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VPLIV PRILAGOJENEGA ALPSKEGA SMUČANJA NA VKLJUČEVANJE V DRUŽBO 

Nika Šuc 

IZVLEČEK 

Alpsko smučanje je eden izmed najbolj razširjenih in priljubljenih zimskih športov. Dostopen je širši 
množici ljudi, ki si pridobijo ustrezno gibalno znanje in smučarsko opremo. Prav tako pa je lahko 
odlična oblika druženja, povezovanja z drugimi, kakovostno preživet prosti čas in še marsikaj drugega. 

Namen diplomskega dela je predstaviti, kako vključevanje v prilagojeno športno dejavnost – alpsko 
smučanje – vpliva na zadovoljstvo z življenjem, samopodobo, športno identiteto in vključevanje v 
družbo oseb po poškodbi v primerjavi s posamezniki, ki se po poškodbi niso vključili ali se ne 
ukvarjajo redno s prilagojeno športno dejavnostjo. 

V raziskavi, kjer so bili zajeti slovenski rekreativni smučarji in kontrolna skupina, smo ugotovili, da so v 
nekaterih pogledih subjektivnega zadovoljstva z življenjem, samopodobo in športno identiteto 
statistično pomembne razlike med raziskovalno in kontrolno skupino. Vse razlike govorijo v prid 
osebam, ki so športno aktivne. Imajo boljšo samopodobo, so bolj zadovoljni v življenju in imajo 
izrazito višjo športno identiteto. Svoj prosti čas preživljajo v družbi družine ali prijateljev in ga 
kakovostno izkoriščajo. 

V anketnem vprašalniku smo poleg zbranih demografskih podatkov in stratifikacijskih značilnosti  
uporabili Dienerjevo lestvico subjektivnega zadovoljstva z življenjem, Tennessee lestvico za 
ugotavljanje samopodobe in vprašalnik za ugotavljanje športne identitete. 
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IMPACT OF ADAPTED ALPINE SKIING ON INTEGRATION INTO SOCIETY 
 
Nika Šuc 
 
ABSTRACT 
 
Alpine skiing is one of the most common and popular winter sports. It is accessible to the general 
crowd of people, who acquire adequate knowledge of physical ability and ski equipment. It also can 
be a great form of socializing, connecting with others, spend quality leisure time and much more. 
 
The purpose of the thesis is to present how the integration of adapted sports activities - alpine skiing 
impact on life satisfaction, self-esteem, sports identity and social integration of persons with physical 
disability against individuals who were not included or are not engaged regularly with adapted 
physical activity. 
 
The study, which covered Slovenian recreational adaptive alpine skiers and control group, we found 
that some aspects of subjective well being, self-esteem and sports identity are statistically significant 
between the research and the control group . All differences militate in favor of persons who are 
active in sports. They have better self-esteem, they are more satisfied with life and have a 
significantly higher sports identity. They spend their free time in the company of family or friends and 
take advantage of quality leisure time. 
 
In addition to the survey questionnaire, we collected demographic data and stratification 
characteristics, we used Diener scale of subjective life satisfaction, Tennessee scale for identifying 
self-esteem and a questionnaire to determine the identity of the sport.  
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1 UVOD 
Alpsko smučanje je eden izmed najbolj razširjenih in priljubljenih zimskih športov, smuča namreč 
preko štiristo tisoč ljudi, je del vzgojno-izobraževalnega programa, priljubljen rekreativni šport in 
hkrati tekmovalna panoga. Je zimski šport, ki je dostopen širši množici ljudi, ko si pridobijo ustrezno 
gibalno znanje in smučarsko opremo. Ko omenjamo gibalno znanje, se vprašamo – kaj pa osebe z 
gibalno oviranostjo, si tudi one lahko pridobijo znanja, ki bi jih pripeljala na zasnežene strmine?  

Različne motnje gibanja posameznikom narekujejo različen ritem življenja, ukvarjanja s športom, 
smučanja. Osebe z motnjami gibanja se odločijo za sedeče smučanje, če nimajo gibalnih zmožnosti za 
stoječe smučanje, pa čeprav prilagojeno, z dodatnimi pripomočki ali pomočjo učitelja smučanja. Tu je 
seveda pomembna tudi stopnja oviranosti, saj se te med sabo zelo razlikujejo. Poleg stopnje gibalne 
oviranosti pa sta ključnega pomena funkcionalnost in samostojnost osebe z gibalno oviranostjo. Tu 
gre za predhodno terapevtsko obravnavo, rehabilitacijski proces, osvajanje temeljnih dnevnih opravil, 
vzdrževanje in izboljševanje gibalnega stanja in nenazadnje za usvajanje športnih dejavnosti. S 
pravilnim izvajanjem vsakodnevnih opravil in ukvarjanjem s športom lahko osebe z gibalno 
oviranostjo vzdržujejo visoko stopnjo vzdržljivosti, imajo dobro ravnotežje, pomembno za  smučanje, 
hkrati pa imajo dovolj moči, da zmorejo biti športno dejavni.  

Poleg gibalnih zmožnosti sedečih smučarjev pa ne gre zanemariti psihološke in čustvene komponente 
osebnostnega razvoja. Mnogi, ki se odločijo za sedeče smučanje, niso še nikdar v življenju smučali, 
niso še izkusili take hitrosti, morda samostojnega premikanja skozi prostor, vožnje s sedežnico in 
podobno. Ravno zaradi tega težimo k popolnemu uspehu, pa čeprav morda z več pomoči ali drugim 
smučarskim pripomočkom. Pri sedečem smučanju gre tudi za obliko druženja – ko se osebe z gibalno 
oviranostjo enkrat naučijo smučati, gredo lahko na smučarske počitnice z družino ali prijatelji. Je 
oblika samopotrjevanja, to zmorem, znam. Hkrati pa je lahko dopolnilna naloga celostne obravnave 
ali rehabilitacije posameznika. 

Večina sedečih smučarjev ima diagnosticirano poškodbo hrbtenjače, nekaj jih je z amputacijami obeh 
okončin, stoječe smučarje invalide pa običajno zaznamuje amputacije ene okončine, bodisi 
podkolenske ali nadkolenske. Večina smučarjev je torej živela življenje, kot ga imenujemo, pred 
poškodbo in po poškodbi. Pogosto se uporablja izraz »ponovno rojstvo«, mnogi izmed oseb s 
poškodbo hrbtenjače ali amputacijo pa svoje ponovno rojstvo celo praznujejo. Vsaka poškodba, ki 
pusti trajne posledice, močno vpliva na življenje posameznika, od vsakega posameznika pa je 
odvisno, kako se bo s to spremembo soočil in kako bo živel svoje življenje. Naša ciljna skupina so 
športniki invalidi, ki so se po poškodbi odločili za rekreativno ukvarjanje s športom. 

Glede na naštete dejavnike nas zanima, zakaj so si osebe s poškodbo hrbtenjače ali amputacijo za 
svoj šport izbrale ravno smučanje, s katerimi športi se še ukvarjajo, kako je ukvarjanje s športom 
vplivalo na njihovo rehabilitacijo in socializacijo po poškodbi, ali se istovetijo z vlogo športnika in 
nenazdanje, kakšna je njihova samopodoba in zadovoljstvo z življenjem. 

Osebe s posebnimi potrebami imajo, prav tako kot vse ostale osebe, različne potrebe, želje in cilje, 
med katerimi je tudi potreba po športni dejavnosti. Psihofizično uveljavljanje skozi šport ima 
pozitivne vplive na fizične sposobnosti in zavedanje lastnega telesa, ohranjanje zdravja in boljšo 
regeneracijo motoričnih funkcij. Udejstvovanje s športom je eden najboljših načinov pridobivanja 
osebne potrditve, potrditve v družini in širši socialni okolici. Udejstvovanje v športu pripomore k 
redukciji anksioznosti in depresije, pri osebah s posebnimi potrebami pa dviguje samozavest in 
občutek lastne učinkovitosti. V skladu s tem imajo osebe s posebnimi potrebami, ki se ukvarjajo s 
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športom, bolj pozitivno zaznavanje svojega mentalnega in psihičnega zdravja, prav tako pa so 
izpostavljeni manjšemu tveganju za nastanek kroničnih bolezni (Eminović et al, 2009). 

Isti avtorji (Eminović et al, 2009) navajajo, da udejstvovanje s športno dejavnostjo zagotavlja 
možnosti širjenja socialne mreže, vključevanje v nove socialne mreže in pridobivanje pomembnih 
oseb v življenju posameznika. 

Zadovoljstvo z življenjem je subjektivno doživljanje, kako dobro, uspešno je naše življenje, definicija 
tega pa je odvisna od vsakega posameznika, od njegovih pričakovanj, ciljev, življenjske poti. Po 
poškodbi se življenje posameznika drastično spremeni, hkrati pa se spremenijo tudi cilji, želje in 
pričakovanja. Čeprav je človekovo zdravje in čimprejšnje funkcioniranje osebe po poškodbi v 
vsakdanjem življenju primarni cilj rehabilitacije, pa ne smemo zanemariti človekovih osebnih ciljev in 
pričakovanj. V prvi fazi rehabilitacije res zadovoljujemo osnovne potrebe po zdravju in opravljanju 
vsakdanjih življenjskih funkcij, vendar pa si osebe po poškodbi po dosegu le-teh želijo dosegati višje 
cilje in zadovoljevati višje potrebe, vse do samoaktualizacije. Z vzpostavljanjem življenja po poškodbi 
nazaj v domačem okolju in vzpostavljanjem socialne mreže pa imajo mnogi posamezniki velike 
težave, čeprav so na invalidskem vozičku lahko povsem samostojni. Pri doseganju ciljev in 
vzpostavljanju socialne mreže pa lahko odigra pomembno vlogo ravno športna dejavnost (Youngkhill 
& McCormick, 2004). 
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2   PREDMET IN PROBLEM 

2.1 ZGODOVINA SMUČANJA 

2.1.1 Razvoj alpskega smučanja na Slovenskem 
Slovenci smo alpski narod in smučanje je del slovenske kulture. Že od nekdaj je bilo smučanje zelo 
pomemben del slovenskega naroda in s ponosom lahko predstavimo širši javnosti bloško smučanje, 
pohorsko smučanje, uspešne dosežke v smučanju. Mogoče je vse to vplivalo tudi na to, da je danes 
smučanje v Sloveniji eden najbolj priljubljenih športov in načinov preživljanja prostega časa na snegu 
(Lešnik in Žvan, 2007). 

Alpski smučarji in smučarke danes smuči uporabljajo predvsem za orožje v boju s stotinkami. To 
današnje orožje je bilo včasih uporabno kot orodje. Prazgodovinski smučar je največkrat le hodil po 
snegu, včasih drsal ali celo nekaj korakov stekel. Kaj več mu niso dopuščale preproste smuči in 
stremena. Slovenci za to orodje nismo prevzeli skandinavskega imena ski, ampak smo jih poimenovali 
smuči, kar se je ohranilo vse do danes (Lešnik in Žvan, 2007). 

Smučanje na slovenskih tleh prvi omenja Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (28. 
poglavje IV. knjige) z opisi bloških smučarjev. Prvi na svetu omenja zavoje na smučeh. »Prav noben 
hrib jim ni prestrm, da se ne bi mogli podrsati navzdol, in če je še tako pogosto porasten z drevesi, 
kajti oni se zvijajo v vijugah navzdol kakor kača, kadar jim prete ovire.« Danes bloških smučarjev 
skoraj ni več, njihovo tehniko pa demonstrirajo smučarji, po starem Batagelj (Lešnik in Žvan, 2007). 

V preteklosti se je slovenska šola smučanja veliko spreminjala. Kar nekaj prelomnic se je zvrstilo od 
časa Rudolfa Badjure, ki velja za utemeljitelja šole smučanja na Slovenskem. Že leta 1914 je vodil prve 
smučarske tečaje, leta 1924 pa je v knjigi Smučar tudi prvi pri nas sistemsko obdelal in opisal tehniko 
takratnega smučanja (Lešnik in Žvan, 2007). Danes se lahko pohvalimo z zelo uspešnim delom 
slovenskih smučarskih šol, ki organizirajo posamezne tečaje za otroke, mladino in tudi starejše. Hkrati 
pa je pomembno, da so se nekatere organizacije odločile organizirati tudi tečaje smučanja za osebe s 
posebnimi potrebami. 

2.1.2 Razvoj prilagojenega alpskega smučanja 
Prilagojeno alpsko smučanje ima veliko oblik, vsaka med njimi ima svoje posebnosti. Začetki 
prilagojenega alpskega smučanja imajo vsak svojo pot, vendar pa je razvoj enega vplival na razvoj 
nadaljnjih smernic. Po ustnih izročilih lahko predvidevamo, da so bili prvi začetki postavljeni v Švici, 
kjer so vojni invalidi po 2. svetovni vojni začeli iskati rešitve, kako priti nazaj na smuči po amputaciji 
spodnjega uda. Leta 1942 je Nemec Franz Wendel prvi uspešno predstavil in nastopil na smučarskem 
tekmovanju kot gibalno ovirana oseba. Izmislil si je prve bergle, na katere je pritrdil dve majhni 
smučki – predhodnik današnjih stabilizatorjev, in bil tako prepoznaven po svojem značilnem puščanju 
treh sledi v snegu. Priljubljenost prilagojenega alpskega smučanja se je hitro širila tudi izven Evrope v 
Severno Ameriko. Leta 1950 so v avstrijskem Salzburgu že imeli prvo šolo smučanja za osebe po 
amputaciji. Šole smučanja so se kmalu začele povezovati tudi z rehabilitacijskimi centri, kjer so se 
zdravile osebe po amputaciji. Tako so ekipo kmalu sestavljali smučarji, učitelji smučanja, pa tudi 
zdravniki in protetiki, ki so želeli optimizirati tehniko smučanja. Leta 1960 je avstrijsko podjetje razvilo 
stabilizatorje, kot jih poznamo še danes. To so stabilizatorji z vzvodom, ki lahko smuči pripete na 
berglo postavijo v pokončni položaj, da služijo kot opora smučarju, ali pa jih spustijo na drsno 
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ploskev. Leta 1962 je bila v ZDA ustanovljena Nacionalna zveza amputiranih smučarjev (National 
Amputee Skiers' Association) (O'Leary, 1994). 

Tekmovanja v prilagojenem smučanju so se skladno z razvojem začela pri smučarjih z amputacijo. 
Prvo svetovno prvenstvo, ki so ga organizirali Francozi, se je zgodilo že leta 1974. V naslednjih letih so 
izmenično potekala tekmovanja v Evropi in ZDA. Po predstavitvi prilagojenih športov na letnih 
paraolimpijskih igrah so smučarji želeli uvesti tudi zimske paraolimpijske igre ter registrirati 
prilagojeno smučanje v olimpijsko panogo. Prvo prilagojeno smučanje se je odvijalo prav na 
Olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984, vendar takrat še demonstrativno. Od takrat dalje pa so 
smučarske discipline amputiranih, slepih in sedečih smučarjev enake kot za smučarje brez oviranosti 
(O'Leary, 1994). 

2.1.3 Razvoj sedečega smučanja 
Sedeče smučanje se je začelo razvijati šele v  80. letih. Prvi so poizkusili v Evropi. Prvi pripomoček za 
sedeče smučarje je bil tako imenovani pulk, ki so ga smučarji tekači vlekli za seboj. Iz tega se je razvil 
prvi pripomoček za sedeče smučanje v obliki kajaka, še vedno brez smuči, vendar z dobro drsno 
ploskvijo. Poleg plastične školjke, v kateri je bil smučar privezan, je uporabljal še dvoje krajših 
stabilizatorjev. Nujno pa je bilo potrebno spremstvo stoječega smučarja, z vajetmi za kontrolo hitrosti 
(O'Leary, 1994).  

 

Slika 1: Prvi pripomočki za sedeče smučanje (O'Leary, 1994) 

 

Slika 2: Nameščanje v »pulk« (O'Leary, 1994) 

Leta 1982 je Peter Axelson prvič predstavil monoski, še danes najbolj priljubljen, uporabljan in 
učinkovit pripomoček za sedeče smučanje. Monoski je dopuščal boljše manevriranje smučarja po 
progi (O'Leary, 1994).  
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Slika 3: Prvi monoski (O'Leary, 1994) 

2.1.4 Razvoj prilagojenega alpskega smučanja na Slovenskem 
Na Slovenskem lahko o začetkih prilagojenega alpskega smučanja govorimo v 70. letih prejšnjega 
stoletja, ko je Sonček – Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, organiziralo prvo prilagojeno alpsko 
šolo smučanja za otroke in mladostnike z motnjami v gibalnem razvoju pod vodstvom dr. Tatjane 
Dolenc Veličkovič in njenega terapevtskega tima. Hkrati so se takrat pojavljali tudi že posamezniki po 
amputaciji, ki so hodili na izobraževanja v tujino in bili na slovenskih smučiščih bolj osamljeni primeri. 
Sicer se je nekdanja Jugoslavija zelo hitro pridružila državam, ki so bile naklonjene prilagojenemu 
alpskemu smučanju, in podpirala razvoj. Kot smo lahko videli, so se prav v Sarajevu leta 1984 prvič 
predstavili smučarji invalidi na Olimpijskih igrah ter na naslednjih že tekmovali (Šuc, 2011).  

Pri nas so se sedeči smučarji prvič pojavili v 90. letih, prav z monoskijem. Na izobraževanja so hodili v 
tujino, Francijo in Avstrijo, ter si tam tudi priskrbeli lastno opremo. Glede na dejavnosti slovenskih 
društev pa se vsako leto bolj razvijamo in imamo vse več pripomočkov za različne okvare, prav tako 
pa se lahko pohvalimo z vse več učitelji sedečega smučanja. Prvi slovenski tekmovalec je bil Žiga 
Breznik, sledi pa mu Gal Jakič. Poleg tekmovalcev je seveda še veliko rekreativcev, ki smučajo za 
lastno veselje. V zadnjih letih pa smo začeli razvijati sedeče smučanje ne le za paraplegike, temveč 
tudi za osebe s cerebralno paralizo, ki potrebujejo malo drugačen pristop glede na svoje zmožnosti. 
Tudi tukaj je prednjačil Sonček – Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, ki je v Slovenijo pripeljal 
prvi bi-ski. Poleg tega še vedno vsako leto organizira več šol smučanja za osebe s posebnimi 
potrebami. Smučarsko društvo Albatros in Zveza paraplegikov pa že od leta 2006 organizirata 
smučarski tabor, kjer imajo možnost poskusiti in se naučiti sedečega smučanja osebe po poškodbi 
hrbtenjače. Vsako leto poteka državno tekmovanje v prilagojenem smučanju, kjer merijo moči tudi 
sedeči smučarji (Šuc, 2011). 

2.2 PRILAGOJENO ALPSKO SMUČANJE 
Smučanje sodi med kompleksne športne panoge, zato se je treba nanj tudi načrtno pripravljati in ga 
načrtovati. 

Različne motnje gibanja posameznikom narekujejo različen ritem življenja, ukvarjanja s športom, 
smučanja. Osebe z motnjami gibanja se odločijo za prilagojeno smučanje, če nimajo gibalnih 
zmožnosti za običajno alpsko smučanje, pa čeprav prilagojeno, z dodatnimi pripomočki ali pomočjo 
učitelja smučanja. Med prilagojene smučarje štejemo osebe s cerebralno paralizo, osebe po poškodbi 
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hrbtenjače in osebe z amputacijo. Tu je seveda pomembna tudi stopnja oviranosti, saj se te med 
seboj zelo razlikujejo. Poleg stopnje gibalne oviranosti pa sta ključnega pomena funkcionalnost in 
samostojnost osebe z gibalno oviranostjo. Tu gre za predhodno terapevtsko obravnavo, 
rehabilitacijski proces, osvajanje temeljnih dnevnih opravil, vzdrževanje in izboljševanje gibalnega 
stanja in nenazadnje za usvajanje športnih dejavnosti. S pravilnim izvajanjem vsakodnevnih opravil in 
ukvarjanjem s športom lahko osebe z gibalno oviranostjo vzdržujejo visoko stopnjo vzdržljivosti, 
imajo dobro ravnotežje, pomembno za sedeče smučanje, hkrati pa imajo dovolj moči, da zmorejo biti 
športno dejavni (Šuc, 2011).   

Prav tako kot motnje gibanja pa se razlikujejo tudi smučarski pripomočki. Osebam z gibalno 
oviranostjo nudijo različne možnosti uporabe, kvalitete smučanja, sposobnosti samostojnega 
smučanja, optimiziranja tehnike, doseganja vrhunskih rezultatov v tekmovalnem smučanju ter 
ekstremnih podvigov. Proizvajalci smučarskih pripomočkov za sedeče smučanje so iznašli različne 
vrste pripomočkov in tako omogočili vsem osebam z motnjami gibanja smučanje. Nekaterim 
samostojno, drugim vodeno. Prav vse osebe se imajo možnost spustiti po zasneženih pobočjih. 
Nekateri se bodo za tovrstne podvige morali odpraviti v sosednje države, saj vseh smučarskih 
pripomočkov pri nas še nimamo, za izposojo pa so na voljo le nekateri. Prav tako pa obstajajo 
vrhunski pripomočki za stoječe smučanje. Glede na višino amputacije se uporablja posebej 
prilagojena proteza, ki ima boljšo dinamiko kot navadna, poleg tega pa veliko smučarjev uporablja 
tudi stabilizatorje pri stoječem smučanju. Osebe z nadkolensko amputacijo jih uporabljajo skupaj s 
protezo, nekateri smučarji pa uporabljajo samo stabilizatorje brez proteze in tako smučajo po eni 
nogi (Šuc, 2011). 

Ker pa ne gre zgolj za dober pripomoček ali stopnjo oviranosti, temveč tudi za smučarsko znanje, so 
na tem mestu ključni tudi učitelji smučanja, ki s svojim znanjem omogočijo učenje smučanja gibalno 
oviranim. Učitelji prilagojenega smučanja morajo biti ne le dobri smučarji in pedagogi, poznati morajo 
tudi značilnosti in kontraindikacije gibalnih motenj, proces rehabilitacije, seznanjeni morajo biti z 
drugimi obravnavami, povezati morajo zmožnosti osebe z izbiro pripomočka in znati prilagoditi 
pripomoček vsakemu posamezniku. Pogosto pa učitelji smučanja niso le to, saj s smučarjem 
invalidom sodelujejo tudi na drugih področjih, poleg tega pa morajo sodelovati tudi z ostalimi 
osebami v smučarjevem vsakdanu (Šuc, 2011). 

Poleg gibalnih zmožnosti smučarjev invalidov pa ne gre zanemariti psihološke in čustvene 
komponente osebnostnega razvoja. Mnogi, ki se odločijo za prilagojeno alpsko smučanje, niso še 
nikdar v življenju smučali, niso še izkusili take hitrosti, morda samostojnega premikanja skozi prostor, 
vožnje s sedežnico in podobno. Ravno zaradi tega težimo k popolnemu uspehu, pa čeprav morda z 
več pomoči ali drugim smučarskim pripomočkom. Pri prilagojenem alpskem smučanju gre tudi za 
obliko druženja, ko se namreč osebe z gibalno oviranostjo enkrat naučijo smučati, gredo lahko na 
smučarske počitnice z družino ali prijatelji. Je oblika samopotrjevanja, to zmorem, znam. Hkrati pa je 
lahko dopolnilna naloga celostne obravnave ali rehabilitacije posameznika (Šuc, 2011). 

Razvoja prilagojenega alpskega smučanja pa se zavedajo tudi na smučiščih, kjer se seznanjajo z 
novimi oblikami smučanja. Vse več je parkirnih mest, prilagojenih dostopov na smučišča, osebja, ki 
pozna sedeče smučanje in je vedno pripravljeno pomagati, cenovnih ugodnosti in infrastrukture 
vlečnic in sedežnic, primernih za smučarje invalide (Šuc, 2011). 
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2.2.1 Sedeče smučanje 
Sedeče smučanje se je v svetu začelo uveljavljati v 80. letih, medtem ko se je pri nas začelo razvijati v 
zadnjem desetletju. Razvoj sedečega smučanja je bil postopen in še traja, saj proizvajalci 
pripomočkov izdelujejo vse boljše smučarske pripomočke. V Sloveniji imamo danes okoli 20 
smučarskih pripomočkov za sedeče smučanje, večinoma so v zasebni lasti, nekaj pa jih posedujejo 
različna društva za cerebralno paralizo. 

Vse več oseb s poškodbo hrbtenjače se odloča za prilagojeno izvajanje športne dejavnosti, mnogi 
izmed njih pa izberejo ravno sedeče smučanje. Gre za specifično gibanje po zasneženih strminah s 
pomočjo ustreznega pripomočka in po potrebi s spremljevalcem. Za vrhunske sedeče smučarje 
praktično ni terena, ki ga ne bi zmogli presmučati (Šuc, 2011).  

2.2.2 Stoječe smučanje 
Ko govorimo o stoječem prilagojenem alpskem smučanju, lahko le-to razdelimo na več kategorij. 
Govorimo lahko o smučarjih s cerebralno paralizo, slepih smučarjih, gluhih smučarjih, v diplomski 
nalogi pa se bomo osredotočili na stoječe smučarje z amputacijo, bodisi nadkolensko, bodisi 
podkolensko, saj nas zanima stanje po poškodbi. Smučarji, ki imajo amputirani obe spodnji okončini, 
spadajo med sedeče smučarje. Smučarji z amputacijo lahko uporabljajo proteze različnih vrst in 
karakteristik, glede na obremenitve pri smučanju pa mora biti proteza iz vrhunskih materialov, 
prilagojena vsakemu posamezniku in odzivna na gibe smučarja. Poznamo tudi smučarje, ki smučajo 
brez proteze in namesto tega uporabljajo stabilizatorje (Šuc, 2011). 

2.3 POŠKODBE HRBTENJAČE 
Strokovnjaki uporabljajo ime centralni živčni sistem. Ime predstavlja možgane in 
hrbtenjačo. Oba organa živčevja sta zaščitena s kostjo; možgani z lobanjo, 
hrbtenjača s hrbtenico. Lobanja je s hrbtenico zelo čvrsto povezana z odprtino, 
v kateri leži del hrbtenjače. Ta je pravzaprav podaljšek možganov, saj jo prav 
tako sestavlja sivina (živčne celice – nevroni) in belina (živčne niti, živci – 
aksoni). Velika večina živčnih celic leži v možganih, manj v hrbtenjači. Ena živčna 
celica se razteza od možganske skorje do organa, ki ga oživčuje (dolžina 2 
metra) ali do druge živčne celice v možganih, hrbtenjači ali ponekod ob organih. 
Razlika v zgradbi med možgani in hrbtenjačo je v legi sivine, ki je pri možganih 
na površini (možganska skorja) in le deloma v globini (možganska jedra), pri 
hrbtenjači, ki se začne že v lobanji, pa v sredini (Hall in Hill, 1996).  

Hrbtenjačo ščitijo vretenca, ki sestavljajo hrbtenico. Hrbtenico ovijajo mišice in 
povezujejo vezivni trakovi (ligamenti). Hrbtenjača leži v hrbteničnem 
(spinalnem) kanalu, ki ga tvorijo vretenca. S prednje strani jo obdaja vretenčevo 
telo, z zadnje pa kostni obroč, iz katerega štrlita pri strani sklepna dela med 
vretenci in zadaj trnasti nastavek. Glavna območja so: 

• vratni (cervikalni) del: 7 vratnih vretenc in 8 vratnih živcev, 

• prsni (torakalni) del: 12 prsnih vretenc in 12 prsnih živcev, 

• ledveni (lumbalni) del: 5 ledvenih vretenc in 5 ledvenih živcev, 

Slika 4: Vretenca hrbtenice (Hall in Hill, 1996) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray_111_-_Vertebral_column-coloured.png
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• križnični (sakralni) del: 5 križničnih vretenc, ki so zrasli v eno kost (križnico), in 5 križničnih 
živcev, 

• repni (kokcigealni) del: 1–3 kokcigealnih vretenc in 1–3 kokcigealnih živcev (Hall in Hill, 
1996). 

Hrbtenjača je krajša od hrbtenice. Konča se približno v višini prvega ledvenega vretenca (L1) tako, da 
se vretenasto zoži (conus medullaris). Hrbtenjačni živci izstopajo pod vretenci zadaj ob strani 
vretenčevega telesa. Živci, ki izstopajo pod vretencem L1 in ležijo v hrbteničnem kanalu, se imenujejo 
»konjski rep« (cauda equina) (Hall in Hill, 1996). 

Iz hrbtenjače izhaja 31 parov hrbtenjačnih živcev, ki oživčujejo vso kožo in sluznico na površini telesa 
in vse mišice za gibanje okostja. Prevajajo ukaze iz možganov in hrbtenjače k mišicam, da izvajajo gibe 
(motorični živci) in podatke o občutkih pri dotiku, toploti, bolečini, vibracijah in položaju okončin 
(senzorični živci) iz površine telesa in organov, ki jih oživčujejo motorični živci, k možganom (Hall in 
Hill, 1996). 

Z zlomom hrbtenice in premikom vretenc, ki stisnejo hrbtenjačo, krvavitvijo ali oteklino pri zlomu 
hrbtenice, zamašitvijo žil, ki prehranjujejo hrbtenjačo, vnetjem hrbtenjače, rastjo tumorjev, ki 
uničujejo hrbtenjačo z vraščanjem, ali pritiskom, nevrološkim obolenjem, ki prizadene hrbtenjačo, je 
motena ali prekinjena povezava med živčnimi centri in organi v telesu (Hall in Hill, 1996). 

Če se poškoduje hrbtenjača v vratnem predelu, nastopi tetraplegija, oslabelost ali negibljivost vseh 
štirih okončin (rok in nog). Če je poškodba nižje, nastopi paraplegija, oslabelost ali negibljivost 
spodnjih okončin (samo nog). Poškodba vretenca se večinoma razlikuje od mesta okvare oživčenja. 
Prizadetost mišic in gibljivosti je odvisna od obsega poškodbe hrbtenjače. Če pride do popolne 
prekinitve, hotnih gibov ni mogoče napraviti, občutki so ugasli, večinoma pa nastopijo krči mišic pri 
draženju zaradi ohranjenih živčnih celic v hrbtenjači pod poškodbo. Kadar so okvarjene živčne celice, 
ki oživčujejo gibanje mišic na okončinah, postanejo mišice ohlapne (flakcidne). Pri delnih okvarah 
živčnih celic so deloma ohranjeni občutki, včasih pa tudi hoteno gibanje (Hall in Hill, 1996).   

Poleg živčnega sistema, ki uravnava hoteno gibanje, ima telo tudi živčni sistem, ki od nas pretežno 
neodvisno uravnava delovanje notranjih organov in žlez (solzenje, izločanje sline, ostritev vida, 
gibanje črevesja, bitje srca, uravnavanje krvnega tlaka, delovanje sečnega mehurja in zapiralke, izliv 
semena). Imenujemo ga avtonomni živčni sistem in ga delimo na simpatično in parasimpatično. V 
telesu si večinoma nasprotujeta, vendar tudi vzdržujeta ravnovesje. Simpatični živčni sistem nas 
pripravi na nenadne odzive, kot so boj, beg ali strah. Da se lahko telo hitro odzove, se krvni tlak 
poveča, srce hitreje bije, zenici se razširita. Parasimpatični živčni sistem nas pomiri. Krvni tlak se zniža, 
bitje srca upočasni, zenici se zožita. Centra za parasimpatik ležita v hrbtenjači visoko, pod možgani in 
v križničnih oddelkih (drugi do četrti) hrbtenjače, center za simpatik pa v prsno-ledvenem delu (deseti 
prsni do prvi ledveni) in v pomožnih centrih (obhrbteničnih skupkih živčnih celic – paravertebralni 
gangliji). Živci spodnjega parasimpatičnega centra in simpatičnega centra se prepletajo pred 
hrbtenico in žilami in potujejo k črevesju, sečilom in spolovilom (Hall in Hill, 1996). 

2.3.1 Kaj se zgodi po okvari hrbtenjače? 
Hrbtenjača se lahko okvari na kateremkoli delu vzdolž hrbtenice. Na splošno velja: višja kot je okvara, 
večja je funkcionalna izguba. Deli telesa, ki so nad  okvaro, delujejo normalno. Deli telesa, ki so pod  
okvaro hrbtenjače, ne delujejo normalno. Sporočila po živcih pod okvaro ne dosežejo več možganov, 
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ker je prevajanje po hrbtenjači okvarjeno, in možgani ne morejo dati pravega ukaza. Okvara 
hrbtenjače tudi prepreči pravilno delovanje avtonomnega živčnega sistema, saj možgani nimajo več 
vpliva nanj. Lahko se pojavijo spremembe krvnega tlaka, telesne temperature, delovanja prebavil, 
spolovil, rodil in sečnega mehurja. Ker možgani vzdržujejo ravnovesje med parasimpatikom in 
simpatikom, okvara hrbtenjače prepreči povezavo med njunimi centri ali deli centrov in možgani, kar 
povzroči avtonomno dis- ali hiperrefleksijo (neuravnovešeno delovanje parasimpatika in simpatika) 
(Neuman, 1984). 

2.3.2 Refleksi 
Nekateri dražljaji sami sprožijo gibe mišic brez delovanja možganov. To je refleks. Hrbtenjača ima 
običajno refleksno delovanje, na katerega vplivajo možgani, niso pa potrebni za refleksno delovanje. 
Hrbtenjača je samostojna ali avtonomna. Večina bolnikov z okvaro hrbtenjače ima pod mestom 
okvare normalno, zdravo hrbtenjačo. Na reflekse iz tega dela možgani nimajo več vpliva (pomirjanja, 
zadrževanja), zato so povečani in pretirani ter povzročajo krče (spazme) (Zveza paraplegikov 
Slovenije, 2011). 

O popolni okvari hrbtenjače govorimo takrat, ko ni nikakršnega hotnega gibanja ali občutkov pod 
mestom okvare. Pri nepopolni okvari je ohranjeno nekaj hotnega gibanja ali občutkov. 

Okvara hrbtenjače lahko povzroči eno ali vse od naštetih: 

• ohromelost hotnih mišic; 

• izgubo občutkov (dotik, bolečina, temperatura, lega, vibracija, globok pritisk); 

• spremembe načina dihanja in kapacitete pljuč; 

• nenormalno delovanje avtonomnega živčnega sistema, kar lahko prizadene pulz, krvni tlak, 
telesno temperaturo, znojenje, delovanje debelega črevesja in sečnega mehurja, izločanje 
žlez in spolno funkcijo. 

Ker ni enotne poškodbe hrbtenjače, so pri vsakem posamezniku posledice okvare različne, tako da ni 
mogoče primerjati med seboj ne višine okvare ne mehanizma, ki je okvaro povzročil (Zveza 
paraplegikov Slovenije, 2011). 

2.3.3 Klasifikacija 
Obravnava poškodb hrbtenjače se začne z imobilizacijo hrbtenice in kontrolo vnetja, da ne pride do 
nadaljnjih poškodb. Nadaljnja obravnava pa je odvisna od mesta in obsega poškodbe. V večini 
primerov poškodba hrbtenjače zahteva rehabilitacijo in terapijo. 

Poškodbe hrbtenjače imajo lahko več različnih vzrokov. Med najbolj pogoste sodijo poškodbe kot 
posledice prometnih nesreč, padcev, športnih poškodb ali nasilja (Zveza paraplegikov Slovenije, 
2011).  

Klasifikacija: 

ASIA definira mednarodno klasifikacijo, ki temelji na živčnih odzivih, dotikih, vbodih, testiranih na 
vsakem dermatomu, ter moč desetih ključnih mišic na vsaki strani telesa, med drugim fleksijo kolka 
(L2), skomig z rameni (C4), fleksijo komolca (C5), ekstenzijo zapestja (C6), ekstenzijo komolca (C7). 
Poškodba hrbtenjače je klasificirana na pet kategorij po mednarodnem sistemu: 
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• indicira popolno poškodbo hrbtenjače, kjer ni ohranjena niti senzorična niti motorična 
funkcija v sakralnem segmentu S4-S5, 

• indicira nepopolno poškodbo hrbtenjače, kjer je ohranjena senzorna funkcija pod poškodbo 
hrbtenjače, medtem ko motorična ni; v obsegu sakralnega dela S4-S5, 

• indicira nepopolno poškodbo hrbtenjače, kjer je ohranjena motorična funkcija pod ravnjo 
poškodbe; polovica ključnih mišic pod nevrološko ravnjo je sposobna aktivnega gibanja v 
vseh smereh proti gravitaciji, 

• navaja nepopolne poškodbe hrbtenjače, kjer je motorična funkcija ohranjena pod nevrološko 
ravnjo poškodbe, in vsaj polovica ključnih mišic je v razredu 3 ali več, 

• navaja normalno stanje, kjer je ohranjena tako motorična kot senzorna funkcija. Kljub 
poškodbi in nevrološkemu deficitu lahko bolnik občuti in se giblje  v polni meri (Zveza 
paraplegikov Slovenije, 2011).  

2.3.4 Znaki in simptomi 

Tabela 1: Funkcije in nivo hrbtenjače po segmentih (Zveza paraplegikov Slovenije, 2011) 
Funkcija in nivo hrbtenjače po segmentih 
Nivo Funkcija 
C1-C6 Fleksorji vratu 
C1-T1 Ekstenzorji vratu 
C3, C4, C5 Oskrbovanje diafragme (predvsem C4) 
C5,C6 Gibanje v ramenih, vzročenje, fleksija komolca, supinacija roke 
C6, C7 Ekstenzija komolca in zapestja, pronacija zapestja 
C7, T1 Fleksija zapestja 
T1-T6 Medrebrne mišice in trup nad pasom 
T7-L1 Trebušne mišice 
L1, L2, L3, L4 Upogib stegna 
L2, L3, L4 Addukcija stegna 
L4, L5, S1 Abdukcija stegna 
L5, S1, S2 Ekstenzija noge v boku (gluteus maximus) 
L2, L3, L4 Ekstenzija noge v kolenu (qadriceps femoris) 
L4, L5, S1, S2 Fleksija noge v kolenu (hamstringi) 
L4, L5, S1 Dorzalna fleksija stopala (tibialis anterior) 
L4, L5, S1 Ekstenzija prstov na nogah 
L5, S1, S2 Plantarna fleksija stopala 
L5, S1, S2 Fleksija prstov na nogah 

2.3.5 Telesne posledice in poškodbe 
Poškodba hrbtenjače se običajno kaže v začasnih ali stalnih simptomih in v delnih ali popolnih 
okvarah ali izpadih funkcij. Pri nepopolni okvari ali leziji nekatere motorične ali senzorične funkcije 
pod krajem poškodbe niso prizadete, medtem ko so motorične in senzorične funkcije od poškodbe 
navzdol pri popolni poškodbi povsem izgubijo. Zato se lahko preostale ali rezidualne funkcije pri dveh 
posameznikih, ki sta poškodovana na isti ravni hrbtenice, zelo različno ohranijo, če ima prvi popolno, 
drugi pa nepopolno okvaro (Neuman, 1984). 

Preostale motorične in senzorične funkcije so odvisne od tega, na katerem predelu ali višini hrbtenice 
je poškodba. Poškodbe, ki nastanejo na vratni ali cervikalni ravni hrbtenjače, imajo za posledico 
tetraplegijo (če so popolne) in tetraparezo (če so nepopolne). Poškodbe, ki nastanejo na prsni 
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(torakalni), ledveni (lumbalni), križni (sakralni) ravni hrbtnega mozga, imajo za posledico paraplegijo 
oz. paraparezo, če so nepopolne (Neuman, 1984). 

2.3.6 Motorične okvare 
Poškodbe hrbtenice v vratnih vretencih imenujemo tetraplegija ali kvadriplegija, ker so prizadete vse 
štiri okončine. Koliko funkcij ostane neprizadetih, je odvisno od vratne ravni poškodbe. Pri okvarah na 
ravneh C1 in C2 so prizadete vse motorične funkcije od glave navzdol, onemogočeno je tudi dihanje 
brez respiratorja. Tako prizadeti bodo močno odvisni od pomoči drugih, samostojne funkcije bodo v 
glavnem omejene na mimiko obraza in funkcije obraznih mišic (Neuman, 1984). 

Zlom hrbtenice na ravni C3 ima za posledico ohromelost od vratu navzdol, ramenske mišice pa lahko 
ostanejo vsaj delno neprizadete. Tako prizadet človek lahko diha s pomočjo respiratorja, pri večini 
drugih dejavnosti pa mu morajo v akutni posttravmatski dobi pomagati negovalci. Ljudje s poškodbo 
hrbtenjače pri C3 (ali višje) običajno uporabljajo električni invalidski voziček, ki ga vodijo z gibi glave 
in ramenskimi gibi, opremljeni pa so s prenosnim respiratorjem (Neuman, 1984). 

Samostojno dihanje pri poškodbi na C4 je možno, vendar sta zgornji okončini paralizirani in je skoraj 
pri vseh dejavnostih potrebna pomoč (Neuman, 1984). 

Ljudje s poškodbo na stopnji C5 lahko uporabljajo ramenske sklepe in bicepse, kar omogoča nekaj 
gibljivosti zgornjega dela rok. Manšete in opornice izboljšajo funkcije rok in zapestij, za premikanje pa 
kljub temu potrebujejo električni invalidski voziček (Neuman, 1984). 

Pri poškodbah na C6 je možna potencialna neodvisnost v gibanju. Ker lahko tako poškodovan človek 
krči in steguje zapestje, se lahko samostojno namešča v voziček in se presede iz njega, zmore pa tudi 
številne druge dejavnosti. Vendar s prsti ne more gibati. Usposabljanje terja veliko časa in intenzivnih 
naporov. Tako poškodovan človek ne potrebuje električnega invalidskega vozička in lahko vozi avto, 
ustrezno preurejen za ročno upravljanje (Neuman, 1984). 

Poškodba pri C7 nedvomno dopušča osebno neodvisnost, čeprav je gibljivost prstov prizadeta. 
Osamosvojitev terja čas in moči, toda ni nedosegljiv cilj. Pri C8 so funkcije prstov vsaj delno 
ohranjene, osebna neodvisnost je zagotovljena, če se poškodovani dovolj potrudi (Neuman, 1984). 

Poškodba ali zlom hrbtenice na prsnem, ledvenem ali križnem delu hrbtenice ima za posledico 
paraplegijo, ohromelost od pasu navzdol ali spodnjih okončin oz. nižje od mesta poškodbe. Poškodbe 
med T1 in T8 povzročijo paralizo prsnih mišic in mišic trupa, trebušnih mišic in mišičja nog. Zato sta 
ravnotežje in stabilnost trupa temeljni problem in vse funkcije je treba obvladati s pomočjo ramen, 
rok zapestij in dlani. Tako poškodovanim ljudem je mehanični invalidski voziček na ročni pogon 
glavno transportno sredstvo. Vse dejavnosti pa lahko samostojno opravljajo (Neuman, 1984). 

Poškodba ali zlom pri T9 (in nižje) pripelje do okvar funkcij kolkov in nog. Človek se lahko premika s 
pomočjo opornic in bergel, če je poškodba v ledvenem predelu, čeprav terja hoja hude napore. 
Večinoma uporabljajo invalidski voziček. Okvare v križnem predelu dopuščajo hojo, morda s krajšimi 
opornicami in sprehajalno palico (Neuman, 1984). 

2.3.7 Senzorične okvare 
Pri popolnih poškodbah senzorični izpadi približno pokrivajo področje motoričnih izpadov, čeprav so 
senzorične in motorične živčne poti različne. Izguba občutka za dotik, toploto, bolečino in položaj se 
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pojavijo od kraja poškodbe navzdol. Pomemben je funkcionalni pomen teh izgub, saj se človek lahko 
poškoduje na omrtvičenem delu telesa, na da bi se tega zavedal. Tako se na primer lahko opeče s 
prevročo vodo v kadi, pozimi pa mora biti previden, da ne dobi ozeblin, saj ga temperatura kože na to 
ne opomni. Bolečina je opozorilno znamenje, da je nekaj narobe. Zato je odsotnost občutka za 
bolečino bolj nevarnost kot prednost. Izguba občutka za dotik skupaj z odsotnostjo občutka za 
bolečino je nesrečna kombinacija, ki ustvarja pri človeku s poškodbo hrbtenjače pogoje za razvoj 
preležanin (Neuman, 1984). 

Prilagajanje in spreminjanje položaja telesnih delov sta pri neprizadetem človeku refleksna. Tako se 
pritisk avtomatsko porazdeli na površini telesa. Človek s poškodbo hrbtenjače pa ne čuti neudobja, ki 
bi ga opomnilo, naj spremeni položaj. Zato so preležanine ena najpogostejših komplikacij pri 
poškodbi hrbtenjače. Preležanine zajemajo večje ali manjše predele kože in tkiva pod njo zaradi 
nenehnega pritiska na istem mestu, kar preprečuje normalen krvni obtok. Te »mokro cvetoče« rane 
se najraje pojavljajo na izpostavljenih mestih, kjer koža pokriva kosti, npr. na hrbtu, kolkih, komolcih  
ali petah (Neuman, 1984). 

Preležanine dosti lažje preprečujemo kakor zdravimo. Človeka s poškodovano hrbtenjačo moramo 
naučiti skrbne, stalne in dosledne nege kože in gibov, ki zmanjšujejo možnost teh komplikacij. Kadar 
pa preležanina že nastane, je zdravljenje običajno dolgo in mučno, saj se rana zlepa noče zaceliti. 
Pritisk na rano moramo preprečiti, kar pa zelo oteži dnevne dejavnosti človeka (Neuman, 1984). 

Prej ko slej si človek s poškodbo hrbtenjače najuspešneje in domala samo tako zdravi preležanine, da 
se vsakih nekaj deset minut avtomatsko premakne, se dvigne na vozičku in prenese težišče drugam, 
morda celo vstane s pomočjo in se posveča invalidskemu športu (Neuman, 1984). 

2.4 AMPUTACIJE 
Rehabilitacija ljudi po amputaciji se začne z operacijo in konča s ponovno vrnitvijo posameznika v 
družbo. Izid in uspeh sta odvisna od mnogih dejavnikov. Zmanjšane zmožnosti in zdravja razdelimo na 
zdravstveno stanje, telesne funkcije, telesne zgradbe, dejavnosti in sodelovanje ter osebne in 
okoljske dejavnike. Zdravstvena stanja so vzrok za amputacijo (bolezni, poškodba) ter druge in 
prejšnje bolezni in poškodbe, ki lahko vplivajo na potek in izid rehabilitacije. Telesne funkcije so 
gibljivost sklepov, mišična moč, stabilnost sklepov, pa tudi funkcije srca, pljuč in drugih notranjih 
organov, ki so lahko okvarjene zaradi osnovne bolezni, ki je vzrok za amputacijo ali zaradi drugih 
bolezni, ki jih ima posameznik. Med telesne zgradbe uvrščamo samo amputacijo (višina, dolžina in 
oblika krna, brazgotina, druge spremembe na koži). Dejavnosti in sodelovanje so pri ljudeh po 
amputaciji spodnjega uda predvsem težave pri njihovem gibanju, lahko tudi pri njihovem opravljanju 
dnevnih in gospodinjskih aktivnostih, aktivnosti v prostem času in zaposlitvi, če je oseba zaposlena in 
mora pri delu veliko stati in hoditi (Burger, 2010). 

2.4.1 Telesne funkcije 
Amputacija spodnjega uda pri posamezniku zmanjša njegovo mišično moč in poslabša ravnotežje. Po 
amputaciji bodo bolje hodili ljudje, ki so bili bolj aktivni pred amputacijo, tisti, ki lahko stojijo na eni 
nogi, ki nimajo fantomskih bolečin ali bolečin v krnu. Od 10 do 79 odstotkov ljudi ima po amputaciji 
uda fantomske bolečine. Trenutno ni trdnih dokazov, katera terapija je najbolj učinkovita proti 
fantomskim bolečinam in o tem, kako vplivajo na končni izid rehabilitacije in kakovost 
posameznikovega življenja. Vendar pa terapevti priporočajo terapijo za njihovo preprečevanje pred 
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operacijo in po njej (priporočilo A, British Society of Rehabilitation Medicine – BSRM), na njihov pojav 
pa naj bi vplivala tudi višina amputacije, kirurška tehnika in vrsta proteze. Ljudje morajo po trans-
femoralni amputaciji doseči vsaj 50 % maksimalne porabe kisika (VO2max), da bodo lahko hodili s 
protezo. Ljudje po amputaciji zaradi bolezni žil, ki dosežejo 50 % maksimalne porabe kisika (VO2max), 
lahko prehodijo 100 m. Nekateri zato priporočajo obremenilno testiranje preden se odločimo za 
oskrbo s protezo. Ljudje, ki so bolje telesno pripravljeni, hodijo bolje (Burger, 2010).  

2.4.2 Sekundarne okvare 
Štiri najbolj pogoste sekundarne okvare po amputaciji spodnjega uda so degenerativne spremembe 
kolka in kolena, osteoporoza in bolečine v križu. Vse štiri so bolj pogoste pri ljudeh po trans-femoralni 
kot po trans-tibialni amputaciji. Artroza kolena je pogosta predvsem na neamputirani strani, kjer je 
pojavnost tudi do 65 odstotkov višja pri ljudeh po amputaciji kot pri kontrolni skupini. Artroza kolka 
pa se pojavlja tri do šestkrat pogosteje na obeh straneh. Ni dokazov, da bi količina in vrsta aktivnosti 
vplivali na nastanek artroze. Videti je, da so bolečine v križu pogostejše pri ljudeh z nepravilnostmi pri 
hoji, vendar je z nadaljnjimi študijami potrebno ugotoviti, katere nepravilnosti pri hoji najbolj vplivajo 
na razvoj bolečin v križu. Trenutno tudi ni dokazov, kako bi lahko preprečili nastanek sekundarnih 
okvar in kako bi jih najbolj učinkovito zdravili. Ljudje z bolečino v križu in/ali v sklepih pogosteje 
padejo (Burger, 2010). 

2.4.3 Dejavnosti in sodelovanje 
Ljudje po amputaciji spodnjega uda hodijo počasneje in bolj nesimetrično. Sposobnost hoje po 
amputaciji je odvisna od njihovega ravnotežja. Bolje hodijo ljudje, ki so bili pred amputacijo 
samostojni in imajo po amputaciji višje ocene po Barthelovem indeksu (O'Sullivan in Schmitz, 2007). 

2.4.4 Dejavniki okolja 
Večina ljudi po amputaciji spodnjega uda si želi protezo, da bo z njo lahko ponovno hodila. Idealna 
proteza bi morala povrniti vse lastnosti naših udov. V literaturi primanjkujejo randomizirane 
kontrolne študije o vplivu različnih vrst protez in različnih sestavnih delov le-teh na sposobnost hoje. 
Predpisovanje proteze in njenih sestavnih delov temelji na kliničnih izkušnjah ter delno na 
predpostavkah posameznika oz. rehabilitacijskega tima. Bolje hodijo ljudje, ki so hitro po amputaciji 
sprejeti na rehabilitacijsko obravnavo in so hitreje dobili dokončno protezo (O'Sullivan in Schmitz, 
2007). 

2.4.5 Rehabilitacija oseb po amputaciji spodnjega uda 
Čeprav sta glavni funkciji naših nog stoja in hoja, nam omogočata tudi številne druge položaje 
(klečanje, počep), spreminjanje položajev (vstajanje) ter druge načine gibanja (tek, skakanje). Funkcij, 
ki jih je potrebno povrniti, je manj, in danes smo jih uspeli povrniti že veliko več kot v protetiki 
zgornjega uda. To dokazujeta tudi svetovna rekorda pri teku na 100 m, ki je s podkolensko protezo 
11,08 sekunde, z nadkolensko pa 12,14 sekunde. Poglavitne težave, s katerimi se srečujemo v 
protetiki po amputaciji spodnjega uda, so oblike ležišča in ustrezen prenos sil na krn, nadzor kolena in 
kolka pri osebah po višjih amputacijah spodnjega uda, težave pri vstajanju ter učenje zahtevnejših 
načinov premikanja, kot so tek in skoki, v rehabilitaciji pa še starost bolnikov in številne spremljajoče 
bolezni, ki dodatno otežijo rehabilitacijo (O'Sullivan in Schmitz, 2007). 
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2.4.6 Oblike ležišča in prenos sil 
Sile, s katerimi se srečujemo v protetiki spodnjega uda, so veliko večje kot sile v protetiki zgornjega 
uda. Prvi pogoj za uspešen prenos je primerna oblika ležišča, to pa lahko pogosto delno omeji 
gibljivost v proksimalnem sklepu. Napredek predstavljata M.A.S. ležišče za osebe po transfemoralni 
amputaciji ter osteointegracija. Slednja ima enake pomanjkljivosti kot pri zgornjem udu. Obstajajo 
tudi že adapterji, ki delno blažijo sile v nekaterih fazah opore, vendar je njihovo blaženje neodvisno 
od hitrosti hoje. V bližnji prihodnosti bo razvoj verjetno usmerjen v razvijanje novih oblik ležišč ter 
adapterjev za blaženje sil, ki se bodo prilagajali nastalim silam. Sledil bo razvoj materialov, ki naj bi 
ležišče pritrdili na krn s pomočjo kemičnih vezi ter se prilagajali spremembam oblike mišic, do katerih 
prihaja s krčenjem (Burger, 2010). 

2.4.7 Nadzor proteznih sklepov 
Danes uporabniki protezo nadzorujejo z mišicami preostalega telesa. Deloma jim lahko pomagajo 
hidravlični in pnevmatični mehanizmi, ki pa dovoljujejo le minimalne spremembe v hitrosti hoje. 
Večje spremembe v hitrosti hoje dovoljujejo računalniška kolena, ki glede na hitrost hoje uravnavajo 
odprtost hidravličnih odprtin (valvul). Razvili bodo sklepe (gleženj, koleni in kolk) s povratnimi 
zankami, ki bodo na podlagi gibanja, zaznanega s senzorji, sproti ugotavljali fazo in značilnosti hoje 
ter posredovali električnim motorjem ustrezno informacijo, na podlagi katere bodo motorji povečali 
ali zmanjšali kot in/ali moč zavore v posameznem sklepu. Sklepi in sestavni deli bodo postali tudi bolj 
prilagodljivi različnim aktivnostim in različni intenzivnosti pri teh aktivnostih, tako da uporabniki ne 
bodo več potrebovali vrste različnih protez (za vsakodnevno življenje, za tek na dolge proge, za sprint, 
smučanje, kolesarjenje …) (Burger, 2010).  

2.4.8 Težave pri vstajanju 
Osebe po trans-femoralni ali višji amputaciji spodnjega uda vstajajo z eno nogo. Proteza je le pasivni 
pripomoček, ki jo obremenijo, ko varno in stabilno stojijo. Starejši, pa tudi mnogi mlajši, zato težko 
vstanejo, še zlasti z nizkega sedeža. Zanje bodo razvili koleno in kolk, ki jim bosta pomagala pri 
spremembah položaja, predvsem pri vstajanju s sedečega položaja (Burger, 2010). 

2.4.9 Učenje naprednih tehnik in programi rehabilitacije 
Čeprav trdimo, da je poglavitni cilj rehabilitacije, da ljudi po amputaciji spodnjega uda usposobimo do 
funkcijskega stanja, kakršno je bilo pred amputacijo, nam to velikokrat ne uspe oziroma zaradi 
časovnih omejitev rehabilitacijo končamo prej. Učenje naprednih tehnik, kot so tek, skoki, športne 
aktivnosti, ni reden sestavni del večine programov rehabilitacije ljudi po amputaciji spodnjega uda. 
Vse preveč časa tudi pogosto preteče med amputacijo in začetkom celostne rehabilitacijske 
obravnave. V prihodnosti naj bi bili vsi ljudje po amputaciji spodnjega uda s kirurgije direktno 
premeščeni na rehabilitacijo, katere obvezen sestavni del naj bi bila tudi vadba naprednih tehnik in 
športnih aktivnosti. Tako bomo lahko skrajšali čas neaktivnosti in vseh njenih posledic. Kirurgi bi 
morali spoznali, da amputacija ni konec poti, ampak začetek nove. Kakšna bo ta nova pot, pa je v zelo 
veliki meri odvisno od njih. Sodobne kirurške tehnike, ki so uveljavljene le ponekod, bi se morale 
uveljaviti povsod po svetu (Burger, 2010). 
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2.5 SOCIALIZACIJA 
Socializacija je vseživljenjski proces, v katerem so ljudje v interakcijah z drugimi ljudmi – pomembnimi 
drugimi. Prilagajmo se družbi, v katero smo se rodili, se vključujemo vanjo in sprejemamo njeno 
kulturo (vrednote, norme, prepričanja, vzorce vedenja itd.). Pomemben vidik socializacije je prav 
ponotranjenje družbenih vrednot in norm. To pomeni, da posameznik v procesu socializacije vsaj 
nekatere vrednote in norme sprejme kot svoja osebna načela, po katerih se ravna. Ta delujejo kot 
notranji usmerjevalci vedenja oz. kot neke vrste notranji cenzorji. Ponotranjenih vrednot in norm 
tako ne doživljamo kot nekaj nujnega in vsiljenega in se s tem že sami izogibamo vedenju, ki je v 
določeni družbi in kulturi nezaželeno in neprimerno (Počkar et al, 2009). 

V procesu socializacije se naučimo prevzemati in opravljati vloge, značilne za to družbo. Vsak 
posameznik v odnosu do drugih zavzema neko pozicijo, lahko bi temu rekli tudi status, glede na svojo 
starost, spol, družinsko vlogo, poklic. Statusi posameznika se v življenju spreminjajo, istočasno pa jih 
večinoma zavzemamo več. Na vsakega od teh se vežejo družbena pričakovanja in zahteve, 
opredeljene s formalnimi in neformalnimi družbenimi normami, kako naj se človek na določeni 
poziciji vede. To vedenje posameznika na določeni poziciji, ki je določeno z nizom družbenih norm, 
imenujemo družbena vloga. Igranja družbenih vlog se – nekaterih spontano, drugih načrtno in 
sistematično – naučimo v socializacijskih procesih. To je večkrat konflikten proces, kajti posamezniki 
niso vedno pripravljeni igrati vseh vlog po scenariju, ki ga piše družba (Počkar et al, 2009). 

Hkrati s procesom socializacije oblikujemo tudi identiteto in osebnost, vključno s specifičnim načinom 
govora in komunikacije, mišljenja in čustvovanja. Identiteta je oblikovanje, doživljanje, najdenje 
samega sebe. Doživljanje sebe je lahko različno v različnih družbenih vlogah, ki jih igramo, v odnosu 
do različnih ljudi, v različnih družbenih situacijah. Posameznik v razviti moderni družbi navadno ne 
oblikujemo stalnih, trdnih identitet, te se namreč v življenju spreminjajo. Istočasno pa lahko 
izoblikujemo več različnih identitet. Za tovrstne procese se uveljavlja izraz skrpana ali multipla 
identiteta (Počkar et al, 2009). 

Socializacija je torej po eni strani individualno osebnostno oblikovanje posameznika, po drugi pa 
vključevanje v družbeni svet, razvijanje družbeno sprejemljivih, zahtevanih in/ali pričakovanih 
vzorcev vedenja. Njeni učinki so odvisni od lastnih pričakovanj, prizadevanj, dejavnosti posameznika, 
toda vedno tudi družbeno določeni in odvisni od dejavnikov, na katere posameznik ne more vplivati – 
širših družbenozgodovisnkih okoliščin, pa tudi spola, družinskega in slojevskega izvora, etnične 
pripadnosti in podobno. Potek socializacije je v različnih tipih družb različen, različen pa je lahko tudi 
glede na spol, razlikuje se v različnih družbenih slojih (Počkar et al, 2009). 

2.5.1 Pomen socializacije 
Socializacija je pomemben proces tako z vidika posameznika kot tudi z vidika družbe. Gledano z vidika 
posameznega človeka je vsakemu človeškemu bitju njegova človeškost dana le kot možnost. Ljudje 
kot pripadniki vrste imamo nedvomno biološko dane zmožnosti pokončne hoje, govora, oblikovanja 
in preoblikovanja okolja. Rodimo se s številnimi refleksi, ki nam omogočajo preživetje. Otrok je že ob 
rojstvu opremljen z genetsko določenimi lastnostmi, ki mu omogočajo sodelovanje v družbenem 
življenju, čeprav se ne zaveda niti svojih dejanj niti svojih posledic. Jok in smeh sta npr. vrojena 
komunikativna vedenjska vzorca, njuna funkcija naj bi bila prav vzpostavljanje družbenih vezi med 
nebogljenim otrokom in njegovimi skrbniki. Tudi številne naše potrebe so biološko pogojene. Toda 
to, koliko bomo razvili biološko dane zmožnosti ter kako in kdaj bomo zadovoljili tudi biološko 
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določene potrebe, je družbeno in kulturno določeno. Katerikoli vidik človeškega vedenja zahteva 
družbeno in kulturno okolje, v katerem se lahko razvije in deluje (Počkar et al, 2009). 

Procesi socializacije omogočajo, da se vključimo v družbo in se naučimo delovati na družbeno 
sprejemljive načine. Vendar bi težko rekli, da smo zato družbeno in kulturno programirani roboti, 
kajti samo s socializacijo se lahko razvije  tudi zmožnost neodvisnega mišljenja in delovanja, s tem pa 
tudi posameznikova individualnost. Naše vsakdanje družbeno življenje, naše misli, občutenja, dejanja, 
odločitve so tako rezultat zapletene prepletenosti delovanja družbenih sil in naših posebnih 
osebnostnih značilnosti. Če hočemo razumeti posameznika ali pa družbo, moramo razumeti oboje 
(Počkar et al, 2009). 

Po drugi strani je socializacija tudi eden temeljnih procesov, s katerim in prek katerega se družba 
obnavlja. Vsaka družba mora poskrbeti za to, da bodo ravnanja posameznikov, njihove vrednote, cilji, 
potrebe, znanja, spretnosti in veščine ustrezali potrebam družbe kot celote. Posameznik mora 
ponotranjiti vsaj nekatere družbene norme in vrednote. Socializacija omogoča, da se večina ljudi 
večinoma obnaša na družbeno sprejemljiv in predvidljiv način (Počkar et al, 2009). 

2.5.2 Socializacija in življenjski potek 
Socializacijo smo že opredelili kot vseživljenjski proces. Zamislimo si, da posameznik potuje skozi 
življenjski cikel od rojstva do smrti. Govorimo lahko o življenjskem poteku, v katerem človek doživlja 
številne spremembe tako na biološki, fizični, kot tudi na osebnostni, psihični ravni in na ravni 
vključenosti v družbeni svet – v različne skupine, organizacije, institucije (Tušak, Marinšek in Tušak, 
2003). 

Življenjski potek si lahko zamišljamo kot zaporedje dogodkov iz enega življenjskega obdobja v drugo. 
To pomeni hkrati tudi statusne prehode, npr. iz obdobja predšolskega otroka v obdobje šolanja, iz 
šolskega sistema v zaposlitev, prehod iz samskega življenja v partnersko skupnost. Na vsako 
življenjsko obdobje se vežejo pričakovanja in zahteve, kaj naj bi posameznik v določenem 
življenjskem obdobju znal in zmogel, kakšne družbene vloge naj bi prevzemal in igral, kako naj bi se 
obnašal. Gre pa tudi za prehode glede vključenosti v družbeni svet, glede udeležbe v različnih 
skupinah in organizacijah. Vstop v posamezno skupino prinaša nove izkušnje, novo polje interakcij z 
drugimi. Vse to pa pomembno vpliva in sooblikuje identiteto posameznika (Tušak, Marinšek in Tušak, 
2003). 

Življenjski potek lahko razumemo kot okvir, v katerem se odvijajo socializacijski procesi. Ti niso v vseh 
življenjskih obdobjih enako intenzivni, ne potekajo na enak način, nimajo enake vsebine in ne 
učinkov, ne potekajo v enakih družbenih okoljih. Zato lahko razlikujemo med primarno in sekundarno 
socializacijo, govorimo pa tudi o socializaciji odraslih – terciarni socializaciji ter o resocializaciji. 
Vendar poudarimo, da v dejanskem življenju posameznika večinoma ni mogoče postaviti jasnih mej 
(Tušak, Marinšek in Tušak, 2003). 

Socializacija je po eni strani kontinuiran proces nenehnega zavestnega in nezavednega učenja, po 
drugi strani pa človek v življenju doživlja številne prehode, kakor smo že omenjali, ko mora na novo 
definirati samega sebe – lahko bi rekli, da doživlja krizo identitete. Naučiti se mora znajti v novih 
družbenih okoliščinah, se vključiti v nove družbene skupine, prevzeti nove družbene vloge in se 
naučiti novih vzorcev vedenja (Tušak, Marinšek in Tušak, 2003). 
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2.5.3 Primarna socializacija 
Primarna socializacija je prvi človekov stik z drugimi ljudmi. Najpomembnejšo vlogo v njej ima 
družina, čeprav je večina otrok v današnjih modernih družbah vključena tudi v vrtce. Možnosti 
primerjave različnih socialnih izkušenj so zelo omejene. Vrednote, norme, zaželene vzorce ravnanja, 
ki nam jih posredujejo starši, otrok sprejema kot samoumevne in edine možne. K temu pripomorejo 
tudi močne čustvene vezi, ki se vzpostavijo med otrokom in starši ali drugimi skrbniki. Ti prvi družbeni 
vplivi se zato trdno in trajno zasidrajo v človekovo osebnost. Primarna socializacija naj bi bila tako 
odločilnega pomena za vse nadaljnje življenje – v njej se razvijejo temelji človekove osebnosti in 
njegove družbenosti. Drugi razlog za poseben pomen primarne socializacije pa je, da so prav stiki z 
družbenim okoljem v tej najzgodnejši dobi pomembni in nujni tudi zato, da se uresniči človekova 
potencialna človeškost oz. da človek razvije specifično človeške načine vedenja in specifično človeške 
lastnosti. Človek ne bo npr. nikoli zmožen govoriti, če v prvih letih življenja ne bo imel možnosti 
človeškega komuniciranja. Primer tega so t. i. volčji otroci (Počkar et al, 2009). 

Toda za uresničenje človekove družbenosti in izoblikovanje njegove osebnosti niso pomembni samo 
stiki z drugimi ljudmi sami po sebi, ampak tudi izkazovanje pozornosti odraslih. Temelj, na katerem se 
pojavlja in razvija kompleksno socialno učenje, naj bi bila prav močna čustva, ki prežemajo prvotni 
odnos med otrokom in njegovimi starši. Dokazovali so, da imajo posamezniki, ki takih odnosov s 
starši v zgodnjem otroštvu niso imeli, pozneje v življenju težave pri vzpostavljanju tesnejših in 
trajnejših vezi z drugimi ljudmi (Počkar et al, 2009). 

2.5.4 Sekundarna socializacija 
Vsako nadaljnjo socializacijo, ki sledi prvemu otroškemu obdobju, lahko imenujemo sekundarna 
socializacija. V sodobnih modernih družbah postaja svet, v katerega vstopamo po primarni 
socializaciji, čedalje bolj členjen in raznolik. Vključujemo se v različne druge družbene skupine in 
organizacije zunaj intimnega domačega okolja. Prevzemamo številne nove vloge, šolske, poklicne, 
partnerske, starševske itd. Soočeni smo z različnimi družbenimi svetovi, ki jih med seboj primerjamo 
in včasih tudi izbiramo med njimi. Vendar pa je težko spraviti na skupni imenovalec vse socializacijske 
procese od poznega otroštva naprej. Zato o sekundarni socializaciji pogosto govorimo tekom procesa 
šolanja, v odrasli dobi pa tako večkrat govorimo o terciarni socializaciji (Počkar et al, 2009). 

2.5.5 Terciarna socializacija 
 V različnih družbah in kulturah se izoblikujejo različna merila o tem, kdaj je človek odrasel in kaj 
odraslost pomeni. V modernih družbah sta se oblikovali predvsem dve takšni merili: 

• stalna zaposlitev in 

• osamosvojitev od izvorne družine oz. družine orientacije in oblikovanje svoje razmeroma 
trajne zakonske in družinske skupnosti. 

Toda v zadnjih nekaj desetletjih so prehod v odraslost in merila odraslosti postala nejasna in ne 
natančno opredeljena. V zadnjih letih je opazna razpršenost doseganja pomembnejših točk 
odraščanja. Nekatera merila osamosvajanja mladih v zasebnem življenju se pomikajo v zgodnejša 
leta, ekonomska in družbena merila odraslosti pa v poznejša leta. Pomanjkanje priložnosti na trgu 
delovne sile je pomemben vzrok, da mladi tudi po končanem šolanju ostanejo v izvorni družini in so 
delno ali popolnoma odvisni od staršev. Zdi se, da se med mladostjo in odraslostjo oblikuje novo 
življenjsko obdobje – obdobje mladih odraslih (Počkar et al, 2009). 
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2.5.6 Resocializacija 
Resocializacija ali ponovna socializacija je proces, v katerem se izničijo učinki prejšnje socializacije in 
sprejmejo nove oblike vedenja, vrednotenja in čustvovanja. Gre za proces, v katerem se človek iz 
različnih razlogov bistveno preoblikuje (Andolšek, 2003). 

Ljudje se moramo nenehno vsaj delno znova socializirati ali resocializirati, ker živimo v nenehno 
spreminjajoči se družbi. Soočati se moramo s spremenjenimi okoliščinami življenja. Pa tudi vsak 
prehod v novo življenjsko obdobje, vsaka vključitev v novo skupino in vsaka nova družbena vloga 
zahtevajo drugačno vedenje. Soočamo se z negotovostjo zaposlitve, partnerskih in družinskih 
razmerij. Vendar poudarimo, da v teh primerih lahko govorimo o resocializaciji samo pogojno, saj 
večinoma ne gre za to, da bi se popolnoma izničevali učinki prejšnje socializacije in da bi vedno znova 
postajali čisto drugačne osebe (Andolšek, 2003). 

Pri resocializaciji največkrat govorimo o odklonskem vedenju in nato načrtnem spreminjanju vrednot 
v totalnih ustanovah, vendar pa lahko o resocializaciji govorimo tudi pri bolezni ali nesreči, katere 
posledice sprožijo in/ali zahtevajo od posameznika drugačno vedenje, druge vrednote (Andolšek, 
2003). 

Resocializacija je proces, kjer posameznik popolnoma spremeni svoje norme in vedenjske vzorce kot 
del spremembe v svojem življenju. Resocializacija je lahko intenzivna, ko posameznik doživi hiter 
prelom s svojim starim življenjem in se nauči in doživi radikalno nove oblike norm in vrednot  (Barnes, 
1999). 

Poškodba hrbtenjače ali amputacija se lahko zgodi nenadno ali pa je posledica kroničnih bolezni. Kot 
pri vseh ekstremnih situacijah se človek ne more vnaprej pripraviti, da bo popolnoma spremenil svoj 
način življenja. Poškodba človeka prisili v proces rehabilitacije, ki je na fizičnem, psihičnem in 
socialnem nivoju (Lord, 2010). 

Ko nekaj ali nekoga izgubimo, je normalno, da žalujemo. To se zgodi vsem v življenju. Osebe po 
poškodbi hrbtenjače ali amputaciji pa žalujejo za svojim telesom, svojim načinom življenja, kot ga 
poznajo. Med procesom rehabilitacije in socializacije prehajajo osebe po poškodbi skozi različne faze: 
šok, zanikanje, otopelost, negacija. Skozi te faze gredo osebe po poškodbi v prvih mesecih 
rehabilitacije. Ko se spopadejo s temi težavami, se začne druga stopnja procesa žalovanja (Lord, 
2010): zavedanje o trajnosti izgube, neravnovesje, čustvena kriza: jeza, krivda, sram, protest, bes in 
depresija; dezorganizacija, občutek panike, izgube nadzora nad lastno usodo; povečanje števila sanj 
ali nočnih mor, umik in izolacija. 

Druga raven procesa žalovanja je nivo »izgube ravnovesja«, kjer emocije zamrznejo, spoznanje o 
trajni izgubi pa ozavesti bolečino v duši. Pogosto se osebe v teh fazah počutijo nemočne, nesposobne 
skrbeti same zase. Jasno je, da osebe po poškodbi v teh fazah potrebujejo podporo iz okolja, ki jih 
spodbuja k novemu začetku življenja (Lord, 2010). 

Tretja stopnja procesa žalovanja in njen zaključek pa poteka skozi naslednje faze (Lord, 2010): obnova 
identitete, reorganizacija življenja in pridobivanje vloge v družbi, postavljanje odnosa z okolico. 

2.5.7 Dejavniki socializacije  
Dejavnike, ki bistveno vplivajo na proces socializacije, imenujemo dejavniki socializacije. V  
sodobnih družbah je dejavnikov socializacije več, čeprav v obdobju zgodnje socializacije še  
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vedno pripisujejo družini največji pomen.  

Družina 
Je prva družbena skupina, v kateri otrok pridobiva izkušnje o odnosih z drugimi ljudmi, in je zato 
primarni socializacijski dejavnik. V družini se oblikujejo prve izkušnje za uravnavanje in vrednotenje 
odnosov z drugimi ljudmi. Moč teh izkušenj je velika, saj je otrok čustveno povezan z družinskimi 
člani. Dokazan je vpliv vzgojnih postopkov v družini, ki temeljijo na sili in kaznovanju, na poznejši 
razvoj agresivnega vedenja, prav tako pa tudi vpliv pričakovanj in zahtev staršev na uspešnost otrok 
(npr. v šoli) (Počkar et al, 2009). 

Skupina vrstnikov 
V nekaterih kulturah so skupine vrstnikov opredeljene kot starostne skupine. Obstajajo posebni 
rituali, ki označujejo prehod iz ene starostne skupine v drugo. Prehod v različna starostna obdobja pa 
ni vezan na posameznika, temveč na skupino vrstnikov v celoti. V mnogih skupinah najdemo tudi zelo 
toga pravila, tako da je npr. že drugačna obleka dovolj, da posameznika izključijo iz skupine. Skupine 
posameznikov so pomembne tudi pozneje, saj se v okviru posameznih generacij razvijejo specifične 
vrednote, ki jih ljudje ohranijo vse življenje (Počkar et al, 2009). 

Šola 
Iz socializacijskega vidika je pomembno delovanje šole ne le kot »prenašalke« znanja, temveč kot tudi 
»posredovalke« vrednot in norm. Šola ima svoj ritem dela in življenja, svoj »hišni red«, način, kako 
vzpostavlja odnose med učitelji in učenci. Prek tega mehanizma dobijo učenci sporočila, kot so: kako 
upoštevati pravila, kakšni so družbeno sprejemljivi načini reagiranja v posameznih položajih, kakšen 
je družbeno sprejemljiv odnos do avtoritete (Počkar et al, 2009). 

Množični mediji 
Mediji vplivajo na oblikovanje vrednot že s strukturo programa, sporočenimi vsebinami ali pa 
načinom prikazovanja »resnice«. Mediji usmerjajo našo pozornost in nas na neki način vključijo v svoj 
način videnja resnice. S svojimi barvitimi podobami in komentarji na neki način izvajajo tudi formalno 
družbeno kontrolo. Najpomembnejše mesto med mediji ima televizija, saj imata živa beseda in 
gibljiva slika mnogo večji vpliv kot katerikoli drug medij (Počkar et al, 2009). 

Delo 
Delo deluje kot socializacijski dejavnik šele v dobi, ko se zaposlimo. Opozoriti velja, da je pomen 
posameznega socializacijskega dejavnika v različnih življenjskih obdobjih različen. V dobi zgodnjega 
otroštva je gotovo najpomembnejša družina, pozneje je njen vpliv manjši (Počkar et al, 2009).  

2.6 SAMOPODOBA 
Osebnost je to, kar dejansko smo. Vendar pa ima vsakdo tudi svoje lastne predstave, zaznave, misli in 
pojmovanja o tem, kaj je, in tudi o tem, kakšna je njegova osebnost. Vsak si sam oblikuje podobo o 
tem, kdo je in kakšen je – to je samopodoba ali samopojmovanje. Poenostavljeno je torej osebnost 
to, kar smo, samopodoba, pa to, kar mislimo, da smo. Pojem samopodobe pa ne zajema samo tega, 
temveč tudi naše predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja o sebi ter čustva, ki jih gojimo 
do sebe, vključno z vrednotenjem samega sebe. Samopodoba je kompleksen pojav, kar je razumljivo, 
saj se nanaša na osebnost, ki je tudi zelo kompleksna, prav tako pa lahko govorimo tudi o 
kompleksnosti odnosa med osebnostjo in samopodobo. Samopodoba pomeni posameznikovo 
duševno zrcaljenje osebnosti v njenih telesnih, vedenjskih in duševnih razsežnostih. Samopodoba je 
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subjektivna podoba osebnosti, zato ne vključuje osebnosti kot objektivnega pojava, vendar je 
pomemben del celotne osebnosti, saj sodi med najpomembnejše notranje standarde, merila in 
gibala, ki usmerjajo naše doživljanje in obnašanje (Musek, 2010). 

Pri nastanku in razvijanju individualne zavesti imajo velik pomen informacije, ki jih posameznik 
pridobi o sebi in jih združi v podobo samega sebe. Pri tem so pomembne naše lastne izkušnje, pa tudi 
informacije o nas samih, ki nam jih posredujejo drugi (Musek, 2010). 

S samopodobo je tesno povezano samospoštovanje, ki je opredeljeno kot vidik pojma o sebi. Vsebuje 
sodbo o lastnih vrednostih in čustvih, povezanimi s temi sodbami, ter daje vrednostno oceno samega 
sebe. Pove nam, kako smo zadovoljni sami s sabo, kako se ocenjujemo in ali se sprejemamo take, kot 
smo (Kobal, 2000). 

Williamu Jamesu, enemu nespornih očetov psihologije, dolgujemo teorijo jaza, ki je ostala 
pomembna do danes. James je razlikoval med empiričnim in »čistim« jazom – jaz lahko delimo na 
»jaz kot subjekt«, ki je nosilec delovanja, in »jaz kot objekt«, ki pomeni pojem, podobo o sebi. 
Samopodoba se zrcali v teoriji »jaz kot objekt« in se deli na tri vidike: telesni jaz, socialni jaz in 
duhovni jaz (Musek, 2010). 

2.6.1 Sheme jaza 
V zadnjih desetletjih se psihologija jaza in še zlasti psihologija samopodobe najbolj razvijata na 
področju kognitivne psihologije. Samopodoba je zgrajena na predelavi informacij, ki jih imamo o sebi, 
kognitivna psihologija pa je del psihologije, ki se največ ukvarja s predelovanjem informacij. Psihične 
enote, ki združujejo medsebojno povezane in organizirane informacije, imenujemo kognitivne 
sheme. Takšne sheme se povezujejo v še kompleksnejše sheme in nazadnje lahko celotno 
samopodobo zajamemo s pojmom shema jaza (Musek, 2010). 

Na naše obnašanje ne vplivajo samo sheme samih sebe, kakršni smo, temveč tudi sheme o tem, kaj in 
kdo bi lahko bili – takšnim shemam pravimo možni jazi. Možnih jazov je lahko veliko, a nekateri so 
nam bolj, drugi manj blizu – zlahka si predstavljamo samega sebe v določenih vlogah, v drugih pa 
nikakor ne – so torej projekcije samopodobe v prihodnosti. Možnih jazov ne sestavljajo le kognitivne, 
temveč tudi emocionalne in motivacijske prvine; pogosto se povezujejo s predvidevanji, pričakovanji, 
strahovi in upanji v zvezi s tem, kako se bo naš jaz oblikoval na različnih pomembnih področjih našega 
življenja (zdravje, šolanje, poklic, družina, stanovanje, partnerstvo). Možni jaz torej pomeni podobo 
samega sebe, kot bi lahko bil, kot bi rad bil. Možni jazi nas spominjajo na socialne vloge, identitete in 
personifikacije, ki si jih lahko potencialno pripisujemo (Musek, 2010). 

2.6.2 Neodvisni in soodvisni jaz 
Posameznikova samopodoba in shema jaza sta v mnogih pogledih socialno obarvani. Socialni 
psihologi radi in tudi upravičeno poudarjajo, da se v naših predstavah o sebi ne zrcalijo samo pogledi 
drugih o nas, temveč tudi naša istovetenja z referenčnimi skupinami. Lahko rečemo, da se v našem 
»jazu« velikokrat pravzaprav skriva naš »mi«. Markus in Kitayama (Musek, 2003) sta raziskovala, 
koliko je je pri pojmovanju jaza pomembno razlikovanje v odnosu do drugih (neodvisni jaz) in koliko 
je pri tem pomemben prav odnos z drugimi (soodvisni jaz). Predstavljajo si, da pojmovanje samega 
sebe umeščamo vzdolž dimenzije, kjer je ne enem polu samostojnost, različnost in ločenost od 
drugih, na drugem polu pa združenost in povezanost z drugimi (Musek, 2010). 
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Slika 5: Neodvisni in soodvisni jaz (Musek, 2010) 

Teorijo neodvisnega in soodvisnega jaza lahko prenesemo na psihologijo in samopodobo oseb po 
poškodbi. Tudi če so bili posamezniki pred poškodbo neodvisni v vseh družbenih pogledih, se s 
pojavom poškodbe pogosto pojavi odvisnost od bližnjih oseb. Ta odvisnost pa pogosto ni le fizična, 
ampak tudi psihološka. Osebe po poškodbi potrebujejo kar nekaj časa, da ponovno vzpostavijo lasten 
individuum in neodvisni jaz (Musek, 2010).   

2.6.3 Delitev splošne samopodobe na področja 
Kompare (2009) navaja, da je samopodoba celota predstav, stališč in sodb o samem sebi. Avtorica 
splošno samopodobo razdeli na šolsko (akademsko), telesno, medosebno ali socialno in čustveno ali 
emocionalno samopodobo. 

Akademska samopodoba 
Akademska samopodoba je zaznava lastnih spretnosti in sposobnosti za učenje, pridobivanje novih 
znanj. Sem spadajo prepričanja o tem, koliko je nekdo zmožen biti uspešen, in zaznavanje lastnega 
uspeha. Temelji na zaupanju v lastne intelektualne sposobnosti. Pomembna pa ni le pri t. i. šolskem 
uspehu, temveč jo lahko prenesemo tudi na delovno uspešnost pri zaposlenih odraslih, koliko svojega 
časa in dodatne energije so pripravljeni vložiti v morebitni razvoj in nadaljnje izobraževanje. V veliki 
meri k uspehom prispevajo motivacija in osebnostne lastnosti ter počutje in občutek pomembnosti 
na delovnem mestu. Povezuje se z doživljanjem lastne inteligentnosti, posebnih talentov in 
zmožnostjo za delo, samopodobo o dosežkih, kulturni izobraženosti, dosežkih na delovnem področju 
idr. (Kompare, 2009). 

Socialna samopodoba 
Socialna samopodoba obsega zaznave, prepričanja, predstave in presoje o naših odnosih z drugimi, s 
pomembnimi bližnjimi osebami, partnerjem, starši, sorojenci, prijatelji in sodelavci. To so zaznave o 
lastnih sposobnostih sklepanja  prijateljstev, lastni priljubljenosti in kakovosti odnosov z bližnjimi. Del 
samopodobe se nanaša na oddaljene druge poglede – kakšen vpliv imam na širšo skupnost, 
doživljanje in presoja lastnega odnosa do zakonov in družbeno moralnih norm (Kompare, 2009). Prav 
tako je s samopodobo povezan tudi zunanji videz in participacija ter uspešnost v športu (Kompare, 
2009). 

Emocionalna samopodoba 
Čustvena samopodoba so zaznave in prepričanja o izražanju in obvladovanju čustev, npr. o samem 
sebi kot ne/mirnem, ne/sproščenem in čustveno ne/uravnovešenem, o tem, ali smo pretežno dobro 
ali slabo razpoloženi, ali se močno vznemirimo ali pa dobro obvladujemo svoja čustva. Pri 
vsakodnevnem dogajanju doživljamo pozitivna in negativna čustva, ki vplivajo na oblikovanje naše 
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samopodobe. Tako večkrat doživeta pozitivna čustva vplivajo na boljše počutje in sami s sabo smo 
bolj zadovoljni, če pa doživljamo veliko negativnih čustev, to slabo vpliva na oblikovanje samopodobe 
(Kompare, 2009). 

Telesna samopodoba 
Telesna samopodoba vključuje predstave in pojmovanja, ki jih ima posameznik o svojem telesu. So 
prepričanja in sodbe o lastni telesni privlačnosti, telesni kondiciji, slogu oblačenja, primerjave 
lastnega videza z drugimi in prepričanja o tem, kako nas vidijo drugi (Kompare, 2009). 

Ne oblikujejo se samo resnične poteze in vidne značilnosti telesa in zunanjega videza, temveč še bolj 
čustveni odnos do telesa in pomen, ki ga imajo zanj neposredno in v svoji simboliki. Vsak človek ima 
pred svojimi notranjimi očmi svojo sliko. Ko se mu nekaj dogaja, hkrati zaznava svojo telesno podobo, 
kot da bi se opazoval od zunaj. Telesna podoba je dinamična – kljub temu, da ima človek ves čas 
osnovno telesno predstavo o svojem telesu, pa se ta spreminja v skladu z drugimi duševnimi 
dogajanji. Na telesno podobo odločilno vpliva človekov odnos do lastnega telesa, njegova relativna 
predstava o njem, ne pa stvarno stanje. Neupravičeno je enačenje telesne samopodobe in telesnega 
videza, saj je telesni videz skupaj z gibalno zmogljivostjo sestavni del samopodobe (Tomori, 1990). 

Človekova psihosocialna vloga je bistveno bolj odvisna od njegovega odnosa do svoje zunanje 
podobe kot pa dejanskih značilnosti njegovega videza. Pozitivno sprejemanje lastne zunanje podobe 
je pogostejše pri ljudeh, ki nimajo večjih psihosocialnih težav, in to ne glede na spol. Ljudje, ki so s 
svojo zunanjostjo zadovoljni, imajo dejansko boljše izkušnje v medosebnih odnosih, pa čeprav bolj 
zaradi sproščenega in prijetnega vedenja kot pa zaradi lepega videza. Zavedati se moramo tudi 
dejstva, da sebe ocenjujemo drugače in z drugačnimi merili kot druge (Tomori, 1990). 

Na tem mestu pa ne smemo zanemariti dejstva, da se telesna samopodoba in telesna shema osebe 
po poškodbi, bodisi hrbtenjače bodisi po amputaciji, podre in jo mora ta oseba ponovno vzpostaviti. 
Sprijazniti se mora z »izgubo« in postaviti nove temelje sprejemanja svojega telesa. Spoznati mora 
nove funkcionalne zmožnosti svojega telesa, se spopasti s pridobivanjem telesne kondicije in usvojiti 
nove manevre vzpostavljanja ravnotežja in gibalnih sposobnosti (Musek, 2010). 

2.6.4 Pozitivna samopodoba 
Na razvoj samopodobe vplivajo različni dejavniki iz okolja, ki gradijo družbene odnose in posameznika 
postavljajo na mesto v družbi, kateri se ves čas prilagaja in ga sprejema za svojega. Dejavniki, ki z 
različno intenziteto vplivajo na samopodobo, so socialno okolje, spol, šola oz. delovno mesto ali 
okolje, družina in vrstniki oz. prijatelji in partner (Kompare, 2009). 

Samopodoba je precej nezavedna, vendar ima močno motivacijsko vlogo – glede na samopodobo 
posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje, zato je pomembno, da je njegova samopodoba 
zdrava, saj vsi ravnamo skladno s svojo predstavo o sebi. Ohranjati želimo pozitivno samopodobo in 
se za to bolj ali manj trudimo. Marsikdaj pa se zatečemo tudi v varanje samega sebe in si z 
obrambnimi mehanizmi umetno dvigujemo svojo vrednost. V človeku pa je vedno prisotna želja po 
razvijanju pozitivne samopodobe, saj s tem spreminjamo ali izboljšujemo sebe, neprestano je 
prisotna želja po osebni rasti, razvoju in izpolnitvi svojih potencialov (Kompare, 2009). 

Za osebo z ustrezno samopodobo je značilno, da realno zaznava svojo osebnost, sposobnosti in tudi 
potrebe. Skrbi zase, se spoštuje in ne dovoli, da bi jo drugi razvrednotili ali kratili zadovoljevanje 
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njenih potreb ter ne zanemarja svojih sposobnosti. Zdrava samopodoba je pozitivna, vendar tak 
človek ni domišljav ali nečimrn (Musek, 2010). 

Kompare (2009) navaja, da človek s pozitivno samopodobo ceni svoje osebnostne, telesne, 
temperamentne in značajske lastnosti, hkrati pa tudi svoje sposobnosti, vendar kljub temu pozna tudi 
svoje omejitve. Za človeka s pozitivno samopodobo je značilno, da: 

• se konstruktivno spoprijema z duševnimi obremenitvami, 

• lažje razvija in ohranja vzajemno zadovoljive medosebne odnose ter je bolj pripravljen 
sodelovati, 

• je bolj sočuten z drugimi, 

• je bolj neodvisen, saj ne potrebuje nenehnega odobravanja drugih, 

• je bolj odgovoren za svoja dejanja, 

• je pogumnejši in bolj radoveden pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov, 

• si postavlja visoke, a dosegljive cilje. 

Na oblikovanje pozitivne ali negativne samopodobe vplivajo lastne izkušnje iz vseh preteklih obdobij 
življenja. Prijetna in neprijetna doživetja, občutja, ki jih je posameznik kadarkoli doživel, vplivajo in 
usmerjajo posameznikovo pozornost na njegovo osebnost in telo. Okolica nam tako ali drugače 
sporoča, kako nas vrednoti. Ali nas drugi opazijo, so pozorni do nas, se družijo in pogovarjajo z nami, 
nam zaupajo, nas sprejemajo, nas imajo radi ali ne. Družinski odnosi in odnosi s pomembnimi drugimi 
so tisti, ki imajo največji vpliv na oblikovanje samopodobe, pozneje pa tudi vsi dejavniki socializacije 
(Tomori, 1990). 

Znanost in medicina upoštevata celovitost in obojestransko povezanost telesnih in duševnih funkcij. 
Že dolgo opozarjata na pomen ustrezne gibalne dejavnosti za telesno in duševno zdravje. 
Posamezniki, ki svojo energijo usmerjajo tudi v telesni napor, lažje prenašajo različne psihične 
obremenitve in ob njih tudi ustrezneje reagirajo (Tomori, 1990). 

Pozitiven odnos do lastnega telesa ter zadovoljstvo, ki ga posameznik doseže s trudom, 
prizadevanjem in premagovanjem ovir, povečujejo naklonjen odnos do sebe in zadoščenje z 
napredovanjem, ki je osebna, oprijemljiva in neposredna zasluga tistega, ki se potrudi zase. Izkušnja 
obvladane šibkosti in premagane nemoči na telesnem področju zmanjša možnost podcenjevanja in 
vdaje na vseh drugih področjih. Prava telesna aktivnost ne pomaga le do bolj zdravega telesa, temveč 
tudi do bolj pozitivnega odnosa do lastnega telesa (Tomori, 1990). 

2.6.5 Lestvica samopodobe: Tennesseejska lestvica pojma sebe (TSCS) 
Tennesseejska lestvica pojma sebe temelji na predpostavki, da je samopodoba večdimenzionalen 
konstrukt. Nastala je z namenom, da bi dobili enostavno, široko uporabno, dobro standardizirano in 
multidimenzionalno merilo koncepta jaza. Uporabna je za svetovanje, klinično ocenjevanje in 
diagnostiko, raziskovanje in personalno selekcijo. 

Sestavljena je iz 100 »jaz« opisujočih trditev, na katere subjekt odgovarja s pomočjo lestvice od 1 do 
5. Gre za numerično-deskriptivno skalo možnega pristajanja s petimi stopnjami: trditev je lahko 
povsem napačna ali povsem resnična. Na listu za odgovore oseba obkroži številko odgovora, za 
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katerega meni, da se sklada z njeno koncepcijo jaza. Športniki so za vsako od 100 trditev izrazili, 
koliko zanje velja posamezna postavka na petstopenjski lestvici. 

Lestvica je sestavljena iz dveh delov: 

1. SAMOKRITIČNOST (S1): vključuje 10 postavk, tvori lestvico kritičnosti do sebe. Postavke opisujejo 
zmerno nezaželene lastnosti, ki jih priznava večina ljudi. Osebe, ki jih zanikajo, naj bi bile obrambno 
naravnane in nagnjene k temu, da poskušajo ustvariti ugoden vtis na druge. Take osebe dobijo nizko 
število točk. Visoko število kaže na samokritičnost. 

2. POZITIVNA LESTVICA: vsebuje 90 postavk (razdeljenih na negativne in pozitivne) in meri splošno 
raven samospoštovanja, ki pa se deli naprej še na naslednje komponente: 

• Telesni jaz (S2) – kaže subjektov pogled na lastno telo, zdravstveno stanje, telesni videz, 
sposobnosti in spolnost. 

• Moralno-etični jaz (S3) – kaže na moralno-etični okvir oz. občutja v smislu »sem dober – sem 
slab človek«.  

• Osebnostni jaz (S4) – kaže na občutek lastne vrednosti, osebne primernosti in oceno 
osebnosti v odnosu do drugih. 

• Družinski jaz (S5) – kaže subjektove občutke primernosti, vrednosti in veljave v družini. 
• Socialni jaz (S6) – kaže občutek  vrednosti in primernosti v interakciji z ljudmi nasploh.  
• Identiteta (S7) – posameznik opisuje, kakšen je v lastnih očeh, prikazuje gledanje nase, kot se 

vidi sam. 
• Zadovoljstvo s samim seboj (S8) – lastna podoba je vezana z identiteto. Gre za občutek 

zadovoljstva s subjektivno podobo oz. identiteto. Kaže na sprejemanje samega sebe. 
• Vedenje (S9) – kaže na subjektovo zaznavo ustreznosti lastnega vedenja in načina delovanja. 
• Samovrednotenje (S10) – mera vrednotenja samega sebe oz. samospoštovanje. Kako se 

posameznik ceni, si zaupa. 

Možno je tudi izračunati: 

• Rezultat celotnega konflikta (S11, S12): ta rezultat zajema konflikta PRAV – NAROBE in 
njegovo usmeritev. Visok rezultat pomeni konfuznost v dojemanju sebe. Konfliktni rezultat je 
odraz konfliktnih odgovorov na pozitivne in negativne postavke v okviru istega področja 
samopodobe. 

• Rezultat variabilnosti (S13, S14, S15): ti rezultati dajejo enostavno mero obsega variabilnosti 
ali konsistentnosti od enega področja jaza do drugega. Visoki rezultati pomenijo, da je oseba 
precej spremenljiva. 

• Obrambnost (S16): visok rezultat pomeni pozitivno opisovanje jaza, izhajajoče iz defenzivne 
pozicije. Pomembno nizek rezultat pa pomeni, da ima oseba premalo obrambe in zato ne 
brani dovolj samospoštovanja. 

• Prilagojenost (S17): ta lestvica je obrnjena. Njen rezultat je splošen pokazatelj prilagojenosti, 
ne daje pa rezultatov, na osnovi katerih bi lahko sklepal na vzroke te neprilagojenosti. 

• Psihotičnost (S18): 23 postavk loči psihotične osebe od nepsihotičnih. 
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• Lestvica osebnostnih motenj (S19): obrnjena lestvica, kjer višji rezultat pomeni manjšo 
podobnost s skupino pacientov, na katerih je bila preizkušena. Lestvica ne nakazuje na 
pristnost psihotičnih stanj in nevrotičnih reakcij. 

• Nevrotičnost (S20): obrnjena lestvica, kjer nizek rezultat pomeni visoko nevrotičnost. 
• Lestvica osebnostne integriranosti (S21): rezultat kaže na raven prilagojenosti in stopnjo 

osebnostne integracije. 
• Rezultat distribucije (S22): rezultat je odraz gotovosti posameznika v načinu, kako se vidi. 

Visok rezultat pomeni odločnost in gotovost glede tega, kar posameznik pove o sebi, nizek 
rezultat pa nasprotno (Lamovec, 1994). 

2.7 IDENTITETA 
 »Mama, vem, da sem čisto poseben človek ... toda, to ne more biti res, ker tako mislijo tudi drugi.« 
(Simon, 8 let) Navedena izjava odraža bistvo identitete – vsak človek je unikum, tako se tudi počuti, 
vendar smo si v tem občutku precej podobni (Masten, 2002). 

Erikson (1963) identiteto opredeljuje kot subjektivni občutek istovetnosti in kontinuitete, ki ni le 
vsota vlog, ki jih posameznik opravlja, temveč vključuje tudi njegove sposobnosti ter doživljanja sebe, 
sveta in reakcij drugih (Lamovec, 1994). Marcia (1989) opredeljuje identiteto kot stanje oz. kot 
dinamično strukturo osebnosti, ki v sebi združuje posameznikove nagone, navade, prepričanja in 
notranje identifikacije (Tušak, Tušak in Barborič, 2002). Slovenski avtorji pravijo, da pojem identitete 
obsega zaznavanje in doživljanje sebe kot ločenega in različnega od drugih, kot doslednega samemu 
sebi, doživljanju celovitosti in kontinuiranosti sebe v času ter občutek psiho-socialne recipročnosti, 
skladnosti med posameznikovimi predstavami o sebi in o tem, kar zaznava, da vidijo drugi v njem in 
pričakujejo od njega (Tušak, Tušak in Barborič, 2002). Južnič (1993) pri obravnavanju identitete loči 
identificiranje s telesom, osebno in skupinsko identiteto, kulturno identiteto ter etničnost in 
nacionalno identiteto. Pojem osebne identitete zajema identificiranje posameznika (odnos med 
zasebnim in javnim, samoprepoznavanje in prepoznavanje s strani okolja) ter koncept ločenosti in 
izločenosti (stigmatizacija, marginalizacija in premakljiva identiteta). Pojem identitete pa se 
pomensko povezuje s številnimi pojmi, ki vključujejo odnos posameznika s samim seboj, kot so 
samopodoba, koncept samega sebe, sebstvo, jaz, ego, ideal ... o čemer pa smo govorili že v prejšnjem 
poglavju (Tušak, Tušak in Barborič, 2002). 

Narava identitete je takšna, da je situacijska in spremenljiva – prestavlja se in spreminja s časom, 
kontekstom in interakcijo z drugimi. Stalno je v procesu kreacije. Identiteta je tako šibek mehanizem, 
katerega ravnotežje potrebuje stalno vzdrževanje in podporo od pravega okolja in enostavno se 
lahko zgodi, da je z njim nekaj narobe. Preiskava identitet posameznika skozi obdobja razkriva 
mešanico identitet različnih stopenj poudarjene lastnosti in odličnosti – nekatere so okorele in 
dolgotrajne, medtem ko druge dokaj hitro izginejo. Nadalje, znotraj sociologije športa je neka 
raziskovalna tradicija upoštevala možni konflikt med identitetami študent – atlet oz. 
komplementarnost teh dveh identitet (Weiss, 2001). 

Raziskave kažejo, kako pomembni za razvoj posameznikove osebnosti in samopodobe so odnosi z 
drugimi. Na osnovi odnosov z drugimi ljudmi si ustvarimo svojo identiteto. Odziv drugih nam pomaga, 
da razvijemo čim bolj jasno in točno predstavo o sebi. Če nas drugi doživljajo kot vredne, bomo tudi 
sami sebe ustrezno vrednotili. Lastnosti, ki jih občudujemo pri drugih, poskušamo razviti tudi pri sebi. 
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V medsebojnih odnosih se naučimo prevzemati različne socialne vloge, ki jih vključujemo v svojo 
predstavo o sebi. V odnosih z drugimi pravzaprav odkrivamo, kdo smo kot osebnost (Kobal, 2000). 

Ljudje so družbena in kulturna bitja, ki se povezujejo z drugimi okrog njih znotraj sistema centralnih 
odnosov. Proces pričakovanja reakcij drugih (pomembnih drugih na prvem mestu in ostalih, s 
katerimi pridemo v interakcijo) pospeši razvoj jaza in omogoči, da ljudje sebe vidijo takšne, kakršni so 
v očeh drugih ljudi. Ta jaz se lahko razume kot izbor različnih identitet. Vsak človek poseduje 
identitete, naj bo kot učenec v šoli, član športnega kluba, najmlajši otrok v družini ali pozneje kot 
partner, starš, uslužbenec, kolega. V vsakem družbenem odnosu, v katerem se ljudje znajdejo ali v 
katerega vstopijo, prevzamejo neko identiteto. S tega vidika se človeško vedenje lahko razume kot 
osnovno prizadevanje po potrjevanju identitete. Samospoštovanje je ukoreninjeno v okrepitvi 
identitete ali družbenem priznanju. Samozavedanje vsebuje sposobnost imeti zaupanje v to 
samospoštovanje in na to se vpliva z načinom, kako posameznik osvoji priznanje drugih v odnosu do 
jaza. Mora se predvidevati, da je za pridobitev družbenega priznanja, torej za okrepitev identitete, 
potreben aktiven trud (Weiss, 2001). 

Naše odigrane vloge so najbolje razumljene kot rezultat naših družbenih interakcij z drugimi ljudmi in 
ne s povezovanjem z določenim fiziološkim in psihološkim elementom. Motivi in potrebe se pojavijo v 
tistih interakcijah kot izrazi, s katerimi razložimo ali opravičimo naše odigravanje vlog. Športne 
aktivnosti so v večji ali manjši meri upravljane s temi osnovnimi sociopsihološkimi prvimi pogoji ali 
domnevami. Posvojitev vlog omogoča udeležencem, da potrdijo svoje vloge. Atlet izkusi uspeh preko 
pozornosti družbe, preko njene odobritve ali ne-odobritve. Ne glede na katerikoli fizični dokaz 
uspeha, samoocenjevanje je vedno ocenjevanje v očeh drugih. Samopriznavanje ni možno brez 
notranjega verovanja, da priznanje prihaja od drugih. Ljudje potrebujejo druge ljudi ne samo za 
preživetje, temveč tudi zato, da jim omogočijo, da doživljajo sami sebe. Ljudje ne morejo imeti niti 
samozavesti niti nobenega jaza, če so odrezani od stika z drugimi ljudmi (Weiss, 2001). 

2.7.1 Športna identiteta 
Tušak (2003) v svojem članku pojasnjuje, da je koncept športne identitete v mnogočem povezan s 
konceptom samopodobe oz. jaza. Športna identiteta je namreč del posameznikovega jaza in 
samopodobe, ki omogoča veljavo in pomen udejstvovanja v športu in vadbi. Športna identiteta je, 
preprosteje rečeno, občutek, zaradi katerega se ima nekdo bolj za športnika kot npr. katero drugo 
vlogo v življenju (npr. invalida). Odvisna je od predanosti, vključenosti, lastne vrednosti in pomena, ki 
ga ljudje črpajo iz športnega udejstvovanja (Tušak, 2003). 

Športno identiteto lahko opredelimo kot stopnjo, do katere se posameznik identificira z vlogo 
športnika. Športna identiteta je del posameznikovega jaza, ki omogoča veljavo in pomen iz 
udejstvovanja v športu in vadbi. Velikost športne identitete kot dela jaza je odvisna od ravni 
predanosti, vključenosti, lastne vrednosti in pomena, ki ga ljudje črpajo iz športnega udejstvovanja. V 
najširšem smislu je športna identiteta socialna vloga, ne glede na to, ali je posameznik vrhunski ali 
rekreativni športnik. V tem primeru na stopnjo, do katere se posameznik označuje kot športnik, 
pomembno vplivajo družinski člani, prijatelji in širša okolica (Tušak, 2003). 

Rekreativni športniki imajo v primerjavi z nešportniki pozitivnejši pogled na lastno telo, na svoje 
zdravstveno stanje, telesni videz, sposobnosti in spolnost. Rekreativni športniki dosegajo v primerjavi 
z nešporntiki višje vrednosti v športni identiteti, višje pa imajo izražene tudi naslednje spremenljivke 
– fizični jaz, družinski jaz, socialni jaz in samovrednotenje (Tušak, 2003). 
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2.8 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 
Proučevanje sreče in zadovoljstva seže v antično Grčijo. Aristotel je srečo pojmoval kot najvišje dobro 
oz. kot »summum bonum « (Diener, 1994). Sreča naj bi bila edina vrednota, ki je končna in zadostna 
ter najpomembnejši vir motivacije za posameznikova dejanja. Takšno pojmovanje sreče se je ohranilo 
več kot tisoč let, pojem sreče pa je bil tako dolgo časa neraziskan. S proučevanjem koncepta sreče so 
se psihologi začeli ukvarjati šele v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V zadnjih dveh 
desetletjih pa se je število študij na tem področju močno povečalo (Cecić Erpič, 1998). 

Opredelitev pojmov kot so sreča, zadovoljstvo in življenjsko zadovoljstvo je lahko zelo težavna, saj so 
to pojmi, ki jih uporabljamo v vsakdanjem jeziku in imajo lahko zelo različne subjektivne pomene. 
Izraz »sreča« lahko označuje splošno doživljanje zadovoljstva, trenutne občutke veselja ali pa 
prevladovanje prijetnih emocij v določenem časovnem obdobju. V konceptu raziskovanja 
subjektivnega zadovoljstva z življenjem se pojem »sreča« uporablja v smislu biti srečen, zadovoljen in 
ne kot imeti srečo (Cecić Erpič, 1998). 

2.8.1 Definicije subjektivnega zadovoljstva 
Definicije subjektivnega zadovoljstva z življenjem lahko razdelimo v tri skupine. V prvo skupino sodijo 
tiste, ki zadovoljstvo opredeljujejo z zunanjimi kriteriji (npr. krepost in čednost). V drugo skupino 
sodijo tiste, ki se nanašajo na posameznikove standarde in ti determinirajo, kaj je dobro in zadovoljno 
življenje – noben človek ni srečen, če sam tako ne misli. Po Dienerjevi (1984) opredelitvi sodijo v 
tretjo skupino definicije, ki opredeljujejo zadovoljstvo najbližje terminu, ki ga uporabljamo v 
vsakdanjem življenju – zadovoljstvo je pretežno prevladovanje pozitivnih čustev nad negativnimi. 
Diener (1994) povzema, da je življenjsko zadovoljstvo globalna ocena posameznikovega življenja kot 
celote. Raven hedoničnih občutij je razmerje med prijetnimi in neprijetnimi emocijami – prijetne 
emocije prevladujejo večino časa in nastanejo zaradi prijetnih dogodkov v posameznikovem življenju. 
Neprijetne emocije so manj pogoste. 

Diener (1984) navaja tri glavna določila subjektivnega zadovoljstva. Prvo je, da je zadovoljstvo 
subjektivno in zato ostaja v doživljanju posameznika. V definicijah subjektivnega zadovoljstva so 
jasno odsotna objektivna stanja, kot so posameznikovo zdravje, bogastvo in udobje. Ta stanja 
potencialno lahko vplivajo na subjektivno zadovoljstvo, vendar z njimi niso neposredno povezana. 
Ravno zaradi tega lahko to teorijo povežemo tudi z osebami po poškodbi, saj jih pri subjektivnem 
zadovoljstvu z življenjem ne omejuje njihova gibalna oviranost, da ne bi zmogli doživljati prijetnih 
emocij, ki prevladujejo nad neprijetnimi. Drugo določilo je, da subjektivno zadovoljstvo vsebuje 
pozitivna merila. To pomeni, da pri določanju zadovoljstva ne gre le za odsotnost negativnih 
faktorjev, temveč za prisotnost pozitivnih. Tretje določilo po Dienerju (1984) pa je, da subjektivno 
zadovoljstvo vsebuje globalno oceno vseh aspektov posameznikovega življenja. Čeprav posameznik 
lahko doseže zadovoljstvo le na enem področju življenja, je subjektivno zadovoljstvo integrirana 
ocena posameznikovega življenja (Cecić Erpič, 1998). 

2.8.2 Struktura subjektivnega zadovoljstva 
Andrews in Withey (1976) navajata, da subjektivno zadovoljstvo sestavljajo tri generalne in med 
seboj neodvisne komponente – ocena življenjskega zadovoljstva, pozitivne emocije in negativne 
emocije. Hkrati pa poudarjata, da odsotnost negativnih emocij ni ekvivalentna prisotnosti pozitivnih 
emocij in da mora izboljšanje življenja posameznika reducirati negativne emocije in povečati 
prisotnost pozitivnih emocij. Kljub neodvisnosti komponent pa Diener (1984) ugotavlja, da pozitivne 
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in negativne emocije lahko korelirajo, s podaljševanjem časovnega intervala pa povezanost upada. Iz 
tega sledi, da posameznik v časovnem intervalu nekaj tednov ali več občuti pozitivne in negativne 
emocije kot relativno neodvisne, pri tem pa je simultano občutenje obeh vrst emocij precej redko, 
torej neodvisno (Cecić Erpič, 1998). 

2.8.3 Teorije subjektivnega zadovoljstva 
V zadnjih dveh desetletjih se je število teorij močno povečalo, opisali pa bomo najbolj aktualne 
teorije sreče in zadovoljstva, ki pa ne pojasnjujejo bioloških in socioloških faktorjev. 

Telične teorije zadovoljstva 
Telične teorije ali teorije končne točke podpirajo idejo, da je zadovoljstvo doseženo takrat, ko 
dosežemo neko končno točko, npr. zadovoljimo potrebo ali dosežemo cilj (Diener, 1984). Vprašanje, 
na katerega želijo odgovoriti telične teorije, je izvir sreče, ki lahko izvira iz zadovoljitve potreb, 
oblikovanja in določanja želje ali iz procesa gibanja proti želenemu cilju. Med teorije končne točke 
sodijo teorije potrebe, ki navajajo, da obstajajo vrojene in naučene potrebe, ki jih posameznik želi 
zadovoljiti, tudi če so le-te nezavedne. Potrebe so lahko univerzalne (kot jih je postavil Maslow) ali pa 
so individualne (Cecić Erpič, 1998). 

Različni avtorji (Diener, 1984) so proučevali, kakšen vpliv na subjektivno zadovoljstvo ima doseganje 
cilja – lahko vodi k dolgoročni spremembi zadovoljstva ali pa h kratkoročnemu izboljšanju 
razpoloženja. Sreča pa je odvisna od kontinuiranega zadovoljevanja posameznikovega življenjskega 
načrta, v katerega so vključeni njegovi cilji. Posameznikovi cilji so si lahko med seboj tudi 
nasprotujoči, zato je sreča odvisna od dveh ključnih faktorjev – harmonične integracije 
posameznikovih načrtov in zadovoljitve le-teh. Prav tako so avtorji ugotavljali, da so bolj zadovoljni 
posamezniki z manj zahtevnimi projekti, ki doživljajo konstanten uspeh in potrditev v sedanjem času, 
kot pa tisti z bolj dolgoročnimi načrti, z le malo kratkoročnimi podkrepitvami (Cecić Erpič, 1998). 

Teorija užitka in bolečine 
V znanstvenih delih, ki se nanašajo na srečo in zadovoljstvo, se pojavlja teza, da do sreče vodi 
izpolnjevanje ciljev in želja, s tem pa sta močno povezana tudi užitek in bolečina. Večina potreb in 
ciljev je formuliranih tako, da je pomanjkanje pomemben predhodnik sreče (Diener, 1984). 

Teorija nasprotnega procesa domneva, da sta užitek in bolečina tesno povezana. Glede na to 
formulacijo izguba nečesa prijetnega, pozitivnega vodi v nezadovoljstvo, izguba nečesa negativnega 
pa v srečo oz. zadovoljstvo. Moč emocij, ki jih ob tem občutimo, pa napovedujejo specifični faktorji, 
kot je navajenost. Če je posameznik navajen na pojavljanje prijetnega ali neprijetnega objekta, bo ob 
interakciji s takšnim objektom občutil šibkejše emocije in obratno (Cecić Erpič, 1998). 

Teorije dejavnosti 
Telične teorije poudarjajo, da je vir sreče v določenih končnih stanjih. Teorije dejavnosti temu 
nasprotujejo in navajajo, da je sreča stranski produkt posameznikovih dejavnosti. Tako naj bi 
opravljanje neke dejavnosti prinašalo več sreče in zadovoljstva kot pa samo končno stanje (Diener, 
1984). Pogosta tema, ki se pojavlja v teorijah dejavnosti, je, da zavedanje samega sebe in dejavnosti 
vpliva na zmanjševanje sreče – osredotočanje na doseganje sreče vpliva negativno. Posameznik naj bi 
bil osredotočen le na pomembne dejavnosti in cilje, zadovoljstvo pa pride samo od sebe kot stranski 
produkt teh dejavnosti. Avtorji pa navajajo tudi teorijo »doživljajskega toka«, ki trdi, da so dejavnosti 
prijetne takrat, ko obstaja skladnost med izzivi in posameznikovo stopnjo sposobnosti. Če aktivnost 
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od posameznika zahteva intenzivno osredotočenost in so izzivi ter posameznikove sposobnosti 
skladne, potem je rezultate takšen dejavnosti izkušnja zadovoljstva (Cecić Erpič, 1998).  

Predhodnike teorije dejavnosti pa spet najdemo že v antiki, saj je Aristotel v svojih spisih navajal, da 
sreča izhaja iz aktivnosti, ki jih dobro in uspešno opravljamo. 

»Top-down« nasproti »bottom-up« teorijam 
Bottom-up teorije predpostavljajo zadovoljstvo in srečo kot preprosto vsoto majhnih užitkov. Ocena, 
ali je posameznikovo življenje srečno, predstavlja vsota trenutnih pozitivnih in negativnih dejavnikov 
(Cecić Erpič, 1998). 

Top-down pristop pa predvideva obstoj globalne naklonjenosti v preizkušanju stvari v pozitivnem 
smislu, kar pomeni, da je posameznik nagnjen k temu, da stvari vidi kot pozitivne. Globalna 
naklonjenost naj bi vplivala na vse trenutne interakcije, ki jih ima posameznik z okoljem. Takšno 
pojmovanje pomeni, da posameznik uživa v prijetnih dogodkih, ker je srečen in ne obratno. Top-
down pristop k zadovoljstvu pomeni, da globalne značilnosti posameznikove osebnosti vplivajo na to, 
kako reagira v določenih situacijah. Iz tega sledi, da se globalno življenjsko zadovoljstvo kaže v 
posameznih področjih zadovoljstva, kar pomeni, da je posameznik, ki ima visoko življenjsko 
zadovoljstvo, zadovoljen tudi s posameznimi področji svojega življenja (Cecić Erpič, 1998). 

Asociativistične teorije 
Teorije zadovoljstva, ki temeljijo na spominu, pogojevanju in različnih kognitivnih principih, lahko 
združimo v asociativistične teorije (Diener, 1984). Eden izmed kognitivnih pristopov temelji na 
lastnostih, ki jih posameznik pripisuje dogodkom, ki se mu dogajajo – pozitivni dogodki prinašajo 
največ sreče, če jih pripisujemo relativno stabilnim notranjim dejavnikom (Cecić Erpič, 1998). 

Splošni kognitivni pristop k sreči temelji na asociativnih mrežah v spominu. Posamezniki prikličejo 
spomine, ki so afektivno skladni z njihovim sedanjim emocionalnim stanjem. Posameznik lahko tako 
razvije široko mrežo pozitivnih asociacij ter bolj omejeno mrežo negativnih. Tisti posamezniki, ki 
imajo širšo mrežo pozitivnih asociacij, so bolj nagnjeni k temu, da na večino dogodkov reagirajo v 
pozitivni obliki (Cecić Erpič, 1998). 

Med asociativistične teorije sodi tudi pristop, ki temelji na priklicu emocij v spomin s klasičnim 
pogojevanjem. Glede na ta teoretski pristop lahko sklepamo, da so zadovoljni tisti ljudje, ki so imeli v 
preteklosti pozitivne emocionalne izkušnje, le-te pa so bile povezane z velikim številom dražljajev 
(Diener, 1984). Diener (1984) opisuje tudi, da lahko posameznik zavedno usmerja smer emocionalnih 
asociacij, tako da kognitivno vpliva na reduciranje negativnih misli (Cecić Erpič, 1998). 

Teorije ocene 
V to skupino teorij zadovoljstva avtorji uvrščajo tiste teorije, ki navajajo, da je zadovoljstvo rezultat 
primerjave med standardom in aktualnim stanjem. Če aktualni dogodki presegajo standard, 
posameznik občuti srečo. Teorije ocene običajno ne napovedujejo, kateri dogodki bodo vodili v 
zadovoljstvo in kateri v nezadovoljstvo, vendar pa lahko domnevamo, kakšna bo moč emocionalne 
reakcije (Cecić Erpič, 1998). 

Med teorije ocene sodijo tudi teorije socialne primerjave, ki navajajo, da posameznik kot standard 
uporablja druge ljudi. Različni avtorji (Diener, 1984) dokazujejo, da se posameznik počuti bolj 
zadovoljnega, če je uspešnejši (bolj premožen ipd.) od drugih ljudi iz istega okolja. Med 
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pomanjkljivosti teorij socialne primerjave sodi to, da obstajajo področja posameznikovega življenja, 
kjer socialna primerjava ni pomembna ali celo ni mogoče. To so področja, kjer ima posameznik 
notranji standard (npr. spolnost), ki temelji na njegovih lastnih vrednotah in potrebah (Cecić Erpič, 
1998). 

Med teorije ocene je Diener (1984) uvrstil tudi teorije adaptacije. Standard ocenjevanja v teh teorijah 
so posameznikove individualne izkušnje. Če so dogodki v sedanjosti bolj prijetni kot je standard, s 
katerim te dogodke primerjamo, potem posameznik občuti zadovoljstvo. V primeru pogostega 
pojavljanja prijetnih dogodkov pa se pojavi adaptacija, na osnovi katere se standard dvigne. To 
potrjujejo tudi rezultati študije Brickmana in sodelavcev (Diener, 1984), ki so dokazovali, da dobitnik 
loterijskih nagrad niso nujno bolj zadovoljni od ostalih posameznikov, ali da tetraplegiki niso manj 
zadovoljni kot zdravi posamezniki. To je razlagal s hipotezo, da se človek prilagodi na kakršnokoli 
situacijo. Rezultati so sicer pokazali, da so osebe takoj po poškodbi hrbtenjače (ali drugi poškodbi) 
zelo nezadovoljne, sčasoma pa se začnejo njihove emocije približevati sreči in zadovoljstvu, kar 
dokazuje, da se posameznik hitro prilagodi tudi na izjemne dogodke, ki pustijo trajne posledice. Prav 
tako sta podobno dokazala Cameron in Feinman (Diener, 1984), z rezultati svojih študij sta pokazala, 
da invalidni ljudje niso manj zadovoljni od zdravih posameznikov. Študije, ki se navezujejo na teorije 
adaptacije, pa še niso razkrile poteka, načina in časovnega okvira prilagajanja (Cecić Erpič, 1998). 

2.8.4. Merjenje subjektivnega zadovoljstva 
Večina lestvic za ocenjevanje subjektivnega zadovoljstva temelji na samoocenjevanju in zagotavlja 
dovolj veliko mero zanesljivosti in objektivnosti. Visoko pa korelirajo tudi z lestvicami ocenjevanja 
zadovoljstva preko druge osebe, bodisi bližnjega, ki ocenjuje zadovoljstvo z življenjem posameznika 
ali pa usposobljenega testatorja (Cecić Erpič, 1998). 

Najprej so se pojavile lestvice, ki so vsebovale samo eno postavko. Prednost takšnega proučevanja je 
hitrost in enostavnost postopka, zanesljivost in veljavnost pa sta zmerni. Glavna pomanjkljivost 
takšnih lestvic je, da ne morejo pokriti vseh vidikov zadovoljstva, saj obsegajo samo vsoto 
posameznikove interpretacije vseh življenjskih področij in ne nudijo natančne diferenciacije 
posameznikovega zadovoljstva. Uporaba teh lestvic je smotrna le v primeru, da nas zanima hitra 
ocena posameznikovega zadovoljstva (Cecić Erpič, 1998). 

Lestvice z več postavkami so raziskovalci najprej razvili za starostnike, vendar se lestvic ni dalo 
prenesti na širšo populacijo, saj so bila vprašanja preveč specifična. Različni avtorji so razvijali različne 
lestvice, npr. lestvica »Happiness Measures« avtorja Fordyca meri pogostost emocij, »Affectometer« 
avtorjev Kammanna in Fletta ugotavlja pogostost pozitivnih in negativnih emocij, Laresn je razvil 
lestvico »Affect Intensity Measure«, ki meri intenzivnost emocij itd. (Cecić Erpič, 1998). 

V diplomski nalogi pa bomo kot del anketnega vprašalnika uporabili lestvico Dienerja, Emmonsa, 
Larsena in Griffinove, ki se imenuje »Satisfaction with Life Scale« oz. »Lestvica življenjskega 
zadovoljstva«. To je lestvica, ki meri splošno življenjsko zadovoljstvo, namenjena pa je preizkušancem 
v odrasli dobi. Lestvica vsebuje 5 postavk. Ta lestvica meri samo en faktor, in sicer življenjsko 
zadovoljstvo, ne meri pa pozitivnih in negativnih emocij (Cecić Erpič, 1998). 

2.8.5. Vplivi na subjektivno zadovoljstvo 
V zgodovini so različni filozofi proučevali srečo in ji pripisovali zelo različne vzroke. Rousseau je vir 
zadovoljstva pripisoval finančnemu blagostanju, dobremu kuharju in urejeni prebavi, njegov 
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naslednik Thoreau je menil, da sreča prihaja iz dejavnosti, ki jo človek opravlja. Stoiki so navajali, da je 
sreča psihološkega izvira, asketiki pa, da srečo prinašajo stališča in dejavnosti, ki posameznika 
ločujejo od okolice (Cecić Erpič, 1998). 

Denarni prihodki 
Larson (Diener, 1984) navaja, da obstajajo številni dokazi o pozitivni povezavi med denarnimi 
prihodki in subjektivnim zadovoljstvom. Rezultati študij so pokazali, da so bili premožnejši 
posamezniki v različnih kulturah bolj zadovoljni. Vpliv prihodka pa ni le neposreden, ampak vpliva 
posredno tudi preko določenih faktorjev, kot sta npr. zdravje in izobrazba, saj boljši finančni položaj 
vpliva na boljšo zdravstveno oskrbo in omogoča boljšo izobrazbo. Različne raziskave pa so podale 
različne postavke, npr. povečanje prihodka ne poveča nujno tudi zadovoljstva, vpliv prihodka je tako 
v veliki meri relativen, posameznik pa se pogosto počuti bolj zadovoljnega, če je bolj premožen glede 
na družbo, v kateri živi. Vpliv prihodka na subjektivno zadovoljstvo tako ni direkten, ampak nanj 
vpliva preko socialne primerjave. Freedman (Diener, 1984) navaja, da ima prihodek pomemben vpliv 
samo na stopnji ekstremne revščine. Ko posameznik doseže raven, kjer so zadovoljene osnovne 
potrebe, prihodek ne vpliva več pomembno na oceno zadovoljstva (Cecić Erpič, 1998). 

Kronološka starost 
Študije zadovoljstva kažejo, da med mlajšimi in starejšimi ni bistvenih razlik pri samoocenjevanju 
subjektivnega zadovoljstva. Večja je povezanost med indeksom splošnega zdravja in starostjo, saj 
starejši ljudje ocenjujejo svoje zdravje kot slabše. Prav tako upada s starostjo najvišja stopnja 
zadovoljstva. Pri mlajših preizkušancih pa so ugotovili večjo intenziteto pozitivnih in negativnih 
emocij (Cecić Erpič, 1998). 

Spol 
Študije kažejo, da so razlike med spoloma v globalni oceni zadovoljstva zelo majhne. Ženske poročajo 
o več negativnih emocijah, vendar pa bolj intenzivno občutijo pozitivne. Diener (1984) navaja, da 
obstaja blaga interakcija med vplivom spola in starosti, mlajše ženske poročajo o večjem zadovoljstvu 
kot mlajši moški, v starejši starosti skupini pa je vpliv spola ravno obraten. Avtorji navajajo, da je 
preobrat značilen za obdobje okoli 45. leta, vendar razlike med spoloma niso velike (Cecić Erpič, 
1998). 

Rasa 
Študije, izvedene v ZDA (Diener, 1984), navajajo, da Afroameričani dosegajo nižje rezultate na 
lestvicah globalnega zadovoljstva kot pripadniki bele rase, vendar ne gre za univerzalni učinek. 
Takšne razlike navajajo predvsem študije, kjer avtorji niso kontrolirali še drugih faktorjev, ki vplivajo 
na oceno subjektivnega zadovoljstva. Zaradi tega skupini nista izenačeni po starosti, spolu, 
izobrazbeni ravni, zakonskem statusu in mestu prebivališča. Če te faktorje kontroliramo, se med 
rasama še vedno pojavlja razlika, vendar je vpliv rase soodvisen od spola in starosti (Cecić Erpič, 
1998). 

Zaposlitveni status 
Študije so pokazale, da so med vsemi skupinami preizkušancev najmanj zadovoljni brezposelni. Takšni 
so bili rezultati tudi po tem, ko so kontrolirali faktor prihodka. Rezultati so enaki za moške in ženske 
različnih starosti – nezaposlenost vpliva na subjektivno zadovoljstvo. To pa ne pomeni, da so 
posamezniki, ki so zaposleni doma (npr. gospodinje), manj zadovoljni kot tisti, ki so zaposleni in 
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dobivajo prihodke. Na splošno subjektivno zadovoljstvo vpliva tudi zadovoljstvo s poklicnim 
področjem (Cecić Erpič, 1998). 

Izobrazba 
Izobrazba ima pomemben vpliv na subjektivno zadovoljstvo, vendar ta vpliv ni močan, deluje pa v 
interakciji z drugimi variablami, npr. prihodkom. Diener (1984) rezultate študij razlaga s hipotezo, da 
lahko raven izobrazbe vpliva na povečanje pričakovanj (Cecić Erpič, 1998). 

Zakonski in družinski status 
Campbell (Diener, 1984) navaja, da je zadovoljstvo z zakonom in družino eden najpomembnejših in 
najmočnejših dejavnikov globalnega subjektivnega zadovoljstva. Manj znana in raziskovana pa je 
povezava med starševstvom in subjektivnim zadovoljstvom, čeprav lahko predvidevamo, da je 
korelacija prav tako visoka. Študije različnih avtorjev so pokazale, da so posamezniki, ki so poročeni 
ali pa v stalnem partnerskem razmerju, bolj subjektivno zadovoljni, ne glede na ostale faktorje 
(izobrazba, prihodek, poklicni status). Eden najmočnejših dejavnikov življenjskega zadovoljstva je 
zadovoljstvo z ljubezenskim življenjem (Cecić Erpič, 1998). 

Socialni stiki 
Študije kažejo, da so ekstravertirani posamezniki bolj srečni kot introvertirani, vendar pa je ta razlika 
majhna. Opazna je povezanost med subjektivnim zadovoljstvom in zadovoljstvom s področjem 
socialnih stikov ali kakšno drugo mero sociabilnosti. Na subjektivno zadovoljstvo imajo večji vpliv 
formalne socialne aktivnosti. Vpliv socialnih aktivnosti pa je odvisen od posameznikove izobrazbe in 
njegove potrebe po interakciji. Bolj pomembna kot obseg socialne mreže pa sta integriranost 
socialne mreže v posameznikovo življenje in kvaliteta odnosov v njej (Cecić Erpič, 1998). 

Življenjski dogodki 
Življenjski dogodki imajo majhen, vendar konsistenten vpliv na samooceno subjektivnega 
zadovoljstva. Prijetni in neprijetni življenjski dogodki so med seboj neodvisni. Na vpliv, ki ga imajo ti 
dogodki na zadovoljstvo z življenjem, pomembno vpliva kontrola, ki jo ima posameznik nad dogodki, 
oz. do kakšne mere lahko nanje vpliva. Tako lahko tudi prijetni življenjski dogodki negativno vplivajo 
na posameznikovo zadovoljstvo, saj lahko posameznik čuti, da jih nima pod kontrolo oz. da nanje 
nima vpliva (Cecić Erpič, 1998). 

Osebnost 
Diener (1984) navaja, da naj bi osebnostne lastnosti imele pomemben vpliv na subjektivno 
zadovoljstvo. Razlog naj bi bil tradicionalno prepričanje, da je za subjektivno zadovoljstvo bolj 
pomemben temperament kot pa zunanji dejavniki. Različne študije navajajo, da je visoko 
samospoštovanje eden pomembnejših dejavnikov subjektivnega zadovoljstva, ki je v visoki korelaciji z 
zadovoljstvom s samim sabo. Rezultati številnih študij kažejo, da je odnos med tendenco, da rezultate 
dejanja pripisujemo sebi in ne zunanjim dejavnikom, in subjektivnim zadovoljstvom konsistenten. 
Diener (1984) je med vplive osebnosti uvrstil tudi inteligentnost, saj je to lastnost, ki je v družbi 
cenjena. Prav tako pa avtorji kot pomembne navajajo tudi spolne vloge v družbi – ženska v družbeno 
tipični spolni vlogi je bolj zadovoljna (Cecić Erpič, 1998). 

Biološki vplivi 
Številne študije kažejo precejšnjo zvezo med posameznikovo oceno zdravja in subjektivnim 
zadovoljstvom. Posamezniki ocenjujejo zdravje kot najpomembnejši faktor, ki vpliva na 



40 
Šuc, N. (2014). Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo. 

posameznikovo srečo. Zdravje pa nima le neposrednega vpliva na subjektivno zadovoljstvo, temveč 
vpliva tudi posredno preko aktivnosti, ki jih posameznik zaradi zdravstvenega stanja zmore ali ne 
zmore opravljati. Drugi biološki faktor, ki ga pogosto povezujejo z zadovoljstvom, je spanje. Do danes 
še ni bilo dokazano, ali so motnje spanja posledica ali vzrok nezadovoljstva. Prav tako je pozitivna 
korelacija prisotna med zadovoljstvom in telesnimi aktivnostmi (Cecić Erpič, 1998). 
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3  CILJI, HIPOTEZE IN METODE DELA 

      3.1 CILJI 
• Ugotoviti, ali je ukvarjanje s športom pripomoglo k boljšemu ali hitrejšemu vključevanju nazaj 

v družbo invalidov po poškodbi. 
• Ugotoviti socialni status in identiteto smučarjev invalidov. 
• Ugotoviti socialno strukturo smučarjev invalidov. 
• Ugotoviti dostopnost prilagojenega alpskega smučanja invalidom v slovenskem prostoru. 
• Ugotoviti zadovoljstvo z življenjem smučarjev invalidov. 
• Ugotoviti, kako ukvarjanje s prilagojenim alpskim smučanjem vpliva na samopodobo 

invalidov po poškodbi. 

3.2 HIPOTEZE 
H1: Ukvarjanje s prilagojenim alpskim smučanjem vpliva na samopodobo invalidov. 

H2: Ukvarjanje s prilagojenim alpskim smučanjem vpliva na oblikovanje športne identitete. 

H3: Ukvarjanje s prilagojenim alpskim smučanjem vpliva na subjektivno zadovoljstvo z življenjem. 

3.3 METODE DELA 

3.3.1 Vzorec merjencev 
Vzorec merjencev bo zajemal 15 slovenskih rekreativnih smučarjev invalidov ter kontrolno skupino 
15 gibalno oviranih oseb po poškodbi, ki se ne ukvarjajo s prilagojeno športno dejavnostjo. 
Anketiranje bo potekalo osebno med znanimi smučarji invalidi. Sodelovanje bo prostovoljno, osebni 
podatki merjencev pa bodo ostali anonimni. 

3.3.2 Merilni postopki 
Za potrebe raziskave bomo uporabili metodo anketiranja s pomočjo posebej pripravljenega 
vprašalnika. Del vprašalnika zajema Dienerjeva (Diener, 1995) lestvica zadovoljstva z življenjem, del 
pa Tenessejska lestvica za ocenjevanje samopodobe. Vprašalnik je sestavljen iz sklopov: splošni 
podatki, podatki o invalidnosti, podatki o športni aktivnosti, osebni odnos do športa, socialna in 
športna identiteta, dostopnost opreme in smučišč, lestvica zadovoljstva z življenjem in lestvica za 
ocenjevanje samopodobe. 

Hkrati bomo z anketnim vprašalnikom preverjali tudi stratifikacijske značilnosti udeležencev (spol, 
starost, izobrazbo, zaslužek, stan, kraj bivanja), njihovo pogostost ukvarjanja s športno dejavnostjo 
pred in po poškodbi, stopnjo invalidnosti, dostopnost opreme in smučišč, prilagojenih invalidom. 

Podatke bomo obdelali s pomočjo SPSS-a, za primerjave med skupinama bo uporabljen t-test, kjer 
porazdelitev ne bo normalna, pa neparametrični Mann-Whitney test. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

4.1 Opis vzorca 
Raziskava je bila izvedena med dvema skupinama anketirancev – smučarji in kontrolno skupino. V 
skupino smučarjev je bilo vključenih 15 anketirancev, vsi so bili moškega spola, državljani Slovenije. V 
kontrolni skupini je bilo prav tako 15 anketirancev, od tega 12 (80,0 %) moških in 3 (20,0 %) ženske. 
Vsi iz kontrolne skupine so državljani Slovenije.  

Smučarji so bili stari od 25 do 54 let, v povprečju 39,8 let, anketiranci kontrolne skupine pa od 27 do 
52 let, v povprečju 36,7 let.  

 

Graf 1: Zaposlitev 

 
Med smučarji jih je največ (f = 11; 73,3 %) zaposlenih za polni delovni čas, po en anketiranec pa je 
zaposlen za polovični delovni čas, nezaposlen, upokojen oz. študent. V kontrolni skupini je prav tako 
največ zaposlenih za polni delovni čas (f = 7; 46,7 %), sledijo upokojeni (f = 3; 20,0 %) (Graf 1). Po M. 
Počkar (2009) spada zaposlitev med terciarno socializacijo, ki temelji na samostojnosti in odraslosti 
posameznika. Oseba po poškodbi se mora poleg prilagajanja na novo okolje in službo prilagajati še 
svoji gibalni oviranosti, zato je lahko začetek nove službe po končani rehabilitaciji izjemno naporen. 
Hkrati pa ne smemo zanemariti dejstva, da ravno vstop na trg dela daje občutek zmožnosti kljub 
gibalni oviranosti.   
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Graf 2: Izobrazba 

 
Največ smučarjev ima univerzitetno izobrazbo (f = 9; 60,0 %), sledijo tisti z visoko šolo (f = 5; 33,3 %), 
v kontrolni skupini pa je tistih z univerzitetno izobrazbo 40,0 % (f = 6), sledijo anketiranci s srednjo 
šolo (f = 5; 33,3 %) (Graf 2). Stopnja izobrazbe vpliva na razpoložljive možnosti zaposlitve. Obdobje 
šolanja pa pomembno vpliva na oblikovanje vrednot in norm, ki jih sprejme posameznik. Nekateri 
anketiranci so s šolanjem nadaljevali tudi po poškodbi, kar je bil zagotovo pomemben dejavnik 
socializacije po poškodbi v posameznikovem življenju. 

 

 

Graf 3: Mesečni prihodek 
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Med smučarji jih ima največ prihodek med 1000 in 2000 € (f = 7; 46,7 %), v kontrolni skupini pa jih 
ima največ prihodek med 500 in 1000 € (f = 7; 46,7 %) (Graf 3). Cecić Erpič (1998) navaja, da obstaja 
pozitivna povezava med denarnimi prihodki in subjektivnim zadovoljstvom. Vpliv prihodka na 
subjektivno zadovoljstvo pa ni direkten, ampak nanj vpliva preko socialne primerjave, glede na to, v 
kakšni družbi živimo. Vsekakor pa lahko sklepamo, da imajo posamezniki z večjimi prihodki več 
možnosti za pridobitev drage smučarske opreme in odhajanje na smučarske počitnice ali izlete. 

 

 
Graf 4: Kraj bivanja 

 
Največ smučarjev (f = 11; 73,3 %) prebiva v mestu, nihče ne prebiva na vasi, v kontrolni skupini pa je 
bilo 80,0 % (f = 12) anketirancev iz mesta (Graf 4). Kraj bivanja vpliva zlasti na prilagojenost 
infrastrukture v kraju bivanja. Vendar ne moremo trditi, da je v katerem kraju boljša kot v drugem, 
vsak kraj, bodisi mesto bodisi vas, ima svoje arhitektonske ovire in prilagoditve. 

 

 

Graf 5: Oddaljenost od najbližjega smučišča 
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Smučarji so od najbližjega smučišča oddaljeni med 50 in 100 km (f = 13; 86,7 %), v taki oddaljenosti je 
v kontrolni skupini 66,7 % (f = 10) anketirancev (Graf 5). Glede na velikost Slovenije noben prebivalec 
ni oddaljen od najbližjega smučišča več kot 100 km, kar je ugodno za smučarje. Poleg tega je trend na 
slovenskih smučiščih, da postajajo prijazna tudi smučarjem invalidom. 

4.2 Rezultati 

4.2.1 Invalidnost 

 

Graf 6: Vrsta poškodbe 

 
Med smučarji je 86,7 % (f = 13) paraplegikov, en anketiranec je tetraplegik, en pa je imel amputacijo 
obeh nog. V kontrolni skupini je 66,7 % (f = 10) paraplegikov, 26,7 % (f = 4) tetraplegikov, en 
anketiranec pa je imel drugo vrsto poškodbe (umetne kolke) (Graf 6).  

Smučarji so pod vrsto paraplegije navajali L3 (f = 2), TH10 (f = 2), TH11 (f = 2), TH12 (f = 2), TH12-L1 (f 
= 2), TH4 (f = 1), TH6 (f = 1) in TH7 (f = 1), pod tetraplegijo pa C7 (f = 1). Anketiranci kontrolne skupine 
pa so pri vrsti paraplegije navajali L1, L2, TH10, TH11, TH12, TH4, TH4-5, TH5, TH6 in TH8 (vsako vrsto 
je navedel po en anketiranec), pri tetraplegiji pa C3-4 (f = 1), C4-7 (f = 1) in C6 (f = 2).  

Vrsta in stopnja poškodbe imata pomembno vlogo pri učenju smučanja. Stopnja in vrsta poškodbe 
določata v prvi vrsti, kakšen pripomoček bo potreboval posameznik za smučanje, vplivata pa tudi na 
samo učenje smučanja, hitrost in uspešnost pri učenju. Višje kot so poškodbe, težje je ohranjati 
ravnotežje na smučarskem pripomočku, se poganjati ter dosegati optimalne odklone telesa. Tako so 
osebe po amputaciji pogosto zelo uspešne pri učenju smučanja, saj lahko pripomoček upravlja tudi s 
pomočjo prenosa teže, gibanja v bokih ipd. Vse to pa ne pomeni, da osebe z višjo poškodbo 
hrbtenjače ne morejo biti uspešni smučarji (Šuc, 2011). 
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Graf 7: Vzrok za poškodbo 

 
Največ smučarjev se je poškodovalo pri prometni nesreči (f = 9; 60,0 %), sledi nesreča pri delu (f = 3; 
20,0 %), v kontrolni skupini ima poškodbo zaradi prometne nesreče 66,7 % (f = 10) anketirancev, 
sledijo pa tisti, ki so se poškodovali pri padcu (f = 4; 26,7 %). Pri kontrolni skupini je en anketiranec 
izbral odgovor »drugo«, kjer je navedel atrofijo (Graf 7).  

Smučarji so se poškodovali pri najmanj 13 letih in največ 37 letih, v povprečju pa so se poškodovali pri 
28,3 letih. Anketiranci kontrolne skupine so postali invalidi pri najmanj 19 in največ 36 letih, v 
povprečju pa so bili stari 27,9 let.  

Lord (2010) pri resocializaciji navaja stopnje žalovanja za izgubo. Na izgubo telesne funkcije vpliva 
pridobljena poškodba. Večina anketirancev je navajala kot vzrok za poškodbo prometno nesrečo, ki 
povzroči nenadno spremembo v življenju in delovanju. Pri stopnja žalovanja se tako pogosto pojavi 
čustvena kriza, jeza, krivda, bes, depresija. Če je bila oseba po poškodbi kriva za povzročitev 
prometne nesreče, se občutek krivde pojavlja toliko bolj močno, medtem ko se pri osebah, ki niso 
bile krive, toliko bolj izrazito pojavlja občutek jeze in nemoči. 
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Graf 8: Trajanje rehabilitacije 

 
Smučarji so bili na rehabilitaciji 3–6 mesecev (f = 9; 60,0 %) oz. 1–3 mesece (f = 6; 40,0 %), anketiranci 
kontrolne skupine pa 3–6 mesecev (f = 9; 60,0 %), po dva anketiranca pa 1–3 mesece oz. več kot 6 
mesecev (Graf 8).  

Želje in evropski trendi so, da bi v rehabilitacijski tim vključili tudi športnega pedagoga, ki bi osebam 
po poškodbi že tekom rehabilitacije predstavil različne možnosti ukvarjanja s športom. Na sam potek 
in dolžino rehabilitacije verjetno ne bi vplival izrazito, vpliv pa bi bil viden pri prehodu iz 
rehabilitacijskega centra v domače okolje in prilagajanju nanj, saj bi oseba po poškodbi že lahko 
ozavestila svoje zmožnosti in možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa po prihodu domov 
(Šuc, 2011). 
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4.2.2 Športna aktivnost 

 
 Graf 9: Športna aktivnost pred invalidnostjo 

 
Smučarji so bili pred nastankom invalidnosti večinoma športno aktivni 2–4 x tedensko (f = 12; 80,0 
%), v kontrolni skupini je takih 60,0 % (f = 9), sledijo pa tisti, ki so bili športno aktivni 1 x tedensko (f = 
3; 20,0 %) (Graf 9).  

Športna aktivnost pred poškodbo pomembno vpliva na športno identiteto po poškodbi. Osebam, ki 
so bile že pred poškodbo redno športno aktivne, bo športna dejavnost zagotovo manjkala, zato bodo 
bolj verjetno poiskali način, kako se še naprej udejstvovati v športu, medtem ko se bo osebam, ki že 
pred poškodbo niso bile športno aktivne, zdelo povsem nemogoče in nesmiselno ukvarjati se s 
športom s pridobljeno gibalno oviranostjo (Tušak, 2003). 
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Graf 10: Rekreativni šport 

 
Med smučarji se jih (poleg smučanja) največ ukvarja s kolesarjenjem (f = 12; 80,0 %) in košarko (f = 5; 
33,3 %), pod drugo (f = 2; 13,3 %) pa so navedli namizni tenis in wakeboarding. V kontrolni skupini se 
s smučanjem ne ukvarja nihče, največ pa se jih ukvarja s košarko (f = 5; 33,3 %), plavanjem (f = 4; 26,7 
%) in kolesarjenjem (f = 4; 26,7 %), pod drugo (f = 3; 20,0 %) pa so navedli curling, fitnes in 
potapljanje (Graf 10).  

Vsi anketirani smučarji se s smučanjem ukvarjajo rekreativno z obiskom nekaterih lokalnih 
smučarskih tekem, nekateri celo s sodelovanjem na državnem prvenstvu v veleslalomu. Zato je bil 
pravzaprav pričakovan rezultat ankete, da se rekreativno ukvarjajo še s katerim drugim športom, v 
večini letnim, saj je za športnike rekreativce pomembna vsesplošna telesna pripravljenost skozi vse 
leto (Tušak, 2003). 
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Graf 11: Spodbuda k prilagojeni športni dejavnosti 

 
K prilagojeni športni dejavnosti so se tako smučarji (f = 8; 53,3 %) kot tudi kontrolna skupina (f = 7; 
46,7 %) v največji meri spodbudili sami, v obeh skupinah sledi spodbuda s strani prijateljev (Graf 11). 

Kot že omenjeno je trend vključevanja športnih pedagogov v rehabilitacijske time izrednega pomena 
za predstavitev možnih športnih dejavnosti osebam po poškodbi. Polovico anketirancev so k športni 
dejavnosti spodbudili družinski člani ali prijatelji v želji po kakovostnem preživljanju skupnega časa, 
spopadanju z izgubo telesnih funkcij in k boljšanju samopodobe in zadovoljstva z življenjem. 

 

Graf 12: Začetek ukvarjanja s športom kot invalid 

 
Smučarji so se s športom kot invalidi začeli ukvarjati takoj po rehabilitaciji (f = 14; 93,3 %), v kontrolni 
skupini je takih 64,3 % (f = 9) (Graf 12).  
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Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so se anketirani smučarji že prej pogosteje ukvarjali s 
športno dejavnostjo in po poškodbi z njo tudi nadaljevali. Medtem ko je pri osebah, ki že prej nimajo 
zgrajene športne identitete, potrebne več spodbude za ukvarjanje s prilagojeno športno dejavnostjo. 

4.2.3 Oprema 

 

Graf 13: Finančna dostopnost smučarske opreme 

 
Anketiranci so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenjevali, ali jim 
je smučarska oprema finančno zlahka dostopna. Med smučarji se jih je več kot polovica (f = 8; 53,3 %) 
s tem strinjala, v kontrolni skupini pa jih je največ (f = 8; 61,5 %) odgovorilo, da se s tem sploh ne 
strinjajo (Graf 13). Smučarji so svoje strinjanje s trditvijo v povprečju ocenili z M = 3,2, anketiranci 
kontrolne skupine pa z M = 1,5.  

Smučarska oprema za sedeče smučanje je vredna od 3000 € naprej. Za marsikoga je to velik finančni 
zalogaj, če upoštevamo, da je k temu treba prišteti še prevoz do smučišča in smučarsko vozovnico. Na 
nakup smučarske opreme tako pomembno vpliva mesečni dohodek posameznikov. Zaradi cene 
opreme je pomembna organizacija izposoje smučarske opreme, sploh za rekreativne smučarje, ki 
opremo potrebujejo v povprečju do 10 dni na sezono. Problem izposoje je, da smučarski pripomoček 
ni tako prilagojen smučarju kot takrat, kadar je pripomoček lastniški (Šuc, 2011). 

Na nadaljnja vprašanja o smučarski opremi so odgovarjali samo smučarji. 
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Graf 14: Porabljena finančna sredstva za smučarsko opremo 

 
Za smučarsko opremo so porabili do 4000 € (f = 8; 53,3 %) oz. 4000–6000 € (f = 6; 40,0 %) (Graf 14).  

Večina (f = 14; 93,3 %) smučarsko opremo financira sama, enemu anketirancu jo financira klub. Nekaj 
več kot polovica (f = 8; 53,3 %) se ne drži samo enega proizvajalca smučarske opreme.  

Kot že omenjeno je financiranje smučarske opreme povezano z mesečnimi prihodki posameznikov. 
Na vsakoletnem smučarskem kampu je na voljo izposoja opreme, ki jo financira Zveza paraplegikov 
Slovenije. Tisti, ki se pozneje odločijo za nakup lastne, si jo tudi sami financirajo. 

Med prilagojenimi smučarskimi pripomočki vsi anketiranci uporabljajo monoski in stabilizatorje, 
dualski in bi-ski pa nihče izmed anketiranih smučarjev. V Sloveniji imamo tudi nekaj bi-skijev, ki pa jih 
večinoma uporabljajo osebe s prirojeno gibalno oviranostjo, najbolj pogosto osebe s cerebralno 
paralizo, ki niso predmet diplomskega dela. 
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4.2.4 Športna dejavnost 

 
Graf 15: Družba na športni dejavnosti 

 
Med smučarji se jih 66,7 % (f = 10) na športno dejavnost odpravi s prijatelji, sledijo tisti, ki se 
odpravijo z družino (f = 4; 26,7 %), nihče se ne odpravi sam. Med anketiranci kontrolne skupine se jih 
57,1 % (f = 8) odpravi s prijatelji, sledijo tisti, ki se največkrat športno udejstvujejo sami (f = 3; 21,4 %) 
(Graf 15).  

Odstotek, ki kaže na to, da smučarji invalidi vedno smučajo v družbi, kaže, kako pomembna je 
vpletenost v družbo tudi pri športni dejavnosti. Je neke vrste socializacija, saj posamezniki 
prevzemajo določene vloge tudi med rekreativno športno dejavnostjo (Počakar, 2009). Poleg tega je 
pri prilagojenem smučanju vedno dobrodošla tudi pomoč pri prenosu opreme na sneg, presedanju, 
morebitnem pobiranju ipd. (Šuc, 2011). Anketa je pokazala, da se nekateri posamezniki odpravijo na 
športno dejavnost tudi sami, vendar gre za športne dejavnosti, ki so bolj individualne (plavanje, 
kolesarjenje ipd.) in kjer športnik običajno ne potrebuje nobene pomoči. 

 



54 
Šuc, N. (2014). Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo. 

 
 

Graf 16: Prilagojenost smučišč invalidom 
 
Nekaj več kot polovica (f = 8; 53,3 %) smučarjev se strinja, da je večina smučarskih središč v Evropi 
prilagojenih smučarjem invalidom, v kontrolni skupini pa je večina (f = 11; 84,6 %) neodločena (Graf 
16). Na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) so smučarji v povprečju 
podali oceno M = 3,3, anketiranci kontrolne skupine pa M = 3,0.  

Evropski trend je, da je vse več smučarskih središč prilagojenih tudi smučarjem invalidom. Dostopi do 
smučišč so bolj urejeni, smučarji invalidi imajo popust pri nakupu smučarskih vozovnic, osebje je 
prijazno in pripravljeno pomagati. Ponekod se zatakne le pri dostopu do stranišč. Vse več 
novonastalih ali obnovljenih smučišč pa upošteva možnost uporabe smučišča tudi za sedeče smučarje 
(Šuc, 2011). 

S trditvijo »Alpsko smučanje je moj prvi šport.« se 73,3 % (f = 11) smučarjev strinja in 26,7 % (f = 4) 
popolnoma strinja. V povprečju so podali oceno M = 4,3. Vsi anketiranci kontrolne skupine so 
odgovorili, da se s trditvijo sploh ne strinjajo.  
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4.2.5 Zadovoljstvo z življenjem (Diener) 
Za primerjave med skupinama smo uporabili t-test za neodvisna vzorca, kjer porazdelitev 
spremenljivk ni bila normalna, pa neparametrični Mann-Whitney U-test.  

 

Graf 17: Moč občutenja čustev v zadnjih mesecih 

 
Anketiranci so na lestvici od 1 (zelo šibko oz. sploh ne) do 5 (zelo močno) ocenjevali, v kolikšni meri so 
v zadnjih mesecih občutili nekatera čustva. Statistično značilne razlike med smučarji in kontrolno 
skupino so se pojavile pri zainteresiranosti (t = -2,256, α = 0,032), občutku moči (t = -2,366, α = 
0,025), ponosa (t = -2,568, α = 0,016), aktivnosti (t = -2,774, α = 0,010) in odločnosti (t = -2,655, α = 
0,015). Vse navedene občutke so smučarji v primerjavi s kontrolno skupino občutili močneje. V 
povprečju pa so smučarji zainteresiranost, ponos in aktivnost občutili zelo močno, vznemirjenost, 
moč, navdušenje, pozornost, živahnost, navdihnjenost in odločnost pa precej močno. Anketiranci 
kontrolne skupine so zainteresiranost, vznemirjenost, navdušenje, ponos, aktivnost, pozornost, 
živahnost, navdihnjenost in odločnost v preteklih mesecih občutili precej močno, moč pa zmerno 
močno (Graf 17).  
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Graf 18: Pogostost občutenja čustev 

 
Pri pogostosti občutenja različnih čustev so se statistično značilne razlike med skupinama pokazale le 
pri naklonjenosti (Mrs

1 = 18,9, Mrk
2 = 12,1, U3 = 62,0, α = 0,018), krivdi (t = 2,302, α = 0,029) in 

ponosu (Mrs = 18,6, Mrk = 12,4, U = 66,5, α = 0,047), pri čemer naklonjenost in ponos v povprečju 
pogosteje občutijo smučarji, krivdo pa anketiranci kontrolne skupine. V povprečju pa smučarji strah 
občutijo redko, naklonjenost zelo pogosto, jezo polovico časa, veselje zelo pogosto, žalost redko, 
krivdo zelo redko, zadovoljstvo zelo pogosto in ponos zelo pogosto. Anketiranci kontrolne skupine pa 
v povprečju strah občutijo polovico časa, naklonjenost pogosto, jezo polovico časa, veselje pogosto, 
žalost polovico časa, krivdo redko, zadovoljstvo zelo pogosto in ponos pogosto (Graf 18).  

 

                                                           
1 Povprečni rang smučarjev 
2 Povprečni rang kontrolne skupine 
3 Mann-Whitney U-test 
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Graf 19: Moč občutenja čustev 

 
Smučarji strah in jezo občutijo močno, naklonjenost, veselje in zadovoljstvo zelo močno, žalost 
zmerno, krivdo šibko in ponos izjemno močno. Anketiranci kontrolne skupine pa strah, jezo in žalost 
občutijo močno, naklonjenost, zadovoljstvo in ponos zelo močno, veselje izjemno močno, krivdo pa 
zmerno. Statistično značilne razlike med skupinama so pri strahu (t = 2,442, α = 0,024), žalosti (t = 
2,162, α = 0,039), krivdi (t = 3,119, α = 0,004) in ponosu (Mrs = 19,5, Mrk = 11,5, U = 52,0, α = 0,006). 
Vse navedene občutke, razen ponosa, občutijo močneje anketiranci kontrolne skupine (Graf 19).  

Grafi 17, 18 in 19 kažejo rezultate, kako pogosto in intenzivno anketiranci doživljajo različna čustva. 
Andrews in Withey (1976) opredeljujeta strukturo subjektivnega zadovoljstva s tremi neodvisnimi 
komponentami – oceno življenjskega zadovoljstva, pozitivne in negativne emocije. Zadovoljstvo pa ne 
temelji zgolj na odsotnosti negativnih čustev, ampak na pogostosti in intenzivnosti pozitivnih. Oboja 
čustva vsi doživljamo, pomembno pa je, katera se pojavljajo pogosteje in močneje. Avtorja 
poudarjata, da mora posameznik za izboljšanje zadovoljstva reducirati negativne emocije in povečati 
prisotnost pozitivnih. 

V rezultatih lahko najdemo statistično pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino, 
pogostost in moč pozitivnih čustev pa govori v prid eksperimentalni skupini, medtem ko pri kontrolni 
skupini opazimo statistično pomembne razlike ravno pri  negativnih čustvih. 
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Graf 20: Zadovoljstvo z življenjem 

 
Smučarji so v primerjavi s kontrolno skupino v povprečju bolj zadovoljni z vsemi navedenimi področji 
življenja, razen z narodom. Statistično značilne razlike med skupinama pa obstajajo pri zadovoljstvu s 
prevozom (t = -3,400, α = 0,002), športom (t = -3,888, α = 0,001), družino (t = -2,582, α = 0,015), 
rekreacijo (Mrs = 21,0, Mrk = 10,0, U = 30,0, α = 0,000), bivališčem (Mrs = 18,9, Mrk = 12,1, U = 61,0, α 
= 0,011), prijatelji (t = -2,086, α = 0,046), s samim sabo (Mrs = 18,5, Mrk = 12,5, U = 68,0, α = 0,040) in 
hrano (Mrs = 19,7, Mrk = 11,3, U = 49,5, α = 0,004) (Graf 20).  

Cecić Erpič (1998) po Diener (1984) navaja kot vpliv na subjektivno zadovoljstvo denarne prihodke, 
kronološko starost, spol, raso, zaposlitveni status, izobrazbo, zakonski in družinski status, socialne 
stike, življenjske dogodke, osebnost in biološke vplive. Na vse anketirance in njihovo doživljanje 
subjektivnega zadovoljstva je zagotovo vplival življenjski dogodek, ki je spremenil njihovo življenje – 
poškodba in prilagoditev nanjo.  

Glede na dobljene rezultate, kjer je bila razlika statistično pomembna, pa se lahko navežemo na vpliv 
socialnih stikov, saj so smučarji bolj zadovoljni s svojo družino in prijatelji. Bolj pomembni kot obseg 
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socialne mreže pa sta integriranost socialne mreže v posameznikovo življenje in kvaliteta odnosov v 
njej (Cecić Erpič, 1998). 

Večje zadovoljstvo s športom in rekreacijo sta pričakovana odgovora, saj so anketiranci 
eksperimentalne skupine vsi rekreativni športniki, se pravi, da se s prilagojeno športno dejavnostjo 
ukvarjajo redno in le-ta vpliva tako na njihov vsakdan kot tudi na splošno fizično počutje. 

 

 

Graf 21: Ocene idealne osebe 

 
Po mnenju smučarjev bi se idealna oseba v povprečju najbolj strinjala, da je izjemno zadovoljna s 
svojo družino, s sabo in s prijatelji, najmanj pa bi se strinjala, da v svojem življenju ne bi spremenila 
ničesar, da je izjemno zadovoljna s svojim finančnim stanjem in da so njeni življenjski pogoji odlični. 
Po mnenju kontrolne skupine pa bi se idealna oseba v povprečju najbolj strinjala, da je izjemno 
zadovoljna s svojimi prijatelji, z družino in s svojim življenjem, najmanj pa bi se strinjala, da je izjemno 
zadovoljna s svojim finančnim stanjem, da je doslej v življenju že dosegla vse, kar je želela in da v 
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svojem življenju ne bi spremenila ničesar. Statistično značilne razlike med skupinama so le v 
zadovoljstvu idealne osebe s sabo (t = -2,214, α = 0,035), kjer bi bila idealna oseba po mnenju 
smučarjev bolj zadovoljna kot idealna oseba po mnenju kontrolne skupine (Graf 21).  

Na podlagi trditev smo oblikovali pet novih spremenljivk oz. indikatorjev: 

• pogostost emocionalnih izkušenj (trditve o moči občutenja čustev v zadnjih mesecih in 

pogostosti občutenja čustev), 

• intenzivnost emocionalnih izkušenj (trditve o moči čustev), 

• zadovoljstvo s področji posameznikovega življenja (trditve o zadovoljstvu s področji življenja) 

• idealno življenjsko zadovoljstvo (pet trditev o idealni osebi: »V večini pogledov je moje 

življenje blizu idealnemu.«, »Moji življenjski pogoji so odlični.«, »Zadovoljen sem s svojim 

življenjem.«, »Doslej sem v življenju dosegel tiste pomembne stvari, ki sem jih želel.«, »Če bi 

še enkrat živel, v svojem življenju ne bi spremenil ničesar.«), 

• idealno zadovoljstvo s področji življenja (trditve o idealni osebi, ki niso bile vključene v 

spremenljivko »idealno življenjsko zadovoljstvo«). 

Nove spremenljivke smo izračunali kot povprečje vseh vključenih trditev.  

 

  
Graf 22: Zadovoljstvo (Diener) 

 
Statistično značilne razlike med skupinama se pojavijo le pri zadovoljstvu s področja 
posameznikovega življenja (t = -2,678, α = 0,012), kjer se kaže, da so smučarji v povprečju bolj 
zadovoljni kot anketiranci kontrolne skupine (Graf 22).  

Z dobljenimi rezultati lahko potrdimo tretjo hipotezo, da so osebe po poškodbi, ki se rekreativno 
ukvarjajo s športom, v povprečju bolj zadovoljne kot tiste, ki se ne ukvarjajo redno s prilagojeno 
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športno dejavnostjo. Statistično pomembna razlika se pokaže pri posameznih področjih življenja, kjer 
je najbolj opazna razlika pri trditvi, da so bolj zadovoljni s samim seboj. 

4.2.6 Samopodoba (Tennesseejska lestvica) 
Tabela 2: Tennesseejska lestvica samopodobe (1 = povsem napačno, 5 = povsem resnično) 

  smučarji kontrolna t/U sig 

Imam zdravo telo. 3,6 (Mr = 17,8) 3,1 (Mr = 13,2) 78,500 0,123 

Rad imam, da vedno izgledam 
čedno in urejeno. 4,1 3,9 -0,561 0,579 

Sem privlačna oseba. 4,1 (Mr = 15,6) 4,0 (Mr = 15,4) 110,500 0,925 

Povsod me zbada in boli. 1,3 1,8 2,168 0,039 

O sebi mislim, da sem zanemarjen 
človek. 1,1 (Mr = 15) 1,1 (Mr = 16) 105,000 0,550 

Sem bolan človek. 1,3 (Mr = 16,1) 1,5 (Mr = 14,9) 107,500 0,802 

Nisem niti predebel niti presuh. 4,3 3,4 -2,273 0,031 

Nisem niti previsok niti 
premajhen. 4,7 (Mr = 17) 4,2 (Mr = 14) 86,500 0,208 

Rad imam svoj videz takšen, kot 
je. 4,1 3,5 -1,780 0,086 

Ne počutim se tako dobro, kot bi 
se moral. 1,6 1,9 0,879 0,387 

Rad bi zamenjal nekaj delov 
svojega telesa. 2,3 3,1 2,016 0,053 

Moral bi biti bolj spolno privlačen. 2,1 2,2 0,418 0,679 

Za sebe telesno dobro skrbim. 4,4 (Mr = 14,9) 3,4 (Mr = 16,1) 49,000 0,006 

Večinoma se počutim dobro. 4,3 3,9 -1,437 0,162 

Poskušam biti skrben glede 
svojega videza. 4,5 4,1 -2,297 0,029 

Pri športu in igrah sem slab. 1,3 (Mr = 14,4) 1,9 (Mr = 16,6) 56,000 0,009 

Često postopam, kot da sem 
povsem nespreten. 1,3 1,5 0,747 0,461 

Malo spim. 1,4 (Mr = 16,5) 1,5 (Mr = 14,5) 108,000 0,825 

Sem spodoben človek. 4,9 (Mr = 17) 4,7 (Mr = 14) 104,000 0,586 

Sem veren človek. 2,6 2,2 -0,837 0,410 
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Sem pošten človek. 4,9 (Mr = 14,9) 4,7 (Mr = 16,1) 89,500 0,141 

Moralno sem neuspešen. 1,1 (Mr = 15,9) 1,2 (Mr = 15,1) 111,500 0,944 

Sem slab človek. 1,1 (Mr = 15) 1,3 (Mr = 16) 103,000 0,543 

Moralno sem šibka osebnost. 1,3 (Mr = 14,1) 1,5 (Mr = 16,9) 108,500 0,830 

Zadovoljen sem s svojim moralnim 
vedenjem. 4,5 4,3 -1,086 0,287 

Sem prav toliko religiozen, kot 
želim biti. 4,7 (Mr = 15,2) 4,4 (Mr = 15,8) 97,500 0,466 

Zadovoljen sem s svojim odnosom 
do boga. 4,5 (Mr = 15,4) 4,1 (Mr = 15,6) 85,000 0,209 

Želim, da bi bil bolj zaupanja 
vreden. 1,3 (Mr = 15,2) 2,0 (Mr = 15,8) 65,500 0,030 

Moral bi več hoditi v cerkev. 1,2 (Mr = 14,9) 1,3 (Mr = 16,1) 111,000 0,929 

Ne bi smel toliko lagati. 1,1 (Mr = 16,9) 1,4 (Mr = 14,1) 96,500 0,261 

V svojem vsakodnevnem življenju 
sem zvest veri. 2,3 (Mr = 14,5) 2,1 (Mr = 16,5) 103,500 0,694 

Večinoma delam tisto, kar je prav. 4,7 4,5 -0,963 0,344 

Poskušam se spremeniti, kadar 
vem, da počnem stvari, ki so 
napačne. 

4,1 (Mr = 15,1) 3,9 (Mr = 15,9) 98,500 0,325 

Včasih se pri napredovanju 
poslužujem neprimernih sredstev. 1,5 (Mr = 17,3) 1,7 (Mr = 13,7) 90,000 0,264 

Včasih počnem zelo slabe stvari. 1,1 (Mr = 15,4) 1,4 (Mr = 15,6) 95,500 0,312 

S težavo opravljam stvari, ki mi ne 
gredo v redu. 3,0 2,7 -1,160 0,256 

Sem veder človek. 4,1 3,9 -0,638 0,529 

Imam veliko samokontrole. 3,9 3,7 -1,544 0,134 

Sem tih in umirjen človek. 2,7 2,3 -0,845 0,405 

Sem osebnost, polna sovraštva. 1,3 1,7 2,153 0,040 

Sem niče (tj. nepomemben 
človek). 1,1 (Mr = 16,5) 1,5 (Mr = 14,5) 95,500 0,312 

Izgubljam pamet. 1,1 (Mr = 18,9) 1,3 (Mr = 12,1) 104,000 0,498 

Zadovoljen sem, da sem prav to, 
kar sem. 4,1 (Mr = 16) 3,8 (Mr = 15) 97,500 0,510 
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Sem ravno toliko prebrisan, kot 
želim biti. 4,0 3,5 -1,825 0,079 

Sem ravno toliko čeden, kot je 
treba. 4,4 (Mr = 16,3) 3,7 (Mr = 14,7) 62,000 0,017 

Nisem taka osebnost, kot bi moral 
biti. 1,2 (Mr = 17) 1,3 (Mr = 14) 97,500 0,417 

Preziram se. 1,2 (Mr = 13) 1,1 (Mr = 18) 105,000 0,630 

Rad bi, da se ne bi tako hitro vdal 
v usodo. 1,6 (Mr = 17,3) 1,9 (Mr = 13,7) 96,000 0,435 

V vsaki situaciji lahko poskrbim 
sam zase. 4,1 3,7 -1,288 0,208 

Svoje probleme kar lahko rešujem. 3,7 3,9 0,656 0,517 

Sprejmem krivdo, ne da bi se 
razjezil. 3,3 3,3 0,000 1,000 

Pogostoma spreminjam mišljenje. 1,5 (Mr = 15,4) 1,9 (Mr = 15,6) 94,500 0,409 

Lotevam se stvari, ne da bi najprej 
premislil. 2,1 (Mr = 14,9) 2,3 (Mr = 16,1) 89,500 0,279 

Poskušam ubežati svojim 
problemom. 1,5 2,2 2,269 0,031 

Imam družino, ki mi bo pomagala 
pri vseh težavah. 4,8 (Mr = 17,2) 4,7 (Mr = 13,8) 97,500 0,417 

Mojim prijateljem in družini 
predstavljam pomembno 
osebnost. 

4,7 (Mr = 16,5) 4,5 (Mr = 14,5) 91,500 0,278 

Sem član srečne družine. 4,7 (Mr = 12,4) 4,2 (Mr = 18,6) 90,000 0,284 

Moja družina me ne ljubi. 1,0 (Mr = 14,4) 1,1 (Mr = 16,6) 97,500 0,150 

Moji prijatelji mi ne zaupajo. 1,1 (Mr = 14,5) 1,3 (Mr = 16,5) 104,000 0,586 

Čutim, da mi družina ne zaupa. 1,3 (Mr = 14,4) 1,3 (Mr = 16,6) 106,000 0,678 

Zadovoljen sem z družinskimi 
odnosi. 4,7 (Mr = 15,8) 4,5 (Mr = 15,2) 101,000 0,552 

S svojimi starši ravnam tako dobro 
kot je potrebno. 4,7 (Mr = 13,9) 4,5 (Mr = 17,1) 108,500 0,830 

Svojo družino razumem tako 
dobro kot je potrebno. 4,7 (Mr = 19,7) 4,4 (Mr = 11,3) 89,500 0,263 

Preveč sem občutljiv do stvari, ki 2,6 2,4 -0,577 0,568 
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mi jih govori družina. 

Svoji družini bi moral bolj zaupati. 1,3 (Mr = 16,1) 1,8 (Mr = 14,9) 75,500 0,073 

Svojo družino bi moral bolj ljubiti. 1,2 (Mr = 16,4) 1,5 (Mr = 14,6) 88,500 0,213 

Poskušam ravnati pošteno s 
prijatelji in družino. 4,9 (Mr = 14,4) 4,7 (Mr = 16,6) 97,500 0,369 

Doma opravim svoj delež dela. 4,6 4,3 -1,364 0,183 

Moja družina me resnično zanima. 4,8 (Mr = 14) 4,7 (Mr = 17) 97,500 0,417 

Prepiram se z družbo. 1,5 (Mr = 16,5) 1,5 (Mr = 14,5) 112,500 1,000 

Popuščam svojim staršem. 2,2 (Mr = 16,5) 2,1 (Mr = 14,5) 94,500 0,414 

Ne ravnam tako, kot moja družba 
misli, da bi moral. 1,5 (Mr = 16,7) 1,9 (Mr = 14,3) 95,500 0,430 

Sem ljubezniva oseba. 4,1 (Mr = 17) 4,0 (Mr = 14) 106,000 0,715 

Med ženskami sem priljubljen(a). 3,8 3,7 -0,354 0,726 

Med moškimi sem priljubljen(a). 3,9 3,7 -1,344 0,191 

Jezen sem na ves svet. 1,4 1,5 0,574 0,571 

Ne zanima me, kaj delajo drugi 
ljudje. 2,1 (Mr = 13,8) 2,3 (Mr = 17,2) 105,000 0,701 

Z mano je težko biti prijatelj. 1,4 1,7 1,169 0,252 

Toliko sem družaben, kot želim 
biti. 4,3 4,1 -0,923 0,365 

Zadovoljen sem z načinom, kako 
ravnam z drugimi. 4,3 4,1 -1,344 0,190 

Poskušam ugajati drugim, a pri 
tem ne pretiravam. 3,9 (Mr = 18,2) 3,5 (Mr = 12,8) 85,000 0,102 

Do drugih bi moral biti bolj 
vljuden. 1,5 1,8 1,285 0,209 

Poskušam razumeti stališče 
drugih. 4,0 (Mr = 11,7) 3,8 (Mr = 19,3) 90,000 0,150 

Moral bi se bolje razumeti z 
drugimi ljudmi. 1,5 1,5 0,285 0,778 

S stališča družbe sploh nisem 
dober človek. 1,1 (Mr = 15,8) 1,2 (Mr = 15,2) 111,500 0,944 

Pri vseh, s katerim se srečujem, 
vidim dobre strani. 3,9 (Mr = 14) 3,5 (Mr = 17) 92,000 0,339 
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Z drugimi ljudmi se dobro 
ujemam. 4,6 4,2 -1,833 0,077 

Ob drugih ljudeh se ne počutim 
sproščenega. 1,9 2,5 1,321 0,197 

Drugim ne odpuščam z lahkoto. 1,9 (Mr = 14,3) 2,3 (Mr = 16,7) 87,000 0,229 

Težko mi je govoriti s tujci. 1,7 (Mr = 15,5) 1,6 (Mr = 15,5) 110,500 0,926 

Ne govorim vedno resnice. 1,5 (Mr = 14,4) 1,9 (Mr = 16,6) 91,000 0,329 

Kdaj pa kdaj mislim o stvareh tako 
slabo, da ni o tem govoriti. 1,9 1,9 0,213 0,833 

Včasih se razjezim. 3,5 3,4 -0,232 0,818 

Včasih, kadar se ne počutim 
dobro, sem siten. 3,5 3,3 -0,757 0,455 

Nimam rad vseh, ki jih poznam. 2,3 (Mr = 16,9) 2,5 (Mr = 14,1) 103,000 0,626 

Včasih malo opravljam. 2,0 2,5 1,835 0,078 

Kdaj pa kdaj se smejem umazani 
šali. 3,9 3,4 -1,400 0,172 

Včasih mi je, da bi preklinjal. 3,2 3,1 -0,357 0,724 

Raje pri igri dobim kot izgubim. 4,9 (Mr = 15,4) 4,3 (Mr = 15,6) 72,000 0,037 

Kdaj pa kdaj preložim na jutri tisto, 
kar bi moral storiti danes. 2,9 2,9 0,195 0,847 

 

Anketiranci so trditve Tennesseejske lestvice samopodobe ocenjevali na lestvici od 1 (povsem 
napačno) do 5 (povsem resnično). Statistično značilne razlike so se pojavile pri trditvah »Povsod me 
zbada in boli.«, »Pri športu in igrah sem slab.«, »Želim, da bi bil bolj zaupanja vreden.«, »Sem 
osebnost, polna sovraštva.« in »Poskušam ubežati svojim problemom.«, s katero se v povprečju bolj 
strinjajo anketiranci kontrolne skupine, ter pri trditvah »Nisem niti predebel niti presuh.«, »Za sebe 
telesno dobro skrbim.«, »Poskušam biti skrben glede svojega videza.«, »Sem ravno toliko čeden, kot 
je treba.« in »Raje pri igri dobim kot izgubim.«, s katerimi se bolj strinjajo smučarji (Tabela 2).  

Na oblikovanje pozitivne ali negativne samopodobe vplivajo lastne izkušnje iz vseh preteklih obdobij 
življenja. Prijetna in neprijetna doživetja, občutja, ki jih je posameznik kadarkoli doživel, vplivajo in 
usmerjajo posameznikovo pozornost na njegovo osebnost in telo. Okolica tako ali drugače sporoča, 
kako nas vrednoti. Ali nas drugi opazijo, so pozorni do nas, se družijo in pogovarjajo z nami, nam 
zaupajo, nas sprejemajo, nas imajo radi ali ne. Družinski odnosi in odnosi s pomembnimi drugimi so 
tisti, ki imajo največji vpliv na oblikovanje samopodobe, pozneje pa tudi vsi dejavniki socializacije 
(Tomori, 1990). 
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Glede na majhnost vzorca je statistično pomembna razlika prisotna le pri nekaterih trditvah, vendar 
rezultati eksperimentalne skupine kažejo na to, da imajo anketiranci dobro samopodobo, kljub 
pridobljeni poškodbi pozitivno ocenjujejo svojo telesno samopodobo, imajo visoka, a dosegljiva 
pričakovanja do sebe, imajo zadovoljive medsebojne odnose, so neodvisni in se konstruktivno 
spoprijemajo z duševnimi obremenitvami (Kompare, 2009). 

Zaradi majhnosti populacije smučarjev invalidov in posledično tudi vzorca pri raziskavi lahko prvo 
hipotezo potrdimo le delno, saj se ni pokazalo toliko statistično pomembnih razlik med skupinama, 
kot smo pričakovali. 

Tabela 3: Tennesseejske lestvice 

  smučarji kontrolna t sig 

S1 samokritičnost 29,5 29,3 -0,069 0,945 

S2 telesni jaz 78,3 70,9 -2,283 0,030 

S3 moralno-etični jaz 78,5 73,9 -1,918 0,065 

S4 osebnostni jaz 75,7 70,5 -2,401 0,023 

S5 družinski jaz 82,5 (Mr = 17,2) 79,5 (Mr = 13,8) 87,500 0,298 

S6 socialni jaz 76,3 72,1 -1,764 0,089 

S7 identiteta 131,7 (Mr = 19,5) 125,1 (Mr = 11,5) 53,000 0,013 

S8 zadovoljstvo s samim seboj 133,2 (Mr = 18,9) 123,3 (Mr = 12,1) 61,000 0,033 

S9 vedenje 125,2 118,5 -1,887 0,070 

S10 samovrednotenje 384,6 (Mr = 19,3) 366,9 (Mr = 11,7) 55,500 0,018 

S11 celotni konflikt1 -13,1 -17,3 -1,465 0,154 

S12 celotni konflikt2 25,8 29,7 2,205 0,038 

S13 variabilnost1 15,9 (Mr = 14,4) 17,4 (Mr = 16,6) 96,000 0,491 

S14 variabilnost2 17,7 (Mr = 13,8) 20,5 (Mr = 17,2) 87,000 0,288 

S15 variabilnost3 33,6 (Mr = 13,4) 37,9 (Mr = 17,6) 81,000 0,190 

S16 obrambnost 68,8 61,2 -2,134 0,042 

S17 prilagojenost 104,8 (Mr = 18,5) 100,1 (Mr = 12,5) 67,500 0,061 

S18 psihotičnost 47,1 47,4 0,140 0,890 

S19 lestvica osebnostnih 
motenj 91,0 (Mr = 19,0) 83,9 (Mr = 12,0) 60,500 0,031 

S20 nevrotičnost 94,8 87,6 -2,172 0,038 
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S21 lestvica osebnostne 
integriranosti 9,9 11,0 0,840 0,408 

S22 distribucija 142,4 124,1 -1,796 0,083 

 

Na podlagi 100 trditev Tennesseejske lestvice se lahko izpelje 22 različnih indikatorjev. Statistično 
značilne razlike med skupinama so se pojavile pri devetih indikatorjih: 

• Telesni jaz: smučarji v povprečju bolje ocenjujejo svoje lastno telo, zdravstveno stanje, telesni 

videz, sposobnosti in spolnost kot anketiranci kontrolne skupine. 

• Osebnostni jaz: tudi glede občutka lastne vrednosti, osebne primernosti in ocene osebnosti v 

odnosu do drugih so se smučarji v povprečju bolje ocenili kot anketiranci kontrolne skupine. 

• Identiteta: smučarji v povprečju bolj gledajo nase kot anketiranci kontrolne skupine. 

• Zadovoljstvo s samim seboj: smučarji so bolj zadovoljni sami s seboj oz. bolje sprejemajo 

sami sebe kot pa anketiranci kontrolne skupine. 

• Samovrednotenje: smučarji se v povprečju bolj samospoštujejo kot pa anketiranci kontrolne 

skupine. 

• Celotni konflikt (2): rezultat predstavlja konfliktne odgovore na negativne postavke iz 

področja samopodobe, in sicer so smučarji podali manj konfliktne odgovore glede percepcije 

sebe kot anketiranci kontrolne skupine. 

• Obrambnost: smučarji bolj pozitivno opisujejo svoj jaz oz. bolj branijo svoje samospoštovanje 

kot anketiranci kontrolne skupine. 

• Lestvica osebnostnih motenj: smučarji so v povprečju bolj prilagojeni oz. osebnostno 

integrirani kot anketiranci kontrolne skupine. 

• Nevrotičnost: smučarji so manj nevrotični kot anketiranci kontrolne skupine (Tabela 3). 

 

4.2.7 Športna identiteta 
Tabela 4: Športna identiteta 

  smučarji kontrolna t/U sig 

Za moje prijatelje in sorodnike je 
pomembno, da nadaljujem s športno 
vadbo. 

4,6 (Mr = 20,9) 3,3 (Mr = 10,1) 31,500 0,000 

Ljudje mislijo, da je šport zame 
pomemben. 4,5 3,8 -2,054 0,049 

Biti športnik je pomembni del mene. 4,1 3,4 -1,788 0,085 

O tem, da sem športnik, le redko ali 3,5 3,5 0,000 1,000 
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nikoli ne razmišljam. 

Izboljšati moje športne sposobnosti je 
zame pomembno. 4,0 3,4 -1,547 0,136 

Pogosto sanjam ali sanjarim o športu. 2,5 2,4 -0,308 0,760 

Dan si organiziram tako, da imam čas 
za šport. 4,5 (Mr = 19,8) 3,4 (Mr = 11,2) 48,000 0,005 

Čutil bi veliko praznino, če se 
nenadoma ne bi več mogel ukvarjati s 
športom. 

4,5 (Mr = 19,3) 3,6 (Mr = 11,7) 55,500 0,011 

S pomočjo športa sem spoznal svojo 
notranjo moč. 3,5 3,1 -1,122 0,271 

Preko športa sem se naučil ohranjati 
svoje telo v dobri telesni kondiciji. 4,5 3,7 -2,655 0,013 

Skozi šport sem pridobil zaupanje v 
samega sebe. 4,2 3,1 -2,914 0,007 

Zdi se mi, da mi je šport pomagal pri 
postavljanju in doseganju ciljev v 
osebnem življenju. 

4,1 3,2 -2,464 0,020 

Zdi se mi, da me je šport opogumil, da 
bolje izrabljam svoj prosti čas. 4,7 3,5 -4,543 0,000 

Skozi šport sem se naučil biti bolj 
samozavesten. 4,1 3,2 -2,402 0,024 

Udejstvovanje s športom pomembno 
vpliva na moje življenje. 4,4 3,5 -2,402 0,023 

Udejstvovanje s športom je 
pripomoglo k moji rehabilitaciji. 4,1 2,9 -3,043 0,005 

Udejstvovanje s športom je 
pripomoglo k moji vključitvi nazaj v 
družbo. 

4,7 (Mr = 19,7) 3,7 (Mr = 11,3) 50,000 0,005 

V prilagojenem športu sem spoznal 
nove ljudi, ki so postali pomembne 
osebe v mojem življenju. 

4,3 3,3 -2,652 0,013 

Udejstvovanje s športom vpliva na 
mojo kvaliteto življenja. 4,9 (Mr = 20,7) 3,9 (Mr = 10,3) 34,500 0,000 

Zadovoljen sem s svojo psihofizično 
kondicijo. 4,3 (Mr = 19,9) 3,3 (Mr = 11,1) 46,500 0,002 

Istovetim se z nazivom športnik. 3,5 2,3 -2,590 0,015 
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Svoj prosti čas namenjam športu. 4,6 3,3 -3,901 0,001 

Imam vse pogoje, da preživljam prosti 
čas, kot si želim. 4,2 (Mr = 15,9) 4,2 (Mr = 15,1) 106,000 0,751 

V športu imam možnosti za 
uresničevanje lastnih ciljev. 3,9 3,3 -1,768 0,088 

 

Smučarji so v večji meri kot kontrolna skupina mnenja, da je za prijatelje in sorodnike pomembno, da 
nadaljujejo s športno vadbo, da ljudje mislijo, da je šport za njih pomemben, dan si organizirajo tako, 
da imajo čas za šport, čutili bi veliko praznino, če se nenadoma ne bi mogli več ukvarjati s športom, 
preko športa so se naučili ohranjati svoje telo v dobri telesni kondiciji, pridobili so zaupanje v sebe, 
šport jim je pomagal pri postavljanju in doseganju ciljev v osebnem življenju, šport jih je opogumil, da 
bolje izrabljajo svoj prosti čas, naučili so se biti bolj samozavestni, udejstvovanje s športom 
pomembno vpliva na njihovo življenje, prav tako je pripomoglo tudi k rehabilitaciji in vključitvi nazaj v 
družbo. Smučarji so v večji meri tudi mnenja, da so v prilagojenem športu spoznali ljudi, ki so postali 
pomembni v njihovem življenju, šport vpliva na kvaliteto njihovega življenja, zadovoljni so s svojo 
psihofizično kondicijo, istovetijo se z nazivom športnik in svoj prosti čas namenjajo športu (Tabela 4).  

Po Tušku (2003) imajo športniki v primerjavi s kontrolno skupino pozitivnejši pogled na lastno telo, 
svoje zdravstveno stanje in telesni videz. Višje pa imajo izražene tudi naslednje spremenljivke – fizični 
jaz, družinski jaz, socialni jaz in samovrednotenje. V najširšem smislu je športna identiteta socialna 
vloga, na katero pomembno vplivajo družinski člani, prijatelji in širša okolica. Tako lahko govorimo o 
pozitivni korelaciji med socialnim in telesnim jazom. 

S pridobljenimi rezultati lahko potrdimo drugo hipotezo, da ukvarjanje s prilagojeno športno 
dejavnostjo vpliva na oblikovanje športne identitete. 

4.3 Sklep 
Raziskava je bila izvedena na dveh skupinah anketirancev – smučarji in kontrolna skupina. V vsaki 
skupini je bilo 15 anketirancev. Vsi smučarji so bili moškega spola, v kontrolni skupini pa je bilo 
moških 80,0 %. Povprečna starost smučarjev je bila 39,8 let, kontrolne skupine pa 36,7 let. V obeh 
skupinah je bilo največ anketirancev zaposlenih za polni delovni čas in z univerzitetno izobrazbo, 
mesečni prihodek med smučarji je bil 1000–2000 €, v kontrolni skupini pa 500–1000 €, v obeh 
skupinah jih največ prebiva v mestu, od najbližjega smučišča so oddaljeni med 50 in 100 km. 

Največji delež anketirancev je paraplegikov, invalidi so postali zaradi prometne nesreče, v povprečju 
pa so se smučarji poškodovali pri 28,3 letih, kontrolna skupina pa pri 27,9 letih. Na rehabilitaciji v 
rehabilitacijskem centru so bili od 3 do 6 mesecev, pred poškodbo so bili športno aktivni 2–4 x 
tedensko, ukvarjajo se s kolesarjenjem, košarko in plavanjem. K prilagojeni športni dejavnosti so se 
spodbudili sami, s športom pa so se začeli ukvarjati takoj po rehabilitaciji, na športno dejavnost se 
največkrat odpravijo s prijatelji.  

Glede na Dienerjevo lestvico zadovoljstva se statistično značilne razlike med smučarji in kontrolno 
skupino pojavijo pri zadovoljstvu s področij posameznikovega življenja, kjer se izkaže, da so smučarji v 
povprečju bolj zadovoljni s svojim življenjem kot anketiranci kontrolne skupine.  
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Glede na Tennesseejsko lestvico pa smo ugotovili, da smučarji v povprečju bolje ocenjujejo svoje 
lastno telo, zdravstveno stanje, telesni videz, sposobnosti in spolnost, imajo boljši občutek glede 
lastne vrednosti, osebne primernosti in ocene osebnosti v odnosu do drugih, bolj gledajo nase, se 
bolj sprejemajo, bolj samospoštujejo, bolj pozitivno opisujejo svoj jaz, so bolj prilagojeni in manj 
nevrotični, podali pa so tudi manj konfliktne odgovore glede percepcije sebe (pri negativnih 
postavkah) kot anketiranci kontrolne skupine.  

Tudi pri športni identiteti se je izkazalo, da se smučarjem v primerjavi s kontrolno skupino zdi športna 
vadba bolj pomembna, tako zaradi sebe (ohranjanje dobre telesne kondicije, pridobivanje zaupanja v 
sebe, postavljanje in doseganje ciljev, boljša izraba prostega časa, pridobivanje samozavesti, vpliv na 
življenje, pomoč pri rehabilitaciji, ponovni vključitvi v družbo, spoznavanje novih ljudi, vpliv na 
kvaliteto življenja), kot tudi zaradi drugih (za prijatelje in sorodnike je pomembno, da nadaljujejo s 
športno vadbo, ljudje mislijo, da je šport za njih pomemben).  

Področje obravnave oseb s posebnimi potrebami se v zadnjih letih vse bolj raziskuje, razvija in 
dopolnjuje, saj družba stremi k zagotavljanju enakih možnosti za vse, ne glede na vrsto in stopnjo 
oviranosti. Z diplomskim delom smo poskušali pokazati, kako pomembno je tudi ukvarjanje s 
prilagojeno športno dejavnostjo za vrnitev v družbo po poškodbi. Vpliva na samopodobo, 
zadovoljstvo z življenjem, socializacijo in športno identiteto. V slovenski literaturi je na to temo zelo 
malo raziskav, zato je poseg na to področje pomemben za nadaljnje raziskovanje, kar vsekakor 
zadeva tudi področje specialne in rehabilitacijske pedagogike. Tako kot ostali člani rehabilitacijskega 
tima, se morajo tudi specialni pedagogi zavedati, kako pomembna je kakovost življenja posameznika 
po poškodbi ter kakšen vpliv ima športna dejavnost na subjektivno zadovoljstvo z življenjem. 

Raziskava je bila izvedena na dokaj majhnem vzorcu, kar je privedlo do tega, da se pri nekaterih 
trditvah ni dalo dokazati statistično pomembnih razlik, čeprav smo jih pričakovali in bi se verjetno 
pojavile ob večjem vzorcu. Problem majhnega vzorca je v majhnem številu oseb, ki se ukvarjajo s 
prilagojenim alpskim smučanjem. Tako smo v eksperimentalno skupino zajeli praktično vse slovenske 
rekreativne alpske smučarje. Raziskavo bi bilo mogoče nadgraditi s primerjavo oseb po poškodbi z 
osebami, ki niso doživele takega življenjskega udarca, ter primerjati njihovo zadovoljstvo z življenjem 
v primerjavi z osebami po poškodbi.  
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5 ZAKLJUČEK 
Gibanje in športna rekreacija imata pomembno mesto v današnji družbi, saj vemo, da vplivata tako 
na telesni in duševni kot tudi na čustveni in psihosocialni razvoj. Vsi imamo potrebo po gibanju in 
enako velja tudi za osebe z gibalno oviranostjo, čeprav zaradi motenj ne morejo izvajati vseh športno-
rekreativnih aktivnosti. Hkrati pa tudi ne poznajo vseh možnosti za športno dejavnost. Pogosto jih je 
strah poizkusiti novo športno dejavnost, saj si ne predstavljajo, kako bi jo s svojo gibalno oviranostjo 
lahko izvajali. Zato je treba osebam z motnjami gibanja predstaviti sedeče smučanje, jim razložiti 
možnosti, predstaviti različne pripomočke in jih spodbujati k športni aktivnosti, tudi pozimi. Tako se 
vse več oseb z gibalno oviranostjo odloča za sedeče smučanje kot rekreativno obliko športnega 
udejstvovanja, manj se jih odloči, da bo začelo s tekmovalno kariero. Začetki so vedno težki, še težji 
pa so, če so neuspešni, zato je nujno predstaviti in učiti sedeče smučanje postopoma, z veliko mero 
potrpežljivosti in vztrajnosti ter stremeti k uspehu, navdušiti za smučanje čim večje število oseb z 
motnjami gibanja. 

V diplomskem delu smo predstavili skupino rekreativnih slovenskih alpskih smučarjev invalidov in 
poskušali vrednotiti, kako je udejstvovanje s prilagojeno športno dejavnostjo vplivalo na njihovo 
samopodobo, zadovoljstvo z življenjem in športno identiteto v primerjavi s kontrolno skupino, ki se 
ne ukvarja s prilagojenim alpskim smučanjem. Vsi trije sklopi so pomemben del kakovosti življenja, 
prav tako pa vplivajo na vključevanje v družbo po poškodbi. 

Večina anketirancev je odgovorila, da se na športno dejavnost odpravijo z družino ali prijatelji, iz 
česar lahko sklepamo, da je športna dejavnost medij za kakovostno preživljanje prostega časa v 
družbi družinskih članov ali prijateljev. Pogosto se osebe po poškodbi prav preko prilagojene športne 
dejavnosti čutijo močnejše, saj lahko neko dejavnost opravljajo povsem samostojno, predvsem pa se 
lahko enačijo s posamezniki brez poškodb. V našem primeru se tako pogosto zgodi, da je gibalno 
ovirana oseba enakovreden ali boljši smučar kot njeni družinski člani ali prijatelji, s čimer prav gotovo 
pridobi osebno potrditev. 

Ker se zavedamo pomembnosti športa pri vključevanju v družbo in vplivu na kakovost življenja, Zveza 
paraplegikov Slovenije že 6 let zapored organizira smučarski kamp, ki ga strokovno vodiva 
paraolimpijec Gal Jakič in Nika Šuc, profesorica športne vzgoje. Vsako leto je kamp bolj obiskan, 
vračajo se tako že stari znanci kot tudi vsako leto novi člani, željni športa in druženja. Pomemben del 
kampa je poleg usvajanja novih veščin tudi spoznavanje novih ljudi in povezovanje, druženje, 
spodbujanje in podobno. 

V raziskavo je bilo zajetih »samo« 15 smučarjev invalidov po poškodbi, kar je trenutno kar slovenska 
populacija rekreativnih smučarjev. Zaradi majhnega vzorca pri nekaterih spremenljivkah žal nismo 
dobili statistično pomembnih razlik. Sklepamo, da bi se ob večjem vzorcu pojavilo še več razlik med 
eksperimentalno in kontrolno skupino. 

Vse več je oseb, ki se želijo vključiti v prilagojeno športno dejavnost takoj po končani rehabilitaciji, na 
nas pa je, da jih k temu spodbujamo in omogočimo pravilno izvajanje športnih programov ter 
sodelujemo z rehabilitacijskim timom. Zatorej sledimo trendu kakovosti življenja – vključevanja oseb 
po poškodbi v prilagojene športne dejavnosti. 
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7 PRILOGE 

7.2 Anketa 
SPLOŠNI PODATKI 

Ime in priimek: ____________________________________________________ 

Starost (letnik rojstva):__________________________ 

Spol:  M  Ž 

Državljanstvo:______________________________________ 

Zaposlitveni status: 

 Zaposlen za polni delovni čas 
 Zaposlen za polovični delovni čas 
 Samozaposlen 
 Nezaposlen 
 Upokojen  
 Študent  
 

Kakšna je vaša stopnja izobrazbe? 

 Manj kot V. 
 V. (srednja šola) 
 VI. (visoka šola) 
 VII. (univerzitetna izobrazba) 
 IX. (magisterij ali doktorat) 
 

Kakšen je vaš neto mesečni prihodek? 

 Manj kot 500 € 
 500–1000 € 
 1000–2000 € 
 2000–3000 € 
 Več kot 3000 € 
 

Prebivam 

 V mestu (več kot 100.000 prebivalcev) 
 Na obrobju mesta 
 Na vasi 
 

Kolikšna je oddaljenost vašega kraja od najbližjega smučišča? 

 Manj kot 50 km 
 Med 50 in 100 km 
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 Med 100 in 200 km 
 Več kot 200 km 
 

INVALIDNOST 

Vrsta in stopnja poškodbe 

 Paraplegija:_______________ 
 Tetraplegija:_______________ 
 Podkolenska amputacija 
 Nadkolenska amputacija 
 Amputacija obeh nog 
 Drugo: ___________________ 
 

Vzrok za poškodbo 

 Prometna nesreča 
 Padec 
 Nesreča pri delu 
 Kap 
 Drugo:___________________ 
 

Koliko ste bili stari, ko ste postali invalid? 

______________________________________ 

Kako dolgo je trajala rehabilitacija v rehabilitacijskem centru? 

 En mesec ali manj 
 1–3 mesece 
 3–6 mesecev 
 Več kot 6 mesecev 
 

ŠPORTNA AKTIVNOST 

Kako športno aktivni ste bili, preden ste postali invalid 

 5 – zelo pogosto (več kot 5 x tedensko) 
 4 – pogosto (2–4 x tedensko) 
 3 – včasih (1x  tedensko) 
 2 – redko (nekajkrat na mesec) 
 1 – nikoli 
 

Športi, s katerimi se sedaj ukvarjate rekreativno (možnih več odgovorov): 

 Alpsko smučanje 
 Košarka 
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 Plavanje 
 Kolesarjenje 
 Odbojka 
 Atletika 
 Tenis 
 Veslanje 
 Jahanje 
 Ples 
 Streljanje 
 Drugo:_________________ 
 

Kdo vas je spodbudil k prilagojeni športni dejavnosti? 

 Sam 
 Družina 
 Prijatelji 
 Medicinsko osebje 
 Drugo:_____________________ 
 

S športom kot invalid sem se začel ukvarjati ... 

 Med rehabilitacijo 
 Takoj po rehabilitaciji 
 Dolgo po končani rehabilitaciji 
 

OPREMA 

Smučarska oprema mi je finančno zlahka dostopna 

 5 – popolnoma se strinjam 
 4 – strinjam se 
 3 – neodločen sem 
 2 – ne strinjam se 
 1 – sploh se ne strinjam 
 

Za smučarsko opremo sem porabil 
• do 4000 € 
• 4000–6000 € 
• več kot 6000 € 

  
Smučarsko opremo financiram: 

• sam  
• sponzorji 
• klub  

 
Držim se enega proizvajalca smučarske opreme. 
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• DA 
• NE 

Katere prilagojene smučarske pripomočke uporabljate?  

 Monoski 
 Dualski 
 Bi-ski 
 Stabilizatorje 
 Drugo:________________ 
 

ŠPORTNA DEJAVNOST 

Na športno dejavnost se največkrat odpravim s/z: 

 ekipo (trening) 
 družino 
 prijatelji 
 sam  
 

Večina smučarskih središč v Evropi je prilagojenih smučarjem invalidom. 

 5 – popolnoma se strinjam 
 4 – strinjam se 
 3 – neodločen sem 
 2 – ne strinjam se 
 1 – sploh se ne strinjam 
 

Alpsko smučanje je moj prvi šport. 

 5 – popolnoma se strinjam 
 4 – strinjam se 
 3 – neodločen sem 
 2 – ne strinjam se 
 1 – sploh se ne strinjam 
 

LESTVICA ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM (Diener) 

Spodaj so naštete besede, ki opisujejo različne občutke in čustva. Preberite vsako od njih in nato 
ocenite, v kolikšni meri ste občutili to čustvo v zadnjih mesecih. Pri označevanju uporabite 5 – zelo 
močno, 4 – precej močno, 3 – zmerno, 2 – malo, 1 – zelo šibko ali sploh ne.  

 5 4 3 2 1 
Zainteresiran      
Vznemirjen      
Močen      
Navdušen      
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Ponosen      
Aktiven      
Pozoren      
Živahen      
Navdihnjen      
Odločen       
 

Ocenite, kako pogosto občutite spodaj našteta čustva. S številkami 1–7; 7 – vedno, 6 – zelo pogosto, 
5 – pogosto, 4 – polovico časa, 3 – redko, 2 – zelo redko, 1 – nikoli.  

 7 6 5 4 3 2 1 
Strah        
Naklonjenost        
Jeza        
Veselje        
Žalost        
Krivda        
Zadovoljstvo        
Ponos         
 

Zdaj pa označite intenziteto teh čustev, ko jih občutite. Ne glede na to, kako pogosto ali kako redko ta 
čustva občutite, ocenite, kako močna so ta čustva, ko se pojavijo. Pri tem uporabite naslednjo 
lestvico: 7 – izjemno močno, 6 – zelo močno, 5 – močno, 4 – zmerno, 3 – šibko, 2 – skrajno blago, 1 – 
tega čustva nikoli ne doživim.  

 7 6 5 4 3 2 1 
Strah        
Naklonjenost        
Jeza        
Veselje        
Žalost        
Krivda        
Zadovoljstvo        
Ponos         
 

Prosimo, da ocenite, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja. Uporabite lestvico od 
1 do 7 in označite stopnjo zadovoljstva ali nezadovoljstva z vsakim področjem v življenju. 7 – izjemno 
zadovoljen, 1 – izjemno nezadovoljen. 

 7 6 5 4 3 2 1 
Zdravje        
Prevoz        
Denar        
Vera        
Šport        
Družina        
Izobrazba        
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Rekreacija        
Vaš narod        
Vaša svoboda        
Bivališče        
Prijatelji        
TV-programi        
Ljubezensko življenje        
Jaz osebno        
Potovanja        
Vaša hrana        
 

Spodaj je enajst trditev, ki opisujejo idealno osebo. Uporabite lestvico od 1 do 7 in ocenite, kako bi 
oseba, ki se vam zdi idealna, odgovorila na te trditve. To pomeni, da naslednjih šest trditev ocenite 
tako, kot bi to storila oseba, ki jo visoko spoštujete in za katero se vam zdi, da živi dobro življenje. 7 – 
popolnoma se strinjam, 1 – nikakor se ne strinjam. 

 7 6 5 4 3 2 1 
V večini pogledov je moje življenje 
blizu idealnemu. 

       

Moji življenjski pogoji so odlični.        
Zadovoljen sem s svojim življenjem.        
Doslej sem v življenju dosegel tiste 
pomembne stvari, ki sem jih želel. 

       

Če bi še enkrat živel, v svojem 
življenju ne bi spremenil ničesar. 

       

Izjemno sem zadovoljen s svojo 
družino. 

       

Izjemno sem zadovoljen s svojimi 
prijatelji. 

       

Izjemno sem zadovoljen s svojimi 
reakcijami. 

       

Izjemno sem zadovoljen s svojim 
finančnim stanjem. 

       

Izjemno sem zadovoljen s seboj.        
Izjemno sem zadovoljen s hrano, ki jo 
uživam. 

       

 

TENNESSEEJSKA LESTVICA SAMOPODOBE 

Ovrednotite naslednje trditve na lestvici 1 do 5 

Št.  Povsem 
napačno 

Pretežno 
napačno 

Delno 
napačno in 
delno 
resnično 

Pretežno 
resnično 

Povsem 
resnično 

1. Imam zdravo telo.      
3. Sem privlačna oseba.      
5. O sebi mislim, da sem 

zanemarjen človek. 
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19. Sem spodoben človek.      
21. Sem pošten človek.      
23. Sem slab človek.      
37. Sem veder človek.      
39. Sem tih in umirjen človek.      
41. Sem nihče (tj. 

nepomemben človek). 
     

55. Imam družino, ki mi bo 
pomagala pri vseh 
težavah. 

     

57. Sem član srečne družine.      
59. Moji prijatelji mi ne 

zaupajo. 
     

73. Sem ljubezniva oseba.      
75. Med moškimi sem 

priljubljen(a). 
     

77. Ne zanima me, kaj delajo 
drugi ljudje. 

     

91. Ne govorim vedno 
resnice. 

     

93. Včasih se razjezim.      
2. Rad imam, da sem čeden 

in urejen. 
     

4. Povsod me zbada in boli.      
6. Sem bolan človek.      
20. Sem veren človek.      
22. Moralno sem neuspešen.      
24. Moralno sem šibka 

osebnost. 
     

38. Imam veliko samo-
kontrole. 

     

40. Sem osebnost, polna 
sovraštva. 

     

42. Izgubljam pamet.      
56. Mojim prijateljem in 

družini predstavljam 
pomembno osebnost. 

     

58. Moja družina me ne ljubi.      
60. Čutim, da mi družina ne 

zaupa. 
     

74. Med ženskami sem 
priljubljen(a). 

     

76. Jezen sem na ves svet.      
78. Z mano je težko biti 

prijatelj. 
     

92. Kdaj pa kdaj mislim o 
stvareh tako slabo, da o 
tem ni govoriti. 

     

94. Včasih, kadar se ne 
počutim dobro, sem siten. 
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7. Nisem niti predebel niti 
presuh. 

     

9. Rad imam svoj videz 
takšen, kot je. 

     

11. Rad bi zamenjal nekaj 
delov svojega telesa. 

     

25. Zadovoljen sem s svojim 
moralnim vedenjem. 

     

27. Zadovoljen sem s svojim 
odnosom do boga. 

     

29. Moral bi več hoditi v 
cerkev. 

     

43. Zadovoljen sem, da sem 
prav to, kar sem. 

     

45. Sem ravno toliko čeden, 
kot je treba. 

     

47. Preziram se.      
61. Zadovoljen sem z 

družinskimi odnosi. 
     

63. Svojo družino razumem 
tako dobro, kot je 
potrebno. 

     

65. Svoji družini bi moral bolj 
zaupati. 

     

79.  Toliko sem družaben, kot 
želim biti. 

     

81. Poskušam ugajati drugim, 
a pri tem ne pretiravam. 

     

83. S stališča družbe sploh 
nisem dober človek. 

     

95. Nimam rad vseh, ki jih 
poznam. 

     

97. Kdaj pa kdaj se smejem 
umazani šali. 

     

8. Nisem niti previsok niti 
premajhen. 

     

10. Ne počutim se tako 
dobro, kot bi se moral. 

     

12. Moral bi biti bolj spolno 
privlačen. 

     

26. Sem prav toliko religiozen, 
kot želim biti. 

     

28. Želim, da bi bil bolj 
zaupanja vreden. 

     

30. Ne bi smel toliko lagati.      
44. Sem ravno toliko 

prebrisan, kot želim biti. 
     

46. Nisem taka osebnost, kot 
bi moral biti. 

     

48. Rad bi, da se ne bi tako 
hitro vdal v usodo. 
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62. S svojimi starši ravnam 
tako dobro, kot je treba. 

     

64. Preveč sem občutljiv do 
stvari, ki mi jih govori 
družina. 

     

66. Svojo družino bi moral 
bolj ljubiti. 

     

80. Zadovoljen sem z 
načinom, kako ravnam z 
drugimi. 

     

82. Do drugih bi moral biti 
bolj vljuden. 

     

84. Moral bi se bolje razumeti 
z drugimi ljudmi. 

     

96. Včasih malo opravljam.      
98. Včasih mi je, da bi 

preklinjal. 
     

13. Za sebe telesno dobro 
skrbim. 

     

15. Poskušam biti skrben 
glede svojega videza. 

     

17. Često postopam, kot da 
sem povsem nespreten. 

     

31. V svojem vsakodnevnem 
življenju sem zvest veri. 

     

33. Poskušam se spremeniti, 
kadar vem, da počnem 
stvari, ki so napačne. 

     

35. Včasih počnem zelo slabe 
stvari. 

     

49. V vsaki situaciji lahko 
poskrbim sam zase. 

     

51. Sprejmem krivdo, ne da bi 
se razjezil. 

     

53. Lotevam se stvari, ne da 
bi najprej premislil. 

     

67. Poskušam ravnati pošteno 
s prijatelji in družino. 

     

69. Moja družina me resnično 
zanima. 

     

71. Popuščam svojim staršem.      
83. Poskušam razumeti 

stališče drugih. 
     

87. Z drugimi ljudmi se dobro 
ujemam. 

     

89. Drugim ne odpuščam z 
lahkoto. 

     

99. Raje pri igri dobim kot 
izgubim. 

     

14. Večinoma se počutim 
dobro. 
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16. Pri športu in igrah sem 
slab.   

     

18. Malo spim.      
32. Večinoma delam tisto, kar 

je prav. 
     

34. Včasih se pri 
napredovanju poslužujem 
neprimernih sredstev. 

     

36. S težavo opravljam stvari, 
ki mi ne gredo v redu. 

     

50. Svoje probleme kar lahko 
rešujem. 

     

52. Pogostoma spreminjam 
mišljenje. 

     

54. Poskušam ubežati svojim 
problemom. 

     

68. Doma opravim svoj delež 
dela. 

     

70. Prepiram se z družbo.      
72. Ne ravnam tako, kot moja 

družba misli, da bi moral. 
     

86. Pri vseh, s katerimi se 
srečujem, vidim dobre 
strani. 

     

88. Ob drugih ljudeh se ne 
počutim sproščenega. 

     

90. Težko mi je govoriti s tujci.      
100. Kdaj pa kdaj preložim na 

jutri tisto, kar bi moral 
storiti danes. 

     

 

ŠPORTNA IDENTITETA 

Ovrednotite naslednje trditve na lestvici z 1–5. 

 1 – sploh 
se ne 
strinjam 

2 – ne 
strinjam 
se 

3 – 
neodločen 
sem 

4 – 
strinjam se 

5 – 
popolnoma 
se strinjam 

Za moje prijatelje in sorodnike 
je pomembno, da nadaljujem s 
športno vadbo. 

     

Ljudje mislijo, da je šport zame 
pomemben. 

     

Biti športnik je pomembni del 
mene. 

     

O tem, da sem športnik, le redko 
ali nikoli ne razmišljam. 

     

Izboljšati moje športne 
sposobnosti je zame 
pomembno. 
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Pogosto sanjam ali sanjarim o 
športu. 

     

Dan si organiziram tako, da 
imam čas za šport. 

     

Čutil bi veliko praznino, če se 
nenadoma ne bi več mogel 
ukvarjati s športom. 

     

S pomočjo športa sem spoznal 
svojo notranjo moč. 

     

Preko športa sem se naučil 
ohranjati svoje telo v dobri 
telesni kondiciji. 

     

Skozi šport sem pridobil 
zaupanje v samega sebe. 

     

Zdi se mi, da mi je šport 
pomagal pr postavljanju in 
doseganju ciljev v osebnem 
življenju. 

     

Zdi se mi, da me je šport 
opogumil, da bolje izrabljam 
svoj prosti čas. 

     

Skozi šport sem se naučil biti 
bolj samozavesten. 

     

Udejstvovanje s športom 
pomembno vpliva na moje 
življenje. 

     

Udejstvovanje s športom je 
pripomoglo k moji rehabilitaciji. 

     

Udejstvovanje s športom je 
pripomoglo k moji vključitvi 
nazaj v družbo. 

     

V prilagojenem športu sem 
spoznal nove ljudi, ki so postali 
pomembne osebe v mojem 
življenju. 

     

Udejstvovanje s športom vpliva 
na mojo kvaliteto življenja. 

     

Zadovoljen sem s svojo 
psihofizično kondicijo. 

     

Istovetim se z nazivom športnik.      
Svoj prosti čas namenjam 
športu. 

     

Imam vse pogoje, da preživljam 
prosti čas, kot si želim. 

     

V športu imam možnosti za 
uresničevanje lastnih ciljev. 
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7.3 Opisna statistika za številske spremenljivke 
  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

V22_1 
zainteresiran 

30 3 5 4,27 ,691 -,409 -,770 

V22_2 
vznemirjen 

30 2 5 3,90 ,803 -,240 -,427 

V22_3 močen 30 2 5 3,80 ,997 -,242 -1,021 
V22_4 navdušen 30 2 5 4,20 ,887 -1,056 ,672 
V22_5 ponosen 30 3 5 4,17 ,699 -,240 -,831 
V22_6 aktiven 30 3 5 4,13 ,730 -,214 -1,019 
V22_7 pozoren 30 2 5 3,97 ,850 -,655 ,185 
V22_8 živahen 30 1 5 3,63 ,999 -,505 ,279 
V22_9 
navdihnjen 

30 3 5 4,10 ,607 -,040 -,081 

V22_10 odločen 30 2 5 3,93 ,907 -,753 ,126 
V23_1 strah 30 2 5 3,50 1,009 ,324 -1,006 
V23_2 
naklonjenost 

30 3 7 5,80 ,925 -1,256 2,144 

V23_3 jeza 30 1 6 3,97 1,299 -,338 -,510 
V23_4 veselje 30 1 7 5,83 1,315 -1,913 5,169 

V23_5 žalost 30 1 6 3,40 1,192 ,058 -,532 

V23_6 krivda 30 1 4 2,63 ,765 ,259 -,440 

V23_7 
zadovoljstvo 

30 2 7 5,53 1,196 -1,186 1,599 

V23_8 ponos 30 2 7 5,40 1,404 -1,101 ,789 
V24_1 strah 30 3 7 4,97 ,890 ,068 -,157 
V24_2 
naklonjenost 

30 4 7 6,17 ,834 -,715 -,083 

V24_3 jeza 30 3 7 5,07 ,785 -,121 1,350 
V24_4 veselje 30 4 7 6,23 ,817 -1,282 2,014 
V24_5 žalost 30 2 7 4,43 1,165 -,248 ,116 
V24_6 krivda 30 1 6 3,23 1,135 ,416 ,018 
V24_7 
zadovoljstvo 

30 4 7 5,87 ,937 -,527 -,421 

V24_8 ponos 30 4 7 6,23 ,898 -1,110 ,685 
V25_1 zdravje 30 4 7 5,57 ,817 -,635 -,117 
V25_2 prevoz 30 3 7 5,70 1,317 -,759 -,386 
V25_3 denar 30 3 6 4,77 ,817 -,343 -,117 
V25_4 vera 30 1 7 4,77 1,357 -,877 ,798 
V25_5 šport 30 3 7 5,80 1,031 -,786 ,496 
V25_6 družina 30 4 7 6,03 ,850 -,427 -,594 
V25_7 izobrazba 30 1 7 5,50 1,196 -1,878 5,919 
V25_8 rekreacija 30 1 7 5,83 1,440 -1,765 3,559 
V25_9 vaš narod 30 1 5 3,63 1,129 -,587 -,489 
V25_10 vaša 30 4 7 5,27 ,980 ,358 -,755 
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svoboda 
V25_11 bivališče 30 3 7 5,80 ,887 -1,488 2,977 
V25_12 prijatelji 30 4 7 6,07 ,740 -,656 ,842 
V25_13 TV 
programi 

30 1 5 3,83 1,020 -1,107 1,083 

V25_14 
ljubezensko 
življenje 

30 3 7 5,70 1,088 -,727 -,067 

V25_15 jaz 
osebno 

30 3 7 5,77 ,935 -1,123 1,731 

V25_16 
potovanja 

30 2 7 4,67 1,322 -,100 -,175 

V25_17 vaša 
hrana 

30 2 7 5,53 1,279 -1,667 2,650 

V26_1 V večini 
pogledov je moje 
življenje blizu 
idealnemu. 

30 2 7 5,50 1,225 -,603 ,657 

V26_2 Moji 
življenjski pogoji 
so odlični. 

30 1 7 5,10 1,269 -1,067 2,483 

V26_3 
Zadovoljen sem s 
svojim 
življenjem. 

30 5 7 5,97 ,809 ,063 -1,454 

V26_4 Doslej 
sem v življenju 
dosegel tiste 
pomembne stvari, 
ki sem jih želel. 

30 4 7 5,40 ,894 ,012 -,648 

V26_5 Če bi še 
enkrat živel, v 
svojem življenju 
ne bi spremenil 
ničesar. 

30 1 7 4,63 1,377 -,383 ,186 

V26_6 Izjemno 
sem zadovoljen s 
svojo družino. 

30 4 7 6,17 ,699 -,890 2,013 

V26_7 Izjemno 
sem zadovoljen s 
svojimi prijatelji. 

30 4 7 6,07 ,868 -,812 ,337 

V26_8 Izjemno 
sem zadovoljen s 
svojimi 
reakcijami. 

30 5 7 5,67 ,661 ,484 -,620 

V26_9 Izjemno 
sem zadovoljen s 
svojim finančnim 
stanjem. 

30 2 7 5,00 1,050 -,574 1,540 

V26_10 Izjemno 
sem zadovoljen s 
seboj. 

30 5 7 6,03 ,615 -,016 -,092 
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V26_11 Izjemno 
sem zadovoljen s 
hrano, ki jo 
uživam. 

30 5 7 5,70 ,651 ,385 -,609 

V27_1 Imam 
zdravo telo. 

30 1 5 3,37 ,809 -,792 1,402 

V27_3 Sem 
privlačna oseba. 

30 2 5 4,03 ,718 -,647 1,085 

V27_5 O sebi 
mislim, da sem 
zanemarjen 
človek. 

30 1 2 1,10 ,305 2,809 6,308 

V27_19 Sem 
spodoben človek. 

30 3 5 4,80 ,484 -2,499 6,057 

V27_21 Sem 
pošten človek. 

30 3 5 4,80 ,484 -2,499 6,057 

V27_23 Sem slab 
človek. 

30 1 3 1,23 ,568 2,428 5,036 

V27_37 Sem 
veder človek. 

30 2 5 3,97 ,850 -,655 ,185 

V27_39 Sem tih 
in umirjen 
človek. 

30 1 5 2,50 1,075 ,625 -,449 

V27_41 Sem 
nihče (tj. 
nepomemben 
človek). 

30 1 5 1,33 ,844 3,330 12,495 

V27_55 Imam 
družino, ki mi bo 
pomagala pri 
vseh težavah. 

30 4 5 4,73 ,450 -1,112 -,824 

V27_57 Sem član 
srečne družine. 

30 1 5 4,43 ,898 -2,238 6,435 

V27_59 Moji 
prijatelji mi ne 
zaupajo. 

30 1 4 1,23 ,626 3,412 13,243 

V27_73 Sem 
ljubezniva oseba. 

30 3 5 4,03 ,490 ,095 1,744 

V27_75 Med 
moškimi sem 
priljubljen(a). 

30 3 5 3,80 ,551 -,106 ,097 

V27_77 Ne 
zanima me, kaj 
delajo drugi 
ljudje. 

30 1 4 2,20 ,761 1,146 1,589 

V27_91 Ne 
govorim vedno 
resnice. 

30 1 5 1,73 ,907 1,765 4,535 

V27_93 Včasih 
se razjezim. 

30 2 5 3,43 ,774 -,480 -,403 

V27_2 Rad 
imam, da sem 
čeden in urejen. 

30 3 5 4,00 ,643 ,000 -,364 
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V27_4 Povsod 
me zbada in boli. 

30 1 3 1,57 ,626 ,635 -,453 

V27_6 Sem 
bolan človek. 

30 1 4 1,43 ,728 1,971 4,361 

V27_20 Sem 
veren človek. 

30 1 5 2,40 1,303 ,786 -,467 

V27_22 Moralno 
sem neuspešen. 

30 1 3 1,17 ,461 2,931 8,637 

V27_24 Moralno 
sem šibka 
osebnost. 

30 1 4 1,37 ,718 2,298 5,672 

V27_38 Imam 
veliko samo-
kontrole. 

30 3 5 3,80 ,484 -,547 ,502 

V27_40 Sem 
osebnost, polna 
sovraštva. 

30 1 3 1,50 ,630 ,888 -,134 

V27_42 
Izgubljam pamet. 

30 1 3 1,17 ,531 3,159 9,017 

V27_56 Mojim 
prijateljem in 
družini 
predstavljam 
pomembno 
osebnost. 

30 3 5 4,63 ,615 -1,503 1,332 

V27_58 Moja 
družina me ne 
ljubi. 

30 1 2 1,07 ,254 3,660 12,207 

V27_60 Čutim, 
da mi družina ne 
zaupa. 

30 1 4 1,27 ,691 2,943 8,878 

V27_74 Med 
ženskami sem 
priljubljen(a). 

30 1 5 3,73 1,015 -,479 ,209 

V27_76 Jezen 
sem na ves svet. 

30 1 3 1,47 ,629 1,025 ,113 

V27_78 Z mano 
je težko biti 
prijatelj. 

30 1 3 1,53 ,629 ,758 -,321 

V27_92 Kdaj pa 
kdaj mislim o 
stvareh tako 
slabo, da ni o tem 
govoriti. 

30 1 4 1,90 ,845 ,934 ,813 

V27_94 Včasih, 
kadar se ne 
počutim dobro, 
sem siten. 

30 2 4 3,37 ,718 -,692 -,699 

V27_7 Nisem niti 
predebel niti 
presuh. 

30 1 5 3,83 1,117 -,923 ,147 

V27_9 Rad imam 
svoj videz takšen, 
kot je. 

30 1 5 3,80 1,064 -,678 ,125 
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V27_11 Rad bi 
zamenjal nekaj 
delov svojega 
telesa. 

30 1 5 2,73 1,143 ,269 -,668 

V27_25 
Zadovoljen sem s 
svojim moralnim 
vedenjem. 

30 3 5 4,40 ,675 -,693 -,517 

V27_27 
Zadovoljen sem s 
svojim odnosom 
do boga. 

30 1 5 4,30 ,915 -1,815 4,568 

V27_29 Moral bi 
več hoditi v 
cerkev. 

30 1 3 1,23 ,504 2,153 4,249 

V27_43 
Zadovoljen sem, 
da sem prav to, 
kar sem. 

30 1 5 3,97 ,999 -1,040 1,300 

V27_45 Sem 
ravno toliko 
čeden, kot je 
treba. 

30 1 5 4,07 ,828 -1,693 5,557 

V27_47 Preziram 
se. 

30 1 2 1,17 ,379 1,884 1,657 

V27_61 
Zadovoljen sem z 
družinskimi 
odnosi. 

30 3 5 4,63 ,615 -1,503 1,332 

V27_63 Svojo 
družino razumem 
tako dobro kot je 
potrebno. 

30 3 5 4,53 ,681 -1,179 ,229 

V27_65 Svoji 
družini bi moral 
bolj zaupati. 

30 1 4 1,57 ,898 1,625 1,940 

V27_79 Toliko 
sem družaben, 
kot želim biti. 

30 3 5 4,17 ,592 -,040 -,082 

V27_81 
Poskušam ugajati 
drugim, a pri tem 
ne pretiravam. 

30 1 5 3,73 ,785 -2,226 5,284 

V27_85 S 
stališča družbe 
sploh nisem 
dober človek. 

30 1 3 1,17 ,461 2,931 8,637 

V27_95 Nimam 
rad vseh, ki jih 
poznam. 

30 1 5 2,43 ,898 1,440 1,417 

V27_97 Kdaj pa 
kdaj se smejem 
umazani šali. 

30 2 5 3,63 ,928 -,280 -,623 
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V27_8 Nisem niti 
previsok niti 
premajhen. 

30 2 5 4,43 ,898 -1,625 1,940 

V27_10 Ne 
počutim se tako 
dobro, kot bi se 
moral. 

30 1 4 1,73 ,828 ,942 ,350 

V27_12 Moral bi 
biti bolj spolno 
privlačen. 

30 1 4 2,13 ,860 ,078 -,939 

V27_26 Sem 
prav toliko 
religiozen, kot 
želim biti. 

30 3 5 4,53 ,681 -1,179 ,229 

V27_28 Želim, 
da bi bil bolj 
zaupanja vreden. 

30 1 4 1,67 ,884 1,378 1,446 

V27_30 Ne bi 
smel toliko 
lagati. 

30 1 4 1,23 ,679 3,219 10,460 

V27_44 Sem 
ravno toliko 
prebrisan, kot 
želim biti. 

30 2 5 3,77 ,728 -,178 ,010 

V27_46 Nisem 
taka osebnost, 
kot bi moral biti. 

30 1 2 1,27 ,450 1,112 -,824 

V27_48 Rad bi, 
da se ne bi tako 
hitro vdal v 
usodo. 

30 1 4 1,77 ,774 1,398 3,003 

V27_62 S 
svojimi starši 
ravnam tako 
dobro kot je 
treba. 

30 2 5 4,63 ,718 -2,298 5,672 

V27_64 Preveč 
sem občutljiv do 
stvari, ki mi jih 
govori družina. 

30 1 5 2,50 ,938 ,672 ,551 

V27_66 Svojo 
družino bi moral 
bolj ljubiti. 

30 1 3 1,33 ,547 1,407 1,201 

V27_80 
Zadovoljen sem z 
načinom, kako 
ravnam z 
drugimi. 

30 3 5 4,20 ,551 ,106 ,097 

V27_82 Do 
drugih bi moral 
biti bolj vljuden. 

30 1 3 1,63 ,718 ,692 -,699 

V27_84 Moral bi 
se bolje razumeti 
z drugimi ljudmi. 

30 1 3 1,50 ,630 ,888 -,134 
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V27_96 Včasih 
malo opravljam. 

30 1 5 2,27 ,828 1,794 3,894 

V27_98 Včasih 
mi je, da bi 
preklinjal. 

30 1 5 3,13 1,008 -,500 -,451 

V27_13 Za sebe 
telesno dobro 
skrbim. 

30 1 5 3,90 1,062 -,715 ,192 

V27_15 
Poskušam biti 
skrben glede 
svojega videza. 

30 3 5 4,30 ,596 -,189 -,482 

V27_17 Često 
postopam, kot da 
sem povsem 
nespreten. 

30 1 4 1,43 ,728 1,971 4,361 

V27_31 V 
svojem 
vsakodnevnem 
življenju sem 
zvest veri. 

30 1 5 2,20 1,349 1,144 ,251 

V27_33 
Poskušam se 
spremeniti, kadar 
vem, da počnem 
stvari, ki so 
napačne. 

30 1 5 4,00 ,643 -3,331 17,473 

V27_35 Včasih 
počnem zelo 
slabe stvari. 

30 1 3 1,27 ,583 2,148 3,747 

V27_49 V vsaki 
situaciji lahko 
poskrbim sam 
zase. 

30 2 5 3,87 ,860 -,426 -,257 

V27_51 
Sprejmem 
krivdo, ne da bi 
se razjezil. 

30 2 5 3,33 ,844 ,382 -,200 

V27_53 Lotevam 
se stvari, ne da bi 
najprej premislil. 

30 1 5 2,17 ,986 1,265 1,628 

V27_67 
Poskušam ravnati 
pošteno s 
prijatelji in 
družino. 

30 4 5 4,80 ,407 -1,580 ,527 

V27_69 Moja 
družina me 
resnično zanima. 

30 4 5 4,73 ,450 -1,112 -,824 

V27_71 
Popuščam svojim 
staršem. 

30 1 5 2,17 1,020 1,107 1,083 

V27_83 
Poskušam 

30 3 5 3,90 ,403 -,883 3,270 
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razumeti stališče 
drugih. 
V27_87 Z 
drugimi ljudmi se 
dobro ujemam. 

30 3 5 4,40 ,621 -,517 -,534 

V27_89 Drugim 
ne odpuščam z 
lahkoto. 

30 1 5 2,13 ,819 1,353 4,116 

V27_99 Raje pri 
igri dobim kot 
izgubim. 

30 3 5 4,60 ,675 -1,473 ,957 

V27_14 
Večinoma se 
počutim dobro. 

30 2 5 4,13 ,776 -,716 ,517 

V27_16 Pri 
športu in igrah 
sem slab. 

30 1 4 1,60 ,770 1,339 1,874 

V27_18 Malo 
spim. 

30 1 5 1,47 ,819 2,936 11,497 

V27_32 
Večinoma delam 
tisto, kar je prav. 

30 3 5 4,57 ,568 -,882 -,168 

V27_34 Včasih 
se pri 
napredovanju 
poslužujem 
neprimernih 
sredstev. 

30 1 2 1,63 ,490 -,583 -1,784 

V27_36 S težavo 
opravljam stvari, 
ki mi ne gredo v 
redu. 

30 1 4 2,83 ,791 -,132 -,444 

V27_50 Svoje 
probleme kar 
lahko rešujem. 

30 3 5 3,80 ,551 -,106 ,097 

V27_52 
Pogostoma 
spreminjam 
mišljenje. 

30 1 5 1,70 ,877 1,966 5,829 

V27_54 
Poskušam 
ubežati svojim 
problemom. 

30 1 4 1,87 ,860 ,618 -,443 

V27_68 Doma 
opravim svoj 
delež dela. 

30 3 5 4,43 ,679 -,805 -,402 

V27_70 Prepiram 
se z družbo. 

30 1 2 1,47 ,507 ,141 -2,127 

V27_72 Ne 
ravnam tako, kot 
moja družba 
misli, da bi 
moral. 

30 1 5 1,70 1,022 1,698 2,852 



93 
Šuc, N. (2014). Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo. 

V27_86 Pri vseh, 
s katerim se 
srečujem, vidim 
dobre strani. 

30 1 5 3,70 ,794 -1,159 3,482 

V27_88 Ob 
drugih ljudeh se 
ne počutim 
sproščenega. 

30 1 5 2,20 1,400 ,993 -,182 

V27_90 Težko 
mi je govoriti s 
tujci. 

30 1 4 1,63 ,850 1,174 ,575 

V27_100 Kdaj pa 
kdaj preložim na 
jutri tisto, kar bi 
moral storiti 
danes. 

30 2 5 2,90 ,923 ,773 -,174 

V28_1 Za moje 
prijatelje in 
sorodnike je 
pomembno, da 
nadaljujem s 
športno vadbo. 

30 1 5 3,93 1,081 -1,090 ,743 

V28_2 Ljudje 
mislijo, da je 
šport zame 
pomemben. 

30 2 5 4,13 ,937 -1,089 ,635 

V28_3 Biti 
športnik je 
pomemben del 
mene. 

30 1 5 3,77 1,165 -,632 -,511 

V28_4 O tem, da 
sem športnik, le 
redko ali nikoli 
ne razmišljam. 

30 1 5 3,47 1,106 -,074 -,635 

V28_5 Izboljšati 
moje športne 
sposobnosti je 
zame pomembno. 

30 1 5 3,70 1,088 -,900 ,079 

V28_6 Pogosto 
sanjam ali 
sanjarim o 
športu. 

30 1 5 2,47 1,167 ,365 -,871 

V28_7 Dan si 
organiziram tako, 
da imam čas za 
šport. 

30 1 5 3,93 1,048 -1,014 ,833 

V28_8 Čutil bi 
veliko praznino, 
če se nenadoma 
ne bi več mogel 
ukvarjati s 
športom. 

30 1 5 4,07 1,172 -1,512 1,703 

V28_9 S 
pomočjo športa 

30 1 5 3,27 ,980 -,348 -,424 
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sem spoznal 
svojo notranjo 
moč. 
V28_10 Preko 
športa sem se 
naučil ohranjati 
svoje telo v dobri 
telesni kondiciji. 

30 1 5 4,07 ,907 -1,325 3,082 

V28_11 Skozi 
šport sem 
pridobil zaupanje 
vase. 

30 1 5 3,67 1,124 -,526 -,466 

V28_12 Zdi se 
mi, da mi je šport 
pomagal pri 
postavljanju in 
doseganju ciljev 
v osebnem 
življenju. 

30 1 5 3,67 1,124 -,526 -,466 

V28_13 Zdi se 
mi, da me je 
šport opogumil, 
da bolje 
izrabljam svoj 
prosti čas. 

30 1 5 4,10 ,885 -1,485 3,916 

V28_14 Skozi 
šport sem se 
naučil biti bolj 
samozavesten. 

30 1 5 3,63 1,066 -,831 ,007 

V28_15 
Udejstvovanje s 
športom 
pomembno 
vpliva na moje 
življenje. 

30 1 5 3,97 1,066 -1,027 ,742 

V28_16 
Udejstvovanje s 
športom je 
pripomoglo k 
moji 
rehabilitaciji. 

30 1 5 3,47 1,224 -,401 -,752 

V28_17 
Udejstvovanje s 
športom je 
pripomoglo k 
moji vključitvi 
nazaj v družbo. 

30 1 5 4,17 ,986 -1,282 1,988 

V28_18 V 
prilagojenem 
športu sem 
spoznal nove 
ljudi, ki so postali 
pomembne osebe 
v mojem 

30 1 5 3,77 1,135 -,719 -,268 
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življenju. 
V28_19 
Udejstvovanje s 
športom vpliva 
na mojo kvaliteto 
življenja. 

30 1 5 4,37 ,890 -2,083 6,011 

V28_20 
Zadovoljen sem s 
svojo 
psihofizično 
kondicijo. 

30 1 5 3,80 ,887 -1,170 2,483 

V28_21 
Istovetim se z 
nazivom 
športnik. 

30 1 5 2,93 1,388 -,205 -1,388 

V28_22 Svoj 
prosti čas 
namenjam športu. 

30 1 5 3,93 1,143 -,902 ,028 

V28_23 Imam 
vse pogoje, da 
preživljam prosti 
čas, kot si želim. 

30 2 5 4,20 ,664 -,998 3,024 

V28_24 V športu 
imam možnosti 
za uresničevanje 
lastnih ciljev. 

30 1 5 3,60 1,070 -,550 -,225 

starost  30 25,00 54,00 38,2667 7,49682 ,256 -,620 
p1 samokritičnost 
(Tennesee) 

30 22,00 41,00 29,4000 5,19682 ,398 -,541 

p2 telesni jaz 
(tennessee) 

30 55,00 88,00 74,5667 9,50021 -,409 -,567 

p3 moralno-etični 
jaz (tennessee) 

30 58,00 88,00 76,2000 6,76400 -,822 ,741 

p4 osebnostni jaz 
(tennessee) 

30 58,00 82,00 73,1000 6,48260 -,660 ,032 

p5 družinski jaz 
(tennessee) 

30 65,00 89,00 81,0000 6,61242 -1,287 ,807 

p6 socialni jaz 
(tennessee) 

30 56,00 85,00 74,2000 6,86018 -,830 ,597 

p7 identiteta 
(tennessee) 

30 98,00 139,00 128,4000 10,08105 -1,531 1,981 

p8 zadovoljstvo s 
samim seboj 
(tennessee) 

30 93,00 148,00 128,2333 13,32015 -1,154 1,484 

p9 vedenje 
(tennessee) 

30 99,00 139,00 121,8667 10,09176 -,452 ,066 

p10 
samovrednotenje 
(tennessee) 

30 240,00 420,00 375,7333 40,10240 -1,741 3,655 

p11 celotni 
konflikt1 
(tennessee) 

30 -28,00 6,00 -15,2000 7,88014 ,869 1,048 
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p12 celotni 
konflikt2 
(tennessee) 

30 20,00 41,00 27,7333 5,11208 ,823 ,096 

p13 variabilnost1 
(tennessee) 

30 10,00 32,00 16,6667 4,61133 1,294 2,744 

p14 variabilnost2 
(tennessee) 

30 11,00 38,00 19,1000 5,68331 1,300 3,120 

p15 variabilnost3 
(tennessee) 

30 23,00 70,00 35,7667 9,62283 1,556 4,368 

p16 obrambnost 
(tennessee) 

30 41,00 81,00 65,0000 10,33241 -,503 -,288 

p17 prilagojenost 
(tennessee) 

30 79,00 115,00 102,4333 8,86560 -1,115 ,860 

p18 psihotičnost 
(tennessee) 

30 32,00 58,00 47,2667 5,14569 -,719 2,002 

p19 lestvica 
osebnostnih 
motenj 
(tennessee) 

30 64,00 102,00 87,4667 10,40800 -1,038 ,437 

p20 nevrotičnost 
(tennessee) 

30 67,00 104,00 91,2000 9,64329 -,820 -,050 

p21 lestvica 
osebnostne 
integriranosti 
(tennessee) 

30 2,00 17,00 10,4667 3,46145 -,263 -,027 

p22 distribucija 
(tennessee) 

30 59,00 174,00 133,2667 28,89569 -,827 ,402 

p23 tennessee 
p23 

30 ,61 ######## ######## ######## ,758 -1,453 

D1 pogostost 
emocionalnih 
izkušenj – Diener 

30 3 5 4,23 ,541 -,741 -,473 

D2 intenzivnost 
emocionalnih 
izkušenj – Diener 

30 4 6 5,28 ,466 -,729 ,585 

D3 zadovoljstvo 
s področji 
posameznikovega 
življenja – Diener 

30 4 7 5,31 ,782 -,656 -,182 

D4 idealno 
življenjsko 
zadovoljstvo – 
Diener 

30 3 7 5,32 ,905 -,213 -,443 

D5 idealno 
zadovoljstvo s 
področij življenja 
– Diener 

30 4 7 5,77 ,575 -,488 ,590 
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