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CEL Celem pracy jest ocena stanu odżywienia oraz zachowań zdrowotnych i jakości życia kobiet  

ćwiczących jogę jako jedną z form rekreacji fizycznej. 

MATERIAŁ I METODY Badaniami objęto grupę 68 kobiet w wieku od 30 - 59 lat, uczestniczących w 

regularnych zajęciach jogi, odbywających się w centrach fitness i klubach jogi na terenie województwa 

wielkopolskiego. Przeprowadzono je jednorazowo w okresie od maja do października 2013 roku a 

probantki  uczestniczyły w zajęciach, dwa razy w tygodniu przez 90 min przynajmniej od dwóch lub 

trzech lat. Grupę kontrolną stanowiło 75 kobiet, w porównywalnym wieku i niećwiczących 

systematycznie. Wszystkie kobiety deklarowały dobry stan zdrowia. Stan odżywienia oceniano 

wskaźnikiem BMI i WHR. Zachowania zdrowotne oceniano przy użyciu wystandaryzowanej 

pięciostopniowej skali Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) według Juczyńskiego. 

 

http://www.google.pl/url?url=http://ptnaaf.pl/?page_id=502&lang=pl&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bT_qU_TTC-KA4gTKkYGQDA&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=HfrT9146HEeFO9gVqH0v_A&usg=AFQjCNFQH2tT9-p7tuMLue6R7_7F5kenNQ


 

WYNIKI   

 

Tabela I Statystyki opisowe parametrów somatycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p< 0,05  - wartość istotna statystycznie;    - wartość średnia, SD- odchylenie standardowe, min.- minimum; max.- maksimum 

 

Parametry 

grupa badana                    

n = 68 

 grupa kontrolna                     

n = 75 
wartość p 

x ± SD                                                            

(min ; max) 

Wysokość ciała [cm] 
164,6±6,40                                                                    

(154  ; 180) 

165,6±5,59                                                                    

(153  ; 179) 
0,2139 

Masa ciała [kg] 
61,9±7,01                                                                    

(50  ; 80) 

63,3±7,89                                                                    

(50  ; 81) 
0,4188 

BMI [kg/m2] 
22,9±2,427                                                                    

(18,6  ; 28,52) 

23,12±2,825                                                                    

(18,82  ; 29,69) 
0,7648 

Obwód talii [cm] 
78,0±6,85                                                                    

(65  ; 93) 

76,6±8,192                                                                    

(59  ; 102) 
0,0501 

Obwód bioder [cm] 
100,0±6,211                                                                    

(90  ; 116) 

98,6±6,66                                                                    

(82  ; 112) 
0,1719 

WHR 
0,79±0,05                                                                    

(0,66  ; 0,92) 

0,78±0,057                                                                    

(0,67  ; 0,93) 
0,1046 



 

WYNIKI  

 

Tabela II Składowe Inwentarza Zachowań Zdrowotnych grupy badanej i kontrolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p< 0,05  - wartość istotna statystycznie 

 

 

 

Parametry 

grupa badana                    

n = 68 

 grupa kontrolna                     

n = 75 
wartość p 

x ± SD                                                            

(min ; max) 

Wskaźnik zachowań zdrowotnych 
90,2±12,74                                                                    

(62  ; 119) 

84,7±10,82                                                                    

(61  ; 103) 
0,0169 

Pozytywne nastawienie psychiczne 
3,82±0,681                                                                    

(2  ; 5) 

3,72±0,665                                                                    

(1,84  ; 5) 
0,4306 

Zachowania profilaktyczne 
3,76±0,639                                                                    

(2,17  ; 5) 

3,59±0,63                                                                    

(1,67  ; 4,84) 
0,1363 

Prawidłowe nawyki żywieniowe 
3,98±0,620                                                                    

(2,34  ; 5) 

3,53±0,696                                                                    

(1,67  ; 5) 
0,0001 

Praktyki zdrowotne 
3,49±0,675                                                                    

(1,67  ; 5) 

3,29±0,62                                                                    

(1,84  ; 4,67) 
0,1332 



 

 

 

       WNIOSKI 

 

 Badane grupy różniły się istotnie w zakresie ogólnego wskaźnika zachowań 

zdrowotnych 

 Wskaźnik zachowań zdrowotnych oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są istotnie 

wyższe w grupie kobiet uczestniczących w zajęciach jogi. Jednak na podstawie 

przeprowadzonych badań trudno stwierdzić, czy wpływ na to miały ćwiczenia 

jogi, czy grupę tę stanowiły kobiety bardziej dbające o swoje zdrowie. 

 


