
and take actions.
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Male and female students manifesting high quality of life,
differed, in a statistically vital manner, as regards self-efficacy
and effectiveness (H=7.04; p<0.05). Such students were convinced that they can efficiently cope with various situations,
which promoted consistent pursuit of objectives.
Male and female students exhibiting a high level of neuroticism were, unsurprisingly, characterised by low level of the quality of life (H=24.50; p<0.001). These students were emotionally
unstable, more prone to experiencing negative emotions i.e. rage,
guilt, fear. They were characterized by low resistance to stress
and low self-esteem.
Value crisis was the next deficit which diversified respondent groups in a statistically vital manner (H=27.63; p<0.001).
The total score for the value crisis consists of the following four
subscales: lack of hierarchy of values, the loss of values, disintegration of valuation and the feeling of unfulfilment of values.
Male and female students displaying low level of the quality
of life were characterised by the lowest scores in all the subscales
in relation to the other two respondent groups. This underlies
the fact that these students had the most difficulties in determining core values and their ordering (H=29.07; p<0.001). In addition, these students did not possess prized values and experienced lack of role models (H=11.33; p<0.01). Moreover, this
respondent group was characterised by the greatest disintegration of valuation, which translated itself into the discrepancy
between values recognised and implemented in life, which in
turn was the source of discomfort and low evaluation of one’s
own life (H=13.24; p<0.01). The high level of lack of opportunities for fulfilment of the recognised values triggered anxiety and
the belief in underachievement of vital objectives of life
(H=21.63; p<0.001).
Persons manifesting low level of the quality of life, among
all respondent groups, most frequently exhibited various levels
of depressive disorders (H=33.80; p<0.001).
Discussion
The level of the quality of life of FPES in Biała Podlaska
freshman students was compared with the quality of life of students constituting a norm group which emerged while adapting
the American Satisfaction with Life Scale (SWLS) to Polish conditions. The respondents’ evaluation was less favourable in this
comparison as merely one out of four of them displayed high
quality of life. In the norm group, one out of three people expressed their subjective satisfaction with life [15].
Neuroticism and extrovertism are the inborn features
which largely influence a person’s inclination towards experiencing satisfaction with life [8]. It is noteworthy that neuroticism ,
just as value crisis and depressive disorders, are characterised as
defects and deficits which decrease stress resistance thus becoming risk factors [7] and factors contributing to experiencing low
quality of life.
Neuroticism, defined as a lack of emotional balance, does
not contribute to establishing proper human relations, it triggers
the intensification of depression and negative emotions thus
bringing about lack of satisfaction with one’s own life. A higher
level of depressive moods induces a decrease in the feeling of
satisfaction and complacency [19] as proven by the present
study. Anxiety, as a state, has got negative influence upon mental
health and the quality of life, which was corroborated by research carried out among Turkish students [20].
Australian research results indicate that self-esteem and
depression are the most crucial predictors of satisfaction with
life [8]. The results of the research strongly acknowledge the
statement because the respondents exhibiting low level of the
quality of life differed in statistically vital manner both from
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groups displaying high and medium quality of life level as regards depressive disorders and value crisis as well.
Oleś [18] demonstrates that with regard to the evaluation of
the quality of life, a system of values plays an essential role. Values are strongly linked with the development of personality, they
have got considerable influence upon mental health of an individual. Values create an individual hierarchy of values becoming
a motivational factor for the fulfilment of an individual’s objectives. If a particular value is of importance in a person’s axiological structure, fulfilment of values facilitates the process of discovery of the meaning of life [21]. Moreover, the meaning of life
is an underlying factor of the high level of the quality of life,
which was confirmed in research among physiotherapy and
public health students [22].
We are witnessing the collapse of traditional values in almost every sphere of life [23]. Therefore, it does not come as
a surprise that the academic youth who experience value crisis
also suffer mental disintegration. Values give life a meaning –
their lack, disorganisation, chaos, trigger feelings of low quality
of life, which this study seems to have proven.
The satisfied have got considerably different personality
from the unhappy: the former are less neurotic, more extrovert,
open, amicable and conscientious [19]. The notion accurately
reflects the results of the study regarding differences in the level
of personal resources in the research groups. Indeed, male and
female freshman students exhibiting high level of the quality of
life were: more cheerful, open and optimistic, were able to solve
problems efficiently, had strong will, were convinced that they
are efficient in reaching their own objectives and they lived with
the hope for success. The coexistence of these features does not
come as a surprise when we take into consideration the fact that
the majority of psychological resources remain in close relationship with one another.
Extrovertism and low level of neuroticism are significant
indicators of satisfaction with life. Self-esteem, on the other hand,
can be a factor modifying the relationship, which was proven by
research conducted among Iranian students [24].
Optimism reflected in success-driven mindset, viewing failures as temporary and dependent on external factors favours the
high level of the quality of life [7, 8, 19], which was acknowledged
by the results of the previously mentioned researches.
According to Kozielecki [25], hope, understood as emotion,
conviction, virtue and cultural phenomenon, is vital for a person
and constitutes a sort of impetus making his or her actions more
dynamic. Students with high level of hope achieve much better
results in tests of knowledge, are more active and dynamic, more
task-oriented, experience less stress and anxiety which undoubtedly facilitates satisfaction with life.
To sum up, it must be noted that results of the previously
mentioned researches cannot be generalized and applied to the
whole population of PE students in Poland.
Conclusion
The academic youth ought to be supported in their search
for values and the meaning of life by modifications in curricula so
as to actively stimulate students in the development of their
personal resources which codetermine the high level of the quality of life.
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Streszczenie
Wprowadzenie. Celem pracy było określenie różnic w poziomie wybranych zasobów osobistych oraz deficytów studentów Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu (WWFiS) Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawie ujawniających zróżnicowany poziom
jakości życia. Materiał i metody. W badaniu brało udział 205 osób. Za pomocą Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) ustalono poziom jakości
życia badanych, a następnie określono różnice w poziomie zasobów osobistych i deficytów w zależności od zróżnicowanego poziomu jakości życia. Zasoby osobiste i deficyty określono przy użyciu następujących technik badawczych: Skali Satysfakcji z Życia (SWLS), Inwentarza Osobowości (NEO-FFI), Kwestionariusza Nadziei na Sukces (KNS), Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), Testu Orientacji
Życiowej (LOT-R), Inwentarza Depresji Becka (BDI), Kwestionariusza do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW). Wyniki. Co czwarty
student charakteryzował się wysokim poziomem jakości życia. Młodzież akademicka ujawniająca wysoki poziom jakości życia była bardziej ekstrawertywna, optymistyczna, nastawiona na sukces, wierząca we własną skuteczność; cechował ją niski poziom neurotyzmu,
kryzysu w wartościowaniu oraz zaburzeń depresyjnych. Wniosek. Należy wspierać młodzież akademicką w poszukiwaniu wartości i sensu życia poprzez modyfikowanie programów nauczania, tak, aby była możliwość aktywnego stymulowania studentów
w rozwoju ich zasobów osobistych współdeterminujących wysoki poziom jakości życia.
Słowa kluczowe: jakość życia, zasoby osobiste, deficyty, studenci wychowania fizycznego

Wstęp
Psychologia pozytywna mierzy i pielęgnuje najlepsze wartości ludzkiego życia. Podstawowym jej zadaniem jest pomnażanie mocnych stron człowieka, jego zalet i cnót, dbanie o to, aby
żył on pełnią życia, wciąż się rozwijał i doskonalił w dążeniu do
szczęścia [1, 2]. Psychologowie pozytywni nie zaprzeczają istnieniu zaburzeń i deficytów, ale uważają, że należy koncentrować
się na pozytywnej stronie funkcjonowania człowieka, zwiększać
zasoby jednostki i społeczeństwa [3].
Jakość życia jest terminem, którego korzenie sięgają ekonomii, a dalszy rozwój wiąże się z medycyną i psychologią. Od
ponad trzydziestu lat nie słabnie wśród badaczy zainteresowanie
jakością życia, jednak wciąż brak jest definicji, która przekroczyłaby jej interdyscyplinarny charakter [4, 5, 6].
W psychologii jakość życia rozumiana jest jako zadowolenie
ze swojego życia, będące wynikiem oceny i wartościowania różnych sfer życia i życia jako całości. Efekt oceny życia może mieć
bardziej poznawczy charakter i wówczas mierzymy jakość życia
poczuciem satysfakcji, może też być bardziej kategorią emocjonalno-przeżyciową wówczas mówimy raczej o poziomie zadowolenia z różnych sfer życia i życia jako całości [7].
Oleś [4] podaje, iż synonimicznie do pojęcia jakości życia
używa się także takich pojęć jak: zadowolenie z życia, szczęście,
dobrostan, status zdrowotny, warunki życia, a także subiektywna
jakość życia, czy też subiektywny dobrostan, a także psychologiczny dobrostan.
W badaniach nad jakością życia określa się subiektywną
ocenę życia poszukując jednocześnie jej zewnętrznych i we-

wnętrznych wyznaczników. W głównych modelach badań wyznaczniki te pogrupowane są w cztery kategorie: warunki życia
i zdarzenia losowe, cechy osobowości, czynniki zewnętrzne,
a także zasoby osobiste [8]. W niniejszej pracy skoncentrowano
się na znaczeniu zasobów osobistych.
Pojęcie zasobów osobistych, podobnie jak jakości życia, ma
interdyscyplinarny, a nawet multidyscyplinarny charakter. Hobfoll [cyt. za 7] – autor teorii zachowania zasobów rozumie je jako
przedmioty, warunki, własności osobiste i formy energii, które
albo same są wartościowe dla przeżycia, albo służą jako środek
do osiągnięcia obiektów mających tę właściwość. Najczęściej
spotykane klasyfikacje zasobów uwzględniają sfery: biologicznego, psychologicznego, społecznego i duchowego funkcjonowania
człowieka [9].
Zasoby osobiste i deficyty, tak ważne w analizowaniu problematyki zdrowia i choroby człowieka, stanowią również podstawę wysokiego poziomu jakości życia. Człowiek aktywnie dąży
do uzyskiwania, utrzymywania, ochrony i promowania zasobów
osobistych, gdyż dzięki nim może zmieniać zastaną rzeczywistość czyniąc ją bardziej satysfakcjonującą. Jakość życia zawiera
się w codziennym doświadczeniu – modyfikacja istotnych osobiście celów ściśle wiąże się z modyfikacją subiektywnego znaczenia jakości życia [10].
Omawiając stan badań dotyczących jakości życia studentów
wychowania fizycznego w Polsce należy stwierdzić, iż problematyka ta nie znalazła szerszego zainteresowania wśród badaczy.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów wychowania
fizycznego AWF w Warszawie pozwoliły ustalić m.in.: osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z życia studentów pierwszego
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roku studiów wychowania fizycznego [11], znaczenie zadowolenia z realizacji satysfakcji cząstkowych dla wysokiego poziomu
jakości ich życia [12], psychologiczne zasoby osobiste ważne dla
jakości życia sportowców wysokokwalifikowanych [13], zasoby
osobiste i deficyty istotne dla jakości życia studentów [14].
Celem niniejszej pracy jest określenie różnic w poziomie
wybranych zasobów osobistych oraz deficytów młodzieży akademickiej I roku wychowania fizycznego WWFiS Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ujawniającej zróżnicowany
poziom subiektywnej jakości życia.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 205 studentów I roku
WWFiS w Białej Podlaskiej (44 kobiety oraz 161 mężczyzn).
W I etapie badań pogrupowano uzyskane wyniki badań według
ujawnionego poziomu jakości życia tj. niskiego, średniego lub
wysokiego. W II etapie badań określono różnice w poziomie
zasobów osobistych oraz deficytów badanych w zależności od
reprezentowanego poziomu jakości życia.
W badaniach wykorzystano następujące narzędzia pomiaru
(wszystkie z nich charakteryzują się zadawalającymi właściwościami psychometrycznymi):
1. Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) Dinera i wsp. [cyt. za 15]
określającą ogólną ocenę jakości życia odniesioną do wybranych przez siebie kryteriów. Skala składa się z pięciu
stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się posługując się ocenami od 1 (zupełnie nie zgadzam się) do 7 (całkowicie się zgadzam). Wynikiem pomiaru jest ogólny
wskaźnik poczucia zadowolenia z życia.
2. Inwentarz Osobowości (NEO-FFI) Costy i Mc Crae [cyt. za
16] charakteryzujący strukturę osobowości zgodnie z Modelem Wielkiej Piątki. Pozycje kwestionariusza stanowi
60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na
pięciostopniowej skali. Pozycje te tworzy pięć dwubiegunowych czynników: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość
na doświadczenie, ugodowość oraz sumienność.
3. Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) Schwarzera
i wsp. [cyt. za 15] mierzącą siłę ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Skala składa się z dziesięciu pytań.
4. Test Orientacji Życiowej (LOT-R) Scheiera i wsp. [cyt. za 15]
charakteryzujący poziom zgeneralizowanego oczekiwania
pozytywnych zdarzeń (optymizm). Test zawiera dziesięć
stwierdzeń. Badany ocenia w pięciostopniowej skali na ile
dane stwierdzenie odnosi się do niego.
5. Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS) Łaguny i wsp. [17],
który dotyczy diagnozy dwojakiego rodzaju przekonań dotyczących przeświadczenia, że odniesie się sukces (siła woli) oraz że posiada się niezbędne kompetencje do jego osiągnięcia (umiejętność znajdowania rozwiązań). Kwestionariusz składa się z dwóch podskal, które łącznie obejmują
dwanaście twierdzeń. Badani zaznaczają odpowiedzi na
ośmiostopniowej skali.
6. Inwentarza Depresji Becka (BDI) [cyt. za 15] składający się
z 21 pytań ocenianych wg intensywności objawów od 0 do
3. Z każdego punktu badany wybiera jedną, odpowiedź, która jego zdaniem najlepiej opisuje jego stan we wskazanym
okresie (w tych badaniach wypowiedzi dotyczyły ostatniego miesiąca). Wyniki uzyskane w badaniach traktowane są
jako symptomy zaburzeń depresyjnych, nie zaś jako kliniczna diagnoza depresji.
7. Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu
(KKW) autorstwa Olesia [18] określa znaczenie systemu
wartości w osobowości i informuje o obecności i stopniu
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nasilenia trudności lub zaburzeń w wartościowaniu u badanej osoby. Kwestionariusz składa się z czterech podskal (24
twierdzenia): trudności uporządkowania systemu wartości,
poczucia zagubienia wartości, dezintegracji wartościowania
oraz poczucia niezrealizowania wartości. Badany ma możliwość odpowiedzi na pytania wybierając jedną z trzech kategorii odpowiedzi.
Do określenia różnic statystycznych wykorzystano test
nieparametryczny ANOVA Kruskala-Wallisa (H) będący odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji, a następnie
celem uzyskania informacji o różnicach wewnątrzgrupowych test
wielokrotnych porównań (post-hoc) Tukeya (HSD).
Wyniki
Charakteryzując poziom jakości życia studentów ujawniono, iż prawie połowa z nich była przeciętnie zadowolona ze swojego życia. Natomiast co czwarty badany uważał, że pod wieloma
względami jego życie było bliskie ideału, osiągał w większości to
co zamierzał i niewiele zmieniłby, gdyby mógł je przeżyć jeszcze
raz.
Analiza istotności różnic w poszczególnych zasobach osobistych i deficytach wskazuje, iż jest ona szczególnie ważna w odniesieniu do wysokiego lub niskiego poziomu jakości życia badanych (Tab. 1).
Tabela 1. Zróżnicowanie poziomu zasobów osobistych i deficytów młodzieży akademickiej I roku wychowania fizycznego
WWFiS Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ujawniających zróżnicowany poziom jakości życia (n=205)

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001

Studentki i studenci ujawniający wysoki poziom jakości życia byli najbardziej z badanych grup ekstrawertywni (H=11,98;
p<0,01), a więc otwarci na nowych ludzi i kontakty; towarzyscy,
serdeczni, asertywni. Cechował ich optymizm i pogodny nastrój.
Kolejnym zasobem istotnym dla wysokiego poziomu jakości
życia jest nadzieja na sukces. Badani ujawniający jej najwyższy
poziom nieprzypadkowo charakteryzowali się wysokim poziomem jakości życia (H=18,20; p<0,001). Towarzyszyło im, najwyższe spośród badanych grup, względnie stałe przeświadczenie, że potrafią znaleźć efektywne rozwiązania problemów
(H=16,91; p<0,001) oraz że mają na tyle silnej woli i umiejętności, aby przezwyciężyć trudności i przeszkody w dążeniu do celu
(H=24,99; p<0,001).
Badania wskazują, iż optymistyczna postawa względem siebie i świata sprzyjała wysokiemu poziomowi jakości życia
(H=24,02; p<0,001). Studentki i studenci, którzy charakteryzowali się wysokim poziomem jakości życia najlepiej, w porówna-
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niu z pozostałymi grupami, potrafili radzić sobie z trudnościami
i podejmować działania.
Studentki i studenci charakteryzujący się wysokim poziomem jakości życia różnili się, w sposób istotny statystycznie,
w zakresie wysokiego poczucia własnej skuteczności (H=7,04;
p<0,05). Osoby te były przekonane, że potrafią efektywnie radzić
sobie w różnych sytuacjach, co sprzyjało ich konsekwentnemu
dążeniu do celu.
Studentki i studenci charakteryzujący się wysokim poziomem neurotyczności nieprzypadkowo charakteryzowali się niskim poziomem jakości życia (H=24,50; p<0,001). Osoby te były
niezrównoważone emocjonalnie, bardziej od innych podatne na
doświadczanie emocji negatywnych tj. gniewu, poczucia winy,
strachu. Cechowała ich niska odporność na stres, a także niska
samoocena.
Kryzys w wartościowaniu był kolejnym deficytem, który
różnił badane grupy w sposób istotny statystycznie (H=27,63;
p<0,001). Na wynik ogólny kryzysu w wartościowaniu składają
się wyniki z czterech podskal dotyczących: braku hierarchii wartości, zagubienia wartości, dezintegracji wartościowania oraz
braku realizacji wartości.
Studentki i studenci ujawniający niski poziom jakości życia
charakteryzowali się najwyższymi wynikami we wszystkich
podskalach w porównaniu do dwóch pozostałych grup badawczych. Oznacza to, iż mieli największe trudności w wyznaczaniu
wartości głównych i ich hierarchizacji (H=29,07; p<0,001). Osoby
te nie miały również cenionych wartości oraz odczuwały brak
wzorów do życia (H=11,33; p<0,01). Opisywaną grupę charakteryzowała największa dezintegracja wartościowania, co przekładało się na odczuwanie rozbieżności między wartościami uznawanymi a realizowanymi w życiu będąc źródłem dyskomfortu
i niskiej oceny własnego życia (H=13,24; p<0,01). Wysoki poziom
poczucia braku możliwości realizowania uznawanych wartości
powodował w badanych niepokój i przeświadczenie o braku
osiągania istotnych celów życiowych (H=21,63; p<0,001).
Osoby charakteryzujące się niskim poziomem jakości życia
ujawniały najczęściej, spośród badanych grup, w różnym stopniu
zaburzenia depresyjne (H=33,80; p<0,001).
Dyskusja
Poziom oceny jakości życia młodzieży akademickiej I roku
wychowania fizycznego WWFiS w Białej Podlaskiej porównano
z oceną tego poziomu przez studentów stanowiących grupę normalizacyjną, która powstała w czasie adaptacji amerykańskiej
Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) do warunków polskich. W tym
zestawieniu studenci badanej uczelni wypadli mniej korzystnie,
bowiem tylko co czwarty z nich ujawniał wysoki jej poziom, zaś
w porównywanej grupie co trzecia osoba wysoko oceniała swoje
subiektywne zadowolenie z życia [15].
Neurotyczność i ekstrawersja są tymi wrodzonymi cechami
osobowości, które w dużej mierze decydują o predyspozycjach
człowieka do odczuwania zadowolenia z życia [8]. Warto jednak
zaznaczyć, iż neurotyczność, podobnie jak kryzys w wartościowaniu oraz zaburzenia depresyjne charakteryzowane są w kategoriach deficytów i defektów, które zmniejszają odporność na
stres stając się czynnikami ryzyka [7], a także czynnikami sprzyjającymi niskiemu poziomowi jakości życia.
Neurotyczność, a więc brak zrównoważenia emocjonalnego,
nie sprzyja dobrym relacjom z ludźmi, powoduje nasilenie stanów depresyjnych, lęku, negatywnych emocji powodując brak
podstaw do zadowolenia ze swojego życia. Wyższy poziom nastrojów depresyjnych powoduje spadek poczucia szczęścia, zadowolenia z siebie [19], co potwierdziły niniejsze badania. Lęk
jako stan wiąże się ujemnie ze zdrowiem psychicznym i jakością
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życia, co znalazło potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych
wśród tureckich studentów [20].
Wyniki australijskich badań wskazują, iż poczucie własnej
wartości i depresja są najważniejszymi predyktorami satysfakcji
z życia [8]. Wyniki przedstawionych badań są dobitnym przykładem powyższego stwierdzenia, bowiem badani studenci ujawniający niski poziom jakości życia różnili się w sposób istotny statystycznie zarówno w porównaniu do grup o wysokim, jak i średnim poziomie jakości życia właśnie wysokim poziomem zarówno
zaburzeń depresyjnych, jak i kryzysu w wartościowaniu.
Oleś [18] wskazuje, iż w ocenach jakości życia decydującą
rolę odgrywa system wartości. Wartości pozostają w istotnym
związku z rozwojem osobowości, wywierają wpływ na zdrowie
psychiczne jednostki. Wartości tworzą indywidualną hierarchię
ważności stając się czynnikiem motywującym do realizacji celów
jednostki. Realizacja wartości sprzyja odkrywaniu sensu życia,
jeśli dana wartość odgrywa istotną rolę w strukturze aksjologicznej człowieka [21]. Natomiast poczucie sensu życia jest czynnikiem leżącym u podstaw wysokiej jakości życia, co potwierdzono w badaniach wśród studentów fizjoterapii i zdrowia publicznego [22].
Jesteśmy świadkami postępującego rozpadu tradycyjnych
wartości niemalże w każdej dziedzinie życia [23]. Nie dziwi więc
fakt, iż młodzież akademicka, która przeżywa kryzys w wartościowaniu, odczuwa dezintegrację psychiczną. Wartości nadają
życiu sens – ich brak, dezorganizacja, chaos powoduje niski poziom jakości życia, czego dowodem są wyniki tych badań.
Szczęśliwi mają naprawdę inną osobowość od nieszczęśliwych: są mniej neurotyczni, bardziej ekstrawertywni, otwarci,
ugodowi i sumienni [19]. Ta myśl trafnie oddaje uzyskane wyniki
badań dotyczące różnic w poziomie zasobów osobistych badanych grup. Rzeczywiście studentki i studenci I roku studiów
ujawniający wysoki poziom jakości życia byli: bardziej pogodni,
otwarci i optymistyczni, efektywnie rozwiązywali problemy,
mieli silną wolę i przeświadczenie, iż są skuteczni w osiąganiu
własnych celów, żyli nadzieją na sukces. Współwystępowanie
powyższych cech nie dziwi jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
iż poziom większości zasobów psychicznych pozostaje ze sobą
w związku [7].
Ekstrawersja i niski poziom neurotyzmu są silnymi wyznacznikami satysfakcji z życia, zaś poczucie własnej wartości
może być czynnikiem modyfikującym ten związek, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych wśród irańskich studentów [24].
Optymizm przejawiający się w nastawieniu na sukces, analizowaniu porażek w kategoriach przejściowych i zależnych od
czynników zewnętrznych sprzyja wysokiemu poziomowi jakości
życia [7, 8, 19], co znalazło potwierdzenie również w omawianych wynikach badań.
Według Kozieleckiego [25] nadzieja, rozumiana jako emocja, przekonanie, cnota i fenomen kulturowy, jest bardzo ważna
dla człowieka i stanowi rodzaj „wiatru w żagle”, dynamizującego
jego zachowanie. Studenci o wysokim poziomie nadziei osiągają
lepsze wyniki w testach wiadomości, zachowują się bardziej
aktywnie i dynamicznie, są bardziej skoncentrowani na zadaniu,
przeżywają mniej stresów i niepokojów, co niewątpliwie sprzyja
zadowoleniu z życia.
Podsumowując należy dodać, iż wyniki powyższych badań
nie mogą być generalizowane na populacje studentów wychowania fizycznego w Polsce.
Wniosek
Należy wspierać młodzież akademicką w poszukiwaniu
wartości i sensu życia poprzez modyfikowanie programów nauczania, tak, aby była możliwość aktywnego stymulowania stu-
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dentów w rozwoju ich zasobów osobistych współdeterminujących wysoki poziom jakości życia.
Podziękowania
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie –
DS.117 – finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
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