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Arkadiusz Kaźmierczak
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Społeczne wartości sportu w poglądach uczniów łódzkich szkół

Słowa kluczowe: sport szkolny, społeczne wartości 
sportu, postawy etyczne w sporcie

Koncepcja społecznych walorów aktywności fizycznej miała na przestrze-
ni wieków swoich wybitnych myślicieli (m.in.: Platon, J. Locke, J. Śniadecki, P. Co-
uebertin, W. Osmolski, E. Piasecki), którzy postrzegali w aktywności fizycznej nie 
tylko system zabiegów higieniczno-zdrowotnych kształtujących poziom sprawno-
ści fizycznej, ale traktowali ruch jako ważny element życia społecznego ze szcze-
gólnym wyróżnieniem jego pedagogicznych wartości. Wskazane paradygmaty 
w obliczu kryzysu wychowania, systemów edukacyjnych oraz braku autorytetów, 
wywołanych mniej lub bardziej świadomymi działaniami, są na nowo uznawane 
i doceniane. Kształtowanie właściwych postaw wobec aktywności sportowej, sta-
nowi istotny przejaw wychowania, któremu przypisuje się kanony nawiązujące do 
antycznej kalokagatii, czyli: zdrowia, sprawności, urody, piękna, pokoju, uczciwości 
i mądrości. Humanistyczne wartości są również uzupełnieniem koronnych założeń 
współczesnego sportu wraz z zasadą czystej gry (fair play), tak wszechstronnie 
wdrażanych do systemów edukacyjnych na całym świecie [1]. 

Liczne próby definiowania pojęcia sport koncentrują się przede wszystkim na 
wskazaniu jego podstawowych zalet, stanowiących pożądany zakres aktywności, 
takich jak: współzawodnictwo, przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, dążenie 
do doskonałości, kształtowanie potencjału fizycznego i osobotwórczego. Geneza 
sportu wywodzi się z czasów antycznych – głównie starożytnej Grecji, natomiast 
jego współczesny charakter dotyczy dziewiętnastowiecznej Europy. Etymologia 
wyrazu „sport” wywodzi się od łacińskiego wyrazu disport, oznaczającego zabawę, 
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gry i wszelkie ćwiczenia na wolnym powietrzu. Od czasów helleńskiej agonistyki 
sport był postrzegany jako efektywne narzędzie kształtowania postaw prospołecz-
nych, akcentując swoje dogmaty jako integralne części greckiej paidei [1].

Współcześnie J.W. Keating, przy zastosowaniu etymologicznego kryterium, 
wyodrębnił dwie kategorie sportu, rekreacyjną i wyczynową, charakteryzujące się 
odmiennymi celami, metodami i środkami oddziaływań. W jego koncepcji celem 
sportu dla rozrywki jest przyjemność, radość i zadowolenie w staraniach jednost-
ki o dobre zdrowie i sprawność fizyczną. Natomiast sport wyczynowy jest aktyw-
nością, której podstawowy pierwiastek stanowi rywalizacja, a celem nadrzędnym 
jest zwycięstwo osiągnięte na drodze poświęcenia i szeregu wyrzeczeń [2]. Z ko-
lei F. Znaniecki sport kojarzył ze specyficznym charakterem aktywności fizycznej, 
w swoich rezultatach odmienną od zabaw ruchowych i pracy fizycznej, mierzonych 
użytecznością jej wytworów. Według jego definicji, sport kształtuje sprawność 
fizyczną konieczną przede wszystkim do wykonywania zadań społecznych. W trak-
cie tego procesu tworzą się określone typy osobnicze sportowców i powstaje re-
fleksyjne wychowanie sportowe [3]. H. Eichberg opracował koncepcję „otwierają-
cego” (terapeutycznego) spojrzenia na sport. Jego zdaniem można wyróżnić trzy 
wzajemnie przenikające się wymiary sportu: 1) produkcja wyników i rekordów, 
2) społeczne i higieniczne dyscyplinowanie (wymiar psychohigeniczny), 3) dialo-
giczny język ciała (wymiar doświadczenia) [4].

Obecnie spośród zalet przemawiających za społeczną użytecznością sportu 
wymienić należy jego następujące przymioty: 1) neutralność światopoglądowa, 
2) wolność od dyskryminacji rasowej, 3) włączanie do aktywności osób niepeł-
nosprawnych i niedostosowanych społecznie, 4) powszechna akceptowalność 
przez osoby w każdym wieku, 5) bycie jednym z istotnych przejawów ludzkie-
go życia w wymiarze psychofizycznym, etycznym, politycznym, ekonomicznym, 
społecznym i wychowawczym. Niezależnie od sporu definicyjnego i istoty jego 
rozumienia, sport stanowi obecnie istotny element w procesie kształtowania 
osobowości młodego pokolenia, zajmując szczególne, ważne miejsce w syste-
mach oświatowych wielu krajów świata. Sport kreuje pozytywne zachowania 
w środowisku szkolnym, uczy odpowiedzialności, systematyczności, poszano-
wania przepisów, tradycji, szacunku i tolerancji [1]. Aktywność sportowa stano-
wi swoistą „moralną szkołę życia”, gdyż jak twierdzi K. Zuchora „sport powinien 
wspomagać osobowy potencjał człowieka, kreować podmioty i określać granice 
wzajemnych relacji” [5, s.121].

Przy wskazaniu wszystkich korzystnych aspektów społeczno-wychowaw-
czych aktywności sportowej trudno pominąć tezę, że z jednej strony sport jest 
szansą dla globalnego utrwalania pożądanych wartości, z drugiej zaś może sta-
nowić realne zagrożenie i wyzwanie dla nabytych i utrwalonych drogą ewolucji 
humanistycznych paradygmatów. I tak, wbrew oczekiwaniom społecznym rywali-
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zacja sportowa – zarówno wśród zawodników jak i środowiska kibiców – w pew-
nym stopniu stała się narzędziem demonstrowania potęgi poszczególnych krajów 
i realizacji ich celów politycznych, przyczyniła się do zjawiska komercjalizacji, do-
pingu wśród sportowców, zwycięstwa za wszelką cenę, ksenofobicznych i dyskry-
minujących postaw. 

cel badań 

W procesie badawczym zastosowano metodę, która dotyczy opisowych wyja-
śnień problemów w drodze empirycznego poznania określonych zależności zacho-
dzących w sportowej praktyce edukacyjnej. Przy uwzględnieniu wskazanej meto-
dy za przedmiot badań niniejszego opracowania wskazano pozyskanie opinii od 
uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych - zdeklarowanych jako aktywnych, 
średnio aktywnych i nieaktywnych sportowo - na temat społecznej roli sportu, po-
żądanych cech i etycznych zachowań zawodników w rywalizacji sportowej.

Dla potrzeb niniejszego opracowania sformułowano trzy podstawowe pyta-
nia badawcze:
−	 czy badana grupa uczniów łódzkich szkól ma pozytywny stosunek do sportu wy-

czynowego i sportowych rekordów jako ważnego aspektu życia społecznego?
−	 jakie zachowania zawodników uczestniczących w rywalizacji sportowej zasłu-

gują na najwyższe uznanie według opinii badanych grup uczniów?
−	 w jakim stopniu poziom aktywności sportowej badanej grupy uczniów (aktyw-

nych sportowo, średnio aktywnych i nieaktywnych sportowo) determinuje ich 
opinię na temat pożądanych cech sportowców?

Materiał i metody

Badaniami zostało objętych 1707 uczniów z 28 łódzkich szkół ponadpodsta-
wowych zlokalizowanych w dzielnicach Śródmieście, Bałuty, Polesie, Górna oraz 
Widzew. W badaniach zastosowano metodę doboru celowego. Kryterium podziału 
na 3 grupy porównawcze stanowił poziom aktywności sportowej badanej grupy 
uczniów - Nieaktywni Sportowo (NAS), Średnio Aktywni Sportowo (ŚAS), Wysoko 
Aktywni Sportowo (WAS).

Uczniowie deklarujący „nie uprawiam sportu w ogóle” lub „interesuję się spor-
tem, ale go nie uprawiam” zostali zakwalifikowani do grupy uczniów nieaktywnych 
sportowo (NAS). Uczniowie, którzy uprawiają „sport rekreacyjnie w wolnym czasie 
lub poza szkołą” zostali przypisani do grupy uczniów średnio aktywnych sportowo 
(ŚAS). Natomiast uczniowie, którzy uprawiali bądź uprawiają określoną dyscyplinę 
sportową w klubie sportowym zostali zakwalifikowani do grupy osób wysoko ak-
tywnych sportowo (WAS).
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W procesie badawczym zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z za-
stosowaniem techniki ankietowej, wykorzystując dla potrzeb opracowania wybra-
ne zmienne z kwestionariusza ankiety pt. „Fair play w sporcie i życiu”1. 

Zgromadzony materiał empiryczny poddano analizie statystycznej za pomo-
cą programu SPSS Statistics 21. W celu zbadania zależności pomiędzy zmiennymi 
kategorialnymi - poziomem aktywności sportowej - zastosowano Test niezależno-
ści chi-kwadrat χ2 (Pearsona ). Weryfikację zmiennych przeprowadzono przy pozio-
mie istotności α = 0,05 [6].

Wyniki badań

Dla osiągnięcia złożonych efektów badawczych wykorzystano pytania 7, 8 
i 10 ankiety, których celem było wskazanie przez badaną grupę uczniów społecz-
nych wartości sportu oraz dokonanie oceny zachowań zawodników w rywalizacji 
sportowej (fair play). Z uwagi na fakt, że znaczna liczba badanej grupy uczniów 
nie udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania, do analizy zostały zakwalifikowane 
wyłącznie pełne odpowiedzi (60-70% pełnych ankiet), stąd liczba (n) badanych jest 
różna przy opisywaniu zmiennych w tabelach.

Tabela1.

Społeczne wartości sportu wyczynowego i sportowych rekordów opinii uczniów 
łódzkich szkół

Jaki jest Twój pogląd na sport 
wyczynowy i sportowe rekordy?

nieaktywni 
sportowo (NAS)

średnio aktywni 
sportowo (ŚAS)

wysoko aktywni 
sportowo (WAS)

n % n % n %

sport stwarza szanse dla wielu ludzi 126 56,2 432 51,6 85 50,9

sport ma ogromne znaczenie 
społeczne

31 13,9 112 13,4 23 13,8

brak sensu w sporcie wyczynowym 11 4,9 64 7,6 8 4,8

sport to działalność bezużyteczna 
i szkodliwa

8 3,6 30 3,6 3 1,8

sport to znakomita szkoła życia 47 21,1 200 23,9 48 28,7

chi-kwadrat (χ2) χ2 = 18,26 (p >0,308) 
ogółem 

1228
100

Źródło: opracowanie własne

1  Kwestionariusz ankiety „Fair play w sporcie i w życiu” został udostępniony, zmodyfikowany i wyko-
rzystany w badaniach za zgodą Z. i R. Żukowskich.
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Wyniki zawarte w tabeli 1., dotyczące wypowiedzi uczniów łódzkich szkół na 
temat społecznych wartości sportu i sportowych rekordów, jednoznacznie wska-
zują, że według przeważającej części respondentów (52,4%) najwyższym paradyg-
matem współczesnego sportu jest przejaw globalnego oddziaływania i stwarzanie 
nieograniczonych możliwości rozwoju zarówno jednostki jaki grup społecznych. 
Pozostała część badanej grupy uczniów określiła sport jako znakomitą szkołę kształ-
towania umiejętności życiowych (24,0%) oraz potwierdziła istotne znaczenie spo-
łeczne (13,5 %) tej dziedziny życia. Pozytywnym wydaje się fakt, że tylko nieznaczny 
odsetek uczniów ma stosunek negatywny do sportu wyczynowego i sportowych 
rekordów, akcentując jego społeczną nieprzydatność (6,8%) lub bezużyteczną 
i szkodliwą naturę (3,3%). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż uczniowie 
zdeklarowani jako średnio aktywni sportowo (ŚAS) w większym stopniu przypisują 
negatywną rolę sportu wyczynowemu i sportowym rekordom (brak sensu 7,6%; 
bezużyteczny i szkodliwy 3,8%) w porównani z ich rówieśnikami wysoko aktywny-
mi sportowo (WAS), którzy wykazują bardziej pozytywny stosunek do społecznych 
i wychowawczych wartości współczesnego sportu (szkoła życia 28,7%). Warto pod-
kreślić, że uczniowie zdeklarowani jako nieaktywni sportowo (NAS) w największym 
stopniu doceniają możliwości sportu w kontekście możliwości awansu społeczne-
go (56,2%). Podsumowując uzyskane wyniki badań dotyczące opinii uczniów łódz-
kich szkół ponadpodstawowych na temat społecznych wartości sportu, nie stwier-
dzono istotnie statystycznej zależności pomiędzy badanymi grupami.

Tabela 2.

Opinie uczniów łódzkich gimnazjów na temat etycznych zachowań sportowców

Którzy zawodnicy Twoim zdaniem 
zasługują na najwyższą ocenę ?

nieaktywni 
sportowo (NAS)

średnio aktywni 
sportowo (ŚAS)

wysoko aktywni 
sportowo (WAS)

n % n % n %

wygrywają z pominięciem 
uznanych reguł

17 7,9 66 8,0 10 6,0

przegrywają, ale postępują zgodnie 
z przepisami

109 50,5 398 48,0 85 51,2

dążą do zwycięstwa za wszelką 
cenę, zgodnie z przepisami

90 41,7 366 44,1 71 42,8

chi-kwadrat (χ2) χ2 = 18,3 (p > 0,001) 
ogółem

1212
100

Źródło: opracowanie własne

Zawarte w tabeli nr 2 dane dotyczące opinii uczniów o zmiennym poziomie 
aktywności sportowej wobec etycznych postaw w rywalizacji sportowej, wskazują 
na istotne statystycznie różnice w ocenie badanego zjawiska pomiędzy badanymi 
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grupami. Znamiennym jest fakt, że uczniowie zdeklarowani jako wysoko aktywni 
i nieaktywni sportowo w znacznym procencie wskazują na istotę etycznych zacho-
wań bez względu na wynik rywalizacji sportowej (WAS – 51,2% : NAS – 50,5%). 
Znaczny odsetek respondentów pozytywnie ocenia dążenie zawodników do zwy-
cięstwa przy jednoczesnym respektowaniu wszelkich zasad, reguł i przepisów, po-
wszechnie uznanych i akceptowanych przez środowisko sportowe. Za pozytywną 
należy uznać opinię uczniów średnio aktywnych sportowo wyrażoną jako dez-
aprobatę dla wygranej z pominięciem zachowań zgodnych z przyjętymi regułami 
(44,1%). Nobilitujący wydaje się fakt, iż nieznaczny odsetek uczniów badanych grup 
(NAS – 7,9%; ŚAS – 8,0%; WAS – 6,0%) preferuje zachowania sportowców, które 
pozwalają na zwycięstwo z pominięciem uznanych zasad w rywalizacji sportowej.

Tabela 3.

 Opinie uczniów łódzkich szkół na temat pożądanych cech sportowców 

Jakie cechy sportowców są 
szczególnie istotne? 

nieaktywni 
sportowo (NAS)

średnio aktywni 
sportowo (ŚAS)

wysoko aktywni 
sportowo (WAS)

n % n % n %

osiąganie wysokich wyników 98 45,6 342 43,1 73 45,3

wysoka moralność i nienaganna 
kultura zachowania

73 34,0 251 31,7 50 31,1

estetyczny wygląd zewnętrzny 20 9,3 72 9,1 16 9,9

wszechstronny, harmonijny rozwój 24 11,2 128 16,1 22 13,7

chi-kwadrat (χ2) χ2 = 26,5 (p > 0,002) 
ogółem

1169
100

Źródło: opracowanie własne

Wyniki zawarte w tabeli 3., dotyczące wypowiedzi uczniów łódzkich szkół po-
nadpodstawowych odnośnie wskazania najbardziej pożądanych cech sportowców, 
dowodzą, że znaczny procent respondentów (43,9%) za najważniejszy przejaw 
współczesnego sportu uznaje zdolność zawodników do osiągnięcia mistrzostwa 
sportowego. W dalszej kolejności uczniowie badanych grup wyróżnili wysoką mo-
ralność sportowca wraz z kulturą zachowania w relacjach społecznych (32,0%). 
W najmniejszym stopniu respondenci docenili takie cechy sportowca, jak wszech-
stronny harmonijny rozwój (14,9%) oraz estetyczny wygląd (9,2%). Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, iż uczniowie zdeklarowani jako nieaktywni sporto-
wo wyżej oceniają etyczne zachowania sportowców (NAS – 34,0%; ŚAS – 31,7%; 
WAS – 31,1%) w porównaniu z uczniami pozostałych grup. Warto podkreślić, że 
uczniowie zdeklarowani jak średnio aktywni sportowo w znacznym stopniu doce-
niają walory wszechstronnego rozwoju aktywności sportowej (ŚAS – 16,1%) w po-
równaniu z uczniami nieaktywnymi i wysoce aktywnymi sportowo (NAS – 11,2%; 
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WAS – 13,7%). Podsumowując uzyskane wyniki badań odnośnie wskazania pożą-
danych cech sportowców przez uczniów charakteryzujących się zmiennym stop-
niem aktywności sportowej, stwierdzono istotnie statystyczną zależność pomiędzy 
badanymi grupami.

Zakończenie

Mając na względzie uniwersalny charakter aktywności sportowej i jej moż-
liwości kształtowania sfery osobowościowej, należy jednoznacznie stwierdzić, że 
sport pełni istotną rolę społeczno-wychowawczą we współczesnej edukacji. Re-
fleksje aksjologiczne dotyczące celów i zadań współczesnego sportu doprowadzi-
ły do powszechnej akceptacji cenionych wartości w obszarze rozwoju fizyczne-
go, moralno-społecznego, intelektualnego i estetycznego. Wychowanie młodego 
pokolenia przez sport jest procesem wielowymiarowym, w znacznym stopniu za-
leżnym od motywacji i zaangażowania wychowanka, jak również wiedzy, metod 
i form pracy oraz umiejętności pedagogicznych nauczyciela lub trenera. W ujęciu 
J. Nowocienia proces kształtowania osobowości wychowanka w aktywności spor-
towej realizuje się poprzez zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, na-
wyków i sprawności, potrzeb, uczuć i przekonań, w atmosferze swobody i radości 
(7, s. 12–15). Warto podkreślić, że bezsprzeczna wartość aktywności sportowej wy-
nika z możliwości jej oddziaływania profilaktycznego poprzez wykluczenie wszel-
kich uzależnień, jak i eliminacji agresywnych zachowań w rywalizacji sportowej 
i życiu codziennym (8, s. 114–122). 

Wyniki prezentowanych w niniejszej publikacji badań dowodzą, że sport 
w większości opinii uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych jest identyfiko-
wany jako wartość wychowawcza i społeczna. Jedynie nieznaczny odsetek uczniów 
uznaje aktywność sportową za zjawisko nieprzydatne lub szkodliwe społecznie. 
Uczniowie łódzkich szkół w największym stopniu preferują w rywalizacji sportowej 
zachowania etyczne, które powinny stanowić wartość dominującą ponad wygra-
ną za wszelką cenę. Wyniki badań wskazują, że deklarowany przez badaną grupę 
uczniów poziom aktywności sportowej nie wpływa istotnie na postrzeganie spo-
łeczno-wychowawczych wartości współczesnego sportu, natomiast istotna staty-
stycznie zależność występuje w przypadku opinii uczniów dotyczących zachowań 
etycznych i oceny pożądanych cech u sportowców. Analiza empiryczna w znacz-
nym stopniu potwierdza założenia, że sport stanowi wyjątkowy potencjał rozwo-
jowy człowieka, a ciągle aktualna koncepcja uspołecznienia tworzy odpowiedni 
klimat dla identyfikacji sportu jako istotnego narzędzia oddziaływań wychowaw-
czych we współczesnej edukacji.
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social Values oF spoRT iN The Views oF sTudeNTs oF Łódź schools

Summary

The publication is a continuation of the author’s research, referring to the social values   
of sport, which are a universal component in European educational systems. Sport in the 
school environment, by shaping the physical, emotional and social sphere of the student’s 
personality, significantly constitutes the student’s social attitudes (goals, style, quality of 
life) in adulthood. Choosing the path of empirical knowledge, the author tried to obtain 
opinions - from students from 28 secondary schools in Łódź - on the socio-educational val-
ue of competitive sports and sports records, together with an assessment of ethical behav-
ior of players in sports competition and the desired characteristics of athletes. The results 
of the research show that the level of sports activity declared by the respondents does not 
significantly affect the perception of the socio-educational values   of modern sport, while 
a statistically significant correlation occurs in the case of opinions on behavior consistent 
with the accepted standards in sport and the indicators of valued attributes of athletes. In 
the final part, the author tries to answer the question whether the “social values   of sport” 
can still be an effective educational tool in the school environment.
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