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Przedstawiono wyniki badañ dotycz¹ce poziomu rozwoju fizycznego oraz zró¿nicowania wybranych zachowañ zdrowotnych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w zale¿noci od poziomu wykszta³cenia ich matek.

WSTÊP
Poziom wykszta³cenia rodziców uwa¿any jest za jeden z g³ównych czynników spo³eczno-ekonomicznych, dzia³aj¹cych modyfikuj¹co na przebieg rozwoju dzieci i m³odzie¿y.
Rodziców o wy¿szym statusie wykszta³ceniowym cechuje zwykle lepsza znajomoæ potrzeb rozwijaj¹cego siê dziecka, bardziej racjonalny sposób ¿ywienia, wiêksze wydatki na
rekreacjê, higienê i ochronê zdrowia, bardziej prozdrowotny styl ¿ycia [2]. Wielu autorów
podkrela, ¿e to g³ównie wiedza i wiadomoæ matki decyduje o stworzeniu rodowiska,
które w mniejszym lub wiêkszym stopniu sprzyja rozwojowi dziecka [2, 6, 8]. Celem pracy
by³a wiêc ocena zró¿nicowania rozwoju fizycznego i wybranych zachowañ zdrowotnych
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, w zale¿noci od poziomu wykszta³cenia ich matek.
MATERIA£ I METODY
Badaniem objêto 2368 uczniów szkó³ rednich z miast i miasteczek Polski rodkowo-wschodniej
i po³udniowej (1288 dziewcz¹t i 1080 ch³opców). Materia³ zebrano w latach 1999-2002. Przy pomocy anonimowej ankiety uzyskano informacje dotycz¹ce: aktywnoci fizycznej, palenia tytoniu, picia
alkoholu oraz czêstoci spo¿ycia owoców, surowych warzyw, ciemnego pieczywa (z pe³nego przemia³u), mleka i przetworów mlecznych, miêsa drobiowego, miêsa zwierz¹t rzenych (tzw. czerwonego) i ryb. Zebrano równie¿ dane dotycz¹ce wieku, p³ci oraz poziomu wykszta³cenia matek badanej
m³odzie¿y. Dominowa³o wród nich wykszta³cenie rednie ()  45,43% i zasadnicze zawodowe
(Z)  31,68%, a mniej liczne grupy stanowi³y matki z wykszta³ceniem wy¿szym (W)  17,22%
i podstawowym (P)  5,67%.
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Wykonano pomiary wysokoci i masy cia³a badanych uczniów i wyliczono wartoci wskanika
BMI. W celu wyeliminowania wp³ywu wieku na poziom rozwoju fizycznego wyniki pomiarów wysokoci i wartoci wskanika BMI unormowano na rednie arytmetyczne (î=0) i odchylenia standardowe (s=1) wszystkich badanych w poszczególnych grupach wiekowych. Istotnoæ ró¿nic pomiêdzy
cechami somatycznymi uczniów w zale¿noci od poziomu wykszta³cenia matki okrelono przy pomocy testu t-Studenta. Do opracowania danych dotycz¹cych zachowañ zdrowotnych wykorzystano
test nieparametryczny chi-kwadrat (c2).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wraz z obni¿aniem siê poziomu wykszta³cenia matek zmniejsza³ siê odsetek m³odzie¿y
o wysokiej aktywnoci fizycznej (Tab. I). Najwiêcej palaczy by³o wród osób maj¹cych
matki z wykszta³ceniem podstawowym, najmniej  z wy¿szym lub rednim. Odsetek pij¹cych alkohol co najmniej 1 raz w tygodniu by³ najwiêkszy wród dziewcz¹t, których matki
mia³y wykszta³cenie podstawowe i ch³opców, których matki legitymowa³y siê wykszta³ceniem wy¿szym. Ró¿nice w czêstoci spo¿ycia alkoholu w poszczególnych grupach uczniów
by³y jednak niewielkie. Stwierdzono natomiast bardzo wyrane zró¿nicowanie zachowañ
zdrowotnych zwi¹zanych z ¿ywieniem w zale¿noci od poziomu wykszta³cenia matki.
Z wy¿szym wykszta³ceniem matek wi¹za³o siê zwykle wród m³odzie¿y, zw³aszcza wród
dziewcz¹t, wy¿sze spo¿ycie owoców, surowych warzyw, ciemnego pieczywa, mleka i przetworów mlecznych, obydwu rodzajów miêsa oraz ryb.
Unormowane wartoci wysokoci cia³a dziewcz¹t uk³ada³y siê zgodnie z za³o¿onym gradientem, tzn. im wy¿szy by³ poziom wykszta³cenia matek, tym wiêksza by³a ich wysokoæ
(Ryc. 1). Ró¿nice istotne statystycznie stwierdzono pomiêdzy nastêpuj¹cymi kategoriami
wykszta³cenia matek: W-Z (p£0,01), W-P (p£0,01), -Z (p£0,01), -P (p£0,05). Podobnie
kszta³towa³a siê wysokoæ cia³a badanych ch³opców, jedynie synowie matek z wykszta³ceniem zawodowym osi¹gnêli nieznacznie wiêksz¹ wysokoæ w stosunku do ch³opców, których matki legitymowa³y siê wykszta³ceniem rednim. Ró¿nice istotne statystycznie stwierdzono tylko pomiêdzy skrajnymi kategoriami wykszta³cenia matek: W-P (p£0,01). Z wy¿szym poziomem wykszta³cenia matek wi¹za³a siê tak¿e najbardziej smuk³a budowa cia³a
badanej m³odzie¿y, za najbardziej masywna charakterystyczna by³a dla dzieci matek
z wykszta³ceniem podstawowym (Ryc. 2). Ró¿nice istotne statystycznie w wartociach wskanika BMI wród dziewcz¹t odnotowano miêdzy nastêpuj¹cymi kategoriami wykszta³cenia
matek: W-Z (p£0,05), W-P (p£0,001), -P (p£0,01), Z-P (p£0,01); w przypadku ch³opców
 W- (p£0,05) i W-Z (p£0,05).
Poziom wykszta³cenia matki by³ czynnikiem wyranie ró¿nicuj¹cym zachowania zdrowotne m³odzie¿y, zw³aszcza w przypadku dziewcz¹t. Dzieci kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem by³y zdecydowanie bardziej aktywne fizycznie i czêciej spo¿ywa³y owoce, surowe
warzywa, ciemne pieczywo oraz produkty bêd¹ce ród³em bia³ka zwierzêcego. Rezultaty
badañ innych autorów równie¿ wykazywa³y bardziej racjonalny sposób ¿ywienia i styl ¿ycia
dzieci i m³odzie¿y w grupach o wy¿szym statusie wykszta³ceniowym rodziców [1, 3, 4, 7,
9]. Wiêksza wysokoæ i bardziej smuk³a budowa cia³a dzieci matek z wy¿szym wykszta³ceniem w porównaniu z pozosta³ymi rówienikami stanowi potwierdzenie wyników badañ
innych autorów, ¿e czynniki spo³eczno-ekonomiczne, a zw³aszcza poziom wykszta³cenia
i wiadomoci matek jest skorelowany z szybszym rozwojem biologicznym dzieci i m³o-
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Ta b e l a I . Charakterystyka zachowañ zdrowotnych badanej m³odzie¿y ze wzglêdu na poziom wykszta³cenia matki (%)
Characterization of healthy behaviour of the investigated students depending on
mothers level of education
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dzie¿y [2, 3, 6]. Typowym zjawiskiem jest tak¿e wystêpowanie wiêkszego odsetka dzieci
i m³odzie¿y oraz osób doros³ych z nadwag¹ i oty³ych w rodzinach o niskim statusie wykszta³ceniowym, gdy¿ budowa cia³a, oprócz uwarunkowañ genetycznych, jest determinowana spo³ecznie i kulturowo, podobnie jak pobór oraz wydatkowanie energii [3, 5, 7]. Analizowane w niniejszej pracy, niektóre tylko zachowania zdrowotne i ¿ywieniowe m³odzie¿y
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Ryc. 1. Unormowane wartoci wysokoci cia³a m³odzie¿y w zale¿noci od poziomu wykszta³cenia
matki
Standard values of students body height depending on mothers level of education
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Ryc. 2. Unormowane wartoci wskanika BMI badanej m³odzie¿y w zale¿noci od poziomu wykszta³cenia matki
Standard values of the BMI coefficient of the investigated students depending on mothers
level of education

nie t³umacz¹ oczywicie w sposób wyczerpuj¹cy bardzo z³o¿onych zwi¹zków pomiêdzy
wykszta³ceniem matek i rozwojem fizycznym oraz stylem ¿ycia ich dzieci, potwierdzaj¹
jednak wyranie ich istnienie.
WNIOSKI
1. Bardziej racjonalny sposób ¿ywienia i wiêcej zachowañ sprzyjaj¹cych zdrowiu stwierdzono wród uczniów maj¹cych matki z wy¿szym wykszta³ceniem, zw³aszcza wród dziewcz¹t.
2. Wykszta³cenie matki wi¹za³o siê tak¿e z ró¿nym poziomem rozwoju fizycznego badanej m³odzie¿y. Wiêksza wysokoæ i bardziej smuk³a budowa cia³a cechowa³a dziewczêta
i ch³opców, których matki posiada³y wy¿sze wykszta³cenie.
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THE LEVEL OF MOTHER'S EDUCATION AS THE FACTOR WHICH DIFFERENTIATES
HEALTHY BEHAVIOUR AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE
Summary
The aim of the study was to estimate the differentiation of the physical development and chosen
health behaviour patterns of secondary-school students depending on the level of mother's education. The greatest height and most slender body build as well as more rational eating habits and more
favourable health behaviour patterns have been found among students whose mothers have higher
education.
PIMIENNICTWO
1. Banaszkiewicz T.: Wybrane czynniki uwarunkowañ rodzinnych w kszta³towaniu aktywnoci fizycznej dzieci i m³odzie¿y, W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawnoci i zdrowia,
pod red. J. Rodziewicz-Gruhn. WSP, Czêstochowa 2003, 379-385.
2. Bielicki T. i wsp.: Nierównoci spo³eczne w Polsce: antropologiczne badania poborowych
w trzydziestoleciu 1965-1995, Monografie Zak³adu Antropologii PAN, Wroc³aw 1997, 16.
3. Charzewski J. i wsp.: Spo³eczne uwarunkowania ¿ywienia. Cz. I. Wych. Fiz. Sport 1998, 42, 1,
49-59.
4. Charzewski J. i wsp.: Sposób ¿ywienia m³odzie¿y ze skrajnych warstw spo³ecznych. Wych. Fiz.
Sport 2002, 46, 5-24.
5. Chrzanowska M.: Niektóre epidemiologiczne i spo³eczno-kulturowe aspekty nadwagi i oty³oci
na przyk³adzie populacji doros³ych z regionu Polski po³udniowo-wschodniej, w: Spo³eczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków. Pierwsze Warsztaty Antropologiczne, AWF, Warszawa 1998,
41-54.
6. Ko³odziej H., Kozie³ S., Charakterystyka spo³eczna i antropologiczna 13-15 letnich ch³opców
i dziewcz¹t z Wroc³awia i okolic, w: Spo³eczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków. Pierwsze
Warsztaty Antropologiczne, AW F, Warszawa 1998, 75-87.
7. Lissau-Lund-Soerensen I., Soerensen T.I.A.: Prospective study of the influence of social factors
in childhood on risk of overweight in young adulthood. Int. J. Obes. 1991, 16, 169-175.
8. Piasecki E., Panek S.: Factors differentiating growth and development of youth form Nowa
Huta. MPA 1982, 102, 115-182.
9. Sweeting H. i wsp.: Socio-demografic correlates of dietary habits in mid to late adolescence. Eur.
J. Clin. Nutr. 1994, 48, 736-748.
Otrzymano: 2004.03.01

