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Streszczenie

Wstęp. Każdy model naukowy powinien być sposobem przedstawienia i definiowania otaczającej rzeczywistości. Dlatego też naukowe modele 
zdrowia i choroby powinny odzwierciedlać subiektywne koncepcje zdrowia i choroby. Ponadto, istotne jest, który model naukowy jest preferowany 
w subiektywnych koncepcjach zdrowia i choroby oraz jakie czynniki wpływają na preferencję danego modelu. 
Cel. Głównym celem badań było sprawdzenie czy i w jakim stopniu naukowe modele zdrowia i choroby mają swoje odzwierciedlenie w 
subiektywnych koncepcjach zdrowia i choroby. Ponadto, znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki wpływają na preferencję modelu 
naukowego w subiektywnych przekonaniach.
Materiały i metody. W badaniach za pomocą kwestionariuszy wzięło udział 80 studentów z Poznania oraz ich rodzice. Zebrane wyniki badań 
poddane zostały analizie statystycznej. 
Wyniki. Naukowe modele zdrowia i choroby mają odzwierciedlenie w subiektywnych koncepcjach zdrowia i choroby zarówno u badanych 
studentów, jak i ich rodziców. 90% badanej populacji studentów i 76% populacji rodziców preferowało model holistyczny w swoich subiektywnych 
przekonaniach. Dalsza analiza statystyczna wykluczyła związek pomiędzy preferencją studentów i ich rodziców. 
Ponadto odkryto, że preferencja modelu holistycznego była silniejsza, jeśli student przeszedł w trakcie studiów edukację zdrowotną, był starszy, 
był kobietą i miał wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli zdrowotnej.
Nie znaleziono istotnego statystycznie związku pomiędzy preferencją modelu a miejscem pochodzenia, wartościowaniem zdrowia i zachowaniami 
zdrowotnymi. 
Wnioski. Naukowe modele zdrowia i choroby mają swoje odzwierciedlenie w subiektywnych koncepcjach zdrowia i choroby zarówno u 
studentów, jak i ich rodziców. Większość z nich nawiązuje do założeń holistycznego modelu zdrowia i choroby. 

SŁOWA KLUCZOWE: model biomedyczny zdrowia i choroby, model holistyczny zdrowia i choroby, poczucie umiejscowienia 
kontroli zdrowotnej, zachowania zdrowotne, wartościowanie zdrowia, edukacja zdrowotna.

Summary

Introduction. Each scientific model should be a way of presenting and defining the reality. Therefore, scientific models of health and disease should 
reflect subjective conceptions of health and disease. Moreover, it is important which model has more representatives and what factors have influ-
ence on the preference of a model.
Aim. The aim of the study was to evaluate if and to what extent the scientific models reflect subjective conceptions of health and disease and also 
which factors affect preference of a model. 
Material and methods. Eighty students and their parents were asked to fill a questionnaire. Statistical analysis on the gathered data was per-
formed.
Results. Scientific models of health and disease reflect subjective concepts of health and disease both among students and their parents. Ninety % 
of examined population of students and 76% of their parents preferred holistic model of health and disease. Further statistical analysis excluded 
the relationship between students’ preference and those of their parents. Moreover, it was discovered that the preference of the holistic model was 
increasing as the student attended lectures on health and disease problems, was older, was a female and had Internal Health Locus of Control. The 
preference of holistic model was decreasing if a student had an External Health Locus of Control. No significant relationship was detected between 
the preference of a model and a place of birth, health evaluation and healthy behavior.
Conclusions. Scientific models of health and disease reflect subjective conceptions of health and disease both in students and their parents. Most of 
them respond to assumptions of holistic model of health and disease.

KEY WORDS: biomedical model of health & disease, holistic model of health & disease, health locus of control, healthy behavior, 
health evaluation, healthy education.
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Wstęp
Współcześnie występujące naukowe modele zdrowia 

i choroby skupiają się wokół dwóch głównych podejść 
do zdrowia i choroby – podejścia biomedycznego i 
holistyczno-funkcjonalnego (holistycznego) [1, 2, 3, 4, 5, 
6]. W każdym z tych modeli inaczej definiuje się zdrowie  
i chorobę, wskazując tym samym na inne wyznaczniki 
czy determinanty tych dwóch pojęć.

Pierwsze podejście – biomedyczne traktuje zdrowie 
jako brak choroby, tj. brak zakłóceń w przebiegu funkcji 
biologicznych organizmu. Jednakże zdrowie jest w 
tym modelu tłem dla choroby, która jest tutaj głównym 
przedmiotem zainteresowań. Choroba i zdrowie 
wykluczają się nawzajem. Ponadto, charakterystyczne 
dla tego podejścia jest utrzymywanie kartezjańskiej myśli 
dotyczącej podziału człowieka na dwie niezależne części 
„somę” i „psyche” oraz podkreślanie roli lekarza, jako 
jedynej aktywnej osoby w sytuacji choroby.

Odmiennie definiuje zdrowie model holistyczno-fun- 
kcjonalny. Zdrowie jest tu rozumiane jako proces 
dynamicznej równowagi, co implikuje ujmowanie 
go na kontinuum zdrowie – choroba, gdzie choroba 
(nie-zdrowie) pojawia się wskutek utraty zdolności 
do przywracania równowagi bio-psycho-społecznej i 
integralności organizmu. W tym modelu podkreśla się 
aktywną rolę podmiotu w osiąganiu, utrzymywaniu i 
ochronie zdrowia. Podstawowe różnice pomiędzy tymi 
modelami przedstawia tabela 1.

Naukowe modele zdrowia jak każde inne modele, 
tworzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych, powinny być sposobem przedstawienia i 

definiowania otaczającej rzeczywistości, opisu zachodzących 
w niej procesów oraz zjawisk. A zatem, przedstawione 
koncepcje naukowe powinny mieć swoje odzwierciedlenie 
w potocznych koncepcjach zdrowia i choroby. 

Do takich wniosków doszli autorzy przeprowadzonych 
w 1991 roku badań [5]. Okazało się, że w strukturze 
przekonań badanych osób reprezentowane są treści 
zarówno modelu biomedycznego (BM), jak i holistyczno-
funkcjonalnego (HF). Model biomedyczny był bardziej 
preferowany przez osoby starsze i osoby z wyk- 
ształceniem podstawowym. Im osoby były młodsze i 
bardziej wykształcone, tym silniej preferowały model 
holistyczny. Ponieważ badania te przeprowadzane były 
na początku lat dziewięćdziesiątych i obejmowały szerszą 
wiekowo oraz zróżnicowaną pod względem wykształcenia 
populację, powstało pytanie, czy znajdą one odzwier- 
ciedlenie współcześnie.

Poza tym, biorąc pod uwagę różnice, jakie występują 
pomiędzy wiedzą i świadomością potoczną a profesjonalną 
[7, 8, 9] i koncepcję polimorfizmu natury człowieka 
Ossowskiego [10] oraz wyniki niektórych badań [8, 
9], pojawiła się hipoteza, że subiektywne przekonania 
pozostaną bez związku z naukowymi modelami zdrowia 
i choroby.

Przyjmując założenia o istotności wpływu środowiska 
rodzinnego i edukacji na wiedzę i przekonania związane 
ze zdrowiem i chorobą [3, 11], należało przeanalizować 
związki pomiędzy potocznymi koncepcjami zdrowia i 

choroby badanych a subiektywnymi przekonaniami ich 
rodziców oraz zbadać, czy na owe potoczne koncepcje ma 

Tab. 1. Różnice pomiędzy modelem biomedycznym a holistycznym
PARADYGMAT  

ZDROWIA I CHOROBY BIOMEDYCZNY HOLISTYCZNY

Związek soma-psyche Dualizm Holizm

Determinanty zdrowia i choroby
Wyposażenie genetyczne Równowaga: możliwości (zasoby 

jednostki) – wymagania otoczenia; zasoby 
biologiczne, psychologiczne, społeczne

Definicja zdrowia
Brak choroby. Stan braku zakłóceń 

w funkcjach biologicznych orga- 
nizmu

Stan dynamicznej równowagi w relacji 
człowiek-otoczenie (możliwości-wymagania)

Definicja choroby
Zakłócenia w funkcjach 

biologicznych, odbiegające od 
przyjętych norm medycznych

Brak równowagi bio-psycho-społecznej

Traktowanie zdrowia i choroby
Wykluczają się Nie wykluczają się, znajdują się na 

jednym kontinuum

Rola lekarza i pacjenta w sytuacji 
choroby

Aktywny lekarz, bierny pacjent Aktywny lekarz i pacjent

Rola człowieka w osiąganiu 
zdrowia

Ograniczona do przestrzegania 
zaleceń lekarskich

Świadoma aktywność podmiotu

Poczucie zlokalizowania kontroli 
nad zdrowiem

Zewnętrzne – zdrowie zależy 
od lekarza, pielęgniarek, personelu 
medycznego

Wewnętrzne – zdrowie zależy od jednostki 
(„ode mnie”)
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wpływ odbycie w trakcie studiów bądź brak kursu, zajęć, 
wykładów dotyczących problematyki zdrowia i choroby.

Podejmując problem subiektywnych koncepcji zdro- 
wia i choroby i analizując literaturę przedmiotu, istotne 
stało się także zbadanie, jaką wartość jednostka przypisuje 
zdrowiu w swoim życiu [9, 12, 13], czy i jakie podejmuje 
zachowania na rzecz zdrowia (zachowania prozdrowotne) 
oraz zachowania nie sprzyjające zdrowiu (zachowania 
antyzdrowotne) [4, 11, 14].

W modelach: biomedycznym i holistyczno-
funkcjo-nalnym jednoznacznie charakteryzuje się 
udział człowieka w ochronę i utrzymywanie własnego 
zdrowia. Dlatego też, interesujące było sprawdzenie, czy 
preferencja któregoś z modeli lub jej brak związana była  
z subiektywnym poczuciem umiejscowienia kontroli nad 
zdrowiem [3, 11, 15, 16, 17, 18]. Charakterystykę tego 
wymiaru osobowości  przedstawia tabela 2.

Materiały i metody
Badania zostały przeprowadzone od grudnia 2003 

roku do stycznia 2004 roku. 
Dla uzyskania reprezentatywnej próby badawczej 

wybór osób do badań został przeprowadzony metodą 
doboru celowego. Kryterium doboru była edukacja 
zdrowotna. W tym celu badanie objęło 80 studentów 
uczelni poznańskich, z których połowa (40 osób) 
studiowała na kierunkach związanych z problematyką 
zdrowia i choroby oraz odbyła w ramach programu 
nauczania edukację z tego zakresu wiedzy (studenci 
Psychologii i Pedagogiki Zdrowia Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu i 
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej). Natomiast 
druga połowa badanych to studenci kierunków nie 
związanych z dziedziną zdrowia i choroby, którzy w 
toku nauczania akademickiego nie przeszli jakiejkolwiek 
edukacji zdrowotnej (studenci Politologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Finansów i Bankowości oraz 
Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej). 
63 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 21–26 lat wzięło 
udział w badaniach za pomocą wystandaryzowanych 
kwestionariuszy. Ponadto, jedno z badań objęło także 
rodziców studentów (zarówno matkę, jak i ojca). Grupa 
ta różniła się pod względem płci, miejsca zamieszkania, 

wieku i wykształcenia.
Dane socjodemograficzne uzyskano dzięki 

umieszczonej w metodzie metryczce, natomiast pozostałe 
zmienne za pomocą następujących kwestionariuszy:

– subiektywne koncepcje zdrowia i choroby: Skala 
Przekonań Zdrowotnych (SPZ – HF/BM) autorstwa H. 
Sęk, I. Ścigały, T. Pasikowskiego, M. Beisert oraz A. Blei 
(1991) [5] – zastosowana zarówno dla studentów jak i ich 
rodziców

– zachowania zdrowotne: Inwentarz Zachowań 
Zdrowotnych (IZZ) skonstruowany przez G. Dolińską-
Zygmunt (2000) [11]

– wartościowanie zdrowia – w celu pomiaru tej zmiennej 
użyto metody pochodzącej z badań A. Gniazdowskiego, 
E. Korzeniowskiej i L. Piwowarskiej-Pościk dotyczących 
oceny miejsca zdrowia wśród pracowników zakładów 
przemysłowych w 1987 roku [8, 9, 12]

– poczucie zlokalizowania kontroli zdrowotnej: 

Wielowymiarowa Skala Lokalizacji Kontroli Zdrowotnej 
(MHLC SCALES- Multidimesional Health Locus of  
Control) autorstwa K.A. Wallstona i wsp. (1978), w 
polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego (1999) [18].

Wyniki
Przeprowadzone badania i uzyskane w nich wyniki 

odpowiedziały na podstawowy problem badawczy pracy, któ- 
rym było sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy 
subiektywnymi koncepcjami zdrowia i choroby studentów a 
założeniami naukowymi, mającymi swoje odzwierciedlenie 
w modelach zdrowia i choroby: biomedycznym i holistyczno-
funkcjonalnym. A ponadto, określenie, który z na- 
ukowych modeli zdrowia i choroby oraz w jakim stopniu 
jest reprezentowany w potocznych koncepcjach zdrowia  
i choroby w społeczności studenckiej. 

Okazało się, ze modele naukowe znajdują swoje 
odzwierciedlenie w potocznych koncepcjach zdrowia i cho- 
roby zarówno u badanych studentów, jak i u ich rodziców. 
Co więcej, wśród 90% badanej grupy studentów,  
a u 76% badanej grupy rodziców przeważała preferencja 
modelu holistyczno-funkcjonalnego w subiektywnych kon- 
cepcjach zdrowia i choroby. Wyniki przeprowadzonych 
badań potwierdzają w tym przypadku te, które uzyskała 
w swoich badaniach Sęk i wsp. (1992) [5]. Dalsza analiza 

 Tab. 2. Charakterystyka lokalizacji kontroli zdrowotnej

Lokalizacja kontroli zdrowotnej Charakterystyka

1. wewnętrzna (IHLC) przekonanie, że zdrowie zależy od zachowania jednostki 
(podmiotu)

2. zewnętrzna
    a. zewnętrzna osobowa (PHLC) przekonanie, że zdrowie zależy od udziału innych osób 

obdarzonych mocą
    b. zewnętrzna pozaosobowa (CHLC) przekonanie, że czynnikiem decydującym o zdrowiu jest 

los czy przypadek
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statystyczna nie wykazała jednak istotnego związku 
pomiędzy preferencją modelu u studentów a preferencją 
ich rodziców. Odkryto natomiast wprost proporcjonalną 
zależność między preferencjami ojca i matki.

Wyniki analiz statystycznych wykazały także związek 
pomiędzy edukacją zdrowotną a preferencją modelu w 
subiektywnych przekonaniach zdrowotnych. Osoby, które 
w trakcie studiów odbyły zajęcia związane z problematyką 
zdrowia i choroby, silniej preferowały model holistyczno-
funkcjonalny niż model biomedyczny. Kolejną zależność 
uzyskano pomiędzy preferencją modelu w przekonaniach 
a płcią. Kobiety w silniejszym stopniu niż mężczyźni z 
badanej grupy studentów preferowały model holistyczno-
funkcjonalny.

Dzięki przeprowadzonym badaniom i uzyskanym 
wynikom analiz statystycznych odkryto związek wieku  
z subiektywnymi koncepcjami zdrowia i choroby. 
Zaobserwowano, iż im badany student był starszy, tym jego 
preferencja modelu w subiektywnych przekonaniach ro- 
sła na korzyść modelu holistyczno-funkcjonalnego. Nie 
odnaleziono natomiast związku pomiędzy miejscem po- 
chodzenia a preferencją modelu w przekonaniach. 

Nie stwierdzono związku pomiędzy subiektywnymi 
koncepcjami zdrowia i choroby a wartościowaniem zdrowia i 
zachowaniami zdrowotnymi. Dodatkowo przeprowadzona 
analiza związku pomiędzy wartościowaniem zdrowia 
a zachowaniami zdrowotnymi wskazała także na brak 
zależności pomiędzy tymi zmiennymi.

Ostatni obszar poszukiwań związków dotyczył 
zależności pomiędzy subiektywnymi koncepcjami 
zdrowia i choroby a poczuciem umiejscowienia kontroli 
zdrowotnej. Uzyskane wyniki badań i ich analiza wskazały 
na istnienie kilku zależności pomiędzy tymi zmiennymi.

Po pierwsze, że istnieje istotna statystycznie i 
wprost proporcjonalna zależność pomiędzy preferencją 
modelu holistycznego w przekonaniach studentów a 
wewnętrznym poczuciem lokalizacji kontroli zdrowotnej. 
Po drugie, zauważono, że osoby o słabszej preferencji 
modelu holistycznego (wyniki w kierunku silniejszej 
preferencji modelu biomedycznego) uzyskiwały 
wyższe wyniki na skali zewnętrznego poczucia kontroli 
(szczególnie: los, przypadek). Wyniki przeprowadzonych 
badań potwierdzają w tym przypadku te, które uzyskała 
w swoich badaniach Sęk i wsp. (1992). Trzecia uzyskana 
zależność dotyczyła lokalizacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Była to zależność odwrotnie proporcjonalna i zgodna  
z założeniami metodologicznymi wykorzystanej 
metody (MHLC). Osoby charakteryzujące się wysokim 
poczuciem lokalizacji wewnętrznej powinny uzyskiwać 
i rzeczywiście uzyskiwały niższe wyniki w zakresie 
kontroli zewnętrznej.

Dyskusja
Wyniki badań wykazały, że naukowe modele zdrowia 

i choroby mają swoje odzwierciedlenie w subiektywnych 
koncepcjach zdrowia i choroby zarówno u stu- 
dentów, jak i ich rodziców. Subiektywne przekonania 
większości populacji nawiązują do założeń holistycznego 
modelu zdrowia i choroby. Prawdopodobnie jest to rezultat 
ogólnych działań zdrowotnych – akcji promocyjnych i 
prewencyjnych organizowanych w krajach europejskich, 
które to spowodowały większą świadomość i wrażliwość 
na problemy zdrowia oraz przerzuciły odpowiedzialność 
za odzyskanie zdrowia i jego utrzymanie z lekarzy na 
pacjentów. 
Przeprowadzona analiza statystyczna nie 
wykazała istotnego związku pomiędzy 
preferencją modelu u studentów a preferencją 
ich rodziców. Należałoby się zastanowić  
i sprawdzić, czy zależność taka wystąpiłaby w badaniach 
przeprowadzanych na młodszych osobach i nie będących 
pod wpływem zmiennej, jaką jest edukacja zdrowotna, 
która mogła ową zależność zakłócić? 

Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskano istotną 
statystycznie zależność pomiędzy preferencją modelu w 
przekonaniach a płcią. Kobiety w silniejszym stopniu niż 
mężczyźni z badanej grupy studentów preferowały model 
holistyczno-funkcjonalny. Przyczyny tej zależności mogą 
mieć swoje podstawy – z jednej strony – w większym 
zainteresowaniu kobiet problematyką zdrowia i choroby. 
Z drugiej natomiast strony, kobiety są jednocześnie tą 
częścią naszego społeczeństwa, która jest docelowym 
odbiorcą większości komunikatów promocyjnych, 
profilaktycznych czy prewencyjnych związanych ze 
zdrowiem i chorobą.

Ponadto, uzyskane wyniki analiz statystycznych 
wskazały na związek wieku z subiektywnymi 
koncepcjami zdrowia i choroby. Zaobserwowano, iż im 
badany student był starszy, tym jego preferencja modelu 
w subiektywnych przekonaniach rosła na korzyść modelu 
holistyczno-funkcjonalnego. Zastanawiający jest jednak 
fakt, że wśród rodziców badanych preferencja modelu 
holistycznego była już nieco słabsza. Powstaje zatem 
pytanie – czy preferencja modelu holistyczno-funkcjo- 
nalnego w subiektywnych koncepcjach zdrowia i 
choroby rośnie do pewnego wieku, a potem spada, czy 
jest to zależność stale wzrastająca i charakterystyczna dla 
kolejnego, „młodszego” pokolenia? 

Nie odnaleziono związku pomiędzy miejscem 
pochodzenia a preferencją modelu w przekonaniach. Być 
może, można by uzyskać nieco inne rezultaty pomiaru 
związku pomiędzy tymi zmiennymi, gdyby osoby badane 
były młodsze, rozpoczynałyby studia i nie byłyby pod 
wpływem oddziaływań innego miasta (tu: Poznania), niż 
ich miejsce pochodzenia. 

Nie stwierdzono związku pomiędzy subiektywnymi 
koncepcjami zdrowia i choroby a wartościowaniem 



165Naukowe a subiektywne koncepcje zdrowia i choroby wśród studentów i ich determinanty

zdrowia i zachowaniami zdrowotnymi. W tym przypadku 
powstaje zasadnicze pytanie, czy wyniki przedstawiałyby 
się nieco inaczej, gdyby metoda badająca wartościowanie 
zdrowia była bardziej rozbudowana i nie opierała się tylko 
o wybór jednego (z czterech) stwierdzenia, a przedziałów 
punktowych dla nasilenia zachowań zdrowotnych (w SZZ) 
było więcej niż trzy? Trudno znaleźć więcej czynników, 
które mogłyby mieć wpływ na uzyskane wyniki. W Skali 
Zachowań Zdrowotnych można by jeszcze przypuszczać 
nieszczerość w odpowiedziach badanych. Mógł wystąpić 
tu „lęk przed oceną”, szczególnie w zdaniach dotyczących 
wypowiedzenia się w kwestii intensywności stosowania 
używek, tj. alkohol czy narkotyki. Pozostaje to jednak 
tylko w obszarze szeroko rozumianych przypuszczeń. 

Przeprowadzone badania i uzyskane na ich podstawie 
wyniki wykazały kilka istotnych zależności, ale tak- 
że nie potwierdziły kilku zależności, które, znając ich 
podstawy teoretyczne, miały dużą szansę zaistnieć. Być 
może te same badania przeprowadzone na większej, 
bardziej zróżnicowanej populacji przyniosłyby inne, 
ciekawe i także wartościowe wyniki. Ponadto możliwym 
jest, że dodatkowa analiza statystyczna uzyskanych w 
tej pracy rezultatów wskazałaby na jeszcze inne, nowe 
zależności. Ich zbadanie nie leży jednak w ramach założeń 
i sformułowanych problemów głównych i szczegółowych 
niniejszej pracy, jednakże z całą pewnością może 
stanowić punkt wyjścia dla kolejnej, wnikliwszej pracy 
badawczej.
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