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Annotation:
Prusik Katarzyna. Quantitive and qualita-
tive criteria of positive health evaluation 
of women in older age. On the bases of 
three-year continuous studies, that involved 
a number of factors connected with positive 
health of women at the age of  60-80, logi-
cally and empirically justified the value of a 
control factors complex, quantitive and quali-
tative criteria of evaluation, an algorithm of 
complex evaluation. To evaluate the positive 
health of women suggested the factors that 
are at the root of the efficiency and indirectly 
characterise the level of physiological sup-
plying of working muscles with energetic 
substrates and respiratory function of organ-
ism, and the level of senso-motoric system. 
The methods of statistical description and 
reasoning used in the work – correlation 
and factor analysis  contributed to discrimi-
nation of minimal complex of four the most 
reliable and accurate factors, commensurate 
with the specific of a tested contingent,  from 
fourteen used previously during the studies. 
Such obtained information complex creates 
new possibilities of training load optimisation 
in relation to individual specific of morpho- 
functional abilities understood as health of 
exercising people.

Прусік Катерина. Кількісні та 
якісні критерії оцінки здоров’я 
жінок старшого віку. На матеріалі 
довгострокового, трирічного 
спостереження стану рухової 
здібності групи жінок 60-80 років 
обґрунтовано комплекс контрольних 
показників, кількісні та  якісні критерії, 
алгоритм комплексної оцінки. 
Для оцінки рухових здібностей 
запропоновані показники дихання, 
енергозабезпечення м’язової 
діяльності та сенсомоторної системи 
обстежуваних. Використання 
статистичних методів – кореляційного 
та факторного аналізів – дали 
можливість виділити мінімальний 
комплекс чотирьох найбільш 
інформативних із чотирнадцяти 
попередньо використаних у 
дослідженні показників, які були 
адекватними до вікових та фізичних 
особливостей контингента жінок. Цей 
комплекс інформації дає можливість 
оптимізувати фізичні навантаження 
у відповідності до індивідуальних 
особливостей тих, хто займається 
руховою діяльністю. 

Прусик Екатерина. Количественные 
и качественные критерии двигатель-
ной способности женщин старшего 
возраста. На материале длительного, 
трёхлетнего наблюдения состояния 
двигательных способностей группы 
женщин 60-80 лет обоснован комплекс 
контрольных показателе, количествен-
ные и качественные критерии, алго-
ритм комплексной оценки. Для оценки 
двигательных способностей предло-
жены показатели дыхания, энергообе-
спечения мышечной деятельности и 
сенсомоторной системы обследован-
ных. Использование статистических 
методов корреляционного и фактор-
ного анализа позволили обосновать 
минимальный комплекс четырёх наи-
более информативных из четырнад-
цати предварительно использованных 
в исследовании показателей, адекват-
ных возрастным и физическим особен-
ностям контингента. Этот комплекс ин-
формации позволяет оптимизировать 
физические нагрузки в соответствии с 
индивидуальными особенностями за-
нимающихся.

The Keywords:
health training, women, criteria, complex 
evaluation.

критерії, рівень, кількісні, якісні, 
оцінки, жінки, старший вік.

тренировка, здоровье, женщины, кри-
терии, комплексная оценка.

Wstęp1

 W obecnych warunkach wyraźnego progresu 
postępu naukowego i technicznego całych społeczeństw 
na całym świecie, pojawiają się obiektywne problemy 
ochrony zdrowia, przedłużenia okresu twórczego i 
samodzielnego życia oraz wydłużenia jego czasu trwania 
[5,8]. W literaturze specjalistycznej podkreśla się 
znaczenie zorganizowanej, metodycznie uzasadnionej i 
organizacyjnie usankcjonowanej aktywności fizycznej 
ludzi w  różnym wieku i płci w działalności promującej 
zdrowie, jako najbardziej efektywny czynnik profilaktyki 
prowadzącej do obniżenia się zachorowalności na szereg 
chorób, zwanych cywilizacyjnymi, których niezależnym 
czynnikiem ryzyka jest niedostateczna aktywność 
fizyczna, a których złe statystyki można racjonalnie 
obniżać przy pomocy ćwiczeń fizycznych, poprzez 
uzyskiwanie efektu wzmocnienia działania systemu 
immunologicznego [5,6,9]. Jednocześnie wiadomo, że 
aktywność fizyczna jest składową tzw. stylu życia, który 
każdy człowiek formatuje według własnych wzorców, 
przekonań i możliwości. Zintegrowane pojecie aktywności 
fizycznej jako elementu stylu życia, choć nie jest odkryciem 
nowym  (paradygmat Lalonda z  1974r.), przynosi 
nowe światło na sposób ujmowania i rozumienia roli 
aktywności fizycznej w profilaktyce chorób, umieralności 
i niedołężnienia oraz inwalidztwa społeczeństwa.  Badura 
[1] oszacował procentowo wpływ czynników określonych 
w paradygmacie  Lalonda  [8] na umieralność z powodu 
chorób układu krążenia: w 25%  zgony determinują 
czynniki biologiczne, 9%- środowiskowe, 54%- styl 
życia  i 12%- ochrona zdrowia. Stało się więc jasne, że 
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u podstaw prozdrowotnego stylu życia leży aktywność 
fizyczna ale także, że czynnik ten jest mocno zintegrowany 
z komponentą psychologiczną,  jako wynik wysokiej 
świadomości ludzi o konieczności wzmacniania i 
rozwijania tej sfery ludzkiego życia. W zintegrowanym 
pojęciu stylu życia jest miejsce na budżet wolnego czasu, 
sposób odżywiania się (racjonalne nawyki żywieniowe) 
oraz unikanie czynników antyzdrowotnych, szkodzących 
zdrowiu tj. nałogów (nikotynizm, alkoholizm, środki 
psychoaktywne) i nadmiernego stresu psychicznego.

 Podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej rozwijać 
się może paralelnie w dwóch  kierunkach: dalszej 
higienizacji stylu życia, po pierwsze i rozwijania własnych 
umiejętności oceny możliwości fizycznych na podstawie 
obiektywnych, metrycznych wskaźników  kontrolnych- 
po drugie [3,7,10,11].

W związku z powyższym, podstawowym celem 
badań jest opracowanie systemu oceny poziomu zdrowia 
pozytywnego,  która mieści w sobie blok wskaźników 
kontrolnych, na podstawie których możliwym będzie 
określenie ilościowych i jakościowych kryteriów 
oceny poziomu zdrowia pozytywnego badanych kobiet 
uczestniczących w treningu zdrowotnym.

Założenia metodologiczne badań własnych 
uwzględniają dwa możliwe sposoby sformułowania oceny 
wskaźników zdrowia pozytywnego badanych:

-pierwszy polega na organizacji systematycznej 
kontroli zdrowia pozytywnego kobiet w wieku 60-80 
lat, które w okresie trzyletniego cyklu uczestniczyły 
w treningu zdrowotnym, jako procesie kierowanym i 
kontrolowanym. 
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Na początku cyklu i po jego zakończeniu, w każdym 
z trzech rocznych cykli treningowych, rejestrowano 14. 
wskaźników kontrolnych charakteryzujących poziom 
funkcji oddechowej i zabezpieczenia energetycznego 
pracy mięśniowej w warunkach aerobowych oraz 
działanie systemu  sensomotorycznego; rejestrowano 
również wskaźniki morfologiczne. Całość wskaźników 
kontrolnych przedstawiono w tabeli 1. W badaniach 
uczestniczyło 47.  kobiet, które podzielono na trzy 
kategorie wiekowe, umownie nazwane grupami A,B,C. 
Średnia wieku  w grupie A wynosiła 58,7 lat (n=18), w 
grupie B- 65,6 lat( n=16) , w grupie C- 74,3 lata (n=13) 
Ogólna suma pomiarów kontrolnych u 47.  badanych  w 
trzyletnim cyklu, przy dwukrotnej w każdym rocznym 
cyklu rejestracji obejmującej 14 wskaźników kontrolnych, 
wyniosła prawie cztery tysiące  pomiarów jednostkowych. 
Program treningu zdrowotnego zorientowany był na 
utrzymanie optymalnego poziomu czynników sprawności 
związanej ze zdrowiem ( wytrzymałość, siła, gibkość, 
równowaga ciała) w ciągu całego czasu trwania 3- letnich 
badań. Zajęcia treningowe prowadzono  3x tygodniu po 
60 minut. W części wstępnej i końcowej (15 i 5 minut) 
każdej jednostki treningowej korzystano z ćwiczeń 
kształtujących sprawność ogólną z elementami ćwiczeń 
równoważnych i innych koordynacyjnych. Główną część 
zajęć (40 minut) zajmował marsz ciągły ze zmienną 
intensywnością w formie nordic walking. Tempo marszu 
kontrolowano za  pomocą indywidualnych urządzeń 
typu sport- tester (typ Polar Team) służących do ciągłej 
rejestracji HR ćwiczących.

- drugi sposób,  polega na metrologicznym uzasadnieniu 
wyboru  minimalnego kompleksu najbardziej trafnych 
i rzetelnych wskaźników kontrolnych, adekwatnych do 
postawionego a’priori celu badań oraz indywidualnej 
specyfiki grupy badawczej.

Wyniki badań i ich omówienie
Pozostając w spójności z głównym celem badań- 

określenia pozytywnego wpływu zastosowanego programu 
treningu zdrowotnego na zmiany poziomu zdrowia 
badanych, dokonano porównania zarejestrowanych  w 
grupie eksperymentalnej (n=47) wskaźników kontrolnych 
z analogicznymi pomiarami zarejestrowanymi 
jednorazowo w grupie kontrolnej (n=159). Grupa 
kontrolna charakteryzowała się podobnym jak grupa 
eksperymentalna, rozkładem kategorii wiekowych ( 
kA, n=59, śr. wieku 58,7 lat; kB, n=63, śr. wieku 65,6 
lat; kC, n=37, śr. wieku 74,3 lata), lecz  nie uprawiała 
systematycznie żadnej formy aktywności fizycznej, ujętej 
w proces treningu zdrowotnego.

W ścisłym związku z przyjętym sposobem 
sformułowania oceny wskaźników zdrowia pozytywnego 
badanych, określono charakter rozkładu statystycznego 
(wg Gaussa; test Shapiro- Wilka)  dla wszystkich 14. 
wskaźników kontrolnych. Uzyskano normalny charakter 
rozkładu statystycznego zgromadzonych w trakcie procesu 
badawczego, wyników badań. Następnie obliczono wartości 
współczynników korelacji liniowej Pearsona dla wszystkich 
par wskaźników kontrolnych – w ten sposób powstała 
matryca korelacyjna, którą poddano procedurze analizy 
czynnikowej ( metoda głównych czynników) [4,11].

Wyniki analizy czynnikowej umożliwiły procedurę  
zminimalizowania  bloku wskaźników kontrolnych do 
czterech- najbardziej adekwatnych do specyfiki  warunków 
morfo- funkcjonalnych, jakimi charakteryzowały się  
uczestniczące w badaniach kobiety.

Analiza poszczególnych par wskaźników korelacji 
liniowej w matrycy 14. krotnej, ukazała istnienie 
zależności korelacyjnych tylko między niektórymi 
wskaźnikami, które odzwierciedlały poziom oddzielnych, 
przedstawionych osobno, systemów funkcjonalnych 
organizmu, co nie  w  pełni oddaje istotę funkcjonowania 
organizmu jako całości, z uwzględnieniem  jego złożoności, 
a skazuje badacza na przyjęcie  uproszczonego  modelu 
funkcjonowania organizmu żywego, rozpatrywanego już 
tylko jako suma poszczególnych jego elementów.  Dlatego 
też, chcąc wypełnić metrologiczny wymóg obiektywnego 
uzasadnienia kompleksu wskaźników służących do 
opisania struktury poziomu zdrowia pozytywnego 
badanych, posłużono się metodą analizy czynnikowej. 
W rezultacie przeprowadzonej analizy czynnikowej 
uzyskano cztery logicznie wyjaśnione i metrycznie 
uzasadnione czynniki, których wkład w  ogólną strukturę 
wynosił 77,6%.

Pierwszy czynnik mieścił 34,9% wyników a  
maksymalnie wysokie wartości wskaźnika korelacji 
przyjęły wskaźniki budowy somatycznej badanych 
(r=0,801-0,987) oraz niektóre wskaźniki motoryczne: 
gibkość (r=0,345), siła mięśni brzucha (r=0,420) oraz 
wyniki marszu na dystansie 2000m (r=0,369). W drugim 
czynniku, który mieścił 18,7% wszystkich wyników 
znalazły się czynniki równowagi ciała w różnych 
warunkach pomiarowych (r=0,744-0,920). W trzecim 
czynniku, mieszczącym 15,4% wyników znalazły się 
wskaźniki somatyczne-  rzeczywistej beztłuszczowej 
masy ciała i zawartości wody w organizmie (r=0,955-
0,956). W czwartym czynniku, który zgromadził 8,6% 
wyników, znalazły się wskaźniki charakteryzujące 
równowagę ciała, gibkość i wyniki  w marszu na 2000m, 
który to wskaźnik w tym czynniku podkreślił swoją 
wysoką wartość korelacyjną ( r=0,609). 

Logiczne wyjaśnienie wyników analizy statystycznej 
pozwoliło zaproponować do praktyki kontroli, blok 
czterech wskaźników kontrolnych: 

FAT%- charakteryzujący zawartość tłuszczu w • 
organizmie
Stab- charakteryzujący stan funkcji równowagi ciała• 
FFM- charakteryzujący rzeczywistą zawartość tanki • 
beztłuszczowej 
M- jako integralny wskaźnik funkcji motorycznej • 
badanych.

W ten sposób ilościową ocenę kompleksową (OK) 
poziomu zdrowia pozytywnego każdej z badanych 
kobiet oblicza się z następującego wzoru, gdzie wartości 
5,3,2  – to dodana wartość rzeczywistej miary ważności 
poszczególnych wskaźników kontrolnych w zależności 
od procentowej zawartości każdego czynnika w ogólną 
strukturę

OK= (FAT%+5)+ (Stab+3)+ (FFM +2) +M
Ilościowa informacja kontrolna, przedstawiona w 

tab.3. otwiera możliwości skonstruowania jakościowej 
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Tabela 1
Matryca korelacyjna wskaźników zdrowia pozytywnego kobiet w wieku 60-80 lat (n=47)

wskaźniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1  Marsz na 2000m х ,20 ,33 ,11 ,08 ,08 ,09 ,13 ,16 ,16 ,22 ,28 ,06 ,06
2 Gibkość х ,06 ,17 ,09 ,17 ,31 ,01 ,00 ,21 ,23 ,29 ,00 ,00
3 Siła mięśni х ,32 ,06 ,12 ,24 ,47 ,49 ,29 ,38 ,36 ,12 ,12
4 Równowaga ciała х ,30 ,20 ,29 ,21 ,19 ,20 ,24 ,11 ,21 ,21
5 Czas reakcji prostej х ,08 ,10 ,10 ,06 ,03 ,11 ,03 ,04 ,02
6 Stabilografia 1 х ,82 ,54 ,51 ,34 ,31 ,24 ,29 ,29
7 Stabilografia 2 х ,51 ,65 ,20 ,19 ,19 ,14 ,14
8 Stabilografia 3 х ,85 ,05 ,10 ,09 ,02 ,01
9 Stabilografia 4 х ,07 ,13 ,07 ,05 ,06
10 Masa ciała х ,92 ,83 ,75 ,75
11 BMI х ,89 ,53 ,53
12 FAT% х ,25 ,26
13 FFM х ,99
14 TBV х

Legenda: Stabilografia: 1 – pole powierzchni rozwiniętej, oczy otwarte 2 –całkowita długość linii, oczy otwarte;  
               3 – pole powierzchni rozwiniętej, oczy zamknięte; 4 – całkowita długość linii, oczy zamknięte

Tabela 2
Wyniki analizy czynnikowej wskaźników zdrowia pozytywnego kobiet uczestniczących w badaniach (n=47)

L.p. Wskaźniki czynniki, ich wkład %
I-34,9 II-18,7 III-15,4 IV-8,6

1 Marsz na 2000m 0,369 0,104 0,260 0,609
2 Gibkość 0,345 0,010 0,082 0,677
3 Siła mięśni 0,420 0,520 0,035 0,175
4 Równowaga ciała 0,102 0,278 0,288 0,576
5  Szybkość reakcji prostej 0,049 0,089 0,048 0,342
6 Stabilografia 1 0,274 0,744 0,236 0,165
7 Stabilografia 2 0,213 0,780 0,084 0,330
8 Stabilografia 3 0,103 0,892 0,004 0,060
9 Stabilografia 4 0,084 0,920 0,063 0,049
10 Masa ciała 0,804 0,025 0,579 0,001
11 BMI 0,888 0,019 0,366 0,045
12 FAT% 0,987 0,010 0,040 0,010
13 FFM 0,227 0,032 0,956 0,011
14 TBV 0,228 0,035 0,955 0,013
Legenda: wskaźniki 11-14 charakteryzują wskaźniki morfologiczne budowy i składu ciała

Tabela 3
Skale oceny ilościowej i jakościowej w poszczególnych testach

Liczba punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 
średniego Wysoki

Fat% 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                    
           

Granice 
liczbowe 45,4 44,1 42,8 41,5 37,6 29,8 25,9 24,6 23,3 21,9

Liczba
 punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 

średniego Wysoki

Stabilo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                    
           

Granice 
liczbowe 584,1 557,4 530,7 504,0 424,0 263,8 183,8 157,1 130,4 103,7

Liczba
 punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 

średniego Wysoki

FFM 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                    
           

Granice 
liczbowe 33,1 34,5 35,9 37,3 41,4 49,8 53,9 55,3 56,7 58,1

Liczba punktów Niski poziom Poniżej średniego Średni poziom Powyżej 
średniego Wysoki

Marsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                    
           

Granice 
liczbowe 23,42 23,18 22,48 22,24 21,06 18,30 17,18 16,48 16,24 16,00
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oceny zdrowia pozytywnego na podstawie skal 
proporcjonalnych, zbudowanych zgodnie  z zasadą 
„prawo 3 sigm” [4,11]. Dlatego też spójnie z  powyższymi 
procedurami, opracowano jakościowe kryteria oceny 
zdrowia pozytywnego,  jednak z uwzględnieniem wieku 
badanych (tab.3).

Zgodnie z przedstawionymi powyżej kryteriami, 
obliczono dla poszczególnych kategorii wiekowych 
badanych ocenę kompleksową ich zdrowia pozytywnego 
i zestawiono zawartość procentową badanych, które 
na kolejnych etapach trzyletniego cyklu osiągały 
poszczególne jej poziomy: niski, średni, wysoki. 

Dyskusja
Wyniki badań przedstawione powyżej można 

wykorzystać w praktyce jako wdrożenie, uwzględniając 
dwa warunki:

 – pierwszy z nich związany jest z  uzasadnionym 
w publikacji, celowym wykorzystaniu w procesie 
rekreacji ruchowej ludzi w wieku senioralnym i starszym, 
wskaźników kontrolnych, które służyć mają ilościowej i 
jakościowej ocenie ich zdrowia pozytywnego.

W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić, że  każdy 
proces dydaktyczny, realizowany w ramach systemu 
kultury fizycznej powinien nosić znamiona procesu 
kierowanego i mieć indywidualny charakter. Realizacja 
tego postulatu natury teoretycznej w praktyce procesu 
pedagogicznego, wymusza zdobywanie systematycznej, 
obiektywnej, ilościowej i jakościowej informacji o 
aktualnym poziomie funkcji  ruchowej  biorących w nim 
udział osób [3,9,10].

Pojawiające się w tym miejscu pytanie, dotyczyć może 
kwestii pełnej adekwatności wykorzystanych wskaźników 
kontrolnych do wieku, płci, poziomu zdrowia i sprawności 
fizycznej ćwiczących oraz tego, czy wskaźniki kontrolne 
odpowiadają głównemu nurtowi poszukiwań badawczych 
ujętych w konkretny cel i wypełniony treściami 
głównych założeń programowych treningu zdrowotnego, 
realizowanego w systemie kultury fizycznej:

- drugi warunek łączy się ściśle z odpowiedzią na 

pytanie o efektywność zaproponowanego programu 
treningu zdrowotnego, którego celem nadrzędnym było 
podniesienie poziomu sprawności fizycznej i zdrowia 
osób w starszym wieku.

W badaniach własnych, na etapie organizacji ćwiczeń 
z kobietami  w starszym wieku, pryncypialnego znaczenia 
nabiera kwestia optymalizowania obciążeń treningowych. 
Jest to warunek niezbędny do bezpiecznego dla zdrowia, 
z jednej strony i efektywnego z drugiej, realizowania 
założeń treningu zdrowotnego. Kwestia optymalizacji 
obciążeń treningowych łączy się ściśle z okresem  zmian 
inwolucyjnych, dokonujących się wraz z upływem lat 
wieku kalendarzowego każdego człowieka. Jako przykład 
nieodwracalnych zmian wstecznych, dokonujących 
się na etapie inwolucji, można podać  ograniczone 
wieloma czynnikami,  zmiany adaptacyjne dokonujące 
się pod wpływem bodźców treningowych. Tym samym 
optymalizacja obciążeń treningowych w grupach osób 
starszych nabiera nowej wagi, wynikającej wprost  z  
ograniczeń jakie przynosi ze sobą starzenie się organizmu, 
wymaga więc szczególnej uwagi od osób zajmujących się 
kierowaniem tym procesem. Zatem, stosowanie  obciążeń 
zbyt małych w treningu zdrowotnym seniorów jako 
bodźców podprogowych, nie przyniesie żadnych skutków 
zdrowotnych zaś stosowanie bodźców zbyt dużych, może 
przynieść skutek odwrotny od zamierzonego- uszczerbek 
na zdrowiu.

W zaprezentowanych tu badaniach mieliśmy na 
względzie obydwa warunki, jako niezbędne przy 
sformułowaniu ostatecznego kształtu problemu 
badawczego, ujętego w ogólnej metodologii badań 
własnych.

Pierwszy z wyznaczonych warunków zrealizowano 
zarówno w  sposób logiczny jak i empiryczny (analiza 
korelacyjna i czynnikowa – tab. 1 i 2), co pozwoliło 
wyróżnić minimalny  kompleks najbardziej trafnych 
wskaźników kontrolnych oraz opracować skalę  oceny 
kompleksowej (ilościową i jakościową) zdrowia 
pozytywnego (tab. 3).

Tabela 4
Kryteria oceny kompleksowej zdrowia pozytywnego w zależności od wieku badanych

Jakościowa ocena zdrowia pozytywnego

Punkty/wiek niski poniżej 
średniego średni powyżej 

średniego wysoki
58-60 14-17 18-25 26-33 34-40 41-50
61-65 12-14 15-17 18-25 26-30 31-38
66-75 10-12 13-15 16-23 24-26 27-34

Tabela 5
Zawartość procentowa badanych z grupy eksperymentalnej (n=47) w jakościowych kryteriach  

oceny kompleksowej w trakcie 3- letniego cyklu treningu zdrowotnego

Kategorie 
wiekowe

Jakościowa ocena kompleksowa w poszczególnych cyklach
Przed rozpoczęciem 

cyklu
Po zakończeniu 1. 

cyklu
Po zakończeniu 2. 

cyklu
Po zakończeniu 3. 

cyklu
niski średni wysoki niski średni wysoki niski średni wysoki niski średni wysoki

Grupa A 0 80 20 0 90 10 13 87 0 25 75 0
Grupa B 17 83 0 8 84 8 13 87 0 33 67 0
Grupa C 0 100 0 0 83 17 17 50 33 0 50 50

Legenda: Grupa A- średnia wieku 58,7 lat; grupa B- średnia wieku 65,6 lat; grupa C- średnia wieku 74,3 lata.
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Drugi warunek, wyznaczony na drodze logicznej 
weryfikacji modelu badawczego, wypełniono poprzez 
określenie efektywności  zastosowanych programów 
treningu zdrowotnego. Wykorzystanie w tym celu 
specjalnie opracowanych, jakościowych skal ocen  
pozwoliło na precyzyjne określenie zmian poziomu 
zdrowia pozytywnego (określonego przez cztery wskaźniki: 
budowy somatycznej, funkcji sensoryczno- motorycznej 
oraz możliwości funkcjonalnych) w dynamice trzyletniego 
cyklu  treningowego (tab. 5). Dane zamieszczone w tabeli 
5. pokazują, że  każdej kategorii wiekowej kobiet, w 
badaniach początkowych, wykonanych przed rozpoczęciem 
przez nie trzyletniego cyklu treningu zdrowotnego, w 
jakościowej ocenie kompleksowej opisującej poziom 
zdrowia pozytywnego, z oceną „ poziom średni” mieściło 
się od 80-100% badanych a po zakończeniu 3- letniego 
cyklu już tylko 50-75% badanych. Obserwowana, 
w niektórych przypadkach, asymetria w rozkładzie 
statystycznym pomiarów kontrolnych we wszystkich 
kategoriach wiekowych badanych, zarówno przed 
rozpoczęciem przez nie cyklu jak i po jego zakończeniu, 
wyrażała się zrównoważonym stosunkiem oceny „ poziom 
niski” i  „ poziom wysoki” zdrowia pozytywnego. Na 
przykład w  najstarszej grupie ćwiczących (średnia wieku 
74,3 lata), rozkład badanych  na początku cyklu wyglądał 
następująco: wszystkie badane kobiety prezentowały 
poziom średni(100%) zdrowia pozytywnego, natomiast 
po zakończeniu 3- letniego cyklu po 50 % badanych 
prezentowała „poziom średni” i „wysoki”. 

Wyniki badań wykonane po zakończeniu trzyletniego 
cyklu treningowego, gdy każda z badanych kobiet była 
starsza o trzy lata, pozwoliły obiektywnie i całościowo 
potwierdzić efektywność zastosowanych programów 
aktywności fizycznej o charakterze procesu treningu 
zdrowotnego, w celu poprawy poziomu pozytywnego 
zdrowia kobiet starszych, co potwierdzają wyniki 
określane jako ustabilizowane na średnim poziomie po 
zakończeniu 3- letniego cyklu.  Z danych przedstawionych 
w tabeli 3. wynika jeszcze jedna prawidłowość: napór 
zmian inwolucyjnych w każdej kategorii wiekowej kobiet 
po ukończeniu przez nie piątej dekady życia jest na tyle 
silny, że wychwycenie progresywnych zmian w poziomie 
zdrowia pozytywnego pod wpływem długotrwałych 
bodźców treningowych  jest niezwykle trudne. Dlatego 
też zestawiono wyniki oceny kompleksowej zdrowia 
pozytywnego grup eksperymentalnej na początku 3- 
letniego cyklu i po jego zakończeniu z grupą kontrolną.  
Poniżej przedstawiono procentowy udział badanych z 
ilości 209 osób z grupy eksperymentalnej i kontrolnej 
w przemodelowanej, pięciostopniowej skali oceny 
kompleksowej w trzyletnim cyklu.

Podstawą merytoryczną  takiego podsumowania 
może być stwierdzenie istnienia ogólnej tendencji 
zmniejszania się w trakcie trwania trzyletniego cyklu 
treningowego ilości ćwiczących, które na poprzednich 
etapach prezentowały poziom  zdrowia pozytywnego 
„ niski” i  „ poniżej średniego.  Jednocześnie  w 
toku trzyletnich badań zwiększyła się ilość kobiet 
charakteryzujących się „poziomem powyżej średniego” i  
„wysokim” kompleksowej oceny zdrowia pozytywnego 
we wszystkich kategoriach wiekowych.

W trakcie szczegółowych analiz obserwowano 
również, w nielicznych przypadkach, obniżenie się ilości 
ćwiczących, którzy na poprzednich etapach trzyletniego 
cyklu charakteryzowali się „poziomem wysokim” 
zdrowia pozytywnego. Sytuacja taka może być związana 
z naturalną, biologiczną specyfiką funkcjonowania 
organizmu w starszym wieku lub też mieć związek z 
innymi czynnikami, nie poddającymi się analizie  w 
trakcie  przeprowadzania badań [1, 2, 4].
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Tabela. 6
Zmiany procentowe oceny kompleksowej w 3-letnim cyklu badań ciągłych

Poziom zmian w ocenie kompleksowej, %
Ocena jakościowa/ 

poziom Niski Poniżej niskiego Średni Powyżej średniego Wysoki
K ( n= 159) 14,47 9,43 69,81 2,52 3,77
E1 (n= 47) 3,57 14,29 75,00 0,00 7,14
E2 (n=28) 25,00 12,50 50,00 12,50 0,00

Legenda: K- grupa kontrolna; E1-grupa eksperymentalna na początku cyklu; 
                E2- grupa eksperymentalna po zakończeniu 3-letniego cyklu.




