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Społeczne i zdrowotne determinanty aktywności fizycznej  
kobiet po 50. roku życia

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, kobiety 50+, 
samoocena zdrowia, samoocena sprawności 
fizycznej, aktywność fizyczna znajomych

Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego w porównaniu z krajami zachod-
nimi jest znacznie niższa. Kobiety uczestniczą w ćwiczeniach rzadziej niż mężczyźni. 
W świetle ostatnich badań [1], 1/3 Polaków (częściej mężczyzn) podejmuje aktywność 
fizyczną regularnie co najmniej 3 razy w tygodniu. Obserwuje się większe zaangażowa-
nie Polaków w uprawianie ćwiczeń przed 50. r. życia. W wieku 50–59 lat występuje ten-
dencja spadkowa, by po 60. r. osiągnąć ponowny wzrost do poziomu zbliżonego przed 
50. r. życia. Jednocześnie w każdym badaniu stwierdza się, że osoby starsze są mniej 
aktywne fizycznie w porównaniu z osobami przed ukończeniem 50. r. życia. Z badań 
uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej przeprowadzonych w 2008 roku wynika, że 
79,3% osób po 60. r. życia nie podejmowało aktywności fizycznej [29]. Ostatnie badania 
wskazują na niewielki wzrost tej aktywności w omawianej grupie do 24,6% [30].

Jednocześnie potwierdza się, iż aktywność fizyczną podejmują przede wszyst-
kim kobiety z najwyższych kategorii społeczno-zawodowych, dobrze wykształcone, 
aktywne zawodowo, znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej i sprzyjającej sytu-
acji rodzinno-domowej [4, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 25, 28, 29, 30].

W badaniach naukowych udowodniono korzystny wpływ umiarkowanej ak-
tywności fizycznej na sprawność fizyczną i zdrowie, a także na samoocenę sprawno-
ści fizycznej i zdrowia. Ankietowe badania GUS [26] dotyczące subiektywnej oceny 
własnego zdrowia wykazują, że stan zdrowia dorosłych Polaków stale się poprawia, 
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w tym również osób w wieku 65 lat i starszych. Pomimo obserwowanej poprawy, 
subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkających w Polsce osób w starszym wieku 
jest znacznie gorsza w porównaniu z rówieśnikami zamieszkującymi inne kraje euro-
pejskie. Wśród 32 krajów sklasyfikowanych pod względem samooceny stanu zdrowia 
wśród osób starszych zajmujemy 4. miejsce od końca (przed mieszkańcami Węgier, 
Łotwy i Litwy). Najwyższe samooceny zdrowia zanotowano wśród Norwegów, Szwe-
dów i Szwajcarów, wśród których 2/3 populacji ludzi starszych deklarowało bardzo 
dobry lub dobry stan swojego zdrowia. Natomiast w Belgii, Holandii, Luksemburgu, 
Danii, Islandii i Wielkiej Brytanii połowa starszych mieszkańców oceniała swoje zdro-
wie jako dobre i bardzo dobre. Różnice w samoocenie zdrowia są nadal ogromne.

Podkreśla się, że umiejętność dokonania samooceny sprawności fizycznej 
umożliwiająca projektowanie własnej aktywności, jest istotnym osiągnięciem edu-
kacyjnym [6]. Pozytywna samoocena sprzyja zdrowiu, zapewnia jednostce znaczny 
stopień niezależności, zwiększa swobodę w podejmowaniu i realizowaniu trudnych 
zadań. Wyniki badań potwierdzają, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na 
samoocenę zdrowia osób ćwiczących [7,10,16,22]. Jednocześnie trudno uznać 
czynniki społeczno-ekonomiczne jako jedyne determinanty aktywności fizycznej 
starszych kobiet. Wydaje się, że to uwarunkowanie ma związek z postrzeganiem 
zdrowotnych korzyści aktywności fizycznej.

Celem badań było określenie społecznych i zdrowotnych determinantów ak-
tywności fizycznej kobiet po 50. roku życia.

Sformułowano hipotezy:
1. Aktywności fizycznej kobiet po 50. r. życia sprzyja uczestnictwo osób z najbliż-

szego otoczenia (małżonka i znajomych). 
2. Rekreacyjna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na samoocenę sprawno-

ści fizycznej i zdrowia.
3. Dorośli uczestnicy zajęć rekreacyjnych wyżej cenią sprawnościowo-zdrowotne 

motywy aktywności fizycznej.

Materiał i metody

Badaniami objęto 91 kobiet, w wieku od 50 do 83 lat, uczestniczących  
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. (42,8%) i okolicz-
nych miejscowościach (57,2%). Respondentki podzielono na trzy grupy: 50–59 lat,  
60–69 lat oraz 70 i więcej lat. Wszystkie kobiety uczestniczyły 1–2 razy tygodniowo 
w zajęciach organizowanych w UTW. Niektóre dodatkowo ćwiczyły indywidualnie. 
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
technik: ankiety, wywiadu oraz obserwacji uczestniczącej. W analizie statystycznej 
zebranych danych użyto frekwencji cech oraz testu niezależności Χ2. Dla badanych 
zależności przyjęto istotność statystyczną na poziomie p ≤ 0,05.
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Wyniki badań

Tabela 1.

Charakterystyka społeczna aktywnych fizycznie kobiet

Wyszczególnienie
Wiek kobiet

n %
50–59 60–69 ≥ 70

Stan cywilny
panna 6,7 7,0 – 5 5,6
mężatka 86,6 64,9 27,8 55 61,1
wdowa – 21,1 55,5 22 24,1
rozwiedziona 6,7 7,0 16,7 8 8,9

Dzietność
jedno 43,8 18,2 27,8 22 24,7
dwoje 37,7 63,6 50,0 50 56,2
troje i więcej 18,7 18,2 22,2 17 19,1

Kategoria zawodu
specjalistki 53,3 33,9 41,2 34 38,6
techniczki, pracownice biurowe 13,3 46,4 23,5 32 36,4
pomocnicze pracownice umysłowe – 3,6 5,9 3 3,4
rzemieślnicy, prywatni przedsiębiorcy 13,3 1,8 5,9 4 4,6
pracownice fizyczno-umysłowe 20,0 10,7 17,6 12 13,6
wykwalifikowane robotnice – 3,6 5,9 3 3,4

Wykształcenie respondentek
poniżej średniego 20,0 5,5 5,9 7 8,0
średnie 26,7 54,5 58,8 44 50,6
powyżej średniego 53,3 40,0 35,3 36 41,4

Wykształcenie współmałżonka
poniżej średniego 16,7 21,6 – 10 17,9
średnie 50,0 40,5 14,3 22 39,2
powyżej średniego 33,3 37,8 85,7 24 42,9

Uprawianie ćwiczeń przez małżonka
tak 31,3 35,1 22,2 29 31,9
nie 68,7 64,9 77,8 62 68,1

Uprawianie ćwiczeń przez znajomych
tak 93,8 77,2 72,2 72 79,1
nie 6,2 15,7 11,1 12 13,2
nie wiem – 7,1 16,7 7 7,7

Miejsca uprawiania ćwiczeń
sala gimnastyczna* 87,5 77,2 50,0 67 73,8
dom* 12,5 36,8 50,0 32 35,2
okoliczny teren 37,5 31,6 27,8 29 31,9
rekreacja na działce, w ogródku 12,5 33,3 38,9 28 30,8
pływalnia 37,5 28,1 16,7 25 27,5

*oznacza istotność statystyczną na poziomie p ≤ 0,05.

Źródło: badania własne
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Respondentki w większości były zamężne (Tabela 1). Najwięcej kobiet  
w wieku 50–59 lat deklarowało pozostawanie w związku małżeńskim (86,6%). 
Wskutek nadumieralności mężczyzn po 50. roku życia, kobiety w wieku 70. i więcej 
lat w większości były już wdowami (55,5%). Badane posiadały najczęściej dwoje 
dzieci. Osoby z jednym dzieckiem, trojgiem i większą liczbą pozostawały w zbli-
żonych proporcjach. Jak dla wszystkich podejmujących aktywność fizyczną, cha-
rakterystyczne jest ulokowanie wykonywanych obecnie i w przeszłości zawodów  
w najwyższych kategoriach: specjalistów (38,6%) oraz techników i pracowników 
administracyjno-biurowych (36,4%). Ta tendencja obserwowana jest zwłaszcza 
wśród aktywnych fizycznie osób starszych, podobnie jak wyższy poziom wykształ-
cenia w porównaniu z resztą społeczeństwa. Uczestniczące w zajęciach kobiety 
miały w 92% wykształcenie średnie i wyższe. Podobny poziom wykształceniowy re-
prezentowali ich małżonkowie (82,1%). Wyższe wykształcenie deklarowały częściej 
respondentki w wieku 50–59 lat (53,3%). Natomiast kobiety w wieku 70. i więcej lat 
podawały najczęściej wyższe wykształcenie u swoich małżonków (85,7%).

Małżonkowie badanych znacznie rzadziej w porównaniu z nimi podejmowali 
aktywność fizyczną (31,9%). Natomiast prawdopodobne większe wsparcie otrzy-
mywały także respondentki od swoich najbliższych znajomych, spośród których 
prawie 80% uczestniczyło w różnych formach aktywności fizycznej.

Oprócz uczestnictwa w ćwiczeniach na sali gimnastycznej organizowanych 
przez UTW respondentki chodziły na spacery, uprawiały jogging w terenie, pły-
wanie oraz rekreacyjnie działkę, ogród. Między wiekiem respondentek a wyborem 
ćwiczeń w sali gimnastycznej stwierdzono zależność statystycznie istotną (p ≤ 0,05 
dla testu χ2). Większość osób poniżej 70. roku życia preferowało wyjście z domu 
i wspólne ćwiczenie ze znajomymi pod okiem instruktora w sali gimnastycznej. Od-
mienna sytuacja miała miejsce w przypadku zależności między wiekiem a wybo-
rem ćwiczeń w warunkach domowych (p ≤ 0,05 dla testu χ2). Połowa badanych po 
70. roku życia wskazywała dom jako główne miejsce ćwiczeń. 

Niewiele badanych oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry (5,5%) (Ta-
bela 2). Większość miała dobrą i średnią ocenę stanu zdrowia (łącznie prawie 95%). 
Różnice nie były istotne, podobnie jak w porównaniu zdrowia z rówieśnikami. Na-
tomiast w tym drugim przypadku, swój stan zdrowia jako lepszy oceniło najwięcej 
osób powyżej 70. roku życia (55,6%). Dwie osoby podejmujące aktywność fizyczną 
swoje zdrowie oceniały jako gorsze w porównaniu z rówieśnikami.

Nieco inaczej kształtowały się samooceny sprawności fizycznej. Nie było bar-
dzo wysokich oraz bardzo niskich ocen osobistej sprawności fizycznej. Dominowały 
oceny przeciętne. Osoby młodsze, w wieku 50–59 lat oceniały swoją sprawność wy-
soko (31,3%), natomiast po 70. roku życia więcej ocen było niskich (22,2%). Porów-
nania sprawności fizycznej z rówieśnikami wskazują na ogólnie wyższe samooceny 
respondentek (45%), przy najwyższych wśród osób w wieku 50–59 lat (62,5%).
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Tabela 2.

Samoocena zdrowia i sprawności fizycznej kobiet w wieku 50+

Wyszczególnienie
Wiek kobiet

n %
50–59 60–69 ≥ 70

Samoocena stanu zdrowia

bardzo dobry 18,8 1,8 5,6 5 3,5

dobry 50,0 47,4 33,3 41 45,1

średni 31,2 50,8 61,1 45 49,4

Porównanie stanu zdrowia z rówieśnikami

jako lepsze 31,2 38,6 55,6 37 4,6

zbliżone 68,8 57,9 33,3 50 55,0

jako gorsze – 3,5 11,1 2 4,4

Samoocena sprawności fizycznej

wysoka 31,3 19,3 22,2 20 22,0

przeciętna 50,0 79,0 55,6 63 69,2

niska 6,2 – 22,2 5 5,5

nie potrafię ocenić 12,5 1,7 – 3 3,3

Porównanie sprawności fizycznej z rówieśnikami

wyższa 62,5 42,1 38,9 41 45,0

na podobnym poziomie 37,5 54,4 50,0 46 50,6

niższa – 3,5 11,1 4 4,4

Źródło: badania własne

Najwyższe miejsce w hierarchii motywów aktywności fizycznej zajmowały: 
utrzymanie i doskonalenie sprawności fizycznej, utrzymanie i doskonalenie zdro-
wia oraz możliwość polepszenia samopoczucia psychofizycznego (Tabela 3). Moty-
wy zdrowotne odgrywają najważniejszą rolę w motywacjach osób w wieku 60–69 
lat. Motyw sprawnościowy był bardziej istotny dla osób w wieku 50–59 lat; kolejne 
miejsca zajmowały zdrowie i dobre samopoczucie. 

Wśród osób w wieku 70. i więcej lat mniejsze znaczenie miały możliwość po-
lepszenia samopoczucia jako motyw uczestnictwa w ćwiczeniach (p ≤ 0,05 dla te-
stu χ2). Samopoczucie psychofizyczne istotniejsze było dla młodszych grup wieku; 
dla tej grupy najistotniejsze było zdrowie.

Podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej bardzo często wynika  
z oczekiwanych możliwości utrzymania prawidłowej masy ciała. Ten motyw był 
najważniejszy dla osób w wieku 50–59 lat (p ≤ 0,05 dla testu χ2). Pozostałe grupy 
prawie dwukrotnie rzadziej wskazywały znaczenie tego motywu.
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Tabela 3.

Charakterystyka motywów podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety  
z poszczególnych grup wieku [%]

Motywy
Wiek Ogółem

M
ie

js
ce

50–59 60–69 ≥ 70 n %

Utrzymanie i doskonalenie sprawności fizycznej 87,5 87,7 66,7 76 83,5 1

Utrzymanie i doskonalenie zdrowia 62,5 80,7 88,9 72 79,1 2

Polepszenie samopoczucia psychofizycznego* 62,5 82,5 55,6 67 73,6 3

Opóźnienie starzenia się 50,0 38,6 55,6 40 44,0 4

Likwidacja nadwagi* 68,8 29,8 38,9 35 38,5 5

Kontakty z ludźmi 18,8 38,6 44,4 33 36,3 6

Przyjemność 25,0 36,8 33,3 31 34,1 7

Relaks 37,5 33,3 22,2 29 31,9 8

Poprawa sylwetki 25,0 36,8 11,1 27 29,7 9

Styl życia 18,8 14,0 11,1 13 14,3 10

Polecenie lekarza 6,3 8,8 11,1 8 8,8 11

Niedostatek ruchu – 8,8 11,1 7 7,7 12

Samorealizacja – 8,8 11,1 7 7,7 12

Zabawa – 7,0 – 4 4,4 14

* oznacza istotność statystyczną na poziomie p ≤ 0,05.

Źródło: badania własne

Spośród czynników zagrażających zdrowiu badanych najwyższą pozycję 
zajmował nerwowy tryb życia, stres (Tabela 4). Wskazało go 66% badanych,  
a w największym stopniu jego negatywne działanie odczuwały osoby w weku 
50–59 lat. 

Podjęcie decyzji o uczestnictwie w wybranej formie aktywności fizycznej  
w okresie dorosłości lub późnej dorosłości nie jest przypadkowe i wymaga 
prawdopodobnie oceny korzyści i ewentualnych strat (niewygód). Postrzeganie 
zagrożenia własnego zdrowia z powodu sedenteryjnego trybu życia świadczy  
o świadomości skutków hipokinezji. Wskazywanie tego czynnika przez oso-
by powyżej 60. roku życia wydaje się być tego potwierdzeniem (p ≤ 0,05 dla 
testu χ2). 

Niedostateczna ilość snu jako zagrożenie zdrowia jest w największym 
stopniu odczuwana przez osoby w wieku 50–59. lat i po 70. roku życia (p ≤ 0,05 
dla testu χ2).

Zaobserwowano, że nadużywanie leków stopniowo wzrastało, przy czym 
było najwyższe wśród osób po 70. roku życia (p ≤ 0,05 dla testu χ2).
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Tabela 4.

Czynniki zagrażające zdrowiu respondentek [%]

Rodzaje czynników
Wiek Ogółem

M
ie

js
ce

50–59 60–69 ≥ 70 n %

Nerwowy tryb życia (stres) 81,3 61,4 72,2 61 66,0 1

Brak właściwej opieki lekarskiej 18,8 38,6 33,3 31 34,1 2

Zanieczyszczenie środowiska 37,5 33,3 27,8 30 33,0 3

Sedenteryjny tryb życia* 6,3 36,8 44,4 30 33,0 3

Nieregularne odżywianie się 18,8 28,1 44,4 27 29,7 5

Niedostateczna ilość snu* 31,3 19,3 55,6 26 28,6 6

Nadmierne odżywianie się 18,8 33,3 11,1 24 26,4 7

Nieumiejętność wypoczywania 31,3 24,6 33,3 25 27,5 8

Palenie papierosów 12,5 21,6 27,8 25 27,5 8

Brak troski o własne zdrowie 18,8 15,8 27,8 17 18,7 10

Nadużywanie alkoholu 12,5 21,0 16,7 17 18,7 10

Przeciążenie pracą zawodową i domową 25,0 19,3 5,6 16 17,6 12

Nadużywanie leków* 6,3 12,3 33,3 14 15,4 13

Praca w szkodliwych warunkach 25,0 7,0 5,6 9 9,9 14

Używanie narkotyków 6,3 10,5 5,6 8 8,8 15

*oznacza istotność statystyczną na poziomie p ≤ 0,05.

Źródło: badania własne

dyskusja

W drugiej połowie XX. wieku zaczęto używać określenia successful ageing. Uży-
wa się go dla oznaczenia procesu pomyślnego, aktywnego starzenia się, procesu 
optymalizacji możliwości zachowania zdrowia w wymiarze fizycznym, społecznym  
i psychicznym. Sprawność funkcjonalna i satysfakcjonujący stan zdrowia są składni-
kami pomyślnego starzenia się. Successful ageing oceniane jest najczęściej za pomocą 
długości życia, dobrego stanu zdrowia psychofizycznego, podtrzymywania zdolno-
ści umysłowych, kompetencji społecznych, poczucia samokontroli i ogólnej satysfak-
cji z życia [3], a także aktywności fizycznej zapewniającej niezależność osobistą. 

Kobiety uczęszczające do klubów fitness częściej wybierają ćwiczenia bez in-
struktora [1]. W świetle badań własnych, ta skłonność kobiet do indywidualnego 
ćwiczenia przejawia się w ich wypowiedziach, które oprócz uczestnictwa w zaję-
ciach zorganizowanych, w klubach, podejmują indywidualne aktywności.Wynikać 
ona może z niechęci do wychodzenia z domu, odczuwania skrępowania przy trud-
nościach z wykonywaniem ćwiczeń, ale także różnych obowiązków, którym muszą 
podołać starzejące się osoby. Starsze kobiety nie dysponują w pełni swoim czasem.
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Aktywność fizyczna kobiet łączących role zawodowe i rodzinno-domowe jest 
możliwa dzięki dokonywanym wyborom, ale także dzięki wsparciu rodziny, której 
pozytywny wpływ na przejawianie wybranych zachowań opisywano wcześniej 
[13, 20, 23, 24]. W świetle badań własnych, czynnikiem sprzyjającym aktywności fi-
zycznej jest podejmowanie ćwiczeń przez małżonka respondentki. Jeszcze większy 
wpływ ma aktywność fizyczna przyjaciół i znajomych, zwłaszcza w sytuacji kobiet 
po 70. roku życia, w której dominują osoby samotne (owdowiałe, rozwiedzione). 
Potwierdzono zatem hipotezę, że aktywności fizycznej kobiet sprzyja uczestnictwo 
osób z najbliższego otoczenia (małżonka i znajomych). Ten efekt jest szczególnie 
wyraźnie widoczny wśród kobiet w wieku 70 i więcej lat. 

Problem aktywności fizycznej starszych kobiet w kontekście aktywności fi-
zycznej najbliższego otoczenia, a także związana z nim sprawa negocjowania 
czasu wolnego z rodziną – wymaga dalszych badań w kontekście subiektywnych 
i obiektywnych uwarunkowań wyboru aktywnego fizycznie stylu życia. Istotne by-
łoby rozszerzenie badań na środowisko osób starszych i ich znajomych aktywnych 
i pasywnych fizycznie.

Wyniki badań własnych dotyczące samooceny sprawności fizycznej porówna-
no z danymi ogólnopolskimi osób w wieku 65 i starszych (2352 kobiety, 2488 męż-
czyzn), w których ujęto zarówno osoby niepodejmujące aktywności, jak i aktywne 
fizycznie. Kobiety aktywne fizycznie (sporadycznie lub raz w tygodniu) stanowiły 
około 44% [21]. Autorzy przedstawili wyniki samooceny sprawności fizycznej ko-
biet w porównaniu z rówieśnikami. Identyczne badanie przeprowadzono wśród 
słuchaczy UTW (uwzględniając osoby w wieku 70 i więcej lat) i stwierdzono, że 
respondentki cechowała nieco lepszą ocena sprawności fizycznej w porównaniu  
z rówieśniczkami (odp.: 40%; 45%); znacznie mniej określiło swoją sprawność fi-
zyczną jako gorszą (odp.: 29,1%; 4,4%). Słuchaczki UTW cechowało zatem więcej 
ocen lepszych i średnich, natomiast mniej ocen gorszych. 

Ostatnie badania ankietowe z 2012 r. wykazały, że tylko 13% starszych osób 
w Polsce oceniło swój stan zdrowia jako co najmniej dobry, kolejne 45% zadeklaro-
wało taki sobie stan zdrowia, a pozostałe 42% wskazało na zły lub bardzo zły [26]. 
W niniejszych badaniach zastosowano nieco inną kategoryzację wieku (60–69 lat 
oraz 70 i więcej lat). W samoocenie zdrowia aktywnych fizycznie słuchaczek UTW  
w wieku 70 i więcej lat nie zaobserwowano ocen złych i bardzo złych. Respondentki 
oceniały swój stan zdrowia prawie w 40% jako dobry i bardzo dobry, a zatem trzy-
krotnie więcej było tych ocen w porównaniu z danymi ogólnopolskimi. 

Związki między subiektywnym postrzeganiem zdrowia a uczestnictwem  
w ćwiczeniach (pływanie, spacery, jogging, taniec) obserwowano w badaniach 
starszych osób, które oceniały siebie jako bardziej aktywne w porównaniu z rówie-
śnikami. Osoby podejmujące przez wiele lat aktywność fizyczną posiadały wyższą 
samoocenę sprawności fizycznej i zdrowia [18], zwłaszcza w porównaniu z pasyw-
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nymi fizycznie [17]. Założony związek między aktywnością fizyczną a samoocena-
mi zdrowia i sprawności fizycznej potwierdzono.

Jednocześnie wykluczyć nie można, że aktywność fizyczną podejmują osoby 
zdrowsze – ten problem wymagałby dalszych badań.

Motywy uczestnictwa w rekreacji zmieniają się wraz z wiekiem. Wg danych 
GUS [30] kobiety w wieku 50–59 lat oraz 60 i więcej lat motywowały swoją aktyw-
ność fizyczną względami zdrowotnymi (odp.: 17,6%; 38,9%), przyjemnością i roz-
rywką (odp.: 54%; 36,9%), kondycją psychofizyczną i dobrą sylwetką (odp.: 20,1%; 
17,3%), rzadziej możliwością spotkania ze znajomymi (odp.: 5%; 3,6%). Zaobserwo-
wano, że motywy hedonistyczne traciły na znaczeniu, natomiast zyskiwały motywy 
zdrowotne. 

W badaniach kobiet w wieku 50+ [14] uprawiających 2 razy w tygodniu gim-
nastykę w wodzie, dominującymi motywami uczestnictwa w tych ćwiczeniach były 
motywy zdrowotne (dobre samopoczucie i zdrowie) oraz sprawnościowe (spraw-
ność fizyczna i umiejętności ruchowe). Autorka podkreśla bezpieczeństwo ćwiczeń 
oraz ich utylitarny i relaksujący (z towarzyszeniem muzyki) charakter.

Wyniki badań prowadzonych w innych krajach dotyczące motywów aktyw-
ności fizycznej osób dorosłych potwierdzają dominację motywów zdrowotno-
sprawnościowych [2, 11, 12]. W badaniach własnych motyw utrzymania i poprawy 
sprawności fizycznej zajmował najwyższą pozycję wśród respondentek. Ten mo-
tyw aktywności fizycznej wskazało 83,5% kobiet. Znaczenie sprawności fizycznej 
miało ogromne znaczenie dla osób uczestniczących w rekreacji fizycznej. 

Według innych badań najistotniejsze motywy aktywności fizycznej kobiet  
w wieku 65+ to zdrowie (77,3%), wypoczynek (40%), nawyk (17,5%), towarzystwo 
(13,6%), zalecenie lekarza (8,6%) [21]. 

Wyniki badań własnych potwierdzają ogólną tendencję, tzn. wzrost z wiekiem 
znaczenia motywów zdrowotnych. Nieco inaczej przedstawia się znaczenie moty-
wów sprawności fizycznej. Ich rola w motywacji do ćwiczeń fizycznych jest wyso-
ka, a jej spadek po 70. roku życia nie jest tak znaczny. Przyczyną tej różnicy jest 
z pewnością uprawianie ćwiczeń przez respondentki uczestniczące w badaniach, 
podczas gdy badania GUS obejmowały zarówno ćwiczące jak i niećwiczące osoby 
(kobiety aktywne fizycznie – sporadycznie lub raz w tygodniu – stanowiły około 
44%). Ujęte w badaniach własnych osoby cechowała przynależność do UTW. Czę-
sto uczęszczały na zajęcia od kilku lat. Uczestnicząc w wielu wykładach związanych 
ze zdrowiem, należy przyjąć, że takie kompleksowe oddziaływanie może wpływać 
także na ich motywację i uwrażliwienie na aspekty zdrowotno-sprawnościowe. 

Pomimo wyróżnienia dominujących sprawnościowo-zdrowotnych motywów 
nie można uznać, iż pojedyncze motywy decydowały o uczestnictwie w ćwicze-
niach. Należałoby raczej uznać, iż na podejmowanie aktywności fizycznej przez ko-
biety wpływało wiele motywów układających się w różne konfiguracje.
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Świadomość zagrożeń zdrowia miała niewątpliwie związek z motywami 
uczestnictwa w ćwiczeniach. Badane dostrzegały wśród czynników zagrażających 
zdrowiu sedenteryjny tryb życia, niedostatek snu i nadużywania leków. Te czynniki 
zwiększały swoje negatywne oddziaływanie wraz z wiekiem. 

W prognozach demograficznych w perspektywie 20 lat należy oczekiwać suk-
cesywnego wzrostu w polskim społeczeństwie świadomości znaczenia dobrego 
zdrowia [26]. Należy spodziewać się pozytywnych zmian w stanie zdrowia ludno-
ści (zwłaszcza wśród dzisiejszych 40–50-latków), wśród których propagowany jest 
zdrowy styl życia. 

Powtórzyć należy, że istnieje potrzeba upowszechniania i podtrzymywania 
aktywności fizycznej wśród osób dorosłych o różnej sprawności fizycznej i różnym 
stanie zdrowia, tworzenia programów ćwiczeń dostępnych dla kobiet w każdym 
wieku, w zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, zarówno aktywnych jak i czasowo oraz 
trwale zawodowo pasywnych, które mogłyby polepszyć zarysowujący się nieko-
rzystny obraz sprawności fizycznej i zdrowia wśród osób mniej zaangażowanych  
w uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych.

Wnioski

1. Aktywność fizyczną podejmują osoby wykształcone, znajdujące się w wyż-
szych kategoriach zawodowych, otrzymujące wsparcie ze strony najbliższych 
przyjaciół i znajomych oraz małżonka.

2. Podejmujące aktywność fizyczną mają – w porównaniu z rówieśniczkami – wyż-
szą samoocenę zdrowia i sprawności fizycznej. Różnice w samoocenie zdrowia 
są największe wśród kobiet po 70. roku życia, które częściej – w porównaniu  
z respondentkami w wieku 50–59 oraz 60–69 lat – oceniały je jako lepsze.

3. Uczestnictwo w ćwiczeniach kobiet w wieku 50+ było zdominowane motywa-
mi sprawnościowo-zdrowotnymi (możliwość utrzymania i doskonalenia spraw-
ności fizycznej, zdrowia oraz polepszenia samopoczucia psychofizycznego). 
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social aNd healTh-RelaTed deTeRmiNaNTs  
oF physical acTiviTy iN womeN oveR 50 yeaRs oF age

Summary

Keywords: physical activity, women aged 50+, health self-evaluation, physical fitness self-evaluation, friends’ physical activity

Physical activity is undertaken by women from the highest social and occupational cat-
egories, well-educated, with active professional careers, having a good financial situation 
and a favorable family and home situation. Physical activity of women over 50 years of age 
may be affected by their appreciation of its role in shaping health.

The aim of the study was to define social and health-related determinants of physical 
activity in women aged 50+.

The study included 91 women, aged from 50 to 83, attending classes at the University of 
the Third Age in Gorzow Wielkopolski and its vicinity. The subjects were divided into three 
groups: 50–59 years old, 60–69 years old and 70 and older. All women attended classes 1–2 
times a week. The diagnostic survey method was employed, with the use of the techniques 
of questionnaire, interview and participatory observation. For statistical analysis of the data 
collected the trait frequency and the independence χ2 test were used. 

The research revealed that physical activity is undertaken by well-educated individuals, 
belonging to the upperoccupational categories, receiving support from the closest friends 
and acquaintances as well as the spouse. Those who undertake physical activity have  
a higher self-evaluation of health and physical fitness as compared to their peers. Differ-
ences in health self-evaluation are greatest among women over 70 years of age, who more 
often, compared with the respondents aged 50–59 and 60–69, assessed it as better. Partici-
pation in exercises of women aged 50+ was dominated by motives related to fitness and 
health (possibility to maintain and improve their physical fitness and health, and improve 
their mental and physical well-being).


