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POVZETEK 

  

Višja kakovost življenja je pri ljudeh s poškodbo hrbtenjače močno povezana z njihovo 

ponovno integracijo v fizično in psihosocialno okolje. Vendar je ta integracija zahtevno in 

kompleksno vprašanje, saj zanje pomeni znova postati aktiven, pridobiti starostno, spolno in 

kulturno primerne vloge in družbeni status. Vključuje tudi neodvisnost in produktivno 

vedenje, kot del mnogovrstnih medosebnih odnosov z družino, prijatelji in drugimi ljudmi. 

Dokazano je, da k zgoraj omenjenemu po poškodbi hrbtenjače pripomore tudi ukvarjanje s 

športnorekreativnimi dejavnostmi, saj športno aktivni posamezniki v nasprotju z neaktivnimi 

poročajo o višji kakovosti življenja.  

 

V magistrskem delu smo ugotavljali povezanost med ukvarjanjem s športnorekreativnimi 

dejavnostmi po poškodbi hrbtenjače in subjektivno zaznano kakovostjo življenja oseb s 

paraplegijo. Sodelovalo je 62 anketirancev, od tega 31 športno aktivnih in 31 športno 

neaktivnih oseb s paraplegijo. Za obe skupini smo opravili analizo splošne ocene stanja, 

subjektivne ocene telesne in športnorekreativne aktivnosti, subjektivne ocene motiviranosti in 

ovir za športnorekreativne dejavnosti ter subjektivne ocene zadovoljstva na različnih 

področjih kakovosti življenja.  

 

Primerjava podatkov je pokazala, da so subjektivne ocene zadovoljstva na vseh področjih 

kakovosti življenja višje pri tistih, ki se po poškodbi ukvarjajo s športnorekreativnimi 

dejavnostmi. Skupini se izmed vseh področij statistično pomembno najbolj razlikujeta na 

področju dobrega fizičnega počutja, najmanj pa na področju socialne vključenosti. Ne glede 

na statistično pomembnost so ocene zadovoljstva pri obeh skupinah na področju medosebnih 

odnosov, samoodločanja, osebnega razvoja in dobrega emocionalnega počutja višje, na 

področju dobrega fizičnega počutja, pravic, socialne vključenosti in materialne blaginje pa 

nižje. 
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Analiza podatkov je pokazala, da športno aktivne posameznike s paraplegijo v primerjavi s 

športno neaktivnimi pogosteje motivirajo fizična kondicija, užitek, boljša kontrola teže in drže 

telesa, zdravje, pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s športom, biti vzornik drugim s poškodbo 

hrbtenjače, spodbude drugih s poškodbo hrbtenjače, dostopnost športnih objektov, 

tekmovalne težnje in usposobljeni športni vaditelji. Obe skupini podobno motivirajo boljši in 

bogatejši socialni odnosi, višja samozavest, brezplačne vadbe in dobre možnosti transporta. 

Glavne ovire za športno udejstvovanje pri športno aktivnih posameznikih so okoljske, pri 

športno neaktivnih pa so v ospredju tako interpersonalne kot okoljske ovire. 

 

Ključne besede: poškodba hrbtenjače, paraplegija, športnorekreativno udejstvovanje, 

kakovost življenja 
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ABSTRACT            

 

Higher quality of life in people with spinal cord injury (SCI) is heavily linked with 

reintegration in the physical and psychosocial environment. Still, this is a far more demanding 

and complex issue, because for people with SCI it requires that they become active again and 

reacquire their age, gender and culture related roles and social status back. It also involves the 

issue of independence and productive behaviour in many kinds of interpersonal relations with 

family, friends and other people. Additionally, it has been proven that in terms of quality of 

life, recreation and active life style significantly help after SCI, as active individuals contrary 

to those inactive report higher quality of life.  

 

The Master thesis has determined an important connection between staying active and 

recreation after SCI and the subjective assessment or opinion of the quality of life of 

paraplegics. 62 responded the questionnaire, of whom 31 active and 31 inactive paraplegics. 

We performed the analysis in both groups and analysed the general well-being and physical 

condition, subjective assessment of their physical activities and recreation participation, 

subjective opinion on their level of motivation and obstacles for recreation, as well as their 

subjective opinion of satisfaction in different areas of quality of life.  

 

Data comparison has shown that subjective well-being in all areas of quality of life is higher 

for those, who still pursue some sort of recreational activities after SCI. From all areas the two 

groups statistically differ the most in the area of physical well-being, and the least in the area 

of social inclusion. Regardless of statistical importance, the subjective satisfaction values in 

both groups are higher in areas of interpersonal relations, decision-making, personal 

development and emotional well-being, whereas lower in areas of physical well-being, rights, 

social inclusion and material well-being.  
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Data analysis has shown that active individuals with paraplegia compared to inactive 

individuals are more frequently motivated by physical condition, pleasure, weight control and 

body posture, health, positive experiences in sports and recreation, being a role model to other 

people with SCI, encouragement from others with SCI, accessibility to sport facilities, 

competitiveness and qualified sports trainers. Both groups are similarly motivated by better 

and richer social relations, higher self-esteem, free workout programmes and good transport 

possibilities. The main obstacles for recreation participation for active individuals are 

environmental problems and for those inactive both intrapersonal and environmental 

obstacles.  

 

Key words: spinal cord injury, paraplegia, sport participation, quality of life  
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1. UVOD 

 

Poškodba hrbtenjače povzroča gibalno oviranost in dolgotrajno vpliva na posameznikovo 

telesno in duševno zdravje. Za človeka, ki preživi takšno poškodbo, se v tistem trenutku začne 

manj udobno in bistveno bolj zahtevno življenje (Bellon idr., 2013). Negativna izkustva in 

travma po težji poškodbi zahtevajo prilagajanje na drugačen dnevni življenjski ritem, ki ga 

spremljajo različne težave, stres, konflikti. Zaradi notranjega obnavljanja travmatičnih 

izkustev je človek ves čas v stanju večje ali manjše napetosti, telesne in duševne. To stanje pa 

ruši njegovo ravnovesje (Tušak, 2007).  

 

Človek s poškodbo hrbtenjače se mora po nenadni telesni spremembi ponovno vrniti v 

življenje in se integrirati v okolje. Kljub različnim oviram (fizičnim, psihološkim, socialnim, 

zaposlitvenim in finančnim), strahovom, občutkom krivde, obupu in žalosti (zaradi različnih 

izgub, denimo zaposlitve, statusa, vloge, prijateljev, veščin, odnosov, mobilnosti …) si mora 

prizadevati ohranjati visoko kakovost življenja (Krause in Reed, 2010).  

 

Ker to ni lahko, je treba posamezniku pomagati tako na fizični kot na psihični in socialni 

ravni. Učiti ga je treba stvarno zaznavati in oceniti konkretno situacijo, v kateri se je znašel, 

spodbujati pozitivno mišljenje, delovanje, odnos do sebe ter zaupanje v lastne uspehe. Še bolj 

pomembno je verjeti vanj, v njegove uspehe ter mu s tem povrniti vero, da je dragocen in 

vreden dostojanstva. Poškodba hrbtenjače namreč človeka ne spremeni v jedru samem – še 

vedno ima iste cilje in želje, hrepenenja. Še vedno se smeje istim šalam, še vedno doživlja 

enaka čutenja. Toda za dosego svojih življenjskih ciljev se mora naučiti živeti z drugačnim 

telesom, drugačnimi omejitvami in drugačnim delom ter načinom življenja. In vsak ima v sebi 

sposobnost razviti novo pot v življenju. 

 

Tušak (2007) zapiše, da se velik del zgoraj omenjenega lahko uresničuje s 

športnorekreativnim udejstvovanjem, s katerim je mogoče zmanjšati negativne učinke 

različnih vrst stresa (psihosocialnega, biokemičnega, fizičnega in drugih), saj naj bi številne 

raziskave kazale, da telesna dejavnost izmed vseh dejavnosti, s katerimi se človek ukvarja, 

najbolje vpliva na njegovo bio-psiho-socialno strukturo. 
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Izguba gibalnih sposobnosti in neodvisnosti, povezana s telesno nedejavnostjo, močno vpliva 

na kakovost življenja in sodelovanje v skupnosti. Športna dejavnost posameznika tako 

notranje kot zunanje preoblikuje, saj zajame celega človeka. Postavlja mu tudi drugačne 

vrednote ne glede na njegove sposobnosti in zmožnosti. Gibalne izkušnje, ki jih posameznik s 

poškodbo hrbtenjače ponovno pridobiva, so bistvenega pomena za obvladovanje različnih 

dejavnosti, lastnega telesa in okolice, pripomorejo pa tudi k hitrejši reintegraciji v skupnost, 

kjer ima neprecenljivo vlogo medsebojna podpora. 
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1.1 GIBALNA OVIRANOST  

 

Poškodbe gibalnega aparata, centralnega in perifernega živčevja so lahko pridobljene ali 

prirojene, lahko so progresivne (živčno-mišična obolenja) ali neprogresivne. Gibalna 

oviranost se lahko kaže v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj, hkrati z motnjami v gibanju 

pa se lahko pojavijo tudi duševne, slušne, vidne, govorne in druge motnje (Peljhan, 2004). 

 

Vzroki za gibalno oviranost, ki jih danes poznamo, so različne okvare, obolenja in poškodbe: 

stanja po operaciji tumorjev, epilepsija, craniocerebralna travma, deformacije hrbtenice, 

okvare udov, senzomotorične okvare, živčno-mišična obolenja, nepravilnosti nevralne cevi 

(spina bifida, hidrocefalus), cerebralna paraliza, poškodbe glave in tudi poškodba hrbtenjače 

(Šavrin in Škorjanc, 1998), ki ji bomo v nadaljevanju posvetili več pozornosti. 

 

1.1.1 Poškodba hrbtenjače 

 

Z zlomom hrbtenice in premikom vretenc, ki stisnejo hrbtenjačo, s krvavitvijo ali oteklino pri 

zlomu hrbtenice, zamašitvijo žil, ki prehranjujejo hrbtenjačo, njenim vnetjem, rastjo tumorjev, 

ki uničujejo hrbtenjačo z vraščanjem, pritiskom ali nevrološkim obolenjem, je motena ali 

prekinjena povezava med živčnimi centri in organi v telesu, kar prepreči pravilno delovanje 

avtonomnega živčnega sistema. Zato nastopi avtonomna dis- ali hiperrefleksija 

(neuravnovešeno delovanje parasimpatika in simpatika), kar se kaže kot prizadetost mišic in 

gibljivosti na zgornjih in spodnjih okončinah ali pa samo na spodnjih (Mihelič, 2013).  

 

Poškodba hrbtenjače lahko povzroči eno ali vse od spodaj naštetega, odvisno od njenega 

obsega: zaradi okvarjenih živčnih celic, ki oživčujejo gibanje mišic na okončinah, nastopi 

ohromelost ali ohlapnost hotnih mišic, če pa je povezava popolnoma prekinjena, hotni gibi 

niso mogoči. Pri draženju zaradi ohranjenih živčnih celic v hrbtenjači pod poškodbo nastanejo 

krči mišic (spazmi), nastopi tudi izguba senzorike (dotik, bolečina, temperatura, lega, 

vibracija, globok pritisk), spremenita se način dihanja in kapaciteta pljuč, nenormalno 

delovanje avtonomnega živčnega sistema prizadene pulz, krvni tlak, uravnavanje telesne 

temperature, delovanje prebavil, debelega črevesa in sečnega mehurja, izločanje žlez in 

spolno funkcijo (Mihelič, 2013). Zaradi izgube senzorike se poveča tveganje za preležanine in 
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kontrakture, ki nastanejo zaradi nepozornosti na pravilni položaj osebe s poškodovano 

hrbtenjačo (Demšar in Plaskan, 2003).  

 

S poškodbo hrbtenjače v vratnem predelu nastopi tetraplegija (popolna prekinitev ali okvara 

senzomotoričnih poti na zgornjih in spodnjih udih) oziroma tetrapareza, če je okvara 

nepopolna (nekatere gibalne in senzorične funkcije pod nivojem okvare so delno ohranjene). 

Če nastane poškodba ali zlom v prsnem, ledvenem ali križnem predelu, je posledica 

paraplegija (popolna izguba funkcij trupa, spodnjih okončin oziroma popolna prekinitev) ali 

parapareza (nepopolna prekinitev) (Šavrin in Škorjanc, 1998). 

 

Funkcionalne sposobnosti in samostojnost pri tetraplegiji in paraplegiji se razlikujejo glede na 

nivo nevrološke okvare, starost in telesno kondicijo. Poškodba v  vratnem delu povzroči 

ohromelost vseh mišic od vratu, rok in trebušne prepone navzdol. Pri okvarah na nivojih C1 in 

C2 so prizadete vse gibalne funkcije od glave navzdol, dihanje brez respiratorja ni mogoče. 

Izpad segmentov C4‒C8 pomeni tetraplegijo ustreznega obsega, kjer je samostojno dihanje že 

mogoče. Pri visokih lezijah (zaradi izpada pomožne dihalne muskulature) je poleg 

respiratorne ogroženosti motena tudi termoregulacija organizma. Poškodba v prsnem delu 

(T1‒T12) povzroči paraplegijo z odpovedjo pomožne dihalne muskulature ‒ ohromi mišice 

od prsne do trebušne muskulature navzdol. Poškodba v ledvenem delu L1‒L4 povzroči 

ohromelost mišic od bokov in kolen navzdol, na nivoju L5‒S1 od bokov, kolen, gležnjev in 

stopal navzdol, S2‒S4 pa ohromelost mišic črevesja, mehurja in spolnih organov (Šavrin in 

Škorjanc, 1998; Kirshblum idr., 2007). Izpad funkcij L1‒S5 povzroči paraplegijo spodnjih 

okončin in včasih samo motnjo ali pa odpoved sfinktrske kontrole. Pri moških sta prizadeti 

tudi erekcija in ejakulacija. Začetno poškodbo hrbtenjače spremlja spinalni šok (Mohar, 

2007).  

 

Večina držav sveta poroča, da na leto poškodbo hrbtenjače utrpi od 15 do 30 oseb na milijon 

prebivalcev (Wyndaele in Wyndaele, 2006). Tretjina teh poškodb se konča s tetraplegijo (50 

odstotkov oseb s popolno poškodbo), preostalo so poškodbe prsnega, ledvenega in sakralnega 

dela hrbtenjače (Wyndaele in Wyndaele). Spodaj navedeni avtorji navajajo različne odstotke 

najpogostejših vzrokov travmatično pridobljene poškodbe hrbtenjače, toda njihova razvrstitev 

od najpogostejših do najmanj pogostih je zelo podobna. 
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Vodilni vzroki za poškodbo hrbtenjače so prometne nesreče
1
, sledijo padci z višine, športne 

nesreče, nasilje, vdorne rane, obolenja, medicinsko/kirurški zapleti in poskusi samomora 

(Neuman, 1984; Šavrin in Škorjanc, 1998; Ho idr., 2007; Chen, Tang, Vogel in De Vivo, 

2013). Športne nesreče povzročijo od 10 do 15 odstotkov vseh poškodb hrbtenjače (Ho idr., 

2007; Vogrin, 2012; Chen, Tang idr., 2013). Več se jih zgodi ob koncu tedna, v toplejših 

mesecih in v povprečju več pri moških (80 %) kakor pri ženskah (20 %) (Krause, 2010; 

Peterlin Potisk, 2013; Chen, Tang idr., 2013) oziroma 3,8 : 1 (Wyndaele in Wyndaele, 2006). 

Starost poškodovanih se najpogosteje giblje od 16 do 30 let (Šavrin in Škorjanc, 1998; Chen, 

Tang idr., 2013) ter od 65 let navzgor (van den Berg, Castellote, Mahillo-Fernandez in de 

Pedro-Cuesta, 2010). 

 

Ker ni enotne poškodbe hrbtenjače (na primer, od dveh oseb, poškodovanih na istem nivoju 

hrbtenjače, ima lahko ena popolno okvaro, druga pa nepopolno), so posledice okvare pri 

vsakem posamezniku drugačne, enako velja za ohranjene funkcije, tako da ni mogoče 

primerjati med seboj ne višine okvare ne mehanizma, ki jo je povzročil (Neuman, 1984; 

Šavrin, 2011). 

 

Poškodba hrbtenjače, ki nastane iz zgoraj opisanih vzrokov, se prišteva med travmatično 

pridobljene, pri netravmatično pridobljenih (prirojenih) pa se najpogosteje omenjajo spina 

bifida, cerebralna in otroška paraliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Avtorji različno navajajo ta podatek, ki se giblje od 30 do 50 %: na primer Ho idr. (2007) navajajo, da so 

prometne nesreče vzrok v  50,4 %, Chen, Tang idr. (2013) pa v 31,5 % primerov. 
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1.1.2 Oblike pomoči in rehabilitacije po poškodbi hrbtenjače 

 

Tistim, ki utrpijo poškodbo hrbtenjače, morata biti pri okrevanju in prilagajanju na ta nenadno 

ter običajno močno spremenjeni telesni, osebni in življenjski položaj zagotovljena učinkovita 

zdravstvena in psihosocialna pomoč. Tak nenadno spremenjeni položaj je posledica 

zmanjšanja ali izgube nekaterih telesnih sposobnosti in »vpliva poškodbe na dosežene in 

pričakovane življenjske vloge, osebna pričakovanja, načrte in cilje« (Brejc, 2007, 8), njegov 

vpliv pa lahko zajame tudi svojce poškodovanega, prijatelje, znance ter poseže v okolja, kjer 

so posamezniki prej živeli, delali, se zabavali in družili (Brejc, 2007). Poškodba hrbtenjače 

namreč »povzroči dolgotrajno nezmožnost poškodovanca in dramatično vpliva na kakovost 

njegovega življenja« (Šavrin, 2011, 117), spremembe, ki zaradi nje nastanejo v vsakdanjem 

življenju, pa »vzpostavijo takšne okoliščine, ki vodijo bolj v proces 'trajnega prilagajanja' kot 

pa v končno prilagoditev« (Brejc, 2007, 9). 

 

Na splošno rečeno je rehabilitacija proces vsestranskega razvoja prizadetega posameznika za 

ustrezno funkcioniranje, in sicer do tiste stopnje, ki jo oseba v individualni situaciji še zmore 

doseči. Gre za povezan, celosten, dinamičen, kompleksen, kontinuiran proces prilagajanja in 

usposabljanja za življenje v določenem družbenem okolju, ki je od primera do primera 

drugačen in različno dolg (Neuman, 1984).  

 

Poudarek je na ponovni integraciji oziroma ponovnem vključevanju v družbo s pomočjo 

fizične, psihične, socialne in poklicne rehabilitacije, katere cilj je doseči osebno, socialno, 

poklicno in družbeno prilagoditev posameznika s poškodbo hrbtenjače (Šavrin, 2011). 

Posameznike se usmerja k čim bolj samostojnemu življenju, to pa vključuje pomoč pri obnovi 

njihovih telesnih, psihičnih oziroma duševnih sposobnosti in zmogljivosti ter pri urejanju 

njihovega položaja v ožjem in širšem družbenem okolju (Fatur-Videtič, 2003). 

 

Pomembno je, da se postopki rehabilitacije prilagajajo posamezniku, njegovemu splošnemu 

stanju in obsežnosti nevrološkega deficita, saj je čas rehabilitacije odvisen od prizadetosti 

posameznika, spremljajočih zapletov, ciljev, ki se jih želi doseči, ter njegovih zmožnosti (Kos, 

1998). V ta kontinuirani proces spoznavanja in uresničevanja potreb oseb s poškodbo 

hrbtenjače je treba vključiti celovite strokovne službe, ki naj bi posamezniku pomagale doseči 

njegov optimalni medicinski, psihološki, poklicni in socialni potencial (Neuman, 1976; 

Demšar, 1998; Turk, 2003). Za dobro timsko obravnavo sta potrebni vključevanje in 
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sodelovanje posameznika, družinskih članov ter različnih strokovnih delavcev, kot so 

zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi 

in socialni delavci, kot zunanji člani tima pa se lahko vključujejo še travmatologi, urologi, 

kirurgi plastiki, psihiatri, ortopedi in rentgenologi (Šavrin in Škorjanc, 1998).  

 

1.1.2.1 Medicinska rehabilitacija  

 

Z medicinskega vidika je rehabilitacija tretja faza, ki se izvaja po preventivi in kurativi 

(Neuman, 1976). Prvi ukrepi so usmerjeni predvsem v preprečevanje zapletov, nujni so prva 

pomoč, strokovno izvedeni postopki imobilizacije hrbtenice (Šavrin, 2011) ter kirurška 

oskrba, ki mora zagotoviti stabilnost poškodovane hrbtenice (Demšar in Plaskan, 2003).  

 

Cilji zgodnje medicinske rehabilitacije vključujejo poleg mobilizacije izboljšanje 

funkcionalnih sposobnosti in optimalen razvoj preostalih sposobnosti ter preprečevanje 

možnih sekundarnih zapletov, s čimer se zmanjša možnost smrtnosti po odpustu iz 

bolnišnične oskrbe (Cao, Selassie in Krause, 2013). S temi cilji se skuša dvigniti z zdravjem 

povezana kakovost življenja posameznika (Jain, Sullivan, Kazis, Tun in Garshick, 2007) in 

omogočiti, da ta zaživi čim bolj neodvisno in samostojno (Turk, 2003). Postopki pravilne 

rehabilitacijske nege na oddelku (zdravljenje v ožjem smislu), fizioterapija, delovna terapija, 

šport invalidov pa tudi ustrezna izdelava, nabava in aplikacija tehničnih in terapevtskih 

pripomočkov pripomorejo k doseganju teh ciljev (Kos, 1998; Šavrin in Škorjanc, 1998; Turk, 

2003). 

 

1.1.2.2 Psihosocialna rehabilitacija 

 

Medicinska rehabilitacija, usmerjena v učenje vsakdanjih dejavnosti in urjenje gibanja, je 

pogoj za psihosocialno rehabilitacijo, ki deluje kot most do intenzivnega programa za 

ponovno udejstvovanje
2
 v družbi. Medicinska in psihosocialna rehabilitacija največkrat 

potekata sočasno, se med seboj prepletata in pogojujeta; tako se ob boljši fizični 

usposobljenosti posameznika lahko pričakuje večja psihična stabilnost, ob dodatni motivaciji 

za napredovanje pri funkcionalnem usposabljanju pa tudi povečano psihično prilagajanje 

                                                           
2
 Pojem »udejstvovanje« se nanaša na posameznikove interakcije z okoljem in vključuje številne aktivnosti, 

dejavnosti, ki se pojavijo skupaj z drugimi ali za druge z namenom izpolnitve družbene vloge posameznika 

(Ullrich idr., 2012). Nanaša se tudi na posameznikova izkustva vključevanja v ožje in širše okolje v njegovi 

življenjski situaciji (WHO-ICF, 2001). 
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(Turk, 2003). Psihološke naloge pri rehabilitaciji ljudi s poškodbo hrbtenjače so pridobitev in 

krepitev motivacije za doseganje stvarnih rehabilitacijskih ciljev, razvijanje in utrjevanje 

osebnih strategij obvladovanja življenja ter uveljavljanje psihosocialnih dimenzij 

posameznikovega življenja (Brejc, 2007).  

 

Prevelika in prehitra travmatična izkušnja, spremembe telesnega stanja takoj po poškodbi 

hrbtenjače in z njo povezani postopki zdravljenja povzročijo namreč psihični odziv v obliki 

šoka (občutenje otopelosti, nemoči, zaskrbljenosti in negotovosti, strah) ter nezavedno 

obrambo pred depersonalizacijo
3
, ki traja, dokler posameznik ne odkrije virov osebne in 

terapevtske moči za obvladovanje stresa in jih začne uporabljati. Zanemarjanje psihosocialnih 

potreb ljudi s poškodbo hrbtenjače (oseben pristop k težavam, zagotavljanje primerne 

zasebnosti in udobja, pravočasna in zadostna informiranost o stanju in rehabilitacijskih 

zmožnostih) ter težave zaradi telesnih posledic lahko podaljšajo stresno doživljanje, s tem pa 

tudi zdravljenje in rehabilitacijo (Trieschmann, 1988, v Brejc, 2007).  

 

S te perspektive mora uspešna rehabilitacija zaobjeti vsa psihološka vprašanja in spoznanja o 

ljudeh z izkušnjo telesne prizadetosti, ki so razumljena kot pomoč pri ponovnem pridobivanju 

in vzdrževanju zdravja po poškodbi, pri preprečevanju njenih negativnih osebnih in družbenih 

posledic, pri razumevanju vpliva zdravstvenega in gospodarskega družbenega sistema na 

prilagoditev po poškodbi ter pri razumevanju vpliva poškodbe na kakovostno življenje (Brejc, 

2007). 

 

Bistvena vloga tovrstne rehabilitacijske pomoči je podpreti učenje za življenje s telesno 

prizadetostjo in oviranostjo (DeSanto-Madeya, 2006, v Brejc, 2007), pospešiti prevzemanje 

ali ponovno pridobivanje kulturno in razvojno primerne socialne vloge ter pospeševati  

integracijo posameznika v fizično in psihosocialno okolje (Scelza, Kirshblum idr., 2007), kjer 

bo ta sposoben sprejeti lastno stanje brez olepševanja ali napihovanja posledic svoje 

prizadetosti ter bo zavestno spoznaval svoje preostale zmožnosti, si postavil realne cilje in 

                                                           
3
 Neučinkovitost pri sprejemanju informacij ni razumljena kot obramba v obliki zanikanja stanja, saj je pri večini 

ljudi s poškodbo hrbtenjače opaziti normalen odziv na nenormalen položaj (Hohmann, 1975, v Brejc, 2007). 

Neposreden psihološki odziv je zaznamovan z večjim ali manjšim upadom senzorne in intelektualne 

zanesljivosti, čustveno negotovostjo, zaskrbljenostjo ali depresivnostjo, odvisen pa je tudi od tega, kakšna je bila 

oseba pred poškodbo, predvsem od njenega načina obvladovanja stresa oziroma implicitnih zdravorazumskih 

prepričanj o poškodbi, ki dajejo človeku okvir za njeno razumevanje in obvladovanje (Leventhal, 2003, v Brejc, 

2007). 
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zaživel s svojo prizadetostjo v spremenjenih fizičnih, mentalnih, emocionalnih, socialnih in 

ekonomskih razmerah (Neuman, 1976).   

 

Učenje mora temeljiti na načelih individualnega celostnega pristopa. S psihološkega vidika to 

pomeni pomagati pri miselno-čustveni prilagoditvi na stanje po poškodbi oziroma pri 

obvladovanju izkušnje s prizadetostjo (pomagati ljudem pri postavljanju jasnih, preverljivih in 

dosegljivih ciljev, pospeševati uveljavitven in sprejemajoč pristop k težavam, z izkustvenim 

učenjem krepiti občutek lastne učinkovitosti), svetovati pri reševanju stvarnih vprašanj v 

zvezi s to izkušnjo (nadaljnje šolanje, zaposlitev, preživljanje prostega časa itd.), sodelovati 

pri urejanju medosebnih (družinskih) odnosov in prispevati k takšnemu terapevtskemu odzivu 

tima in svojcev, ki podpira proces prilagajanja in obnove kakovostnega življenja. Pogoji za 

dosegljivost teh ciljev so primerna motivacija za sodelovanje v rehabilitacijskem programu, 

pozitivne strategije obvladovanja trajnih posledic poškodbe ter primerna podpora terapevtov, 

svojcev in drugih za poškodovanega pomembnih ljudi iz njegove socialne okolice (Brejc, 

2007).  

 

Uspeh psihosocialne rehabilitacije je odvisen tudi od sodelovalno povezanega strokovnega 

tima. Za konstruktivno sodelovanje in soodločanje med osebo s poškodbo hrbtenjače, svojci 

in strokovnimi delavci so pomembni mehanizmi prilagajanja in sprejetje dejanskega stanja. 

Dokler namreč človek ni seznanjen z realnostjo in približno prilagojen nanjo, ne more 

razumeti zahtev po spremenjenem načinu življenja (kamor poleg zgoraj omenjene pomoči 

spadajo tudi adaptacija stanovanja, gradbeni posegi ipd.) (Rodakowski, Skidmore, Rogers in 

Schulz, 2012).   

 

K uspehu psihosocialne rehabilitacije pripomorejo tudi širši družbeni (Rodakowski idr., 

2012), politični (Turk, 2003) in fizični dejavniki, saj ti posredno povečujejo možnosti za 

ponovno vzpostavljanje posameznikovih prejšnjih (izgubljenih) vlog (Scelza, Kirshblum idr., 

2007).  

 

Čeprav je cilj tovrstne rehabilitacije posameznikov pospešiti njihovo vključevanje v fizično in 

psihosocialno okolje, je rehabilitacija še vedno pretežno usmerjena v zmanjševanje le 

funkcionalnih omejitev. Posebni ukrepi za povečanje udeležbe v skupnosti so omejeni, 

potenciali za polno reintegracijo oseb v skupnost pa pogosto nezadostni in nepopolni 

(Forchheimer in Tate, 2004).  
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1.1.2.3 Poklicna rehabilitacija 

 

Človek s poškodovano hrbtenjačo, ki se nauči obvladovati temeljne vsakdanje obveznosti in 

gibanje z invalidskim vozičkom ali drugimi ortopedskimi pripomočki, mora usvojiti tudi 

druge veščine in spretnosti komuniciranja in vzpostavljanja stikov z ljudmi, si urediti življenje 

v običajnem okolju ter se spet začeti vključevati v družbo kljub številnim arhitektonskim in 

drugim oviram. Učenje spretnosti, ki so za medsebojne odnose neizogibne, mora zaobjemati 

tudi prvine delovnega usposabljanja in oceno zmožnosti za delo ob prilagajanju na delo 

(Neuman, 1984).  

 

Poklicno usmerjanje je integralni del rehabilitacijskega procesa, ki posameznikom z ovirami v 

gibanju pomaga odpraviti težave, povezane z njihovim poklicnim oziroma delovnim 

uveljavljanjem
4
. Cilj aktivnosti in ukrepov je zagotoviti posamezniku ustrezno zaposlitev, 

napredovanje (kot kazalnik ponovne vključitve v družbo) in mu omogočiti, da zaposlitev 

obdrži (Kramžar, Zaviršek, Toplak, Tabaj in Vidmar, 2010). Obenem poklicna rehabilitacija 

poskuša izkoristiti možnost razvijanja in preoblikovanja lastnosti osebe pa tudi dela in 

delovnega okolja. Ta cilj je mogoče uresničiti z upoštevanjem načela skladnosti med 

zmogljivostjo posameznika in zahtevami dela (Fatur-Videtič, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Za ustrezno zaposlitev in ponovno vključitev v delovno okolje se mora posameznik med poklicno rehabilitacijo 

s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem, s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri 

delodajalcu ali v drugih oblikah delovnega usposabljanja, s prilagoditvijo delovnega mesta z ustreznimi 

pripomočki in z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja (75. člen Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2, 2012) strokovno, fizično in psihosocialno usposobiti za drug 

poklic ali delo (70. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2, 2012). 
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1.2 ŠPORT IN POŠKODBA HRBTENJAČE  

 

1.2.1 Šport in področja športne kulture  

 

Slovar Slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) (2000) ponuja razlago, da je šport »po ustaljenih 

pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje in 

razvedrilo«. 

 

Kristan (2000) zapiše, da je šport »gibalna dejavnost, katere temeljni namen je povečanje ali 

ohranjevanje človekove telesne zmogljivosti in hkrati ohranjanje njegovega bio-psiho-

socialnega ravnovesja« (Kristan, 2000, str. 33). Navedena razsežnost je skupna vsem 

temeljnim pojavnim oblikam oziroma izsekom športa, in sicer športni vzgoji, športnemu 

razvedrilu, elitnemu tekmovalnemu športu, invalidskemu športu in zdravilnemu oziroma 

rehabilitacijskemu športu. 

 

Vute (1999, 12) doda, da je šport »privlačen, nepredvidljiv, razburljiv, pester v izbiri, daje 

možnost zmage in tudi poraza [in obsega] vse telesne dejavnosti, tekmovalne in 

netekmovalne, ki spodbujajo človeka k višjim dosežkom ali k aktivnemu počitku in obnovi sil«. 

 

Rehabilitacijski ali zdravilni šport je izsek športa, katerega poglavitni namen je s smotrno 

izbranimi športnimi vsebinami pospešiti zdravljenje, ponovno aktivirati organizem in 

vzpostaviti funkcije oslabelih ali poškodovanih organov, posameznika ponovno telesno in 

duševno vrniti v stanje pred obolelostjo ter ga usposobiti za normalno življenje, delo ali poklic 

– torej mobilizirati telesne, psihične, socialne in poklicne sposobnosti, ki posameznika 

usposabljajo za čim bolj samostojno življenje (Vute, 1999).  

 

Šport invalidov je izsek športa, ki je namenjen populaciji z ovirami v gibanju, vsebuje prvine 

rehabilitacije, razvedrila in elitnega tekmovalnega športa (Kristan, 2000), športne aktivnosti 

pa so vezane na invalidski voziček (Turk, 2003). V okviru tega športa obstaja zelo veliko 

disciplin z vsemi domačimi in mednarodnimi verifikacijami, kar posameznikom omogoča, da 

si poiščejo športno dejavnost, ki jim ustreza glede na interes in preostale fizične sposobnosti 

(Turk).  
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Športna rekreacija je v SSKJ (2000) opredeljena kot »dejavnost, s katero se človek telesno, 

duševno sprosti in okrepi«. 

 

Berčič (2005) športno rekreacijo opredeli kot svobodno izbrano aktivnost, ki se sklada s 

posameznikovimi željami, interesi in zdravstvenim stanjem, izvaja se zunaj delovnega časa. V 

njenem okviru se uresničujejo cilji, kot so pridobiti in vzdrževati zdrav, kakovosten in 

kulturno bogat način življenja, uriti svoje sposobnosti, ohranjati zdravje, kakovostno preživeti 

prosti čas, se pri tem razvedriti in porabiti odvečno energijo. Je izsek športa, ki je ne-

tekmovalne narave, lahko pa športnorekreativna vadba preide tudi v rekreativni trening 

tekmovalne narave, ki se po organiziranosti, vsebini in intenzivnosti približuje treningu 

vrhunskih športnikov (Berčič, 2007).  

 

Športna rekreacija človeka fizično, psihično in socialno bogati ter sprošča, od vrhunskega 

ukvarjanja s športom ali treningov pa se bistveno razlikuje po intenzivnosti, obremenitvi, 

pogostosti, časovni razsežnosti, načinu prehrane in selekciji, saj je dostopna vsem, neodvisno 

od spola, stanu, družbenega statusa, psihofizičnih sposobnosti in verske pripadnosti (Berčič, 

2005). Prispeva k razvoju ustvarjalnosti, psihofizičnemu in socialnemu prilagajanju, k 

ohranitvi telesnega in duševnega zdravja, vitalnosti in svežine, rekreativne aktivnosti pa poleg 

zabave in druženja omogočajo tudi izmenjavo izkušenj (Vute, 1989). 

 

V praksi naj bi se v okviru rekreacije za ljudi s poškodbo hrbtenjače upoštevalo načelo 

zadovoljevanja potreb in interesov posameznikov in skupine, aktivnosti morajo biti podobne 

izvirnim organizacijskim in vsebinskim oblikam, aktivirati se morajo sposobnosti, in ne 

poudarjati nesposobnosti, pri izvajanju pa je treba uporabljati prilagojeno opremo; v ospredju 

morajo biti veselje, radost in osebni užitki (Neuman, 1984). 

 

Vključevanje ljudi s poškodbo hrbtenjače v programe športnih dejavnosti poleg udejstvovanja 

pri športni rekreaciji pomeni tudi ukvarjanje s tekmovalnim in vrhunskim športom. 

Selekcijski elitni tekmovalni šport pomeni pridobitno ali nepridobitno ukvarjanje z neko 

športno zvrstjo izključno z namenom dosegati kar najvišje tekmovalne rezultate (Berčič, 

2005). Posameznike s poškodbo hrbtenjače (predvsem osebe s paraplegijo) se z zahtevnejšimi 

treningi pripravlja za udeležbo na različnih športnih tekmovanjih (domača, evropska in 

svetovna prvenstva ter paraolimpijske igre). Na ta se lahko vključujejo tudi težje gibalno 
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ovirane skupine oseb s paraplegijo, velja pa načelo, da so tekmovalci razdeljeni v skupine z 

enakimi funkcionalnimi sposobnostmi (Zveza paraplegikov Slovenije, 2013). 

 

V Sloveniji šport in športno rekreacijo izvajajo društva s podporo Zveze paraplegikov 

Slovenije, vrhunski športniki s paraplegijo in tetraplegijo pa trenirajo in tekmujejo pod 

okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije ‒ Paraolimpijskega komiteja (Zveza paraplegikov 

Slovenije, 2013).  

 

Športna rekreacija in tekmovalni šport spadata med značilna področja športne kulture, kjer se 

prepletajo in dopolnjujejo elementi vzgoje, tekmovalnosti, zdravstvenih vplivov, zabave, 

sprostitve (Vute, 1989). Čeprav so v športnem sistemu oseb z ovirami pri gibanju na vrhu 

piramide tekmovanja in vrhunski rezultati, pa širša in družbeno pomembnejša oblika športne 

aktivnosti pripada športni rekreaciji (Mišigoj-Duraković, 2003).    

 

1.2.2 Prilagojene športne dejavnosti  

  

Pri ljudeh s poškodbo hrbtenjače, še posebno pri osebah s paraplegijo, so se potrebe po 

rekreaciji in športnih tekmovanjih izredno povečale, prav tako pa tudi priložnosti zanje, saj se 

zaradi višje ravni splošnega zdravja pričakovana življenjska doba oseb s paraplegijo daljša in 

je primerljiva s posamezniki brez paraplegije. Dodatno k povečanemu udeleževanju pri 

športnih dejavnostih pripomorejo boljša dostopnost ter izboljšani modeli invalidskih vozičkov 

in športnih pripomočkov, s katerimi je mogoče dosegati potrebne funkcije za določeno 

športno disciplino (Sherman, Chairman in Miller, 2012).  

 

Skoraj vsak šport, ki je prilagojen tako, da se ga lahko udeleži oseba s paraplegijo, se lahko 

igra v invalidskem vozičku
5
 (Sherrill, 1998). Zato prilagojene vsebine načrtovanih 

športnorekreativnih dejavnosti
6
, intenzivnost in kraj dejavnosti ponujajo ljudem z ovirami pri 

gibanju veliko sprejemljivih prilagojenih oblik športnih aktivnosti, ki so lahko individualne ali 

                                                           
5
 Športne dejavnosti se prilagodijo glede na vrsto in stopnjo gibalne oviranosti ter glede na sekundarne posledice 

poškodbe hrbtenjače, glede na progresivnost oziroma neprogresivnost motnje, omejenost vadbe, glede na 

sposobnosti posameznika in uporabo različnih  pripomočkov (ortopedski voziček, voziček na električni pogon, 

hodulje, opornice, palice, različni stezniki in opore) (Vute, 1999).  
6
 Pri načrtovanju dejavnosti je treba gibalne in zaznavne naloge ter igralne okoliščine poenostavljati in 

spreminjati tako, da je igra še prepoznavna. Jasno je treba opredeliti posameznikove sposobnosti in slabosti, 

izbrati primerne dejavnosti, jih prilagoditi in poenostaviti ter naučene spretnosti uporabiti v različnih situacijah 

(Brown, 1987, v Vute, 1999). 
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skupinske (Mišigoj-Duraković, 2003), športne cilje pa se »lahko dosega po zelo različnih 

poteh, pri čemer telesna in duševna sposobnost nista odločilni« (Vute, 1999, 38). 

 

Osebe s paraplegijo se v Sloveniji lahko tekmovalno, rekreativno ali vrhunsko udejstvujejo v 

prilagojenih športnih disciplinah, kot so: atletika (met diska, kopja, kija, suvanje krogle, 

vožnje z vozički na 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10.000 metrov, mali in veliki 

maraton na 21 in 42 kilometrov), košarka, kegljanje, streljanje z zračnim ali malokalibrskim 

orožjem, alpsko smučanje, namizni tenis, tenis, plavanje, ročno kolesarjenje, spretnostna 

vožnja z avtomobili, biljard, curling, športni ribolov, šah, lokostrelstvo, v zadnjih nekaj letih 

pa tudi ples na vozičku (Zveza paraplegikov Slovenije, 2013).  

 

V tujini tekmujejo še v drugih disciplinah, in sicer v bowlingu, vožnji s kanujem, golfu, 

jahanju, kajaku, nogometu, ragbiju, quad squashu, veslanju, jadranju, hokeju na saneh, 

softballu, trap/skeet shootingu, smučanju na vodi, dvigovanju uteži, sabljanju in vaterpolu 

(Sherrill, 1998; Sherman idr., 2012).   

 

Manj intenzivne športne aktivnosti, kot so poganjanje vozička, balinanje in vaje za 

raztegovanje (Kim idr., 2011), aerobne vaje, vaje za pridobivanje moči v rokah (Martin Ginis, 

Latimer, Arbour-Nicitopoulos idr., 2010) ter plavanje (Carpenter, Forwell, Jongbloed in 

Backman, 2007), so najpogostejše športne prostočasne aktivnosti, ki so osebam s paraplegijo 

tudi najlaže dostopne (Kim idr., 2011).  

 

V Sloveniji so najpogostejše športnorekreativne dejavnosti kegljanje, plavanje in košarka 

(tako rekreativno kot tekmovalno in vrhunsko), pri čemer se posamezniki rekreativno največ 

ukvarjajo s plavanjem, tekmovalno s kegljanjem, vrhunsko pa z namiznim tenisom (Košir, 

2012). 

 

1.2.3 Motivi, šport in športno udejstvovanje 

 

Šport in športna rekreacija pomenita aktiven pristop in pozitiven odnos do svojega telesa, kar 

se kaže tudi v skrbi za zdravje ter doživljanju narave in ljudi. Omogočata izpolnjevanje ali pa 

prikritje lastnih potreb. Posamezniki s športom in rekreacijo presegajo pasivnost, ki včasih 

lahko postane tudi način življenja (Berčič, 2007). 
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Različni socialni, osebnostni, okoljski in vedenjski dejavniki lahko spodbudijo k povečani 

telesni aktivnosti. V športno aktivnost je človek lahko gnan (zunanja motivacija) ali pa ga 

vanjo vleče (notranja motivacija). Notranji motivi vključujejo željo po učenju, vadbi, 

izboljšanju sposobnosti in spretnosti, po navezovanju prijateljskih stikov, zadovoljstvu in 

užitku, ki temelji na občutku kompetentnosti, svobodni izbiri in opaženi možnosti lastnega 

nadzora in dobrega splošnega počutja, vključujejo pa tudi izzive, ki jih prinašajo nove 

aktivnosti. Zunanji motivi pa so povezani z željo po superiornosti in vključujejo predvsem 

zunanje nagrade, težnjo po dosežkih oziroma storilnostno motivacijo. Motivacija pri 

vrhunskih športnikih je bolj zunanja, pri rekreativnih pa bolj notranja (Tušak, 2007). 

 

Najpogostejši cilji oziroma motivi za začetek vadbe pri odraslih s poškodbo hrbtenjače so 

povezani z zdravjem, čeprav za nadaljnje ukvarjanje z aktivnostjo ne zadostujejo (Tasiemski, 

Kennedy, Gardner in Taylor, 2005). Motivi za dolgoročno ukvarjanje s telesno aktivnostjo so 

razvoj rekreacijskih spretnosti, ohranjanje telesnih zmožnosti in gibalnih spretnosti, biti 

aktiven (Tasiemski idr., 2005), sproščanje tekmovalnih teženj in potešitev radovednosti, 

kakovostna zapolnitev prostega časa, pobeg iz rutine vsakdanjika (Sá, Azevedo, Martins,  

Machado in Tavares, 2012), zabava, sprostitev in manjše bolečine (Wu in Williams, 2001). 

Med najpomembnejšimi motivi za udeležbo pri športnorekreativnih aktivnostih pa sta 

ohranjanje in pridobivanje socialnih odnosov (skupinska identifikacija in pripadnost, socialno 

ojačanje) (Sá idr., 2012). 

 

Kljub temu da je fizična aktivnost sredstvo rehabilitacije in vpliva na zdravje ter izboljša 

posameznikove funkcionalne in druge sposobnosti po poškodbi hrbtenjače, so ljudje s 

tovrstno poškodbo pogosto neaktivni (Roberton, Bucks, Skinner, Allison in Dunlop, 2011). 

Posledice prehoda v pasiven način življenja se na splošno kažejo v spremembah delovanja 

različnih organskih sistemov, v slabitvi različnih fizičnih funkcij, to pa vodi v zmanjševanje 

človekovih gibalnih sposobnosti, v nižje oblike gibalnih aktivnosti, znižujejo se tudi raven 

motivacije, delovanja duševnih funkcij in potreba po gibanju, pojavi se strah pred soočenjem s 

slabo telesno pripravljenostjo, posameznik pa lahko doživlja tudi nesmiselnost telesnega 

napora, zaradi česar se siromašijo še socialni stiki (Berčič, 2007).  

 

Raziskave kažejo, da tisti posamezniki, ki so bili aktivni že pred poškodbo, že med 

hospitalizacijo kažejo večje zanimanje za športno udejstvovanje (v bolnišnici in 

specializiranih športnih klubih) kakor tisti, ki prej niso bili aktivni; ti po poškodbi kažejo 
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večje zanimanje za izobraževanje in rehabilitacijo (Wu in Williams, 2001; McVeigh, Hitzig in 

Craven, 2009). 

 

Med glavnimi vzroki za slabo udejstvovanje v športnih aktivnostih, ki se pojavijo po 

poškodbi, so posameznikovi individualni vplivi (izguba lastnih zmožnosti in sposobnosti za 

ukvarjanje s športom, sprejemanje sebe v novi vlogi in pomen, ki ga ima šport v njegovem 

življenju) (Levins, Redenbach in Dyck, 2004; Pelletier, Jones, Latimer, Warburton in Hicks, 

2013) ter družbeni vplivi, med katere uvrščamo okoljske ovire in javno mnenje o ljudeh s 

poškodbami (Levins idr., 2004; Sá idr., 2012).  

 

V prvem primeru so ovire interpersonalne, notranje (osebni dejavniki). Lahko so fizične, 

emocionalne in psihološke: majhno zaupanje v lastne sposobnosti za ukvarjanje s športom 

(Levins idr., 2004; Lannem, Sørensen, Føslie in Hjeltnes, 2009), pomanjkanje motivacije, 

časa, energije, zaupanja in zanimanja za športne aktivnosti ter negativna stališča in slaba 

samopodoba (Scelza, Kalpakjian, Zemper in Tate, 2005), pa tudi strah pred neznanim, pred 

padcem ali javnim izpostavljanjem (Rimmer, Riley, Wang, Rauworth in Jurkowski, 2004), 

slabše zdravje in sekundarne posledice, kot so težave z inkontinenco, bolečine in spastičnost 

(Kim idr., 2011).  

 

Udejstvovanje v športnih aktivnostih lahko omejujejo tudi daljši čas, ki je minil od poškodbe, 

kar je lahko povezano z večanjem sekundarnih težav ali procesi staranja (de Groot, van der 

Woude, Niezen, Smit in Post, 2010; Martin Ginis, Latimer, Arbour-Nicitopoulos idr., 2010), 

ter značilnosti poškodbe, na primer višji nivo poškodbe, ki je vzrok za fizično omejitev in 

slabo ravnotežje (Carpenter idr., 2007), s čimer so povezane tudi težave pri usvajanju novih 

spretnosti za neko športno aktivnost na invalidskem vozičku (še posebno pri tistih, ki so bili 

pred poškodbo neaktivni) (Wu in Williams, 2001). 

 

Omenjeni dejavniki skupaj izrazito vplivajo na posameznikovo zavest o sebi oziroma 

zaznavanje samega sebe (Levins idr., 2004). Če posamezniki s poškodbo hrbtenjače prav s 

športnimi aktivnostmi in z rednim ukvarjanjem z njimi na novo oblikujejo sebe kot osebo, 

lahko začnejo gledati na šport kot na življenjsko pomemben dejavnik pri razvijanju svoje 

nove identitete (bolj pozitivno razmišljanje, večja iniciativa, vzburjenje, bolj primeren in 

pozoren pogled nase kot na osebo in na lastno identiteto ter večja splošna aktivnost tudi na 
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drugih področjih) (Levins idr., 2004) ter pri preoblikovanju svojih (včasih visokih in 

nerealnih) pričakovanj (Lidal, Hjeltnes, Røislien, Stanghelle in Biering-Sørensen, 2009). 

 

V drugem primeru pa športno udejstvovanje ovira zunanje, »materialno« okolje, pri čemer so 

mišljene strukturne ali arhitektonske ovire (neurejen fizični dostop do različnih športnih in 

drugih objektov:  ni pločnikov ali so slabo urejeni, nedostopni parkirni prostori in dohodi do 

vhodov v stavbe, pomanjkanje dvigal, previsoki mize in pulti) (Crawford, 2006), pomanjkljiv 

dostop do informacij (na primer informacije o možnih zdravstvenih zapletih pri ukvarjanju s 

športom, o možnostih za lokalno športno udejstvovanje in o učenju novih spretnosti, o 

dostopnosti pripomočkov, prilagojene športne opreme, lokalnih športnih klubov, športnih 

programov, o financiranju opreme in treningov) (Levins idr., 2004; Scelza idr., 2005; Sá idr., 

2012), problem transporta (Carpenter idr., 2007), pomanjkanje športnega partnerja 

(Chirumamilla, 2012) in osebne asistence (prostovoljec, družinski član, spremljevalec) (Kim 

idr., 2011), pomanjkanje športnih in rekreacijskih objektov (Maclacklan, 2012) ter dobro 

izobraženih predavateljev oziroma učiteljev (Rimmer idr., 2004). 

 

Pogosteje je večja ovira financiranje
7
 (denar za prilagojeno opremo, transport, članstvo, 

različne vadbene programe …) (Carpenter idr., 2007; Kim idr., 2011; Martin Ginis, Arbour-

Nicitopoulos, idr., 2012), ki je povezano z družbenimi in političnimi strukturami (Stephens, 

Neil in Smith, 2012). Te naj bi se že v svojih ciljih trudile zagotoviti ljudem s poškodbo 

hrbtenjače primerne olajšave in podporo (Roberton idr., 2011), saj prepoznavanje in 

upoštevanje teh in drugih omenjenih ovir na družbeni, politični pa tudi na individualni in 

družinski ravni
8
 tem posameznikom lahko olajša športno udejstvovanje (Scelza idr., 2005).  

 

V slovenski raziskavi o zadovoljenosti potreb oseb z invalidnostjo avtoric Kobal, Dremelj in 

Nagode (2007) je bilo na področju športa in rekreacije izpostavljeno predvsem to, da ni 

specializiranih strokovnih kadrov (športnih pedagogov in trenerjev) za šport invalidov, da je 

premalo (regijskih) centrov za učenje in izvajanje športnih dejavnosti za invalide kot oblike 

podaljšane rehabilitacije in kakovostne izrabe prostega časa ter da je premalo objektov brez 

arhitekturnih ovir za aktivne udeležence in tudi za gledalce. Osebe z invalidnostjo tudi nimajo 

                                                           
7
 Tisti, ki se sami preživljajo (v nasprotju s tistimi, ki so odvisni od prihodka drugih, torej staršev ali partnerja), 

ter tisti z delovnim nadomestilom namenijo različnim (fizičnim in/ali mentalnim) prostočasnim aktivnostim več 

časa, saj si jih lahko privoščijo (Kim idr., 2011). 
8
 Družinski člani pa tudi posamezniki s poškodbo sami lahko verjamejo, da udejstvovanje pri športu ni 

pomembno, primerno ali izvedljivo (Rimmer idr., 2004). 
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priznanega statusa vrhunskega športnika, zaradi česar so v primerjavi z osebami brez 

invalidnosti v diskriminiranem položaju. O premajhni prepoznavnosti atletov s poškodbami, 

na katere se ne gleda vedno kot na resne tekmece, piše tudi Crawford (2006).  

 

Kobal idr. (2007) opozarjajo, da država premalo naredi za to, da bi športni in drugi pedagogi 

pridobili ustrezno znanje, da v Sloveniji za to ni ustrezne literature ter da je delo v športu z 

osebami z invalidnostjo zanemarjeno, saj imajo prednost večje skupine športno bolj sposobnih 

oseb brez invalidnosti. 

 

Za motivacijo in ponovno pripravljenost za športnorekreativno udejstvovanje po poškodbi 

hrbtenjače je zaradi njenih posledic lahko potrebnega več časa. Na začetku je poudarek na 

ponovnem izobraževanju in iskanju novih priložnosti za zaposlitev, šele kasneje (lahko tudi 

več let po poškodbi) se, glede na obseg poškodbe, preostale zmožnosti in sposobnosti, 

posamezniki vrnejo k fizično aktivnemu načinu življenja (Gustafson, 2010). Pri vsem tem je 

pomembna psihološka pripravljenost ‒ primerna faza, v kateri posameznik prepozna 

koristnost športnega udejstvovanja, je pripravljen na spremembo in voljan začeti se ukvarjati s 

športnorekreativno dejavnostjo (Crawford, 2006).  

 

Ljudi s poškodbo hrbtenjače je treba spodbujati in opogumljati za udejstvovanje v različnih 

športnorekreativnih aktivnostih ter jih seznanjati s pomembnostjo teh za njihovo osebno, 

socialno in poklicno dobro počutje in integracijo v skupnost (Kim idr., 2011). Družbeno 

okolje in stališča, toleranca in sprejemanje namreč pomembno vplivajo na psihični status ljudi 

s poškodbo hrbtenjače, saj na neki način določajo njihova stališča in poglede na življenje, ki 

so jih imeli pred poškodbo, vse to pa bistveno vpliva na izid rehabilitacije in na sprejemanje 

posameznikovega lastnega telesnega statusa invalidne osebe (Mišigoj-Duraković, 2003).  

 

Pomanjkanje opogumljanja in spodbujanja posameznikov za aktivno življenje med 

rehabilitacijo in po njej (Scelza idr., 2005; Pelletier idr., 2013), podcenjevanje njihovih 

sposobnosti, pripisovanje negativnih lastnosti, manjša podpora družine in prijateljev (Levins 

idr., 2004), negativna stališča strokovnjakov in ljudi brez poškodb do udejstvovanja v športu 

(Stephens idr. 2012) prizadenejo posameznikovo samozavest. Posledice so lahko občutek 

sramu in nepopolnosti, manjše zaupanje vase in zmanjšane možnosti za udejstvovanje v 

fizičnih aktivnostih (Levins idr., 2004). To vpliva na slabšo socialno integracijo in slabšo 

kakovost življenja (Crawford, 2006).  
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Včasih posamezniki kljub motiviranosti za športno udejstvovanje ter izraženi potrebi in želji 

po pomoči drugih v družbi ostajajo prepuščeni sami sebi v odkrivanju, kaj vse zmorejo. 

Najboljši vir informacij in tudi navdiha so zanje – prej kot rehabilitacijski terapevti – prijatelji 

in drugi ljudje ali sovrstniki s tovrstnimi poškodbami, ki so že doživeli podobne preizkušnje 

(Wu in Williams, 2001; Levins idr., 2004). Podobno so ugotovile tudi Gradišnik (2010), 

Lozej (2011) in Šotl (osebna komunikacija, junij 2014). Vir informacij so prav tako ustrezni 

športni časopisi in njihovi športni trenerji (Wu in Williams, 2001).  

  

Marsikdo po tem, ko se začne ukvarjati s športnorekreativnimi dejavnostmi, kljub oviram 

odkrije nov način življenja. Mnogi vadijo prilagoditvene strategije, ki vključujejo iskanje 

lastne vloge, postavljanje ciljev, pridobivanje znanja, sprejemanje pomoči in iskanje okoljskih 

rešitev. Motivacija se lahko veča tudi, ko posamezniki sami postanejo vzor, ko že okušajo 

boljše zdravje in veselje pri udejstvovanju v športnih aktivnostih, ko postajajo del socialne 

mreže ter pridobivajo in ohranjajo lastno neodvisnost (Kerstin, Gabriele in Richard, 2006).  
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1.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA  

 

S širjenjem možnosti zdravljenja in rehabilitacije po poškodbi hrbtenjače ter z izboljšanjem 

medicinske oskrbe se optimizirajo možnosti za dolgoročno daljše preživetje. Število 

preživelih s poškodbo hrbtenjače se povečuje, kar ustvarja tudi potrebo po boljšem 

razumevanju kakovosti njihovega življenja in po znanju zaradi poznejših nezmožnosti in ovir, 

ki so bolj očitne (Jamnik, 2003; O'Connor, 2005). Zato je tudi vedno bolj v ospredju potreba 

po merjenju rezultatov ocenjevanja zdravja in kakovosti življenja po rehabilitaciji poškodbe 

hrbtenjače (Dijkers, 1999; Moharič, 2003; Tate, Kalpakjian in Forchheimer, 2002; Schwartz, 

Andresen, Nosek in Krahn, 2007). 

 

Razvojno gledano ima zanimanje za kakovost življenja štiri vire (Schalock, Brown idr., 

2002): 

1. preusmeritev od prepričanja, da je boljše življenje posledica znanstvenega, 

medicinskega in tehnološkega napredka, k razumevanju, da osebna, družinska, 

skupnostna in družbena blaginja izvirajo iz kompleksnih kombinacij znanstvenih, 

medicinskih in tehnoloških premikov in vrednot, predstav in okoljskih danosti; 

2. normalizacija razmer na področju obravnavanja oseb s posebnimi potrebami, pri kateri 

je poudarek na pridobivanju podatkov iz življenja posameznika, in ne na splošno 

pridobljenih podatkih o kakovosti življenja; 

3. opolnomočenje potrošnikov in posameznikovih pravic ter poudarek na načrtovanju, ki 

je usmerjeno na posameznika, na osebno pridobljene podatke, ter poudarek na 

samoodločanju; 

4. pojav socioloških sprememb, ki vplivajo na subjektivne vidike kakovosti življenja in 

zajemajo individualne in osebnostne značilnosti. 

 

Od starogrških dietetičnih konceptov naprej se je pojem kakovosti življenja močno navezoval 

na dobro počutje in zdravje, danes pa sega tudi onkraj tega. Kakovost življenja namreč 

proučujejo različne veje znanosti (ekonomija, psihologija, sociologija, politične vede, 

filozofija ...), zato zaobjema tudi ekološko okolje, socialno povezovanje ter osnovne in 

okvirne politične danosti za življenje posameznika in skupnosti (Koller, 2009). Koncept 

kakovosti življenja je osredotočen tudi na raziskave in uporabo v izobraževanju, posebnem 
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izobraževanju, družini, zdravstveni negi ter socialnih storitvah za osebe z invalidnostjo in 

starejše (Schalock, 2004).  

 

1.3.1 Objektivne in subjektivne meritve kakovosti življenja  

  

Pri sistematičnem raziskovanju kakovosti življenja se z znanstvenega stališča merijo 

objektivni ali družbeni kazalci in subjektivno dobro počutje (Schalock, Brown idr., 2002; 

Schalock, Verdugo idr. 2005; Post, 2010).  

 

Objektivne meritve se nanašajo na človekove objektivne okoliščine v danem kulturnem in 

geografskem okolju (Diener in Suh, 1997), osredotočajo pa se na ključne vidike življenja, ki 

se lahko izboljšajo (npr. stopnja izpolnjenih osnovnih potreb, pridobivanje materialnih dobrin, 

oblikovanje socialnih mrež) (Schalock, Bown idr., 2002). Splošni družbeni kazalci kakovosti 

življenja temeljijo na ocenah različnih okoliščin celotne populacije (npr. socialno varstvo, 

izobraževanje, osnovni življenjski standard in druge) (Novak, 1996), na široko prevladujočih 

vrednotah in pogosto odsevajo normativne ideje določene družbe, ljudje pa jih lahko 

vrednotijo ne glede na njihov vpliv na občutek človekove sreče (Diener in Suh). So 

razmeroma lahko določljivi in merjeni brez zanašanja na individualne percepcije, izurjeni 

strokovnjaki jih lahko merijo razmeroma neodvisno od posameznikovega mnenja, čeprav tako 

težje odsevajo realno posameznikovo dobro počutje (Diener in Suh). 

 

Subjektivne meritve se bolj kakor objektivne ujemajo s posameznikovim vrednostnim 

sistemom. Večina družbenih kazalnikov namreč posredno meri počutje ljudi glede na njihove 

življenjske okoliščine, subjektivne meritve pa priskrbijo pomembne dodatne informacije, ki 

lahko podprejo podatke, pridobljene z uporabo objektivnih kazalcev. Čeprav nepopolno 

odsevajo objektivno kakovost življenja v skupnosti neke populacije, je prednost ta, da 

zajamejo izkustva in zaznave kakovosti življenja, ki so pomembni za posameznika (Diener in 

Suh). 

 

Rezultati ocenjevanja objektivne kakovosti življenja kažejo na posameznikovo oceno 

objektivnih razmer, normativnih kriterijev, subjektivna kakovost življenja pa se nanaša na 

posameznikovo zadovoljstvo in pomembnost, ki jo pripisuje različnim vidikom svojega 

življenja (Novak, 1996). 
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Na eni strani imamo torej objektivne razmere, ki predstavljajo vire kot konceptualno 

(pojmovno) sredstvo raziskovanja dejanskih življenjskih razmer oziroma življenjske ravni – 

kot nadzor nad viri. Na drugi strani pa obstajajo potrebe po raziskovanju želenih življenjskih 

razmer oziroma kakovosti življenja – kot izraz izpolnjenosti treh temeljnih potreb (imeti, 

ljubiti, biti), ki jih je opisal Allardt (1993; v: Vesan in Bizzotto, 2011) in jih lahko vidimo v 

spodnji tabeli. 

 

Tabela 1.1: Kvaliteta življenja in njene tri dimenzije: imeti, ljubiti, biti   

          Objektivni kazalci                      Subjektivni kazalci  

Imeti 

Materialne in neosebne  

potrebe  

Objektivne mere  

življenjske ravni in  

ekoloških razmer 

Subjektivni  

občutki (ne)zadovoljstva z 

življenjskimi razmerami 

Ljubiti 

Socialne potrebe  

Objektivne mere odnosov z 

drugimi ljudmi 

(Ne)sreča –  

subjektivni občutki o socialnih 

odnosih 

Biti 

Potreba po osebnem  

razvoju   

Objektivne mere odnosov  

do družbe in narave 

Subjektivni občutki o 

odtujenosti in 

osebnem razvoju 

 

Vir: Novak (1996, 19)  

 

Dijkers (2005) v zvezi z objektivnimi in subjektivnimi meritvami prepoznava, da obstajajo tri 

vrste meritev kakovosti življenja: kakovost življenja kot dosežek, kakovost življenja kot korist 

in subjektivna kakovost življenja, kar prikazuje spodnja tabela 1.2.  
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Tabela 1.2: Trije koncepti kakovosti življenja in njihova notranja povezanost  

      

Zunanji, »objektivni« pogled 

 

 

 

            

      

 

 

          

 

 

 

 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notranji, »subjektivni« pogled 

 

Vir: Dijkers (2005, 89) 

 

A 

 »Objektivne« ocene 

 

Koristnost 

Nezmožnost  – v času po 

poškodbi 

Kakovost – v času po 

poškodbi 

B 

»Družbeni« standardi 

in prioritete 
 

Pomembnost področij 

Standardi 

Vrednote  
C 

Dosežki 

 

Družbeni položaj 

Uspešnost 

Lastništvo 

Odnosi 

Spretnost 

Zdravje  

idr. 

D 

Individualna 

pričakovanja  

in prioritete 

 

Pomembna področja 

Cilji, prizadevanja 

Vrednote, standardi 

Želje, potrebe, 

Hrepenenja ipd. 

E 

 

Subjektivne ocene in 

reakcije 

 

Subjektivno dobro počutje 

Zadovoljstvo z življenjem 

Dobro mnenje o sebi 

Negativni in pozitivni učinki 

Sreča 

Korist za posameznika 
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Zdi se, da je poškodba hrbtenjače zaradi nenadnega in popolnega preobrata, ki ga povzroči v 

načinu življenja, idealna za laboratorijsko raziskovanje hipotez, ki izhajajo iz teorije 

»družbenega funkcijskega produkta« (ang. social production functions) (Dijkers, 2005). Tu 

posameznikovo subjektivno kakovost življenja napovedujejo njegovi objektivni dosežki in 

družbeni položaj (C) (kjer so zdravstveno stanje, prihodek, poročenost, število prijateljev, 

število hospitalizacij ter druge podobne spremenljivke korelirane z zadovoljstvom življenja in 

s pozitivnimi učinki, skupaj s tistimi, ki zadevajo poškodbe hrbtenjače), kar Dijkers (2005) 

poimenuje kakovost življenja kot dosežek
9
.  

 

Kadar pa se kot merilo za dosežke in družbeni status posameznika uporabljajo družbene 

norme in standardi (B), so raziskave osredotočene na zunanji, objektivni pogled na kakovost 

življenja. Dijkers (2005) to poimenuje kakovost življenja kot korist: dobljene objektivne 

ocene (A) odsevajo zaželenost relativnih prednosti ali celo vrednosti življenja, ki so navedene 

v (C) (družbeni položaj, uspešnost, posedovanje materialnih stvari, odnosi, spretnosti, zdravje 

…). Vendar družbene ocene običajno odsevajo zdravstveni vidik (mobilnost, senzorika, 

simptomi in težave)
10

. Ljudje želijo optimistično prikazati dobro počutje z maksimiziranjem 

družbenega položaja in dosežkov posameznika ali pa s prilagoditvijo pričakovanj in prioritet 

(Dijkers, 2005).  

 

Objektivno kakovost življenja je sicer laže izmeriti, vendar se pri tem zlahka zgrešijo številni 

vidiki posameznikovega življenja (Hill, Noonan, Sakakibara in Miller, 2010). Kakovost 

življenja ni statičen pojav, saj se vse spreminja: posamezniki, družba, svet, družbeni položaj 

posameznika, njegovi dosežki in okolje, vse po vrsti pa vpliva na subjektivno dobro počutje 

(Dijkers, 2005).  

 

                                                           
9
 Z zdravjem povezana kakovost življenja je ena pomembnejših podkategorij take kakovosti življenja. Status je 

zelo omejen s tradicionalnim merjenjem, ki je pod vplivom medicinske osnove, in vključuje fizično in mentalno 

zdravje ter simptome (Johnston, Nissim, Wood, Hwang in Tulsky, 2002; Dijkers, 2005; Schwartz idr., 2007; 

Tulsky idr., 2011), raziskave pa običajno ne vključujejo številnih področij življenja, ki so pomembna za ljudi. 

Prezrta so mnenja in občutja v zvezi z dobrim počutjem posameznika, če pa so ti podatki pridobljeni, so zbrani 

na ravni funkcijskih omejitev, simptomov stiske ali globalne blaginje, brez celotnega razumevanja pomena, ki jih 

imajo ta področja za vsakega posameznika. To merjenje le fizičnega, kognitivnega, socialnega in čustvenega 

funkcioniranja ne uspe ujeti tistega, kar bi večina ljudi pojmovala kot kakovost življenja (Dijkers, 2003). 
10

 Možen vzrok za spregled katerega koli elementa individualnih pričakovanj in prioritet v tovrstnih raziskavah 

se lahko najde v pomanjkljivi prilagoditvi merskega instrumentarija, ki meri te spremenljivke, drugi vzrok se 

lahko išče v neizrečeni predpostavki, da so notranje individualne razlike v prioritetah in pričakovanjih običajne 

in da ponujajo malo možnih razlag po izenačitvi z merjenimi dosežki in statusom, nekateri raziskovalci pa 

navidezno tako močno verjamejo v prednostno in odločilno moč dosežkov in statusa posameznika, da prezrejo 

vse subjektivne reakcije in operacionalizirajo kakovost življenja kot posameznikovo posedovanje stvari, odnosov 

in spretnosti (Dijkers, 2005). 
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Poškodba hrbtenjače prinese ogromno spremembo v načinu življenja, zato večina tistega, kar 

je človeku pred poškodbo zagotavljalo srečo, zadovoljstvo in pozitiven pogled nase, zdaj ni 

več vir blaginje. Napovedniki zadovoljstva življenja so zato bolj učinkoviti s sprejetjem 

ideografske perspektive, da je dobro počutje determinirano z izpolnjevanjem posameznikovih 

sedanjih minimalnih potreb, želja in optimalnih, realnih ciljev v življenju, ki si jih sam 

postavi, a le s prizadevanjem, da vse to uresniči (Dijkers, 2005).  

 

Ko človek svoje individualne potrebe, hrepenenja, želje, standarde in prioritete (D), ki so 

delno biološki in delno socialni, porojeni iz njegove edinstvene psihosocialne strukture in 

preteklega življenja, primerja z realnostjo, torej z uspehi ali dosežki (C), reakcije nihajo od 

pozitivnih do negativnih ter odsevajo v posameznikovi morali, zadovoljstvu z življenjem, 

subjektivnem dobrem počutju, sreči, koristi zanj in njegovi samopodobi (E) (Dijkers, 2005). 

Dijkers to poimenuje kakovost življenja kot subjektivno dobro počutje. 

 

Podobno omenja Jamnik (2003), ko pravi, da gre pri kakovosti življenja kot subjektivno 

dobrem počutju za percepcijo ujemanja pričakovanj in teženj na eni strani ter dejanskih 

dosežkov na drugi, odziv pa je lahko emocionalen ali kognitiven. V luči želja in prioritet pa 

mora odsevati posameznikovo notranjo oceno dosežkov in družbenega statusa (Tulsky in 

Rosenthall, 2003).  

 

Tudi Brejc (2009) kakovost življenja opredeljuje kot sposobnost posameznika, da primerno 

zadovoljuje svoje osebne in družbene potrebe in interese, je zmožen uresničiti življenjske cilje 

ter pozitivno gledati na vsakdanje življenje, kar lahko prinaša občutek, da je vredno živeti. 

 

Kakovost življenja je občutljiv pojem, pri katerem mora ocenjevalca usmerjati in voditi vidik 

posameznika in njegovega okolja (Schalock, 2004), subjektivna izkušnja posameznikovega 

življenja pa se mora osredotočati na posameznika kot celotno osebo, in ne le na njegove 

nezmožnosti, poškodbe, nesposobnost, ovire (Gething idr., 2006). 

 

Pri merjenju kakovosti življenja je treba upoštevati tako individualna pričakovanja kot 

posameznikove dosežke v življenju, saj je subjektivno dobro počutje rezultat ravnotežja med 

pričakovanji in dejanskim stanjem (Dijkers, 2005), bistvo kakovosti življenja pa določajo do 

pravega obsega izpolnjene posameznikove individualne potrebe in želje (Dijkers, 2003).  
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Ker kakovost življenja zaobjema vrsto različnih življenjskih okoliščin in stanj (tako telesnih 

kot duševnih) skupaj s fizikalnim in socialnim okoljem (Jamnik, 2003), gre za plodno 

medsebojno vplivanje različnih oblik družbe in osebnega zadovoljstva, ki pa je možno tam, 

»kjer posamezniki, skupnosti in organizacije lahko uresničijo svoje zmožnosti in prispevajo k 

ustvarjanju prepričanja, da je vse mogoče« (Koller, 2009, str. 1), da življenje ponuja ali 

jemlje pravo ravnovesje izzivov in uspehov na tistih področjih, ki so za posameznika osebno 

zelo pomembna, in da življenje daje vse ali večino tega, kar kdo pričakuje ali si želi (Kemoun, 

Benaim in Thevenon, 1996, v Dijkers, 2003). »Vedno se moramo namreč zavedati, da imamo 

neizmerne sposobnosti, da se lahko ves čas razvijamo v nedogled in da zmoremo doseči svoja 

hrepenenja in želje« (Ivančić, 2013).  

 

1.3.2 Področja kakovosti življenja in kazalniki 

 

Izraz »področja kakovosti življenja« se nanaša na sklop dejavnikov, ki pomenijo osebno 

blaginjo. Schalock (2004) zapiše, da večina raziskovalcev kakovosti življenja meni, da je 

število področij morda manj pomembno kot:  

 spoznanje, da je v vsakem predlaganem modelu kakovosti življenja treba prepoznati 

potrebo po večelementarnem okviru,  

 spoznanje, da ljudje vedo, kaj je pomembno za njih,  

 dejstvo, da je bistvena značilnost vseh področij, da skupaj zastopajo celoten konstrukt 

kakovosti življenja.  

 

Patrick, Richardson, Starks in Rose (1994, v Gething idr., 2006) so razvili model, sestavljen iz 

številnih dejavnikov, ki naj bi prispevali h kakovosti življenja ljudi z resnimi telesnimi 

okvarami. Model obsega pet področij, na katerih je kakovost življenja vidna kot končni 

rezultat dogodkov in izkušenj na vsakem izmed prejšnjih štirih področij. V modelu je 

invalidnost opredeljena kot omejitev pri pomembnejših življenjskih aktivnostih, ki izvirajo iz 

posameznikove notranjosti in zunanjosti. Model predpostavlja, da invalidnost ni linearen 

proces in se lahko nadaljuje na nepredvidljiv način ter da lahko dve osebi s podobnimi 

življenjskimi okoliščinami, poškodbo in priložnostmi lastno nezmožnost ali zmožnost zaradi 

hendikepiranosti doživljata zelo različno.  

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Polona Jevšnik; magistrsko delo 

 

27 
 

Tabela 1.3: Model kakovosti življenja  

Področja  Opis 

Skupno  

(celotno)  

okolje 

Predstavlja prvo raven in obsega biološko, fizično, socialno, ekonomsko 

in kulturno sfero življenja. Dejavniki tveganja obstajajo v vseh sferah.  

Celotno okolje je pri posamezniku notranje in zunanje. Notranji dejavniki 

vključujejo biološke procese, genetske vplive, način življenja in vedenje, 

osebnost (skupaj s psihosocialno prilagoditvijo, zaznanim zdravstvenim 

stanjem in delovanjem ter načinom sprejemanja invalidnosti). Zunanji 

dejavniki vključujejo kulturno, gospodarsko, politično in socialno okolje, 

rehabilitacijo, storitve in podporo znotraj določene skupnosti.  

Življenjski  

potek 

Nanaša se na faze v življenju posameznika in predstavlja drugo raven. 

Vpliv invalidnosti mora biti obravnavan znotraj življenjske faze (ravni), ki 

jo je posameznik dosegel. 

Procesi 

(sprejemanja) 

invalidnosti 

Opisujejo prehod od bolezni ali poškodbe do sprejemanja lastne 

invalidnosti, enako kot procesi za življenje s hendikepiranostjo. Ta 

zaporedja niso vedno linearna pa tudi dejavnosti so lahko zasnovane tako, 

da jih prekinejo ali ovirajo. Pomembne spremenljivke vključujejo 

zdravstveno stanje in raven funkcioniranja. 

Priložnosti Pojavijo se na četrti ravni modela in so predstavljene kot interakcija  med 

celotnim okoljem osebe, življenjsko fazo posameznika in procesom 

sprejemanja invalidnosti. Priložnosti se nanašajo na posameznikove 

pravice, ekonomsko samozadostnost, polno udejstvovanje v družbi in 

samostojno življenje.  

Kakovost 

življenja 

Je peta raven in se z vidika osebe s poškodbo hrbtenjače nanaša na 

dojemanje in zaznavo lastnega položaja v življenju, predvsem v okviru 

kulturnega in vrednostnega sistema ter v zvezi z osebnimi cilji, 

pričakovanji, standardi in pomisleki. Na te osebnostne percepcije vplivajo 

vsi vidiki posameznikovega celotnega okolja (tudi izkušnje z zdravstveno 

oskrbo), izkušnje, ki jih ima s procesom invalidnosti in priložnostmi (z 

družbenim odzivom na invalidnost, izkušnjami pri poskušanju doseganja 

polnega udejstvovanja v družbi, samostojnega življenja, ekonomske 

samozadostnosti (samopreskrbljenosti) in enakosti).  

 

Vir: Gething idr. (2006, 7-9) 
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Cummins (1996) je v poskusu opredelitve ključnih razsežnosti kakovosti življenja za splošno 

populacijo, za ljudi s posebnimi potrebami in za mladostnike združil 173 dimenzij kakovosti 

življenja v sedem kategorij: materialno in čustveno dobro počutje, zdravje, produktivnost, 

intimnost in skupnost, varnost. Schalock (2004) pa je pri opredelitvi področij kakovosti 

življenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju 125 kazalnikov, objavljenih v šestnajstih 

študijah, razdelil na osem osnovnih področij kakovosti življenja, ki so po številu pojavljanja v 

literaturi poleg posameznih drugih področij predstavljena v tabeli 1.4: medosebni odnosi, 

socialna vključenost (vključevanje v okolje), osebni razvoj, materialno, fizično in čustveno 

dobro počutje, samoodločanje in pravice. 

 

Tabela 1.4: Področja kakovosti življenja  

 

Področja Št. pojavljanj 

Medosebni odnosi 15 

Socialna vključenost  14 

Osebnostni razvoj  13 

Fizično počutje  13 

Samoodločanje  12 

Materialno dobro počutje  12 

Čustveno počutje  8 

Pravice  6 

Okolje (dom/življ. razmere) 6 

Družina  5 

Rekreacija in prosti čas  5 

Varnost  4 

Zadovoljstvo  3 

Dostojanstvo in spoštovanje  2 

Duhovnost  2 

Soseska 2 

Storitve in podpora  1 

Praktičnost  1 

Državljanska odgovornost  1 

Vir: Schalock (2004, 205) 
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Manns in Chad (2001) sta ob proučevanju področij kakovosti življenja ljudi s poškodbo 

hrbtenjače (ne glede na resnost okvare v telesnem funkcioniranju) zapisala devet zanje 

pomembnih tem: fizično funkcioniranje in neodvisnost, dostopnost, dobro emocionalno 

počutje, dobro fizično počutje, stigmatizacija, spontanost, medosebni odnosi in družbena 

funkcija, zaposlitev in finance. Vseh devet tem je zaobjetih v temeljnih področjih kakovosti 

življenja tako pri Schalocku (2004) kot pri Cumminsu (1996). 

 

Schalock, Verdugo idr. (2005) ter Cummins (1996) so za vsako področje identificirali 

najpogostejše kazalnike, ki se nanašajo na specifične percepcije, obnašanja in stanja ter 

označujejo posameznikovo dobro počutje. Kot je razvidno iz spodnje tabele 1.5, se 

klasifikaciji precej prekrivata. 

 

Tabela 1.5: Temeljna področja in kazalniki kakovosti življenja  

Cummins (1996) Schalock (2004), Schalock, Verdugo idr. (2005) 

PODROČJA KAZALNIKI  

IN OPISNIKI 

PODROČJA KAZALNIKI  

IN OPISNIKI 

MATERIALNA 

BLAGINJA 

stanovanje;  

prihodki in življenjski  

standard 

 

MATERIALNA 

BLAGINJA 

finančno stanje (dohodki, 

dajatve); zaposlitev (delo, 

status, delovno okolje); 

bivanje (vrsta prebivališča, 

lastništvo) 

ZDRAVJE zdravje;  

intelektualna 

uspešnost 

DOBRO  

FIZIČNO  

POČUTJE 

 

zdravje (delovanje,  

simptomi, sposobnost, 

prehrana); zdravstvena 

oskrba vsakodnevne  

dejavnosti (spretnost, skrb 

zase, mobilnost); prosti čas 

(rekreacija, hobiji) 

PRODUKTIVNOST 

 

delo; uspeh; šola 

 

OSEBNI  

RAZVOJ 

 

izobraževanje (dosežki,  

status); osebna 

usposobljenost  

(kognitivna, socialna, 

praktična); uspešnost (uspeh,  

dosežki, produktivnost) 
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Cummins (1996) Schalock (2004), Schalock, Verdugo idr. (2005) 

PODROČJA KAZALNIKI  

IN OPISNIKI 

PODROČJA KAZALNIKI  

IN OPISNIKI 

DOBRO 

EMOCIONALNO  

POČUTJE 

 

rekreacija, 

prostočasne 

dejavnosti in prosti 

čas; iskanje tolažbe v 

veri 

DOBRO 

EMOCIONALNO  

POČUTJE 

 

zadovoljstvo (zadovoljstvo,  

užitek, razpoloženje); 

samopodoba (identiteta, 

samovrednotenje, dobro 

mnenje o sebi); zmanjšanje 

stresa (predvidljivost in 

nadzor) 

  SAMOODLOČANJE 

 

avtonomija/osebna kontrola 

(neodvisnost); cilji in osebne 

vrednote (želje, 

pričakovanja); izbire 

(priložnosti, možnosti, 

prednosti) 

INTIMNOST 

 

družinsko življenje in 

družinski/partnerski 

odnosi, sorodniki,  

prijatelji, otroci, 

spolno življenje 

MEDOSEBNI 

ODNOSI 

 

interakcije (socialna omrežja, 

in stiki); odnosi (družina, 

prijatelji, vrstniki); podpora 

(čustvena, fizična, finančna, 

povratne informacije) 

SKUPNOST 

 

sosedska, socialni 

odnosi in družabno  

življenje; medsebojna 

pomoč 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST  

povezovanje in sodelovanje 

v skupnosti; vloga v 

skupnosti (sodelavec, 

prostovoljec); socialna opora  

(podporne mreže, pomoč) 

VARNOST 

 

finančna varnost, 

občutek varnosti,  

varovanje lastnine 

 

 

 

  PRAVICE 

 

človeškost (spoštovanje, 

enakost, dostojanstvo); 

pravnost  (državljanstvo, 

dostopnost, pravočasnost 

procesov) 

 

Vir: Cummins (1996, 309), Schalock (2004, 206) in Schalock, Verdugo idr. (2005, 300) 
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Ti kazalniki so temelj za ocenjevanje rezultatov kakovosti življenja in se nanašajo na 

vrednotenje osebnih izkušenj in okoliščin, ki so rezultat ali posledica nekega ravnanja, 

intervencije ali storitve (Schalock, Verdugo idr., 2005).  

 

1.3.3 Koncept kakovosti življenja  

 

Koncept kakovosti življenja naj bi se uporabljal kot poenotena tema, ki daje okvir za 

konceptualizacijo, merjenje in uporabo konstrukta kakovosti življenja (Schalock, 2004). 

Vendar obstaja v zvezi s konceptom pa tudi z definicijo pojma, primernimi meritvami in 

interpretacijo na področju raziskovanja kakovosti življenja več neskladij kot na katerem koli 

drugem področju s tako ključno vlogo v medicinskih, rehabilitacijskih, socialnih in 

psiholoških raziskavah (Tulsky in Rosenthall, 2003; Rapkin in Schwartz, 2004; Dijkers, 2005; 

Moons, Budts, De Grees, 2006; Hill idr., 2010).  

 

Ljudje s poškodbo hrbtenjače poročajo o dobri in celo odlični kakovosti življenja 

(Weitzenkamp idr., 2000), v primerjavi z zdravimi ljudmi pa se spekter rezultatov lahko giblje 

od tistih precej pod povprečjem (Migliorini in Tonge, 2009) do rezultatov, ki presegajo 

zdravo populacijo (Chapin, Miller, Ferrin, Chan in Rubin, 2004, v Hill idr., 2010). 

 

Opazna je neenakost rezultatov med objektivnimi in subjektivnimi meritvami; rezultati na 

objektivnih lestvicah so v primerjavi s splošno populacijo nižji, na nekaterih subjektivnih 

področjih pa enaki ali celo višji (Rapkin in Schwartz, 2004; Dijkers, 2005; Hill idr., 2010). V 

primerjavi s populacijo z drugimi poškodbami, na primer poškodbo glave, pa zasledimo 

podatek, da je subjektivna kakovost življenja pri osebah s poškodbo hrbtenjače nižja (Gething 

idr., 2006).   

 

Hammell (2004) je ob pregledu literature o kakovosti življenja, zadovoljstvu z življenjem, 

družbeni ureditvi in psihološki adaptaciji ljudi s poškodbo hrbtenjače poudaril, da so pogoste 

filozofske in metodološke težave povezane s kvantitativnimi meritvami kvalitativnih izkušenj 

ter z oceno področij kakovosti življenja, ki so jih izbrali raziskovalci.  

 

Težave so povezane tudi z meritvami, ki so bile prej narejene za splošno populacijo, kasneje 

pa uporabljene za populacijo s poškodbo hrbtenjače. Tovrstne meritve niso primerne za 

raziskovanje kakovosti življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače, saj vsebujejo dvomljive 
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postavke
11

 ali pa sploh ne vsebujejo postavk, ki se nanašajo na ustrezna področja kakovosti 

življenja, pomembna za ljudi s poškodbo hrbtenjače (Tulsky idr., 2011), ter so neobčutljive za 

osebne interpretacije kakovosti življenja (Tate idr., 2002).  

 

Nepravnomočne meritve z neenotnimi kriteriji za ljudi s poškodbo hrbtenjače otežujejo (ali 

celo onemogočajo) primerjave rezultatov med različnimi študijami in raziskovalnimi 

skupinami (Dijkers, 2005), različnost meritev pa otežuje tudi oceno novooblikovanih meritev 

(Hagerty idr., 2001).    

 

Neskladne ugotovitve so lahko tudi posledica majhnega vzorca, narave vzorca (socialne in 

kulturne razlike v vzorcih ter klinične razlike – travmatično pridobljena poškodba, čas po 

poškodbi ipd.) (Dijkers, 2005), različne dinamike znotraj določene skupine in subjektivnosti 

pri vrednotenju in kodiranju odgovorov (Tulsky idr., 2011), notranjih sprememb v človeku, ki 

nastanejo glede na njegove standarde, vrednote ali konceptualizacijo kakovosti življenja v 

povezavi z zdravjem in drugimi zanj pomembnimi področji (na primer omejitev v mobilnosti 

ali pri izvajanju pomembnejših vlog v življenju) (Dijkers, 2005; Schwartz idr., 2007), pa tudi 

posledica uporabe presečnih (ang. cross sectional) namesto longitudialnih študij glede na 

različne spremenljivke, ki vplivajo na kakovost življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače
12

 

(Schwartz idr., 2007). 

 

Nedoslednosti in neskladnosti pri merjenju kakovosti življenja so nenavadno velike in jih je 

težko odpraviti (Dijkers, 2005). Wilson, Hashimoto, Dettori in Fehlings (2011) so zato 

poudarili potrebo po razvijanju takih meritev kakovosti življenja, ki so uporabne samo za ljudi 

s poškodbo hrbtenjače in naj bi jih oblikovali skupaj z njimi. Vsaka raziskava naj bi tudi 

natančno operacionalizirala proučevano kakovost življenja (Dijkers, 2005). 

 

Kljub vsem tem težavam so mnogi čutili in še čutijo, kako pomembno je to prizadevanje, saj 

so ugotovitve tovrstnih raziskav koristne in se neposredno dotikajo temeljev družbe ter 

posameznikov. Kakovost življenja namreč postaja čedalje pomembnejša za ponudnike 

                                                           
11

 Na primer Short Form-36 vsebuje neprimerne postavke (besede hoditi, prehoditi ali teči), SWLS (Satisfaction 

with Life Scale) pa vsebuje postavko »Ali si s svojim življenjem tako zadovoljen, da ne bi ničesar spremenil?«, 

kar je lahko žaljivo za nekoga s tovrstno poškodbo, katere posledica so fizične in druge oviranosti (Dijkers, 

2005; Tulsky idr., 2011). 
12

 Vloga starosti (poškodba povzročena v mlajših letih) in časa, pretečenega od poškodbe (daljše trajanje 

poškodbe), vloga invalidnosti (poslabšanje, nesposobnost in oviranost), nivo poškodbe (nižja) in popolnost 

poškodbe, zdravje ter druge spremenljivke (Dijkers, 2005). 
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pomoči pa tudi za oblikovalce politik, ki so jim rezultati raziskav v pomoč pri pripravljanju in 

vodenju različnih programov pomoči, pri oblikovanju uspešne rehabilitacije (Claussen, 2004), 

vrednotenju programov in servisov pomoči, razvoju politike ter pri izpolnjevanju potreb ljudi 

s poškodbo hrbtenjače (Mannan in Turnbull, 2007). 

 

S tem se uresničuje tudi predlog, ki ga zapiše Schalock (2004), da mora družba pri 

povečevanju posameznikove blaginje, sodelovanju pri načrtovanju programskih in družbenih 

sprememb ter sprememb v skupnosti misliti tudi na kakovost človekovega življenja. 

 

1.3.4 Kakovost življenja pri osebah s poškodbo hrbtenjače – raziskave 

 

Vsakega človeka s poškodbo hrbtenjače je treba obravnavati kot individuum in izhajati iz 

njegovih osebnih potreb. Kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, si podobo o kakovosti 

življenja vsakdo oblikuje na povsem svoj način, ki je determiniran z njegovimi biološkimi in 

fizičnimi okoliščinami, s kulturnim, gospodarskim, socialnim in političnim okoljem, v 

katerem živi, ter z interakcijami med celotnim (zunanjim in notranjim) okoljem, s procesi 

sprejemanja lastne invalidnosti in z življenjsko fazo, v kateri je posameznik. Ko posameznik 

primerja lastne želje in potrebe z realnostjo, oblikuje notranji vrednostni sistem, od katerega je 

odvisno njegovo zaznavanje kakovosti življenja. 

 

Pod pojmom kakovosti življenja tako vsak človek razume različne stvari. Za nekatere so 

blaginja materialne dobrine, za druge integriteta in telesno funkcioniranje, za tretje kvaliteta 

in kvantiteta medosebnih odnosov, za nekatere pa osredotočenje na zadovoljstvo z življenjem 

ali na dobro mentalno in duhovno počutje ter zdravje (Dijkers, 1997). 

  

Poškodbo hrbtenjače in z njo povezane okvare spremljajo številne fiziološke spremembe, 

sekundarni zapleti in poslabšano funkcioniranje (Tulsky idr., 2011). Poškodba neposredno in 

posredno vpliva na več področij posameznikovega življenja: na zdravje, osebno varnost, 

neodvisnost, zmožnost zaslužiti denar, na dostop do materialnih dobrin, zmožnost imeti in 

vzgajati otroke, zmožnost ustvarjati tesne odnose z nasprotnim spolom, imeti podporo 

prijateljev, vpliva na telesno podobo, samopodobo, razumevanje in predstavo o samem sebi 

(Dijkers, 1997). Vsi ti dejavniki so povezani z okoljskimi ovirami, vodijo v spremenjene 

socialne vloge in pomembno določajo kakovost posameznikovega življenja (Tulsky idr., 

2011).   
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1.3.4.1 Fiziološki vidiki 

 

Raziskovalci poročajo, da na kakovost življenja po poškodbi zelo negativno vplivajo 

zapletene sekundarne zdravstvene težave, kot so bolečina (Tulsky idr., 2011; Zanca, Dijkers, 

Hammond in Horn, 2013) in urološki problemi, težave s črevesjem (Tulsky idr., 2011), 

utrujenost, šibkost in izguba spomina (Jensen, Kuehn, Amtmann in Cardenas, 2007) pa tudi 

ponavljajoče se preležanine (Libin idr., 2009; Krause, Saunders, DiPiro in Reed, 2013). Te 

sicer niso tako pogoste, vendar lahko tiste bolj resne močneje vplivajo na zaznano kakovost 

življenja (Dijkers, 1999). Negativen vpliv imata tudi spastičnost in spolna disfunkcija 

(Westgren in Levi, 1998; van Koppenhagen idr., 2008).  

 

Tudi druga mišično-skeletna stanja in stanja na koži, srčno-žilne bolezni, respiratorno 

delovanje, regulacija pritiska (Tulsky idr., 2011), ki se s časom po poškodbi in s starostjo 

lahko tudi slabšajo, vplivajo na posameznikovo aktivnost in zmožnost psihofizičnega 

funkcioniranja (Pershouse idr., 2012). Poleg tega pomenijo tveganje za umrljivost (Krause in 

Saunders, 2011) in zmanjšajo življenjska pričakovanja (van Koppenhagen idr., 2008; Krause 

in Saunders, 2011). Tudi Post, de Witte, van Asbeck, van Dijk in Schrijvers (1998, v Gething 

idr. 2006) ter Libin idr. (2009) poročajo o precejšnji razširjenosti sekundarnih zapletov po 

poškodbi hrbtenjače ter o njihovem negativnem vplivu na zdravstveno stanje in kakovost 

življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače. 

 

McColl idr. (2003) so potrdili, da tisti, ki občutijo razmeroma malo sekundarnih posledic 

poškodbe hrbtenjače in tudi manj posledic hitrejšega staranja zaradi nje, poročajo o višji 

kakovosti življenja kakor tisti, ki imajo veliko zdravstvenih težav in težav, povezanih z 

nezmožnostjo zaradi fizičnega primanjkljaja.  

 

1.3.4.2 Demografski vidiki 

 

Nekatere spodaj navedene raziskave poročajo o vplivu demografskih spremenljivk na 

kakovost življenja po poškodbi hrbtenjače (na primer spol in starost ob nastanku poškodbe ter 

čas, pretečen od takrat, z vidika prilagoditve na poškodbo ter z njo povezane kakovosti 

življenja), vendar so njihove ugotovitve različne. 
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Chen, Anderson idr. (2008) poročajo, da je splošno zadovoljstvo z življenjem po poškodbi 

signifikantno večje pri ženskah. Westgren in Levi (1998) sta pri ženski populaciji nasprotno 

zaznala več zdravstvenih, socialnih in psiholoških problemov kot pri moških, ki so bili tudi 

bolj vitalni. Dijkers (1999), van Koppenhagen idr. (2008) ter Middleton, Tran in Craig (2007) 

pa v svojih raziskavah ugotovijo, da spol zelo malo vpliva na zadovoljstvo in spremembe 

zadovoljstva z življenjem po poškodbi.  

 

Zadovoljstvo z življenjem naj bi bilo neposredno povezano s časom, pretečenim od nastanka 

poškodbe (Dijkers, 1999). Westgren in Levi (1998) ugotavljata, da je proces adaptacije 

dolgotrajnejši, a kljub povečevanju skupnega deleža zapletov skozi čas, je življenje tistih, ki 

so doživeli poškodbo pred mnogo leti, kakovostnejše
13

. Putzke, Richards, Hicken in DeVivo 

(2002) ter Leduc in Lepage (2002) so prišli do podobnih ugotovitev, da osebe s paraplegijo 

(predvsem mlajše), ki že dlje časa živijo s poškodbo, poročajo o višji kakovosti življenja. Tudi 

Dijkers (1999) omenja, da zadovoljstvo z življenjem narašča s časom, ki mine od poškodbe, 

primeren čas za merjenje kakovosti življenja pa naj bi bil od tri do šest let po poškodbi. 

 

V zvezi s starostjo posameznika ob nastanku poškodbe se je v raziskavi, ki so jo opravili 

McColl idr. (2003), pokazalo, da je bila višja kakovost življenja značilna za mlajše, nižja pa 

za starejše osebe s poškodbo hrbtenjače. Višja starost ob nastanku poškodbe naj bi bila 

namreč povezana z več telesnimi bolečinami, slabšim fizičnim funkcioniranjem in zdravjem, 

omejenimi fizičnimi in kognitivnimi rezervami (Haran, Lee, King, Marial in Stockler, 2005) 

ter s slabšim okrevanjem in zmožnostjo obvladovanja poškodbe in spoprijemanja z njo (v 

smislu ocenitve kakovosti življenja) (Westgren in Levi, 1998). 

 

Dijkers (1999) ne poroča o korelacijah med starostjo in kakovostjo življenja. Middleton idr. 

(2007) ter Dahlber, Alaranta in Sintonen (2005) pa niti starosti v času poškodbe niti časa, 

pretečenega od njenega nastanka, ne povezujejo z nižjo kakovostjo življenja. Van 

Koppenhagen idr. (2008) dodajajo, da na kakovost življenja in njene spremembe starost 

posameznika nasploh ne vpliva veliko. 

 

Glede na obseg, višino (nivo) in popolnost oziroma nepopolnost poškodbe van Koppenhagen 

idr. (2008) opažajo manjše zadovoljstvo z življenjem pri tistih z visoko stopnjo poškodbe 

                                                           
13

 Višjo kakovost življenja sta avtorja (Westgren in Levi, 1998) opazila pri ljudeh, ki so poškodbo utrpeli pred 

več leti (pred 18 do 44 leti), v primerjavi s tistimi, ki so se poškodovali pred kratkim (pred 0 do 4 leti). 
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(tetraplegija), še posebno pri posameznikih, pri katerih se je bolečina po poškodbi močneje 

razvila. Gething idr. (2006) so pri proučevanju vpliva resnosti poškodbe na kakovost življenja 

ugotovili, da starejši z višjo stopnjo funkcioniranja više ocenjujejo objektivno kakovost 

življenja kakor starejši z nižjo stopnjo funkcioniranja (hujša invalidnost), mlajši z nižjo 

stopnjo funkcioniranja pa so v primerjavi s starejšimi in mlajšimi, ki so imeli višjo stopnjo 

funkcioniranja, više ocenili subjektivno raven kakovosti življenja.   

 

V nasprotju s tem pa raziskavi avtorjev Westgrena in Levija (1998) ter Middletona idr. (2007) 

nista pokazali bistvene povezanosti med obsegom, višino (nivojem) in popolnostjo poškodbe 

ter boljšo ali slabšo kakovostjo življenja pa tudi drugi avtorji (Dijkers, 1997; van 

Koppenhagen idr., 2008) poročajo, da visoka stopnja poškodbe ni nujno povezana z manjšim 

zadovoljstvom z življenjem (pokazalo se je kot negativna korelacija). Taka, očitna anomalija 

pri ugotovitvah poudarja kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na zaznano kakovost življenja 

(Dijkers, 2003). 

 

1.3.4.3 Psihološki vidiki 

 

Westgren in Levi (1998) ter Post (1998, v Gething idr., 2006) ugotavljajo, da so psihološki in 

socialni dejavniki pomembnejši od resnosti poškodbe. Martz, Livneh, Priebe, Wuermser in 

Ottomanelli (2005) poudarjajo, da o višji kakovosti življenja poročajo tisti posamezniki, ki 

imajo manj negativnih čutenj (depresija in anksioznost)
14

, bolj pozitivno sprejemajo svoje 

novo stanje, se manj pogosto zatekajo v zanikanje in izogibanje ter manj popuščajo lastnim 

občutkom in prepričanju o manjših zmožnostih ali nesposobnostih.  

 

Tudi drugi psihološki faktorji so povezani z višjo kakovostjo življenja, in sicer posameznikov 

občutek povezanosti z drugimi, pozitivnost (kot je upanje in imeti cilj v življenju), zaupanje v 

Boga (duhovnost), zaupanje vase, večja ekstrovertiranost – v nasprotju z introvertiranostjo ali 

nevrotičnostjo, anksioznostjo, agresivnostjo in sovražno nastrojenostjo –, pozitivne emocije 

(sprejeti sebe, humor), v nasprotju z negativnimi (obupanost, dvom, samoobtoževanje …) 

                                                           
14

 Depresija je ena najpogostejših psihičnih bolezni ljudi s poškodbo hrbtenjače (Hoffman, Bombardier, Graves, 

Kalpakjian in Krause, 2011; Saunders, Krause in Focht, 2012), poleg nje pa tudi anksioznost (Bonanno, 

Kennedy, Galatzer - Levy, Lude in Elfström, 2012) in zasvojenost (Ottomanelli idr., 2012). Vzroki za depresijo 

so številne negativne posledice poškodbe (na primer slaba funkcionalna neodvisnost in integracija v skupnost, 

več sekundarnih zapletov (Bombardier, Richards, Krause, Tulsky in Tate, 2004; Kalpakjian, Bombardier, 

Schomer, Brown in Johnson, 2008), slab ekonomski status, brezposelnost in nizka izobrazba (Chinchai, Marquis 

in Passmore, 2003; Bombardier idr., 2004). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Polona Jevšnik; magistrsko delo 

 

37 
 

(van Leeuwen, Kraaijeveld, Lindeman in Post, 2012), ter notranji lokus kontrole v nasprotju z 

zunanjim lokusom kontrole nad lastnim življenjem
15

 (Whiteneck, Tate in Charlifue, 1999; 

Middleton idr., 2007; van Leeuwen idr., 2012). 

 

Zaznan posttravmatski stres, pasivno soočanje (mentalno, vedenjsko, zloraba alkohola ali 

drog, izogibanje realnosti, občutek nemoči) ter predvsem zunanji lokus kontrole so povezani z 

manjšim zadovoljstvom z življenjem, s slabšim psihičnim počutjem ter z večjo depresijo in 

anksioznostjo (van Leeuwen idr., 2012). 

 

Ljudje, ki verjamejo, da po poškodbi nimajo nobene možnosti, da bi lahko dosegli želene cilje 

v življenju (poklicne, družbene, vedenjske, telesne in druge), ki so prepričani, da nimajo 

nadzora nad svojim življenjem, lahko zaradi negativnega mišljenja tvegajo več slabih 

zdravstvenih izidov. Negativno mišljenje vpliva tudi na posameznikovo zaznavanje 

sposobnosti za življenje ter na socialno funkcioniranje (socialne odnose in mreže), privede do 

zmanjšanja družbenega udejstvovanja, vpliva na interakcije s ponudniki pomoči in osebne 

nege ter na druge interakcije (Crisp, 1999, v Gething idr., 2006; Westgren in Levi, 1998). 

 

Tovrstna negativna stanja ob soočanju z invalidnostjo, ki jo prinaša poškodba hrbtenjače, 

povečujejo tudi tveganje za samomorilnost, saj mnogi, ki živijo s poškodbo hrbtenjače (vsaj 

na začetku), zares ne zmorejo videti nič drugega kot nizko kakovost življenja niti ne morejo 

poročati o ničemer drugem, in si želijo umreti (Dijkers, 2005). Čeprav so vodilni vzroki 

smrtnosti pri ljudeh s poškodbo hrbtenjače zdravstvenega izvora (npr. respiratorni zapleti, 

bolezni srca, diabetes) (Tulsky idr., 2011; Rick Hansen Institute, 2013), se nekateri povsem 

razumsko odločijo za samomor
16

, drugi pa ga naredijo po daljšem obdobju depresije, ki po 

poškodbi ni redka (Dijkers, 2005).  

 

Večina ljudi s poškodbo hrbtenjače se s časom prilagodi na novo telo in nov način življenja, 

ki ga poškodba prinaša, in si ne dovoli umreti (Dijkers, 2005). A sprejemanje lastne 

invalidnosti in sebe v novi luči je povezano z več bolečine in čustvene stiske, zato je pri 

                                                           
15

 Prepričanje o lastni učinkovitosti v življenju (lastna kontrola ali nadzor nad vedenjem in pričakovanimi izidi 

poškodbe oziroma dogodki v posameznikovem življenju), ki je povezano s pozitivnim ali negativnim soočanjem 

s poškodbo hrbtenjače, prilagoditvijo na poškodbo in sprejemanjem invalidnosti (van Leeuwen idr., 2012). 
16

 Stopnja samomorilnosti pri tej populaciji je 3,6-krat višja kot pri preostali (Cao idr., 2013). Dijkers (2005) 

omenja, da je celo do petkrat višja, kar bi bilo treba vzeti resno, predvsem zaradi indirektnih samomorov, 

povzročenih zaradi lastnega zanemarjanja. Tu so kot najbolj tvegana skupina za samomorilnost izpostavljeni tisti 

posamezniki s poškodbo hrbtenjače, ki živijo na robu družbe (marginalne skupine) (Dahlberg, Alaranta in 

Sintonen, 2005). 
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vsakem posamezniku nujno treba spodbujati notranjo moč, pomen preživetja in neodvisnosti 

(Neuman, 1984). Tako se pospeši razumevanje sebe, poškodbe in težav, ki jih ta prinaša, laže 

je tudi sprejemati lastne sposobnosti oziroma zmožnosti ter se prilagajati glede na njih, enako 

velja tudi za postavljanje lastnih mej (McColl idr., 2003). 

 

Angel, Kirkevold in Pedersen (2009) poudarijo, da proces ponovnega pridobivanja smisla 

življenja po poškodbi hrbtenjače pomeni premikati se naprej, iti naprej, ne stagnirati. To se 

dogaja v šestih fazah, v katerih sta pomembni predvsem posameznikova predstava o lastni 

prihodnosti (ali je vredno iti naprej, ali si je mogoče zamisliti prihodnost v trenutni situaciji) 

ter zavest, da poškodba hrbtenjače pomeni, da vse stvari trajajo dlje časa. Faze si sledijo v 

naslednjem zaporedju: 

1. fizično preživetje in ponovno pridobivanje vitalnosti, ki je močno povezana z mislimi 

o prihodnosti,   

2. vračanje v življenje tam, kjer se pokažejo možnosti (posameznik se odloči, kaj lahko 

naredi, izboljša; pri slikanju pozitivne prihodnosti mu lahko pomagajo tudi bližnji ali 

strokovnjaki), 

3. delati z napredkom, da se lahko izkoristijo dane možnosti (napredek mora biti viden),  

4. sprejeti počasen napredek, ki lahko tudi pojema in posameznika omejuje, da bi 

izkoristil dane priložnosti,  

5. izkoristiti omejene možnosti (preostalo fizično kapaciteto, prilagoditi se na okolje, na 

novo postaviti vrednote s prepoznavanjem preteklih vrednot ali odkrivanjem novih), 

6. živeti in ohranjati kakovostno vsakodnevno življenje s poškodbo kljub omejitvam 

(vrniti se na delo, ohranjati fizično kondicijo, upravljati nov način življenja ...) ter 

sprejemati nove zmage pa tudi poraze ali izgube, s katerimi je treba živeti.  

 

Posamezniki v prvi fazi potrebujejo veliko opore bližnjih, da ostanejo živi, v drugi in tretji 

fazi sta opazni ponovna volja in povečana motivacija, ki izvirata iz vidnega napredka, 

optimizma in upanja ter pozitivnega razmišljanja o prihodnosti, majhno upanje pa se kaže pri 

težki poškodbi in večji izgubi. Četrta faza posameznika zaradi počasnega napredka lahko vodi 

v manjše upanje, manjši optimizem in negotovost, toda kljub omejenim pričakovanjem lahko 

čuti, da ima prihodnost, in se zanjo bori. Napredek ga »prisili«, da poskuša izkoristiti lastne 

zmožnosti in sposobnosti (peta faza) (Angel idr., 2009). 
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Proces ponovnega pridobivanja smisla v življenju, ki se dogaja v šesti fazi in pomeni ponovno 

živeti in ohranjati kakovostno življenje, je hitrejši, če se posameznikove predstave iz 

vsakdanjega življenja ujemajo z njegovimi predstavami o prihodnosti in če so realno 

izvedljive (Dijkers, 2005; Angel idr., 2009). Če niso, mora posameznik poiskati stare vrednote 

ali odkriti nove, kar ni lahko in je pogosto povezano z depresijo ter vzame precej časa (na 

primer čas, ki se porabi, da oseba dobi avto, si zgradi nov dom, razišče priložnosti za 

zaposlitev ali novo izobraževanje ipd.) (Angel idr., 2009).  

 

1.3.4.4 Socialni vidiki 

 

Poleg sprejemanja lastne invalidnosti sta ključni spremenljivki za dosego bolj kakovostnega 

življenja tudi polna integracija in udejstvovanje v fizičnem in psihosocialnem okolju (Stiens, 

Kirshblum, Groah, McKinley in Gittler, 2002). Socialna integracija v skupnost je zahtevno in 

kompleksno vprašanje, saj za ljudi s poškodbo hrbtenjače pomeni znova pridobiti starosti, 

spolu in kulturi primerne vloge, družbeni status, aktivnosti, skupaj z neodvisnostjo in notranjo 

neodvisnostjo pri odločanju ter produktivno vedenje kot del mnogovrstnih medosebnih 

odnosov, z družino, prijatelji ter drugimi v skupnosti, v kateri posameznik živi (Dijkers, 

1998). Odvisna je od družinske podpore, čustvene prilagoditve, od načina posameznikovega 

soočanja z invalidnostjo, njegove samopodobe in informiranosti (Whiteneck idr., 2004). 

 

Na večje splošno zadovoljstvo z življenjem, na zmožnost ponovne pridobitve nekaterih vlog, 

ki so jih posamezniki imeli pred poškodbo, in na boljšo socialno integracijo imajo socialni 

dejavniki velik vpliv (Scelza, Kirshblum idr., 2007). To so aktivno udejstvovanje v skupnosti, 

uspešna integracija oziroma vrnitev in vključitev v okolje in družbo (Westgren in Levi, 1998; 

Chang, Wang, Jang in Wang, 2012), zaposlitev ali študij (Chen, Anderson idr., 2008), 

poklicna in/ali delovna terapija (Libin idr., 2009), pozitivni medosebni odnosi (Tulsky idr., 

2011), poročenost ali življenje s partnerjem (večja podpora sozakonca, olajšani socialni stiki, 

večja čustvena stabilnost in vitalnost) (Westgren in Levi, 1998; Chang idr., 2012), primerna 

oskrba v družini (Westgren in Levi, 1998; Haran idr., 2005; van Koppenhagen idr., 2008), 

dobra podpora družine (Pershouse idr., 2012), tesni stiki z družino ter višja raven družinskih 

dejavnosti in aktivnosti (Warren, Wrigley, Yoels in  Fine, 1996, v Gething idr., 2006). 

  

Carpenter idr. (2007) so ugotovili, da je aktivno socialno udejstvovanje, ki vključuje 

obiskovanje ali preživljanje časa z družinskimi člani ali s prijatelji, sodelovanje v različnih 
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druženjih, fizične aktivnosti in prostovoljstvo, veliko bolj povezano z zadovoljstvom z 

življenjem kot pa sama poškodba ali fizične ovire ter zvišuje kakovost življenja (večja sreča 

in zadovoljstvo z življenjem). Udejstvovanje
 
in aktivnost na splošno dajeta človeku priložnost 

za razvijanje osebne in družbene odgovornosti, udejstvovanje pa vključuje polnovredno 

aktivno obveznost, omogoča, da človek postane del neke skupnosti, zagotavlja podporo 

drugih, omogoča socialne povezave, vključenost in članstvo (Hammel idr., 2008). 

 

Socialno udejstvovanje naj bi od vseh področij, ki vplivajo na kakovost življenja, najmočneje 

določalo kakovost življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače (Chang idr., 2012). Lund, Nordlund, 

Bernspång in Lexell (2007) so namreč ugotovili, da se zaradi pogostejših težav pri 

udejstvovanju zadovoljstvo z življenjem in zadovoljstvo na različnih področjih v primerjavi s 

splošno populacijo zmanjšujeta (partnerski odnos, navezovanje stikov, družinsko življenje, 

ekonomski položaj, zaposlitev, prostočasne dejavnosti, spolno življenje).  

 

1.3.4.4.1 Pomen zaposlovanja ljudi s poškodbo hrbtenjače  

 

Če je zagotovljeno, da posameznik s poškodbo hrbtenjače nima poškodb na kognitivnem 

področju, je zdrav ter je prestal izčrpen rehabilitacijski program, se lahko s pomočjo sodobne 

tehnologije in tehnološkega napredka zaposli ter spet vključi v socialno okolje (Goodwill, 

Chamberlain in Evans, 1997). Vrnitev na delo ali ponovna zaposlitev je tudi eden 

pomembnejših rezultatov reintegracije oseb s poškodbo hrbtenjače v družbo (Krause, 

Sternberg, Maides in Lottes, 1998; Meade, Lewis, Jackson in Hess, 2004; Schöner, Groothoff, 

Mulder in Enisma, 2005; Lin, Hwang, Yu, Chen, 2009). 

 

Delovna mesta, na katerih se izvajajo specializirane in gibalno manj zahtevne delovne 

operacije, so gibalno oviranim danes že bolj dostopna (Kramžar, Zaviršek, Toplak, Tabaj in 

Vidmar, 2010). Toda mnogovrstni vplivi poškodbe na telesni sistem, pa tudi drugi socialni in 

psihološki problemi, so povezani s ceno zaposlovanja posameznikov s poškodbo hrbtenjače
17

 

(Neuman, 1984; Krause, Edles in Charlifue, 2011). Ta je nizka (Kim idr., 2011), kar bi glede 

                                                           
17

 V Evropi poročajo o pogostem zaposlovanju oseb z invalidnostjo le za določen čas, v času krize pa o 

povečanem odpuščanju, zmanjšujejo jim javna sredstva in denarne prejemke, predvsem za rehabilitacijsko 

ocenjevanje delovnih sposobnosti, usposabljanje ipd. (Mednarodni dan invalidov, 2011). V Sloveniji je delež 

vseh zaposlenih oseb z invalidnostjo 3,8 % (glede na celotno prebivalstvo), število brezposelnih pa se povečuje. 

Med vsemi brezposelnimi (81 %) je 51 % takih, ki so dolgotrajno brezposelni (Uršič, 2012). V analizi ankete 

Zveze paraplegikov Slovenije (Košir, 2012) najdemo podatek, da je večina njenih anketiranih članov invalidsko 

upokojenih (56,7 %), zaposlenih je 9,6 %, od teh za polni delovni čas 2,2 %, za skrajšani delovni čas pa 5,5 %.  
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na pomembnost, ki jo ima zaposlitev za hitrejše vračanje v družbo in boljše udejstvovanje v 

njej, moralo vzbujati skrb (tudi zato, ker se pojavlja pri tistih, pri katerih je od poškodbe 

minilo več let) (Bergmark, Westgren in Asaba, 2011). 

 

Ali nekdo obdrži službo ali dobi novo oziroma se ponovno izobražuje, je odvisno od same 

poškodbe in tudi od socialnih vprašanj, fizičnega dostopa do delovnega mesta in psihološke 

prilagoditve.  

 

Poškodba povzroča splošne težave pri mobilnosti, pomanjkanje finih gibalnih sposobnosti, 

slabe ročne spretnosti, zdravstvene težave, utrujenost ali izčrpanost ter pomanjkanje moči 

(Meade, Forchheimer, Krause in Charlifue, 2011). Socialna vprašanja so povezana z 

možnostmi prekvalifikacije, naravnanostjo delodajalcev (netočna, nenatančna pričakovanja 

glede posameznikovih sposobnosti), s potrebo po stimulaciji delavcev, s sodelovanjem in 

ozaveščanjem delodajalcev (Goodwill idr., 1997), z visokimi stroški prevoza in s časom, ki se 

ga preživi na sodišču zaradi nadomestila (Gething idr., 2006). Kar zadeva  fizični dostop, 

primanjkuje javnega in zasebnega prevoza za osebe z invalidnostjo, asistence (Kobal idr., 

2007), ustreznih sanitarij, problem sta neprilagojen prostor na delovnem mestu in 

nedostopnost ustanov. Psihološka prilagoditev pa je povezana s pomanjkanjem zaupanja in 

težavami z motivacijo (Gething idr., 2006; Kobal idr., 2007), z dobrim prilagajanjem in 

sprejemanjem novega stanja ter s pogostim udeleževanjem pri vsakdanjih aktivnostih (Hou, 

Liang, Sheu, Hsieh in Chuang, 2013). 

 

Na splošno velja, da imajo večje možnosti za ponovno zaposlitev tisti, ki so v času poškodbe 

mlajši, ki so bili pred poškodbo zaposleni, imajo višjo stopnjo izobrazbe (diploma ali več), 

strokovni naziv, profesionalno licenco ali so bili prej zaposleni na visokem položaju (Krause, 

2003; Lidal idr., 2009; Ottomanelli idr., 2012; Krause, Terza, Erden, Focht in Dismuke, 

2012). Prednost naj bi imeli moški, belci in zaposleni v storitvenih dejavnostih (Krause, Edles 

idr., 2011; Krause, Terza idr., 2012).  

 

Omejeno vključevanje v različne poklicne aktivnosti je močno povezano s kakovostjo 

življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače (Hou idr., 2013). Zaposlitev človeka vključuje njegovo 

psihološko, socialno, finančno in politično plat. Prinaša mu dvojno plačilo, denar in notranje 

zadovoljstvo, ki se občuti ob koristno porabljenem času. Poveča se zadovoljstvo v življenju, 

človek je bolj aktiven, izboljšajo se njegovo splošno zdravje in prilagodljivost (Krause, 2003; 

http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2901195-1/abstract
http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2901195-1/abstract
http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2901195-1/abstract
http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2901195-1/abstract
http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2901195-1/abstract
http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2901195-1/abstract
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Meade, Lewis idr., 2004; Meade, Forchheimer, idr., 2011; Krause in Ricks, 2012), socialni 

stiki, druženje in izmenjava izkušenj, sporazumevanje in vključevanje v družbo (Zupan, 

2010). 

 

Zato si je z družbenomoralnega, psihosocialnega in ekonomskega vidika treba še naprej 

prizadevati za zaposlitev teh posameznikov in jih spodbujati, da se pravočasno vrnejo na delo. 

Pomagati jim je treba identificirati realne, ustrezne in njihovim zmožnostim prilagojene 

izobraževalne cilje za novo zaposlitev (Meade, Lewis idr., 2004), saj brez dela ostajajo doma, 

v brezdelju, odvisni od invalidskih pokojnin in dodatkov (Turk, 2003) ali pa obupajo, ker so 

sebe ocenili kot nezmožne za delo, in se upokojijo (Krause, Edles idr., 2011). Z 

brezposelnostjo je lahko povezana tudi tipična življenjska naravnanost; v ospredju psihološke 

slike so apatija, otopelost, pomanjkanje iniciative in občutek nekoristnosti (Tušak, 2007). 

 

1.3.4.5 Okoljski vidiki 

 

Analize kakovosti življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače vseh nivojev (tako tetraplegikov kot 

oseb s paraplegijo) kažejo, da na aktivnost posameznikov ter z njo povezano zadovoljstvo z 

življenjem po poškodbi vplivajo družbene ovire v okolju, v katerem posameznik živi 

(Hammell, 2004).   

 

Bivanje v razvitih državah, v večjih in manjših mestih (Dijkers, 2005), kjer je domače okolje 

prilagojeno ljudem z ovirami pri gibanju (na primer odpravljanje arhitektonskih ovir, kar 

omogoča fizični dostop do objektov ter okretnost v notranjosti stavb in hiš, dostopnost in 

uporaba javnih in zasebnih prostorov, prevoznih storitev in parkirišč ter urejen in dostopen 

transport), ter dostopnost različnih pomoči, ponudb in storitev
18

 (Chen, Anderson idr., 2008; 

Maclacklan, 2012) pripomoreta k bolj kakovostnemu življenju ljudi s poškodbo hrbtenjače 

(Richards idr., 1999; Ocepek in Pihlar, 2013).  

 

Enako velja za uporabo sodobne podporne tehnologije. Ta omogoča večjo funkcionalnost ter 

manjšo odvisnost od tuje pomoči pri vsakdanjih opravilih in neodvisnem življenju (lažje 

                                                           
18

 Pomoč, ponudba in storitve v zvezi s potrebami, ki so povezane z zdravjem in zdravstvenimi storitvami 

(Gething idr., 2006; Kobal idr., 2007), prilagojeno opremo, pripomočki in zdravili (Dijkers, 2005), dohodkom, 

zaposlovanjem, izobraževanjem in usposabljanjem, psihosocialno podporo in dobrim počutjem, dostopom in 

transportom (Gething idr., 2006) pa tudi z rehabilitacijo, družinskim življenjem in osebno integriteto, športom in 

rekreacijo in ozaveščanjem javnosti o problemih, ki tarejo osebe z invalidnostjo (Kobal idr., 2007). 
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upravljanje računalnika, samostojna vožnja avtomobila) (Collinger idr., 2013). Poveča se 

občutek nadzora nad bivalnim okoljem ter občutek samostojnosti in varnosti pri bivanju v 

domačem okolju (Zupan, 2010), zmanjša se frustracija zaradi invalidnosti (Goodwill idr., 

1997) in poveča možnost za vključevanje v socialno okolje (Collinger idr., 2013). S tem se 

ohranjajo socialni stiki in poklic, poveča se tudi možnost za ponovno izobraževanje (Zupan, 

2010).  

 

Interakcije v celotnem posameznikovem okolju so povezane tudi s kulturnimi ovirami in 

predsodki, ki temeljijo na neznanju in pomanjkanju izkušenj s skupnim življenjem z osebami 

z invalidnostjo, ter s prikritimi negativnimi stališči do njih (Uršič in Tabaj, 2008). Vključujejo 

pa tudi upoštevanje pravic (na primer do pravočasnosti sodnih, zdravstvenih, socialnih 

procesov, dostopnosti zdravstvenih storitev, zdravil, pripomočkov, zavarovanja, grajenega 

okolja, informacij, komunikacije, zaposlitve, socialnih storitev, dostojanstva, enakosti), kar 

omogoča večjo ekonomsko in fizično neodvisnost, zadostno in ustrezno informiranost ter 

polno udejstvovanje (Gething idr., 2006).  

 

Vse te različne potrebe ljudi s poškodbo hrbtenjače so pogosto slabše zadovoljene, saj cilji, za 

katere si prizadevajo neodvisne servisne službe in ki naj bi pripomogli k večji zadovoljitvi teh 

potreb (zmanjšanje ovir za fizično neodvisnost in mobilnost, zaposlovanje, socialna 

integracija in ekonomska samopreskrba), na več področjih niso vedno doseženi (Scelza, 

Kirshblum idr., 2007)
19

.   

 

Rezultati podrobne analize socialno-ekonomskega položaja za neodvisno življenje oseb z 

invalidnostjo, ki je bila opravljena v Sloveniji (Kobal idr., 2007) in je zaobjela potrebe po 

programih in storitvah ter po denarnih prejemkih za čim bolj neodvisno življenje teh oseb, so 

na obeh področjih pokazali zelo nizko povprečno zadovoljenost potreb
20

.  

                                                           
19

 Najpogosteje omenjene nezadovoljene potrebe so zakonske pravice in odvetniško posredovanje, rekreacija, 

ugodnosti, ki jih ponuja vlada, svetovanje in izobraževanje, pomoč na domu, socialno in zdravstveno 

zavarovanje pa tudi zaposlitev, opolnomočenje in transport (Scelza, Kirshblum idr., 2007). 
20

 Potrebe posameznikov po programih in storitvah delno zadovoljujejo programi in storitve s področja 

družinskega življenja in osebne integritete, sledijo šport in rekreacija, socialno varstvo in izobraževanje, precej 

manj pa področje rehabilitacije, mobilnosti, prevozov ter storitev in programov zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja. Pri osebah s paraplegijo so najslabše zadovoljene potrebe na področju zaposlovanja, 

še slabše je pri denarnih prejemkih (socialno varstvo, rehabilitacija, zaposlovanje, pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, vzgoja in izobraževanje, mobilnost in prevozi, kultura, šport in rekreacija, družinsko življenje in 

osebna integriteta), pri čemer omenjajo nakup zdravil, doplačilo tehničnih pripomočkov (invalidski vozički, 

sedežne blazine ipd.), nakup vozila, nakup naprav za ročno upravljanje vozila, sredstva za osebno nego, 

zavarovanje, ustrezno prehrano, nakup računalnika in druge opreme, prevoz, šolanje (Kobal idr., 2007). 
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Še druga literatura kaže na to, da bi lahko dostopne, pravočasne ter ustrezne službe in storitve 

(socialne, rehabilitacijske, državne) povečale dobro počutje in prilagoditev oseb s poškodbo 

hrbtenjače ter zmanjšale bremena njihovih skrbi in s tem prispevale k njihovemu bolj 

kakovostnemu življenju (Westgren in Levi, 1998; Dijkers, 2005; Kennedy, Lude in Taylor, 

2006).  

 

Za zmanjševanje tveganja upadanja kakovosti življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače je pri 

preprečevanju in intervencijah zgoraj omenjene okoljske dejavnike treba vzeti resno, 

(predvsem določevalci politik, delodajalci pa tudi različni servisi in ponudniki pomoči). 

Razviti in izvesti je treba različne intervencije za dvig kakovosti življenja oseb s poškodbo 

hrbtenjače (Chen, Anderson idr., 2008; Arango idr., 2009; Krause in Saunders, 2011). 

 

V Sloveniji je bil za zadovoljevanje potreb po bolj kakovostnem življenju teh ljudi pa tudi za 

zagotavljanje njihovega dostojanstva in pravic leta 2006 pripravljen Akcijski program za 

invalide 2007–2013 (Akcijski program, 2013). Njegova strnjena splošna načela in obveznosti 

izhajajo iz mednarodnih in slovenskih dokumentov, naloge politike invalidskega varstva za 

obdobje 2007–2013 pa se osredotočajo na ciljne sklope in temeljna izhodišča, ki se opirajo na 

poudarke Evropske unije. Cilji, navedeni v dokumentu, so zapisani v skladu z načelom čim 

bolj neodvisnega, pravičnega in dostojanstvenega življenja posameznikov
21

. Analizo 

dokumenta lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. 

 

1.3.5 Vpliv aktivnega športnega udejstvovanja na kakovost življenja oseb s poškodbo 

hrbtenjače – raziskave 

 

 Kljub upadu gibalnih aktivnosti in zmožnosti prilagoditve, zdravstvenim zapletom in 

obiskom pri zdravniku (Pershouse idr., 2012) ter drugim neizogibnim omejitvam, ki so 

posledice poškodbe hrbtenjače (Wijesuriya, Tran, Middleton in Craig, 2012), ni nujno, da vse 

                                                           
21

 Povečati ozaveščenost o osebah z invalidnostjo, njihovem prispevku k razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu 

in potrebah; enakovredna izbira, kje in kako bodo živeli, polna vključenost v življenje skupnosti, sodelovanje v 

njej; dostopnost grajenega okolja, prevoza, informacij in komunikacij; na podlagi enakih možnosti in brez 

diskriminacije zagotavljati vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje; zagotavljati 

dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije v delovnem okolju, ki je za osebe z invalidnostjo odprto, 

vključujoče in dostopno; zagotavljati ustrezno življenjsko raven, finančno pomoč in socialno varnost; 

zagotavljati učinkovito skrb za njihovo zdravje; zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in sodelovanje na 

področju dostopnosti kulturnih dobrin na enakopravni podlagi; zagotavljati sodelovanje v športnih in 

rekreativnih dejavnostih in enakopravno udeležbo v verskem in duhovnem življenju njihovih skupnosti; krepitev 

delovanja invalidskih organizacij; odkrivanje in preprečevanje nasilja ter diskriminacije oseb z invalidnostjo 

(Akcijski program, 2013). 
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te bolezni in stanja negativno vplivajo na vsa področja posameznikovega življenja ter na 

njegovo kakovost skozi daljše obdobje (Dijkers, 1997; Liem, McColl, King in Smith, 2004; 

Gething idr., 2006; Chen, Anderson idr., 2008; Wijesuriya idr., 2012).  

 

Gething idr. (2006) so pri ljudeh s poškodbo hrbtenjače s časom, ki je mineval od poškodbe, 

kljub večanju sekundarnih posledic in drugim omejitvam zaznali boljše zdravstveno stanje.  

 

Pershouse idr. (2012) ter Charlifue, Jha in Lammertse (2010) so skozi daljše obdobje opazili 

bistveno večje udeleževanje in sodelovanje v različnih dejavnostih v skupnosti (predvsem pri 

tistih posamezniki, ki so se dobro prilagodili, imeli več pomoči pri osebni negi, bili 

spodbujeni k aktivnostim v družbi ter zaznali svojo neodvisnost ali spremenili svoje 

percepcije in pričakovanja o pomembnih lastnih vlogah v svojem življenju).  

 

Tudi v raziskavah drugih avtorjev (Dijkers, 1997; Savic idr., 2010) se kaže, da se kakovost 

življenja po poškodbi hrbtenjače kljub slabši telesni zmogljivosti in omejitvam pri aktivnostih 

lahko ohranja skozi daljši čas življenja s poškodbo. Na to kažejo šibke povezave med 

kakovostjo življenja, (gibalno) oslabitvijo in funkcioniranjem telesa.  

 

Pershouse idr. (2012) še ugotavljajo, da pri tistih, ki dolgo živijo s poškodbo, kakovost 

življenja skozi čas lahko ostaja bolj ali manj enaka, stabilna in visoka, četudi je na splošno 

nižja kot pri splošni populaciji (Barker idr., 2009).  

 

Krause, Saunders idr. (2013) ter Liem idr. (2004) so za izboljšanje kakovosti življenja po 

poškodbi poudarili pomen nadzora in ublažitve sekundarnih posledic poškodbe (na primer 

izogibanje psihotropičnim zdravilom in zdravilom za spanje, izogibanje alkoholu, 

nezdravemu načinu prehranjevanja in kajenju, skrb za ponavljajoče se preležanine, nujnost 

ohranjanja življenjske vloge in vključevanje v družbo). 

 

Libin idr. (2009) priporočajo učenje za življenje s poškodbo, soočanje z bolečino, terapijo za 

premagovanje anksioznosti in različne gibalne vaje. Krause, Saunders idr. (2013) temu 

dodajajo še zaposlitev, zdrav način življenja, dieto pa tudi fizično aktivnost, saj ta zmanjšuje 

možnost ponavljanja sekundarnih posledic, s tem pa tudi tveganega vedenja posameznika.  
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Tudi prosti čas, ki ga osebe kakovostno preživljajo tako med prostočasnimi aktivnostmi 

(uporaba računalnika in interneta, gledanje filmov, poslušanje glasbe, vožnja z avtomobilom, 

branje, nakupovanje, obisk koncerta, gledališke predstave ter drugo) kot med gibalnimi 

aktivnostmi (različne individualne in skupinske športnorekreativne dejavnosti), povečuje 

zadovoljstvo z življenjem (Kim idr., 2011).  

 

Toda številne telesne in psihosocialne koristi za zdravje ima predvsem gibalno aktivno 

preživet prosti čas, ki posredno vpliva na večjo zaznano kakovost življenja (Marin Ginis, 

Jeha, Mack in Hetz, 2010). Berčič (2007) zapiše, da višje kakovosti življenja, ki je lahko 

posledica učinkovitega in hitrejšega izboljšanja človekovega zdravstvenega stanja in zdravja, 

ne gre pripisati le medicinskim in terapevtskim ukrepom, temveč predvsem preventivnim 

ukrepom in delovanju, med katere se prištevata tudi sistematično gibanje in športno 

udejstvovanje.  

 

Različni učinki športne vadbe posredno vplivajo na kakovost življenja (Sweet, Martin Ginis in 

Tomasone, 2013), zato gibalno aktivne osebe s poškodbo hrbtenjače v nasprotju z gibalno 

neaktivnimi poročajo o večjem zadovoljstvu z življenjem na fizičnem, psihičnem in 

socialnem področju (Sweet idr., 2013).  

 

Martin Ginis, Jeha idr. (2010) so v svoji metaanalizi proučevali 21 študij, ki so na široko 

(merjenje subjektivno dobrega počutja) in bolj specializirano (merjenje ravni depresivnosti) 

raziskovale povezanost gibalne aktivnosti in subjektivno dobrega počutja pri ljudeh s 

poškodbo hrbtenjače. Potrdili so, da obstaja čvrsta povezanost obeh komponent, ki variira od 

nizke do srednje stopnje.  

 

Čeprav ima poškodba hrbtenjače velik vpliv na telesno delovanje in so fizične vloge zaradi 

nje omejene (Middleton idr., 2007), ponovno ukvarjanje s športom in izvajanje različnih 

gibalnih vaj veliko pripomoreta k večji funkcionalni neodvisnosti (Sweet idr., 2013) in že 

med rehabilitacijo ugodno vplivata na psihosomatske vsebine celotne rehabilitacije ljudi s 

poškodbo hrbtenjače (Turk, 2003). Po končani medicinski rehabilitaciji ima načrtovana 

telesna vadba za ljudi s poškodbo hrbtenjače neprecenljivo terapevtsko vrednost pri 

obnavljanju, pridobivanju in ohranjanju izgubljenih moči in splošne telesne pripravljenosti, 

vpliva pa tudi na nekatere športno-fiziološke značilnosti in psihični status oseb s poškodbo 

hrbtenjače (Nasuti in Temple, 2010; Sherman idr., 2012).  
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Blagodejni vpliv zmerne in redne vadbe na nepoškodovane dele lokomotornega sistema se 

kaže v hitrejšem večanju moči zgornjih udov
22

 ter ponovnem razvoju in povečanju 

psihomotoričnih sposobnosti. To pripomore k spretnejšemu obvladovanju invalidskega 

vozička
23

, večji samostojnosti in boljšemu obvladovanju okolja (Hicks, Martin idr., 2003; 

Grigorenko idr., 2004; da Silva, de Oliveira in Conceição, 2005; Harness, Yozbatiran in 

Cramer, 2008). Z občutkom izpopolnjenosti in boljšim obvladovanjem lastne okolice in telesa 

se povečata tudi občutek lastne vrednosti in učinkovitosti ter osebni nadzor (Martin Ginis, 

Jeha idr. 2010).  

 

Višja stopnja fizioloških zmogljivosti se kaže v boljših rezultatih aerobnih sposobnosti in 

moči (Moreno, Zamunér, Paris, Teodori in Barros, 2012). Spremembe v avtonomnem sistemu 

posameznika se pokažejo v izboljšanih srčno-pljučnih sposobnostih ter v srčno-žilnem 

sistemu (telesni trening vpliva na moč dihalnih mišic in na prsno gibljivost posameznikov s 

poškodbo hrbtenjače)
24

 (Nash, van de Ven, van Elk in Johnson, 2007; Moreno idr., 2012).  

 

Zanimivo je, da lahko s povečanim treningom ljudje s poškodbo hrbtenjače dosegajo podoben 

napredek kot ljudje brez patologij ali poškodb, z merljivimi rezultati v srčno-žilni in dihalni 

funkciji (Hoffman, 1986), saj ukvarjanje s športom in rekreacijo poleg kompenzacijske vloge 

omogoča razvoj sposobnosti, ki so enake kot pri dobro treniranih drugih posameznikih brez 

poškodb (Mišigoj-Duraković, 2003).  

 

Splošen dvig ravni gibalnih sposobnosti in zdravstvenega stanja s telesnim urjenjem med 

rehabilitacijo in po njej prepreči ali zmanjša večje sekundarne zdravstvene zaplete po 

poškodbi
25

 in potrebo po daljši ali ponovni hospitalizaciji (DeJong idr., 2013).  

 

                                                           
22

 Zmerna do zelo intenzivna športna vadba dvakrat ali trikrat na teden poveča telesno zmogljivost in moč mišic 

(Hicks, Martin Ginis, idr., 2011). 
23

 Boljše so sposobnosti in večja je pogonska moč za upravljanje ročnega invalidskega vozička (Hicks, Martin 

Ginis idr., 2011). 
24

 Pri športnikih košarkarjih na invalidskih vozičkih so ugotovili povečane pljučne zmogljivosti in učinkovitost 

funkcionalnosti dihal ter znižanje zvišanega diastoličnega krvnega tlaka v kardiovaskularnem sistemu. 

Spremembe so se pokazale tudi v mišično-skeletnem sistemu, in sicer v podaljšanju telesa v sedečem položaju 

(Ternovoĭ, Romanchuk, Sorokin in Pankova, 2012).  
25

 Manj bolečin, hitrejše znižanje spastičnosti, znižan holesterol in maščobe v krvi, kar zmanjša tveganje za 

razvoj posameznih kroničnih bolezni, izboljšajo se možnosti za regulacijo krvnega sladkorja, kar znižuje 

tveganje za diabetes tipa II, manj je periodičnih premikov udov ponoči, kar lahko pripomore k boljšemu spanju 

(Wolfe idr., 2012). Redna telesna vadba zmanjša tveganje hipokinetičnih bolezni, lahko poveča nevrobiološke 

procese, ki pospešijo zdravje možganov pri staranju in boleznih, dvigne regulacijo hipokampusa, kar ima lahko 

pomembno vlogo pri razpoloženju, učenju in spominu. Poleg tega vadba lahko spodbuja obrambo pred 

antioksidanti in izboljša odpornost proti stresu (White in Castellano, 2008). 
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Ob rednem izvajanju športnogibalnih vaj je zaznati tudi nižjo raven bolečine (Martin Ginis, 

Latimer, McKecknie idr., 2003), ki je prisotna pri večini ljudi s poškodbo hrbtenjače (97 %) 

(Zanca idr., 2013). Primerna športna vadba lahko poveča tudi nevroprotekcijo in 

nevroplastičnost, s čimer se izboljša okrevanje po poškodbi (Rojas Vega idr., 2008). 

 

Športno udejstvovanje ima pomembno kompenzacijsko in zadrževalno funkcijo tudi pri 

procesih deterioracije
26

. Športno aktivni posamezniki z izboljšanjem in ohranjanjem 

funkcionalnih in gibalnih sposobnosti ter gibalnega podsistema nasploh upočasnijo biološke 

procese staranja (Israel, 1995, v Berčič, 2007), ki so po poškodbi hrbtenjače pospešeni 

(Krause in Coker, 2006; Sakakibara, Hitzig, Miller in Eng, 2012). 

 

Posameznika se s športno aktivnostjo bolj sproščeno navaja na večje psihofizične napore in 

spodbuja k vztrajnejšemu sodelovanju (Vute, 1989). S tem se povečajo tudi delovna 

sposobnost, zmožnost in uspešnost (Dallmeijer idr., 1996, v Levins idr., 2004), več ima 

energije za opravljanje dnevnih aktivnosti, kot so skrb zase (ta po poškodbi povprečno vzame 

dvakrat več časa kot prej), priprava hrane in čiščenje (Hetz, Latimer, Arbour-Nicitopoulos in 

Martin Ginis, 2009).  

 

Gibalno aktivni posamezniki s poškodbo hrbtenjače se laže notranje motivirajo za ukvarjanje 

s športom in športne aktivnosti vključujejo v svoj dnevni urnik (Latimer, Martin Ginis in 

Arbour, 2006). Na splošno so rekreativni posamezniki ali športniki bolj vitalni, imajo več 

energije, njihovo razpoloženje je boljše, hitreje si odpočijejo in nadomestijo energijo, bolje se 

prilagajajo, imajo lepše oblikovano telo in boljšo telesno držo. Imajo večji apetit in bolje spijo 

v primerjavi s tistimi, ki se ne ukvarjajo s športnorekreativnimi dejavnostmi. Obiski pri 

zdravniku so manj pogosti, saj športna vadba učinkuje na splošno obrambno sposobnost 

človeka ter na izbor obrambnih mehanizmov pa tudi razmerje med prejeto in dano energijo je 

bolj uravnoteženo (Sila, 2007). 

 

Manj očitne, toda prav tako pomembne so psihološke in socialne koristi gibalne aktivnosti za 

ljudi s poškodbo hrbtenjače. Učinki športne vadbe na psihično počutje ljudi s poškodbo 

hrbtenjače so pozitivni (večja aktivnost, energičnost, živahnost), in to ne glede na vrsto 

                                                           
26

 Poslabšanje, degeneracija, iti na slabše, razpadati; psih.: nenehna, neustavljiva in progresivna izguba 

intelektualnih in psihičnih funkcij, najpogosteje pri psihozah in staranju (The free dictionary, 2014; Hrvatski 

leksikon, 2014). 
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športne aktivnosti (košarka na vozičkih, vožnje, tenis na vozičkih …), saj se statistično 

pomembne razlike pokažejo med športno aktivnimi in neaktivnimi posamezniki (Muraki, 

Tsunawake, Hiramatsu in Yamasaki, 2000).  

 

Aktivni posamezniki kažejo nižjo stopnjo anksioznosti in depresivnosti ter višjo stopnjo 

ekstravertiranosti (Gioia idr., 2006), izrazito povečano zadovoljstvo, povečano splošno 

samoučinkovitost in že omenjeno motivacijo za sodelovanje v športnih aktivnostih (Kennedy, 

Taylor in Hindson, 2006).  

 

Športna aktivnost namreč s svojimi pozitivnimi učinki na zdravje in boljšo telesno 

prilagodljivost vpliva tudi na dobro duševno stanje, saj se po njej pospešeno tvorijo endorfini, 

ki delujejo kot antidepresiv (Tomori, 2000), telesne vaje pa zvišajo tudi raven 

nevrotransmiterjev (na primer serotonin, noradrenalin in dopamin), ki pomagajo uravnavati 

emocije in preprečujejo ali lajšajo depresijo (Vidmar, 2008). Tudi splošno zadovoljstvo, 

veselje in čustvena sproščenost, ki jih prinese primeren telesni napor, ugodno vplivajo na 

telesne funkcije ter tako varujejo človeka tudi pred drugimi psihosomatskimi in 

degenerativnimi boleznimi (Košiček, 2003).   

 

Športno udejstvovanje ponuja veliko več možnosti za druženje (Tasiemski idr., 2005). 

Priložnosti za socialne interakcije pripomorejo k manjši socialni izolaciji, za katero so ljudje s 

poškodbo hrbtenjače zaradi manjše družbene aktivnosti bolj ranljivi kakor preostala 

populacija (Ashtiani, 2009, v Hasanzadeh, Zare in Alipor, 2012). Pozitivni učinki socialnih 

interakcij so vsekakor povezani tudi s kakovostno izrabljenim prostim časom, pobegom iz 

rutine vsakdanjika (Sá idr., 2012), s povečanimi možnostmi za učenje drug od drugega, za 

pridobivanje pomembnih informacij o zdravih navadah, vzdrževanju telesne teže in 

funkcionalnem razvoju (Stephens idr., 2012). 

 

Predvsem skupni treningi naj bi omogočili hitrejšo reintegracijo posameznika s poškodbo 

hrbtenjače v družbo ter pripomogli k bolj popolni resocializaciji (Turk, 2003) in boljši 

psihološki prilagoditvi (Tasiemski in Brewer, 2011). Urbański, Bauerfeind in Pokaczajło 

(2013) so odkrili, da bolj kot zvrst športa (skupni ali individualni) hitrost socialne 

reintegracije določa raven gibalne aktivnosti. 
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Skupna športna aktivnost lahko močneje spodbuja aktivnost duha, tekmovalnega duha, 

odločnost in sklepanje prijateljstev, ki jih je gibalno ovirani izgubil (Guttman, 1971, v Vute, 

1989), izboljša splošno telesno in psihično samopodobo (Martin Ginis, Latimer, McKecknie 

idr., 2003) in dvigne samozavest (Latimer idr., 2006). Omogoča tudi višje samovrednotenje 

glede gibalnih sposobnosti, s tem pa se večajo čustvena stabilnost, psihološka prilagoditev in 

občutek neodvisnosti (Stephens idr., 2012). 

 

Telesne in socialne koristi ter širša mreža medsebojnih socialnih odnosov in podpore, ki so 

povezane s športnorekreativnimi dejavnostmi, posamezniku pomagajo, da po poškodbi laže 

spet privzame tudi različne (izgubljene) socialne vloge (prijatelj, športnik, oče, sodelavec …) 

(Hanson, Nabavi in Yuen, 2001; Tasiemski idr., 2005). Tasiemski in Brewer (2011) sta 

zapisala, da je na primer prepoznavanje sebe kot športnika povezano s svobodno izbiro 

priljubljene gibalne dejavnosti, ta pa z višjo motivacijo za pogostejše športno udejstvovanje in 

tekmovanje tudi na višjih ravneh v primerjavi s tistimi posamezniki, ki sebe ne identificirajo 

kot športnike. 

 

Osebne koristi udejstvovanja v športnih in rekreativnih aktivnostih naj bi se kazale tudi na 

ekonomski ravni. Wu in Williams (2001) športno udejstvovanje povezujeta z večjimi 

možnostmi, da posameznik obdrži zaposlitev, se ponovno izobražuje in podpira družino. 

Nakamura (1973, v Mišigoj-Durakovič, 2003) poroča, da so posamezniki, ki so bili vključeni 

v športne dejavnosti, manj izostajali z dela ter imeli četrtino višje mesečne dohodke kakor 

neaktivni poškodovanci. McVeigh idr. (2009) pa v primerjavi z zgoraj omenjenimi avtorji 

niso našli bistvenih povezav med športnim udejstvovanjem, izobraževanjem in zaposlitvijo. 

 

Z razmeroma produktivnim življenjskim slogom se kakovost življenja s poškodbo hrbtenjače 

postopoma veča. Zato je treba te posameznike že med rehabilitacijo, še bolj pa kasneje, 

spodbujati k različnim interakcijam z okoljem, v katerem živijo, ter jim omogočiti 

vključevanje v razne skupnostne športne aktivnosti in dejavnosti (Chen, Anderson idr., 2008). 

 

Redna gibalna aktivnost je plod visoke notranje motivacije, organiziranosti in nenehne želje 

po merjenju sil, znanja in sposobnosti z drugimi in s samim seboj. Udeležba na zahtevnejših 

športnorekreativnih in športnih tekmovanjih doma in v tujini kaže na človekove visoko 

izražene tekmovalne ambicije. Vendar so pri športnorekreativni vadbi pomembni optimalen 

telesni napor ter prilagojeni in izbrani športni programi, ki so naravnani tako, da vzpostavljajo 
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ravnovesje ter pripomorejo k skladnemu delovanju posameznih podsistemov in organizma 

(Berčič, 2007).   

 

Enakomerna obremenitev pri gibalnih aktivnostih in zmerna intenzivnost športnih iger 

pozitivno vplivata na aerobne sposobnosti, kar je edini način za krepitev imunskega sistema in 

pridobitev večje odpornosti proti različnim okužbam. Prevelike obremenitve in naprezanja, 

naporna potovanja in trdi treningi, ki trajajo daljše obdobje, pa imunski sistem kratkotrajno ali 

dolgotrajno oslabijo (Berčič, 2007; Bizzarini idr., 2005). Negativni učinki intenzivnejše in 

dlje časa trajajoče naporne športne vadbe in z njo povezan stres se kažejo tudi v 

preobremenitvi srčno-žilnega sistema, kar ima lahko za posledico odpoved srčne mišice 

(Sheppard, 2012), za zdravje pa so pri večjih obremenitvah posebno nevarne tudi nepravilna 

regulacija temperature in razjede (Curtis in Dillon, 1985).  

 

Z intenzivno vadbo so povezane tudi pogostejše športne poškodbe. Več kot 70 % vseh 

poškodb nastane pri vožnjah z vozički, cestnih dirkah in košarki, najpogosteje pri mlajših 

posameznikih, ki trenirajo več ur na teden (Curtis in Dillon, 1985), ter vrhunskih športnikih, 

ki tudi hitreje zbolevajo za različnimi obolenji (Berčič, 2007). Zato je za preprečevanje 

poškodb, čim boljše izvajanje športnih aktivnosti ter za varno udeležbo potrebno 

izobraževanje tako športnih atletov s poškodbo hrbtenjače kot tudi njihovih trenerjev (Curtis 

in Dillon, 1985). 
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2. OPREDELITEV PREDMETA IN PROBLEMA RAZISKAVE 

 

Predmet raziskave je ugotavljanje povezanosti ukvarjanja s športnorekreativnimi dejavnostmi 

in subjektivno zaznane kakovosti življenja oseb s paraplegijo v Sloveniji.   

 

Osrednji problem raziskave je odkriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja med športnorekreativno aktivnimi in neaktivnimi 

osebami s paraplegijo, in sicer v zadovoljenosti potreb, ki se nanašajo na materialno blaginjo, 

dobro fizično in emocionalno počutje, osebni razvoj, samoodločanje, medosebne odnose, 

socialno vključenost in pravice. 

 

Problem naloge je identificirati tudi tiste spremenljivke kakovosti življenja, v katerih se glede 

na zadovoljenost potreb na zgoraj omenjenih področjih najbolj razlikujeta obe skupini oseb s 

paraplegijo, ter ugotoviti, ali se ovire in motivi za športno udejstvovanje pomembno 

razlikujejo pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

 

3. CILJ RAZISKAVE 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali obstaja povezava med kakovostjo življenja in ukvarjanjem s 

športnorekreativnimi dejavnostmi pri osebah s paraplegijo. 

 

4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

R1 Ali je športno aktivno življenje oseb s paraplegijo, v primerjavi z življenjem športno 

neaktivnih, povezano z njihovo večjo materialno blaginjo, boljšim fizičnim počutjem, 

osebnim razvojem, dobrim emocionalnim počutjem, boljšo sposobnostjo samoodločanja, 

boljšimi medosebnimi odnosi in socialno vključenostjo ter z večjim spoštovanjem pravic? 

 

R2 Ali je športni način življenja oseb s paraplegijo v primerjavi z nešportnim povezan z bolj 

kakovostnim življenjem? 

 

R3 Ali se motivi športno aktivnih oseb s paraplegijo pomembno razlikujejo od motivov 

športno neaktivnih?  
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R4 Ali se ovire športno aktivnih oseb s paraplegijo pomembno razlikujejo od ovir športno 

neaktivnih?  

 

5. HIPOTEZE 

 

1. Na področju materialne blaginje obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno 

zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

2. Na področju dobrega fizičnega počutja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

3. Na področju osebnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno 

zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

4. Na področju dobrega emocionalnega počutja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

5. Na področju samoodločanja obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno 

zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

6. Na področju medosebnih odnosov obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

7. Na področju socialne vključenosti obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

8. Na področju pravic obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani 

kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

9. Predvidevamo, da med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo 

obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani kakovosti življenja. 

10. Predvidevamo, da med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo 

obstajajo statistično pomembne razlike v motivih za športno udejstvovanje.  

11. Predvidevamo, da med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo 

obstajajo statistično pomembne razlike v ovirah za športno udejstvovanje. 
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6. METODA DELA 

 

V kvantitativni raziskavi je bila izvedena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. 

 

6.1 VZOREC OSEB 

 

V raziskavo sta bila vključena dva vzorca oseb s paraplegijo: športnorekreativno aktivni in 

neaktivni posamezniki, skupaj 62 posameznikov. Vzorec je neslučajnostni, priložnostni.  

 

Osnovni kriteriji pri izbiri oseb s poškodbo hrbtenjače so bili: travmatično pridobljena 

poškodba hrbtenjače pod nivojem T2, ki zagotavlja podobne izkušnje posameznika, čas od 

nastanka poškodbe najmanj dve leti ter starost v času merjenja od 18 do 50 let. Načrtovano 

spodnjo mejo starosti smo zaradi pomanjkanja anketirancev dvignili na 20 let, zgornjo pa na 

69 let. 

 

Vzorec vseh oseb s paraplegijo je v raziskavi predstavljal 47 (75,8 %) moških in 15 (24,2 %) 

žensk. V skupini športno neaktivnih je 20 (64,52 %) moških in 11 (35,48 %) žensk, v skupini 

športno aktivnih pa 27 (87,10 %) moških in 4 (12,9 %) ženske. 

 

 

Graf 6.1: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na spol 

 

Glede na ukvarjanje s športom je v vzorcu 31 (50 %) oseb s paraplegijo športno aktivnih in 31 

(50 %) neaktivnih. 
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Graf 6.2: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na status športne 

(ne)aktivnosti 

 

Posamezniki, ki se ukvarjajo s športnorekreativnimi dejavnostmi, so se opredelili kot 

rekreativni športniki, športniki (tekmujejo na državni ravni) ali vrhunski športniki (tekmujejo 

na mednarodni ravni). Rekreativnih športnikov je največ (32,3 %). 

 

 

 

Graf 6.3: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na status športnika 

 

6.1.1 Starost 

 

Največ tistih, ki se ukvarjajo s športom, je starih od 40 do 49 let (48,39 %). Sledi starostna 

skupina od 50 do 59 let (35,48 %), nato tisti, ki so stari od 30 do 39 let (19,35 %), ter 

nazadnje tisti, ki so stari od 20 do 29 let (6,45 %). Največ tistih, ki se s športom ne ukvarjajo, 

je starih od 50 do 59 let (25,81 %). Sledi skupina od 60 do 69 let (29,03 %), nato tisti, ki so 

stari od 40 do 49 let (25,81 %), ter nazadnje tisti, ki so stari od 30 do 39 let  (9,67 %). 
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Graf 6.4: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na starost v času raziskave 

 

Športno aktivne osebe s paraplegijo so se v večjem številu poškodovale v starosti od 10 do 20 

let (35,48 %) ter od 21 do 30 let (32,26 %). Neaktivni posamezniki so se pogosteje 

poškodovali v starosti od 21 do 30 let (32,26  %) ter od 41 do 50 let (25,81 %). 

 

 

Graf 6.5: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na starost v času poškodbe 

 

Največ športno aktivnih (41,94 %) je poškodovanih od dve do devet let, sledijo jim tisti, ki so 

poškodovani od 10 do 19 let. Največ neaktivnih posameznikov (35,48 %) je poškodovanih od 

10 do 19 let, sledijo tisti, ki so poškodovani od 20 do 29 let (25,81 %). 
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Graf 6.6: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na čas, pretečen od 

poškodbe  

 

Športno aktivne osebe s paraplegijo so v povprečju stare 43,61 leta, neaktivne pa 52,90 leta. 

Starost v času poškodbe je pri športno aktivnih 27,39 leta, pri neaktivnih 34,71 leta. Čas, 

pretečen od poškodbe, je pri športnikih 16 let, pri nešportnikih 18,19 leta. 

 

 

 

Graf 6.7: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na starost, starost v času 

poškodbe in glede na čas, pretečen od poškodbe 
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6.1.2 Nivo poškodbe 

 

Najpogostejši nivo poškodbe je tako pri športno neaktivnih (70,97 %) kot pri aktivnih 

posameznikih (80,65 %) T2‒T12 (75,81 %), sledita L1‒L5 ter S1‒S5. 

 

 

Graf 6.8: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na nivo poškodbe 

 

6.1.3 Stan 

 

Tako med športniki kot med nešportniki je največ tistih, ki so poročeni, sledijo samski, ločeni 

in vdovci. Športno aktivni posamezniki so pogosteje poročeni (64,52 %) kot nešportniki 

(48,39 %). Med športno aktivnimi je manj ločenih (9,67 %) kot med neaktivnimi (22,58 %), 

odstotek samskih je pri obeh skupinah enak (25,81 %).  

 

Graf 6.9: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na stan 
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6.1.4 Kraj bivanja  

 

Posamezniki s paraplegijo najpogosteje živijo na vasi, nato v manjšem mestu, najmanj pa jih 

živi v večjem mestu oziroma velemestu. Neaktivni posamezniki v večini živijo na vasi   

(54,84 %), manj v manjših mestih (25,81 %), najmanj v velemestu (19,35 %). Športno aktivni 

najpogosteje živijo na vasi ali v manjšem mestu (38,71 %), manj pa v velemestu (22,58 %). 

 

 

Graf 6.10: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na kraj bivanja 

 

6.1.5 Prilagojenost bivališča in kraja bivanja  

 

V visokem odstotku imajo tako športno neaktivni (87,10 %) kot aktivni (90,32 %) 

posamezniki s paraplegijo bivališče, ki je prilagojeno njihovim potrebam, enako velja za 

prilagojenost kraja bivanja, ki je pri obeh merjenih skupinah prav tako v visokem odstotku 

(80,65 %). 

 

Graf 6.11: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na prilagojenost bivališča  
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Graf 6.12: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na prilagojenost kraja 

bivanja 

 

6.1.6 Izobrazba 

 

V celotnem vzorcu je največ tistih s srednješolsko izobrazbo, sledijo osnovnošolska, višja in 

visoka. Univerzitetno izobrazbo imajo trije športniki (9,67 %).  

 

 

Graf 6.13: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na izobrazbo 
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6.1.7 Zaposlitev 

 

V celotni populaciji je največ upokojenih, in to tako med športno neaktivnimi kot med 

aktivnimi. Športno aktivni so v višjem odstotku zaposleni tako za polni delovni čas (16,13 %) 

kot za krajši delovni čas (25,81 %). Nezaposlenost je večja pri neaktivnih posameznikih   

(9,67 %). En športnik (3,22 %) je bil v času merjenja še študent.  

 

 

Graf 6.14: Grafični prikaz strukture vzorca oseb s paraplegijo glede na zaposlitev 

 

6.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Vprašalnik je bil osebno razdeljen 140 osebam s paraplegijo. Zaradi premalo ustrezno 

izpolnjenih vprašalnikov, pridobljenih na območju Celja in Ljubljane, smo morali raziskavo 

razširiti še na območje Slovenj Gradca, Maribora, Kopra in Novega mesta. Tako smo v 

sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije in društvi za paraplegike (ljubljanske pokrajine, 

Koroške, severne Štajerske, jugozahodne Štajerske, Istre in Krasa ter Dolenjske, Bele krajine 

in Posavja) od 140 razdeljenih anket dobili 62 ustrezno izpolnjenih vprašalnikov, primernih za 

statistično obdelavo. 

 

Sodelujočim je bil namen raziskave predhodno predstavljen. Anketiranci so bili tudi 

predhodno povprašani o pripravljenosti za sodelovanje v raziskavi. Sodelovanje je bilo 

prostovoljno, vprašalnik anonimen.  
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6.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

 

Za potrebe kvantitativne raziskave se je uporabila tehnika anketiranja z vprašalnikom zaprtega 

tipa (priloga 1). Vprašalnik je bil razdeljen na dva dela.  

 

Prvi del je zajel stratifikacijske značilnosti udeležencev (spol, starost, starost v času poškodbe, 

čas, pretečen od poškodbe, nivo poškodbe, stan, bivališče, izobrazbo in zaposlitev), stopnjo 

ukvarjanja s športno dejavnostjo po poškodbi hrbtenjače, motive za ukvarjanje s športom ter 

vzroke za nešportni način življenja.  

 

Drugi del vprašalnika je vključeval osem področij, ki jih v raziskavah za merjenje kakovosti 

življenja navajajo Schalock, Verdugo idr. (2005). To so materialna blaginja, dobro fizično in 

emocionalno počutje, osebni razvoj, samoodločanje, medosebni odnosi, socialna vključenost 

in pravice. Ta področja kakovosti življenja so bila identificirana predvsem za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, toda ker se je med proučevanjem literature pokazalo, da so vsa 

zelo pomembna tudi za osebe s poškodbo hrbtenjače, je bil vprašalnik avtorsko sestavljen 

glede na potrebe raziskave. Podatki, zbrani v drugem delu vprašalnika, so dali subjektivno 

oceno zadovoljenosti potreb na omenjenih področjih. Vprašalnik je vseboval trditve s 

petstopenjsko lestvico Likertovega tipa.  

 

6.3.1 Merske karakteristike instrumentarija 

 

Merski instrumentarij smo predhodno preverili s pilotno študijo.  

 

Objektivnost anketiranja je bila zagotovljena z jasnimi navodili, objektivnost vrednotenja 

odgovorov pa z vprašanji zaprtega tipa in jasno opredeljenimi kategorijami pri ocenjevalnih 

lestvicah. 

 

Zanesljivost vprašalnika je bila izmerjena s Cronbachovim koeficientom alfa, ki znaša 0,959 

in nakazuje visoko stopnjo zanesljivosti za numerične spremenljivke vprašalnika. 

 

Diskriminativnost numeričnih spremenljivk je bila zagotovljena z dovolj veliko 

razpršenostjo odgovorov. 
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Vsebinsko veljavnost so neodvisno ocenili trije eksperti, ki poznajo področje posebnih 

potreb gibalno oviranih. Upoštevane so bile trditve, pri katerih je bila skladnost med 

ocenjevalci zadostna.  

 

Pri konstruktni veljavnosti smo preverjali, ali kompozitne spremenljivke merijo isti 

konstrukt. S faktorsko analizo smo ugotovili, da je tovrstna veljavnost ustrezna (priloga 2). 

 

6.4 SPREMENLJIVKE 

 

6.4.1 Kriterijske spremenljivke 

 

 športnorekreativen način življenja 

 športno neaktiven način življenja 

 

Posamezniki se statistično pomembno razlikujejo glede na status športnika oziroma 

nešportnika. Lahko zapišemo, da so se anketiranci v športnorekreativnem okviru zelo 

dosledno razvrstili kot športniki oziroma nešportniki. S spodnje slike je jasno razvidno, da so 

športniki tako telesno kot športno-gibalno bolj aktivni kot neaktivni posamezniki s 

paraplegijo. 

 

 

Graf 6.15: Aritmetične sredine za telesno in športno-gibalno aktivnost glede na status 
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Tabela 6.6: Test homogenosti varianc in test razlik med sredinami za spremenljivki telesna 

aktivnost in športno-gibalna aktivnost  

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike  

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

 Telesna aktivnost 3,693 0,059    12,465     0,001 0,172 

 Športno-gibalna aktivnost 0,325 0,571    99,636 0,000 0,624 

 

Razlika je pri obeh spremenljivkah statistično pomembna, še posebno pri športno-gibalni 

aktivnosti. Tudi velikost učinka je visoka pri razlikah obeh spremenljivk, posebno pri športno-

gibalni aktivnosti. 

 

Najpogostejše športne panoge, ki so jih omenjali športno aktivni posamezniki s paraplegijo, 

so: košarka, atletika, plavanje in namizni tenis. V tekmovalnem smislu prevladuje košarka.  

 

 

Graf 6.16: Aritmetične sredine za aktivnosti športno aktivnih oseb s paraplegijo 
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Tabela 6.7: Športne aktivnosti športno aktivnih oseb s paraplegijo glede na način ukvarjanja s 

športom 

 f % 

Atletika 

ni dejaven 20   64,5 % 

rekreativno   9   29,0 % 

tekmovalno   2     6,5 % 

Košarka 

ni dejaven 12   38,7 % 

rekreativno 10   32,3 % 

tekmovalno   9   29,0 % 

Kegljanje 

ni dejaven 20   64,5 % 

rekreativno 11   35,5 % 

tekmovalno   0     0,0 % 

Streljanje 

ni dejaven 26   83,9 % 

rekreativno   4   12,9 % 

tekmovalno   1     3,2 % 

Alpsko smučanje 

ni dejaven 26   83,9 % 

rekreativno   4   12,9 % 

tekmovalno   1     3,2 % 

Namizni tenis 

ni dejaven 23   74,2 % 

rekreativno   6   19,4 % 

tekmovalno   2     6,5 % 

Tenis 

ni dejaven 27   87,1 % 

rekreativno   3     9,7 % 

tekmovalno   1     3,2 % 

Plavanje 

ni dejaven 20   64,5 % 

rekreativno 11   35,5 % 

tekmovalno   0     0,0 % 

Ročno kolesarjenje 

ni dejaven 26   83,9 % 

rekreativno   5   16,1 % 

tekmovalno   0     0,0 % 

Rally 

ni dejaven 31 100,0 % 

rekreativno   0     0,0 % 

tekmovalno   0     0,0 % 
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 f % 

Biljard 

ni dejaven 24   77,4 % 

rekreativno   5   16,1 % 

tekmovalno   2     6,5 % 

Bowling 

ni dejaven 25   80,6 % 

rekreativno   6   19,4 % 

tekmovalno   0     0,0 % 

Curling 

ni dejaven 27   87,1 % 

rekreativno   1     3,2 % 

tekmovalno   3     9,7 % 

Potapljanje 

ni dejaven 29   93,5 % 

rekreativno   2     6,5 % 

tekmovalno   0     0,0 % 

Športni ribolov 

ni dejaven 25   80,6 % 

rekreativno   5   16,1 % 

tekmovalno   1     3,2 % 

Šah 

ni dejaven 27   87,1 % 

rekreativno   3     9,7 % 

tekmovalno   1     3,2 % 

Lokostrelstvo 

ni dejaven 30   96,8 % 

rekreativno   1     3,2 % 

tekmovalno   0     0,0 % 

Ples na vozičku 

ni dejaven 28   90,3 % 

rekreativno   3     9,7 % 

tekmovalno   0     0,0 % 
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6.4.2 Kontrolne spremenljivke  

 

 Spol 

 

Tabela 6.8: Prikaz kontrolne spremenljivke spol glede na status 

 

 STATUS Skupaj 

neaktiven športno aktiven 

  Spol 

 Moški 
 f 20 27 47 

 % 64,5 % 87,1 % 75,8 % 

 Ženski 
 f 11 4 15 

 % 35,5 % 12,9 % 24,2 % 

Skupaj 
 f 31 31 62 

 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Skupini sta izenačeni po spolni strukturi. Tako pri nešportnikih kot pri športnikih je žensk 

manj in moških več ( χ
2
 = 3,166; P = 0,075; V = 0,264; razlika ni statistično pomembna). 

 

 Starost v času raziskave, starost v času poškodbe in čas, pretečen od poškodbe  

 

Tabela 6.9: Prikaz kontrolnih spremenljivk starost v času raziskave, starost v času poškodbe 

in čas, pretečen od poškodbe glede na status 

 

 STATUS 

neaktiven športno aktiven Skupaj 

M SD M SD M SD 

Starost v času 

raziskave 
52,90 8,795 43,61 8,751 48,26 9,881 

Starost v času 

poškodbe 
34,71 13,141 27,39 11,310 31,05 12,707 

Čas, pretečen od 

poškodbe 
18,19 9,628 16,00 10,536 17,10 10,070 
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Tabela 6.10: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke starost v času raziskave, starost v času poškodbe in čas, pretečen od poškodbe 

glede na status 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike  

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

 Starost v času raziskave 0,025 0,875 17,381 0,000 0,225 

 Starost v času poškodbe 1,301 0,259  5,530 0,022 0,084 

 Čas, pretečen od poškodbe 0,593 0,444  0,732 0,396 0,012 

 

Vzorec oseb s paraplegijo je primerljiv glede na čas, pretečen od poškodbe. Odstopanja se 

kažejo pri spremenljivkah starost v času raziskave in starost v času poškodbe. Razlika glede 

na status oseb je statistično pomembna, velikost učinka pa je za starost v času raziskave 

visoka, za starost v času poškodbe pa srednja. 

 

 Nivo poškodbe 

 

Tabela 6.11: Prikaz kontrolne spremenljivke nivo poškodbe glede na status 

 

 STATUS Skupaj 

neaktiven športno aktiven 

N
iv

o
 p

o
šk

o
d
b
e 

 T2 – T12 
 f 22 25 47 

 % 71,0 % 80,6 % 75,8 % 

 L1 – L5 
 f 8 5 13 

 % 25,8 % 16,1 % 21,0 % 

 S1 – S5 
 f 1 1 2 

 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 

Skupaj 
 f 31 31 62 

 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Skupini sta primerljivi glede na nivo poškodbe (χ
2
 = 0,890; P = 0,641; V = 0,119; razlika ni 

statistično pomembna). Tako pri nešportnikih kot pri športnikih je najpogostejši nivo 

poškodbe v predelu od T2 do T12, sledita predela od L1do L5 ter od S1 do S5. 

 

 Stan 

 

Tabela 6.12: Prikaz kontrolne spremenljivke stan glede na status 

 

 STATUS Skupaj 

neaktiven športno aktiven 

S
ta

n
 

  Poročen/ v partnerski zvezi 
 f 15 20 35 

 % 48,4 % 64,5 % 56,5 % 

Ločen 
 f 7 3 10 

 % 22,6 % 9,7 % 16,1 % 

Vdovec 
 f 1 0 1 

 % 3,2 % 0,0 % 1,6 % 

Samski 
 f 8 8 16 

 % 25,8 % 25,8 % 25,8 % 

Skupaj 
 f 31 31 62 

 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Skupini sta primerljivi glede na spremenljivko stan. Pri obeh je največ poročenih, sledijo 

samski, ločeni in vdovci (χ
2
 = 3,749; P = 0,290; V = 0,231; razlika ni statistično pomembna). 
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 Izobrazba 

 

Tabela 6.13: Prikaz kontrolne spremenljivke izobrazba glede na status 

 

 STATUS Skupaj 

neaktiven športno aktiven 

Iz
o
b
ra

zb
a 

 Osnovna šola 
 f 8 6 14 

 % 25,8 % 19,4 % 22,6 % 

 Srednja šola 
 f 17 16 33 

 % 54,8 % 51,6 % 53,2 % 

 Višja 
 f 5 3 8 

 % 16,1 % 9,7 % 12,9 % 

 Visoka 
 f 1 3 4 

 % 3,2 % 9,7 % 6,5 % 

 Univerzitetna 
 f 0 3 3 

 % 0,0 % 9,7 % 4,8 % 

Skupaj 
 f 31 31 62 

 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Skupini sta primerljivi, saj razlika ni statistično pomembna (χ
2
 = 6,028; P = 0,197; V = 

0,279). V obeh skupinah je izobrazba pri večini srednješolska, sledi ji osnovnošolska. 
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 Zaposlitev 

 

Tabela 6.14: Prikaz kontrolne spremenljivke zaposlitev glede na status 

 

 STATUS Skupaj 

neaktiven športno aktiven 

Z
ap

o
sl

it
ev

 

 Zaposlen za polni delovni čas 
 f 2 5 7 

 % 6,5 % 16,1 % 11,3 % 

 Zaposlen za krajši delovni čas 
 f 3 8 11 

 % 9,7 % 25,8 % 17,7 % 

 Nezaposlen 
 f 3 1 4 

 % 9,7 % 3,2 % 6,5 % 

 Upokojen 
 f 23 16 39 

 % 74,2 % 51,6 % 62,9 % 

 Dijak/študent 
 f 0 1 1 

 % 0,0 % 3,2 % 1,6 % 

Skupaj 
 f 31 31 62 

 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Večina posameznikov je upokojenih. Skupini sta primerljivi, saj razlika ni statistično 

pomembna (χ
2
 = 7,383; P = 0,117; V = 0,332). 
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6.4.3 Eksperimentalne spremenljivke 

 

Tabela 6.15: Pregled eksperimentalnih spremenljivk 

 

 PODROČJA SPREMENLJIVKE VSEBINA  

SPREMENLJIVK  

1 

M
A

T
E

R
IA

L
N

A
 

B
L

A
G

IN
J
A

 

Zadovoljstvo s plačilom Finančno stanje (dohodki, dajatve) 

2 Zmožnost finančne skrbi 

zase ali za družino 

Zaposlitev (delo, status) 

3 Sposobnost za delo Občutek sposobnosti za delo 

4 Ovire – zaposlitev Ovire za zaposlitev zaradi sekundarnih 

posledic 

5 

D
O

B
R

O
 F

IZ
IČ

N
O

 

P
O

Č
U

T
J
E

 

Zdravje Zdravje (delovanje, simptomi, 

sposobnost), zdravstvena oskrba 

6 Ovire – dnevna opravila Ovire za vsakodnevna opravila zaradi 

sekundarnih posledic 

7 Kapacitete – dnevna 

opravila 

Vsakodnevne dejavnosti (spretnost, skrb 

zase, mobilnost) 

8 Prostočasne aktivnosti Način preživljanja prostega časa 

(rekreacija, hobiji) 

9 

O
S

E
B

N
I 

R
A

Z
V

O
J
 

Izobraževanje  Želja po izobraževanju (dosežki, status) 

10 Ovire – izobraževanje Ovire za izobraževanje zaradi sekundarnih 

posledic 

11 Koncentracija Zmožnost koncentracije pri učenju, delu 

12 Premagovanje ovir Način premagovanja ovir 

13 Osebna usposobljenost Zadovoljstvo z osebno usposobljenostjo 

(kognitivno, socialno, praktično) 

14 Uspeh Doživljanje uspešnosti (uspeh, dosežki v 

življenju) 

15 Produktivnost  Doživljanje produktivnosti v življenju 
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 PODROČJA SPREMENLJIVKE VSEBINA  

SPREMENLJIVK  

16 
D

O
B

R
O

 E
M

O
C

IO
N

A
L

N
O

 

P
O

Č
U

T
J
E

 

Zadovoljstvo z 

življenjem 

Doživljanje zadovoljstva (užitek, 

razpoloženje), zmanjšanje stresa 

(predvidljivost in nadzor) 

17 Optimizem, upanje, 

realnost 

Pozitivno sprejemanje življenja 

18 Smisel življenja Življenje, ki je vredno, smiselno 

19 Sprejemanje sebe Samopodoba (identiteta, samovrednotenje, 

dobro mnenje o sebi) 

20 

S
A

M
O

O
D

L
O

Č
A

N
J
E

 

Počasen napredek Sprejemanje počasnega napredka 

21 Vera Iskanje pomoči, miru, gotovosti v veri v 

Boga 

22 Varnost Občutek varnosti 

23 Samostojnost  Zmožnost samostojnega  upravljanja 

novega načina življenja 

24 Osebna kontrola Občutek osebne kontrole, avtonomije 

(neodvisnost) 

25 Upoštevanje  odločitev,  

vrednot 

Upoštevanje posameznikovih ciljev in 

osebnih vrednot (želja, pričakovanj, 

mnenj) 

26 Osebne izbire Možnost samostojnih izbir (kam bodo šli, s 

kom, poraba denarja ipd.) 

27 Samostojno odločanje  Odločanje drugih o posameznikovem 

življenju 

28 

M
E

D
O

S
E

B
N

I 
O

D
N

O
S

I 

Razumevanje s prijatelji Interakcije (socialna omrežja, socialni 

stiki) – sproščeni, pozitivni odnosi s 

prijatelji, sostanovalci, sosedi, znanci 

29 Prosti čas s prijatelji Preživljanje prostega časa s prijatelji, 

sosedi, soigralci 

30 Razumevanje z družino Razumevajoči, intimni, prijateljski odnosi 

z družinskimi člani 
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 PODROČJA SPREMENLJIVKE VSEBINA  

SPREMENLJIVK  

31 
M

E
D

O
S

E
B

N
I 

 

O
D

N
O

S
I 

Prosti čas z družino Preživljanje prostega časa z družinskimi 

člani 

32 Oskrba in podpora v 

družini 

Podpora (čustvena, fizična, finančna, 

povratne informacije) 

33 

S
O

C
IA

L
N

A
 

V
K

L
J
U

Č
E

N
O

S
T

 

Aktivnosti v družini Aktivno vključevanje v dejavnosti v okviru 

družine 

34 Aktivnost v kraju 

bivanja 

Povezovanje in sodelovanje v kraju bivanja 

35 Občutek pomembnosti Občutek pomembnosti v skupnosti, kjer 

živi 

36 Vloga v skupnosti Vloga v skupnosti (kot sodelavec, 

prostovoljec ipd.) 

37 Pomoč in podpora 

(družba)
27

 

Možnost socialne opore (podporne mreže, 

pomoč) 

38 Dostopnost in podpora 

(zdr)
28

 

Zadovoljstvo z dostopnostjo, podporo in 

pomočjo zdravstvenih storitev 

39 

P
R

A
V

IC
E

 

 

Enakost Doživljanje in uveljavljanje pravic do 

enakosti in nediskriminacije 

40 Zasebnost Možnost zasebnosti, umika 

41 Dostojanstvo Doživljanje dostojanstva 

42 Okoljske ovire Dostopnost, odstranjevanje okoljskih ovir 

43 Pravočasnost procesov Pravnost – doživljanje pravočasnosti 

sodnih, zdravstvenih in drugih procesov 

 

Iz posameznih spremenljivk na določenem področju kakovosti življenja smo izpeljali tudi 

kompozitne spremenljivke. 

 

 

 

                                                           
27

 Družbene podporne službe. 
28

 Zdravstvene storitve. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Polona Jevšnik; magistrsko delo 

 

75 
 

6.4.4 Vrednotenje spremenljivk 

 

Anketiranci so v uvodnem delu vprašalnika navedli, ali je njihov način življenja športno 

aktiven ali neaktiven, spol, starost, starost v času poškodbe, čas, pretečen od poškodbe, nivo 

poškodbe, stan, bivališče, izobrazbo in zaposlitev, status športnika, stopnjo ukvarjanja s 

športno dejavnostjo po poškodbi hrbtenjače, motive za ukvarjanje s športom ter vzroke za 

nešportni način življenja.  

 

V drugem delu vprašalnika so za eksperimentalne spremenljivke izbrali enega izmed 

ponujenih odgovorov na Likertovi lestvici s petimi stopnjami. Odgovori od 1 do 5 označujejo 

stopnjo zadovoljstva (42 odgovorov) ter pogostost doživljanja stvari, po katerih smo 

spraševali (štirje odgovori), kjer višja ocena pomeni višje zadovoljstvo oziroma pogostejše 

doživljanje. 

 

6.5 METODE OBDELAVE PODATKOV 

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS 20.0. Naredili smo osnovno deskriptivno 

statistiko numeričnih (mere srednje vrednosti in mere razpršenosti) in opisnih spremenljivk (f, 

F%). Dobljeni rezultati so predstavljeni grafično ali tabelarično.  

 

Uporabili smo Levenov test za preverjanje homogenosti varianc, normalnost porazdelitve pa 

izračunali s Kolmogorov-Smirnov testom.  

 

Za testiranje razlik za odvisne vzorce (od H1 do H9) smo uporabili F-preizkus. Glede na 

stopnjo značilnosti smo postavljene hipoteze o razlikah med aritmetičnima sredinama sprejeli 

ali zavrnili. Hipoteze smo preverjali na stopnji 0,05. Kot mero velikosti učinka smo izračunali 

eta kvadrat (η
2
). 

 

Pri nehomogenih variancah smo uporabili Welchevo aproksimativno metodo F-testa. Za 

neodvisne vzorce (pri H10 in H11) smo uporabili Hi-kvadrat, pri neustreznih pričakovanih 

frekvencah pa Kullbackov test. Kot mero velikosti učinka smo izračunali Cramerjev 

koeficient kontingence (V). 
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Z diskriminativno analizo smo predstavili funkcijo, ki pomembno razloči subjektivno zaznano 

kakovost življenja športno aktivnih in neaktivnih oseb s paraplegijo. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1 Na področju materialne blaginje obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

 

Tabela 7.16: Opisna statistika za spremenljivke zadovoljstvo s plačilom, zmožnost finančne 

skrbi zase ali za družino, sposobnost za delo in ovire – zaposlitev glede na status oseb s 

paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Zadovoljstvo s plačilom športno neaktiven 2,29 0,86 

športno aktiven 3,00 1,00 

Zmožnost finančne skrbi zase ali za 

družino 

športno neaktiven 2,42 ,85 

športno aktiven 3,55 1,09 

Ovire – zaposlitev 
športno neaktiven 2,39 1,09 

športno aktiven 2,81 1,30 

Sposobnost za delo 
športno neaktiven 2,13 1,12 

športno aktiven 3,26 1,53 

 

Tabela 7.17: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke zadovoljstvo s plačilom, zmožnost finančne skrbi zase ali za družino, 

sposobnost za delo in ovire – zaposlitev glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike  

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Zadovoljstvo s  

plačilom 
0,030 0,863   8,941 0,004 0,130 

Zmožnost finančne  

skrbi zase ali za družino 
3,725 0,058 20,716 0,000 0,257 

Ovire – zaposlitev 1,740 0,192   1,897 0,173 0,031 

Sposobnost za delo 3,289 0,075 11,036 0,002 0,155 
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Razlika je statistično pomembna pri spremenljivkah zadovoljstvo s plačilom, zmožnost 

finančne skrbi zase ali za družno in sposobnost za delo. Pri spremenljivki zadovoljstvo s 

plačilom je velikost učinka srednja, pri spremenljivkah zmožnost finančne skrbi zase ali za 

družno ter sposobnost za delo pa visoka. Hipoteza 1 je v glavnem potrjena, izjema je 

spremenljivka ovire – zaposlitev, ki hipoteze 1 ne potrjuje. 

 

Ugotovili smo, da je zaposlenih več športno aktivnih posameznikov s paraplegijo kakor 

nešportnikov (tako za polni kot za krajši delovni čas), imajo pa tudi višje ocene za 

zadovoljstvo s plačilom, sposobnost za delo ter za zmožnost finančne skrbi zase ali za družino. 

Težave zaradi poškodbe ovirajo pri iskanju zaposlitve oziroma pri opravljanju dela (če ga 

imajo ali bi ga imeli) tako športnike kot nešportnike, toda ocene so višje pri športno aktivnih, 

kar pomeni, da jih invalidnost pri tem vseeno manj ovira kot športno neaktivne posameznike s 

paraplegijo.  

 

Rezultate analize na področju materialne blaginje potrjujejo tudi raziskave v literaturi. Čeprav 

je zaposlovanje ljudi s poškodbo hrbtenjače na splošno nizko, je dokazano, da so večje 

možnosti za obdržanje zaposlitve, pridobitev novega delovnega mesta ali izobraževanje za 

nov poklic povezane tudi s športnim udejstvovanjem (Wu in Williams, 2001). Fizična 

aktivnost namreč pripomore k hitrejšemu obnavljanju izgubljenih moči in spretnosti, k 

boljšim finomotoričnim/ročnim spretnostim, k večji mobilnosti, manj sekundarnim 

posledicam ter zdravstvenim težavam po poškodbi in k manjši utrujenosti. To pa so 

pomembni dejavniki, ki omogočajo večjo zaposljivost (Meade, Forchheimer idr., 2011).   

 

Tudi druge pozitivne posledice športnega udejstvovanja (nadzor in ublažitev sekundarnih 

posledic poškodbe, večja funkcionalna neodvisnost, hitrejše obnavljanje, pridobivanje in 

ohranjanje izgubljenih moči, psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti ter splošne telesne 

pripravljenosti, boljši psihični status oseb, večja samostojnost in občutek lastne vrednosti in 

učinkovitosti, boljši osebni nadzor in druge, opisane v teoretičnem delu) olajšajo človeku s 

poškodbo hrbtenjače vračanje na delovno mesto ali pa pripomorejo k novi zaposlitvi, saj se s 

športno aktivnostjo povečujejo splošna delovna sposobnost, zmožnost in uspešnost 

(Dallmeijer idr., 1996, v Levins idr., 2004). Če je poleg tega posameznik zadovoljen s 

plačilom in delom, ki ga opravlja, se veča njegovo notranje zadovoljstvo, s tem pa tudi 

kakovost življenja. O tem so pisali tudi Hou idr. (2013), Krause (2003), Meade, Lewis idr. 

(2004), Meade, Forchheimer idr. (2011) ter  Krause in Ricks (2012). 
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H2 Na področju dobrega fizičnega počutja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

 

Tabela 7.18: Opisna statistika za spremenljivke zdravje, ovire – dnevna opravila, kapacitete- 

dnevna opravila in prostočasne aktivnosti glede na status oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Zdravje 
 športno neaktiven 2,81 0,79 

 športno aktiven 3,77 0,67 

Ovire – dnevna opravila 
 športno neaktiven 2,65 0,92 

 športno aktiven 3,06 1,000 

Kapacitete – dnevna opravila 
 športno neaktiven 2,65 0,88 

 športno aktiven 3,74 0,51 

Prostočasne aktivnosti 
 športno neaktiven 2,48 0,96 

 športno aktiven 4,06 0,73 

 

Tabela 7.19: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke zdravje, ovire – dnevna opravila, kapacitete – dnevna opravila in prostočasne 

aktivnosti glede na status oseb s paraplegijo 

 

  Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Zdravje    0,495 0,484 27,000 0,000 0,310 

Ovire – dnevna opravila     0,000 0,987   2,975 0,090 0,047 

Kapacitete – dnevna opravila   10,045 0,002 36,050 0,000 0,375 

Prostočasne aktivnosti    3,695 0,059 53,277 0,000 0,470 

 

Razlika je statistično pomembna pri spremenljivkah zdravje, kapacitete – dnevna opravila in 

prostočasne aktivnosti. Hipoteza 2 je v glavnem potrjena, izjema je spremenljivka ovire – 

dnevna opravila, ki hipoteze 2 ne potrjuje, vendar se tendenca kaže v prid športno aktivnim 

osebam s paraplegijo. 
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Športno aktivni posamezniki v nasprotju z nešportniki više ocenjujejo zadovoljstvo z 

zdravjem, zdravstvenim stanjem, kapacitetami za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti, 

največja razlika pa se pokaže pri prostočasnih aktivnostih oziroma sprostitvi, za katero si 

veliko pogosteje vzamejo čas. 

 

Vzdrževanje zdravja in dobrega zdravstvenega stanja je ena pomembnejših tem, na katero so 

poleg posameznikov, ki so doživeli poškodbo, pozorni vsi, ki delajo in živijo z njimi. 

Poškodbo namreč spremljajo zapletene sekundarne zdravstvene težave, kot so bolečina, 

urološki problemi, težave s črevesjem, utrujenost, šibkost, izguba spomina, preležanine, 

spastičnost, spolna disfunkcija, spremenjena mišično-skeletna stanja in stanja na koži, srčno-

žilne bolezni, respiratorno delovanje, regulacija pritiska in druge, vse pa lahko zelo negativno 

vplivajo na kakovost življenja.  

 

Ponovno načrtovano in primerno ukvarjanje s športom in rekreacijo pripomore k 

preprečevanju oziroma zmanjševanju večjih sekundarnih zdravstvenih zapletov po poškodbi 

in potrebe po daljši ali ponovni hospitalizaciji (DeJong idr., 2013). Z obnavljanjem, 

pridobivanjem in ohranjanjem izgubljenih moči in splošne telesne pripravljenosti se namreč 

krepi imunski sistem, bolečine so manjše (Nasuti in Temple, 2010; Sherman idr., 2012), 

izboljšujejo se tudi srčno-pljučne sposobnosti ter srčno-žilni sistem (Nash idr., 2007; Moreno 

idr., 2012). 

 

Športno aktivne osebe s paraplegijo v naši nalogi več časa namenijo tudi sprostitvi in 

prostočasnim aktivnostim, kot so različni hobiji in rekreacija. Verjetno so pozitivne izkušnje 

ter občutek ugodja, sprostitev telesa in duha tisto, kar pripomore k večji notranji motiviranosti 

za pogostejše (ali redno) vključevanje teh aktivnosti v dnevni urnik oseb, kar so omenjali tudi  

Latimer idr. (2006). 

 

Ovire, ki se po poškodbi hrbtenjače kažejo pri opravljanju vsakodnevnih opravil, so del 

stvarnosti. Podobno jih doživljajo vsi anketiranci. Vendar se tendenca nagiba v prid športno 

aktivnim, kar pomeni, da njih težave, povezane s poškodbo, vseeno manj ovirajo pri dnevnih 

opravilih kot neaktivne posameznike s paraplegijo, kar lahko povezujemo z že omenjenimi 

pozitivnimi učinki športnega udejstvovanja.  
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H3 Na področju osebnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno 

zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

 

Tabela 7.20: Opisna statistika za spremenljivke izobraževanje, ovire – izobraževanje, 

koncentracija, premagovanje ovir, osebna usposobljenost, uspeh in produktivnost glede na 

status oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Izobraževanje 
športno neaktiven 2,77 1,06 

športno aktiven 3,52 0,96 

Ovire – izobraževanje 
športno neaktiven 2,77 1,02 

športno aktiven 3,35 1,05 

Koncentracija 
športno neaktiven 3,06 0,73 

športno aktiven 3,81 0,83 

Premagovanje ovir 
športno neaktiven 3,00 0,73 

športno aktiven 4,10 0,83 

Osebna usposobljenost 
športno neaktiven 2,90 0,65 

športno aktiven 3,81 0,83 

Uspeh 
športno neaktiven 3,16 0,93 

športno aktiven 3,81 0,48 

Produktivnost 
športno neaktiven 2,84 0,86 

športno aktiven 3,97 0,61 

 

Tabela 7.21: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke izobraževanje, ovire – izobraževanje, koncentracija, premagovanje ovir, 

osebna usposobljenost, uspeh in produktivnost glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost učinka 

F P F P η
2
 

Izobraževanje    0,800 0,375   8,370 0,005 0,122 

Ovire – izobraževanje   0,079 0,779   4,860 0,031 0,075 

Koncentracija   2,673 0,107 13,946 0,000 0,189 

Premagovanje ovir   0,923 0,341 30,475 0,000 0,337 

Osebna usposobljenost   3,811 0,056 22,615 0,000 0,274 

Uspeh 15,732 0,000 11,719 0,001 0,163 

Produktivnost   3,543 0,065 35,749 0,000 0,373 
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Razlika je statistično pomembna pri vseh navedenih spremenljivkah. Pri spremenljivkah 

izobraževanje, ovire – izobraževanje je velikost učinka srednja, pri preostalih pa visoka. 

Hipoteza 3 je popolnoma potrjena. 

 

Doživljanje uspešnosti in produktivnosti, vera v uspešno premagovanje ovir, zmožnost 

sprejemanja neuspeha, zadovoljstvo z osebno usposobljenostjo za življenje, učenje, odnose, 

zmožnost koncentracije, zadovoljstvo z uspehi na različnih področjih, želja po pridobivanju 

novega znanja, veščin, spretnosti ter doživljanje, da posameznike posledice poškodbe manj 

ovirajo pri usvajanju novega znanja in veščin, so spremenljivke, v katerih se v naši nalogi 

statistično pomembno razlikujejo športniki od nešportnikov.  

 

Odgovor na vprašanje, zakaj so razlike v prid športno aktivnim osebam s paraplegijo, lahko 

najdemo v ugotovitvah avtorjev, ki so pri osebah s paraplegijo proučevali učinke ukvarjanja s 

športom na področju osebnega razvoja (osebnostna rast, razvoj posameznika).  

 

Lahko povzamemo, da človek s poškodbo hrbtenjače, ki verjame, da ima kljub poškodbi 

dobre možnosti za dosego želenih ciljev, da lahko polno izkoristi preostale sposobnosti, in si 

ne dovoli obupati, s tem pozitivnim pogledom pripomore k večjemu zadovoljstvu v življenju 

in posledično k njegovi večji kakovosti (Westgren in Levi, 1998). Pozitivni učinki športnega 

udejstvovanja, kot so večje zaupanje vase in v lastne sposobnosti, povečana aktivnost duha, 

tekmovalnost in odločnost, pozitivno vplivajo na posameznikovo zaznavanje in počutje ter 

dvignejo samozavest, kar omenjajo že avtorji Muraki idr. (2000) in Latimer idr. (2006).  

 

Tudi Kennedy, Taylor idr. (2006) so pri športno aktivnih posameznikih s paraplegijo opazili 

izrazito povečano splošno samoučinkovitost, Stephens idr. (2012) pa tudi višje 

samovrednotenje glede fizičnih sposobnosti. To vpliva na večjo čustveno stabilnost, 

psihološko prilagoditev in občutek neodvisnosti. Zmerna, redna in vztrajna vadba spodbuja 

tudi nenehno željo po merjenju sil, znanja in sposobnosti z drugimi in s samim seboj (Berčič, 

2007). 
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H4 Na področju dobrega emocionalnega počutja obstajajo statistično pomembne razlike 

v subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

 

Tabela 7.22: Opisna statistika za spremenljivke zadovoljstvo z življenjem, optimizem, upanje, 

realnost, smisel življenja, sprejemanje sebe, počasen napredek, vera in varnost glede na status 

oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Zadovoljstvo z življenjem 
športno neaktiven 3,39 0,80 

športno aktiven 4,10 0,65 

Optimizem, upanje, realnost 
športno neaktiven 2,90 0,75 

športno aktiven 4,00 0,86 

Smisel življenja 
športno neaktiven 3,00 0,86 

športno aktiven 4,19 0,83 

Sprejemanje sebe 
športno neaktiven 3,13 1,02 

športno aktiven 4,00 0,82 

Počasen napredek 
športno neaktiven 2,90 0,70 

športno aktiven 3,84 0,90 

Vera 
športno neaktiven 2,39 1,38 

športno aktiven 2,45 1,46 

Varnost 
športno neaktiven 2,97 0,95 

športno aktiven 3,77 0,92 

 

Tabela 7.23: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke zadovoljstvo z življenjem, optimizem, upanje, realnost, smisel življenja, 

sprejemanje sebe, počasen napredek, vera in varnost glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Zadovoljstvo z življenjem 5,632 0,021 14,608 0,000 0,196 

Optimizem, upanje,  

realnost 
0,714 0,402 28,900 0,000 0,325 

Smisel življenja 0,468 0,496 30,926 0,000 0,340 

Sprejemanje sebe 0,639 0,427 13,703 0,000 0,186 

Počasen napredek 6,100 0,016 20,920 0,000 0,259 

Vera 0,784 0,379   0,032 0,859 0,001 

Varnost 0,001 0,979 11,546 0,001 0,161 
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Razlika je statistično pomembna pri vseh navedenih spremenljivkah, razen pri veri. Pri vseh 

spremenljivkah, kjer je razlika statistično pomembna, je velikost učinka visoka. Hipoteza 4 je 

v glavnem potrjena, izjema je spremenljivka vera, ki je ne potrjuje. 

 

Zadovoljstvo z življenjem, gojenje optimizma, upanja in realne slike o prihodnosti, 

doživljanje, da je smiselno in vredno živeti, sprejemanje telesnega videza in sebe kot 

edinstvene osebnosti, sprejemanje počasnega napredka ter občutek varnosti so spremenljivke, 

ki pomembno, z visoko velikostjo učinka, ločujejo športno aktivne osebe s paraplegijo od 

neaktivnih. Spremenljivka vera, ki je bila mišljena kot iskanje tolažbe, opore, zavetja v veri, 

se je pri iskanju razlik med športno aktivnimi in neaktivnimi posamezniki izkazala za 

statistično nepomembno, iz česar bi lahko sklenili, da športno udejstvovanje ne vpliva na 

izbiro biti veren ali neveren. 

 

Raziskave podpirajo dobljene rezultate. Pozitivni učinki športne vadbe na zdravje, telesno 

prilagodljivost in psihično počutje ljudi s poškodbo hrbtenjače so povezani z boljšim 

duševnim stanjem (pospešeno tvorjenje endorfinov (Tomori, 2000), višja raven 

nevrotransmiterjev, kot so serotonin, noradrenalin in dopamin, ki pomagajo uravnavati 

emocije (Vidmar, 2008)), kar se kaže v večji aktivnosti, energičnosti in živahnosti (Muraki 

idr., 2000). Aktivni posamezniki kažejo tudi nižjo stopnjo anksioznosti in depresivnosti ter 

višjo stopnjo ekstravertiranosti (Gioia idr., 2006), izrazito povečano zadovoljstvo, povečano 

motivacijo za sodelovanje v športnih aktivnostih (Kennedy, Taylor idr., 2006), veselje in 

večjo čustveno sproščenost (Košiček, 2003).   

 

Nižja stopnja anksioznosti in depresivnosti ter višja stopnja ekstravertiranosti so povezane 

tudi z bolj pozitivnim sprejemanjem novega stanja (sprejemanje sebe, humor), manj pogostim 

zanikanjem in izogibanjem, s pozitivnimi emocijami, z večjim zaupanjem vase (Martz idr., 

2005; van Leeuwen idr., 2012) ter z notranjim lokusom kontrole nad življenjem 

(Whiteneckidr., 1999; Middleton idr., 2007; van Leeuwen idr., 2012). 

 

Verjeti, da je življenje po poškodbi smiselno kljub drastični spremembi na vseh področjih, ob 

vseh težavah ohranjati optimizem, sprejeti počasen napredek, doživljati zadovoljstvo v 

življenju, sprejeti svojo spremenjeni telesni videz ter imeti občutek varnosti in predvidljivosti, 

je za posameznika s poškodbo hrbtenjače velik izziv.  
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Za fizične posledice poškodbe hrbtenjače namreč obstajajo zelo natančna medicinska razlaga 

in tudi ukrepi, težje pa je razložiti in razumeti naravo nevidnih poškodb, ki posameznika 

prizadenejo ob zlomljenem notranjem svetu. Lahko bi rekli, da se v čustvenem svetu zgodi 

prelom ali preobrat. Ob izgubi fizičnih funkcij in nujnosti reorganiziranja življenja s telesom, 

ki se ne odziva več tako, kot se je nekoč, potrebuje človek ogromno moči in zmožnosti za 

prilagoditev na nove okoliščine in za ponovno učenje. Posameznik z »novim« telesom, ki je 

vir nestabilnosti in nevarnosti, lahko s pomočjo in podporo drugih ter tudi z zmerno, redno in 

prilagojeno športnorekreativno vadbo znova pridobiva občutek fizične varnosti in 

emocionalne stabilnosti (Lord, 2010). To se gotovo ne zgodi tako hitro in lahko traja dalj 

časa, toda zmaga le tisti, ki upa, se bori in vztraja. 
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H5 Na področju samoodločanja obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno 

zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

 

Tabela 7.24: Opisna statistika za spremenljivke samostojnost, osebna kontrola, upoštevanje 

odločitev, vrednot, osebne izbire in samostojno odločanje glede na status oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Samostojnost 
športno neaktiven 2,90 0,75 

športno aktiven 4,26 0,73 

Osebna kontrola 
športno neaktiven 2,68 0,79 

športno aktiven 3,84 0,74 

Upoštevanje odločitev, vrednot 
športno neaktiven 2,68 0,65 

športno aktiven 3,48 0,57 

Osebne izbire 
športno neaktiven 2,97 0,88 

športno aktiven 4,10 0,83 

Samostojno odločanje 
športno neaktiven 3,55 1,18 

športno aktiven 4,42 0,77 

 

Tabela 7.25: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke samostojnost, osebna kontrola, upoštevanje odločitev, vrednot, osebne izbire in 

samostojno odločanje glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Samostojnost  1,417 0,239 52,292 0,000 0,466 

Osebna kontrola 1,277 0,263 35,867 0,000 0,374 

Upoštevanje odločitev,  

vrednot 
0,043 0,836 26,862 0,000 0,309 

Osebne izbire 0,286 0,595 27,142 0,000 0,311 

Samostojno odločanje  7,375 0,009 11,912 0,001 0,166 
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Razlika je statistično pomembna pri vseh navedenih spremenljivkah. Pri vseh je tudi velikost 

učinka visoka. Hipoteza 5 je popolnoma potrjena. 

 

Iz rezultatov analize lahko razberemo, da sta spremenljivki, v katerih se obe skupini najbolj 

razlikujeta, samostojnost in osebna kontrola, sledijo osebne izbire in upoštevanje odločitev, 

vrednot ter nazadnje samostojno odločanje. 

 

Lahko povzamemo, da športno aktivni posamezniki v primerjavi z nešportniki bolj 

samostojno upravljajo nov način življenja, imajo boljši občutek osebne kontrole nad 

različnimi situacijami v vsakodnevnem življenju ter doživljajo, da so njihove odločitve, 

vrednote, mnenja, želje in pričakovanja precej upoštevane. Imajo tudi dovolj priložnosti za 

samostojne izbire (kaj bodo počeli, kam bodo šli, s kom se bodo družili ipd.), drugi ljudje pa 

malo ali sploh ne odločajo o njihovem življenju in delu.  

 

Izsledki raziskav iz preteklosti so podobni. Pozitivni učinki ukvarjanja s športnorekreativnimi 

dejavnostmi po poškodbi hrbtenjače na telesno raven pripomorejo k hitrejšemu razvoju, 

večanju in krepitvi preostalih psihomotoričnih sposobnosti in moči (Hicks, Martin idr., 2003; 

Harness idr., 2008). S tem se večajo funkcionalna neodvisnost (Sweet, 2013), občutek 

samostojnosti, občutek lastne vrednosti in učinkovitosti ter osebni nadzor nad življenjem 

(Martin Ginis, Jetha idr. 2010).  

 

Na splošno športnorekreativne posameznike odlikujejo večja vitalnost, energičnost, 

razpoložljivost in prilagodljivost (Sila, 2007). Pasivno soočanje s posledicami poškodbe 

hrbtenjače (mentalna in vedenjska pasivnost, izogibanje realnosti, občutek nemoči) ter 

predvsem zunanji lokus kontrole (občutek nemoči, prepričanje, da večinoma drugi odločajo o 

posameznikovem življenju) pa sta povezana z manjšim zadovoljstvom z življenjem in s 

slabšim psihičnim počutjem za pozitivno soočanje s poškodbo (van Leeuwen idr., 2012). 

Obup, slabši nadzor nad lastnim življenjem, delom, izbirami ter manjši občutek osebne 

kontrole in samostojnosti so povezani z negativnim zaznavanjem lastnih sposobnosti in s 

slabšim socialnim funkcioniranjem (Crisp, 1999, v Gething idr., 2006; Westgren in Levi, 

1998). Taka negativna stanja ob soočanju z invalidnostjo povečujejo tudi tveganje za 

samomorilnost (Dijkers, 2005).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Polona Jevšnik; magistrsko delo 

 

88 
 

Upoštevanje odločitev in samostojno odločanje sta precej povezani tudi s pozitivnimi 

medosebnimi odnosi v okviru družine ali skupnosti, kjer posameznik živi in kjer po poškodbi 

doživlja, da je zanj primerno poskrbljeno, da ga družinski člani oziroma njegovi najbližji 

podpirajo, upoštevajo in tudi spodbujajo k večji samostojnosti, osebni kontroli in samostojnim 

izbiram (Whiteneck idr., 2004). 
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H6 Na področju medosebnih odnosov obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

 

Tabela 7.26: Opisna statistika za spremenljivke razumevanje s prijatelji, prosti čas s prijatelji, 

razumevanje z družino, prosti čas z družino ter oskrba in podpora v družini glede na status 

oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Razumevanje s prijatelji 
športno neaktiven 3,74 0,82 

športno aktiven 4,26 0,73 

Prosti čas s prijatelji 
športno neaktiven 2,97 0,80 

športno aktiven 4,06 0,57 

Razumevanje z družino 
športno neaktiven 3,48 0,96 

športno aktiven 4,13 0,85 

Prosti čas z družino 
športno neaktiven 3,61 1,05 

športno aktiven 4,26 0,63 

Oskrba in podpora v družini 
športno neaktiven 3,55 0,93 

športno aktiven 4,23 0,85 

 

Tabela 7.27: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke razumevanje s prijatelji, prosti čas s prijatelji, razumevanje z družino, prosti 

čas z družino ter oskrba in podpora v družini glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Razumevanje s prijatelji 0,016 0,900   6,906 0,011 0,103 

Prosti čas s prijatelji 2,477 0,121 38,792 0,000 0,393 

Razumevanje z družino 0,769 0,384   7,864 0,007 0,116 

Prosti čas z družino 5,158 0,027   8,547 0,005 0,125 

Oskrba in podpora v družini 0,190 0,665   9,062 0,004 0,131 
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Pri vseh spremenljivkah na področju medosebnih odnosov se kažejo statistično pomembne  

razlike v populaciji oseb s paraplegijo glede na njihovo aktivnost oziroma neaktivnost v 

športnorekreativnih dejavnostih, s srednjo velikostjo učinka, razen pri spremenljivki prosti 

čas s prijatelji, kjer je velikost učinka visoka. Hipoteza 6 je popolnoma potrjena. 

 

Analiza podatkov je pokazala, da športno aktivni posamezniki v primerjavi z nešportniki 

statistično pomembno več časa preživijo s prijatelji, so precej zadovoljni s podporo in oskrbo 

v družini ter pogosteje preživljajo prosti čas s svojo družino oziroma družinskimi člani. 

Njihovi odnosi z družinskimi člani so precej pozitivni, zaupljivi, prijateljski pa tudi 

zadovoljstvo s stiki s prijatelji, sosedi in znanci je više ocenjeno kakor pri nešportnikih.  

 

Raziskave podpirajo dobljene rezultate. Športnorekreativne dejavnosti namreč ponujajo veliko 

priložnosti za druženje (Tasiemski idr., 2005) in tako pripomorejo k manjši socialni izolaciji 

(Ashtiani, 2009, v Hasanzadeh, Zare in Alipor, 2012), h kakovostno izrabljenemu prostemu 

času in »pobegu« iz rutine vsakdanjika (Sá idr., 2012), k hitrejši reintegraciji in resocializaciji 

(Turk, 2003) ter boljši psihološki prilagoditvi (Tasiemski in Brewer, 2011). 

 

Pozitivni medosebni odnosi (Tulsky idr., 2011), življenje s partnerjem ali sozakoncem 

(Westgren in Levi, 1998; Chang idr., 2012), primerna oskrba v družini (Westgren in Levi, 

1998; Haran idr., 2005; van Koppenhagen idr., 2008), dobra podpora družine (Whiteneck idr., 

2004; Pershouse idr., 2012), tesni stiki z družino ter višja raven družinskih dejavnosti in 

aktivnosti, sodelovanje v različnih druženjih in prostovoljstvo (Carpenter idr., 2007) močno 

vplivajo na večje splošno zadovoljstvo z življenjem, na zmožnost ponovne pridobitve 

nekaterih izgubljenih socialnih vlog in na boljšo socialno integracijo (Tasiemski idr., 2005; 

Scelza, Kirshblum idr., 2007).  

 

Družina ima s svojo pozitivno naravnanostjo in spodbudami zelo pomembno vlogo pri 

vračanju posameznika s paraplegijo v skupnost in pri ponovnem oblikovanju odnosov in vlog, 

ki jih je izgubil (Scelza idr., 2005; Scelza, Kirshblum idr., 2007). Moralna, fizična in finančna 

pomoč in podpora v družini, opogumljanje, spodbujanje k različnim aktivnostim in oblikam 

druženja (športnemu in drugim) dajejo občutek varnosti in gotovosti. Vse to posamezniku s 

poškodbo hrbtenjače olajša pot, po kateri mora na novo »hoditi«. To pripomore k povečanju 

njegovega zadovoljstva in kakovosti življenja. 
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H7 Na področju socialne vključenosti obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivno zaznani kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s 

paraplegijo. 

 

Tabela 7.28: Opisna statistika za spremenljivke aktivnosti v družini, aktivnost v kraju bivanja, 

občutek pomembnosti, vloga v skupnosti, pomoč in podpora (družba) ter dostopnost in 

podpora (zdr) glede na status oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Aktivnosti v družini 
športno neaktiven 3,16 0,93 

športno aktiven 4,26 0,82 

Aktivnost v kraju bivanja 
športno neaktiven 2,42 0,89 

športno aktiven 2,90 1,17 

Občutek pomembnosti 
športno neaktiven 2,61 1,02 

športno aktiven 3,00 1,10 

Vloga v skupnosti 
športno neaktiven 3,13 0,89 

športno aktiven 3,94 0,77 

Pomoč in podpora (družba) 
športno neaktiven 2,94 0,73 

športno aktiven 3,03 0,88 

Dostopnost in podpora (zdr) 
športno neaktiven 2,94 0,68 

športno aktiven 3,48 0,85 

 

Tabela 7.29: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke aktivnosti v družini, aktivnost v kraju bivanja, občutek pomembnosti, vloga v 

skupnosti, pomoč in podpora (družba) ter dostopnost in podpora (zdr) glede na status oseb s 

paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Aktivnosti v družini  0,003 0,959 24,252 0,000 0,288 

Aktivnost v kraju bivanja  1,206 0,276   3,389 0,071 0,053 

Občutek pomembnosti  0,006 0,937   2,069 0,156 0,033 

Vloga v skupnosti  1,755 0,190 14,626 0,000 0,196 

Pomoč in podpora (družba)  0,986 0,325   0,224 0,638 0,004 

Dostopnost in podpora (zdr)  3,126 0,082   7,853 0,007 0,116 
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Razlika je statistično pomembna pri spremenljivkah aktivnosti v družini, vloga v skupnosti in 

dostopnost in podpora. Pri spremenljivki dostopnost in podpora je velikost učinka srednja, pri 

spremenljivkah aktivnosti v družini in vloga v skupnosti pa visoka. Spremenljivke aktivnost v 

kraju bivanja, občutek pomembnosti ter pomoč in podpora družbenih podpornih služb 

hipoteze 7 ne potrjujejo, toda pri vseh je tendenca v prid športno aktivnim osebam s 

paraplegijo. Hipoteza 7 je delno potrjena.  

 

Družina in aktivna vključenost v dejavnosti v okviru družine sta povezani tudi z 

zadovoljstvom (ali nezadovoljstvom) z vlogo v skupnosti, v kateri posameznik živi in deluje. 

S pogostejšim vključevanjem v različne aktivnosti v okviru družine se mu namreč ponuja več 

priložnosti za osebni razvoj, pridobivanje občutka osebne in družbene odgovornosti in za 

izpolnjevanje obveznosti. Posameznik ima tudi več priložnosti, da postane del skupnosti, kjer 

mu je zagotovljena tudi podpora drugih članov in kjer ima priložnost širiti spekter socialnih 

vezi (Hammel idr., 2008).  

  

Na področju socialne vključenosti se prav v teh dveh spremenljivkah (aktivna vključenost v 

dejavnosti v okviru družine in zadovoljstvo z vlogo v skupnosti) najbolj razlikujeta obe skupini 

oseb s paraplegijo. Iz tega lahko sklepamo, da imajo športno aktivni posamezniki v primerjavi 

z nešportniki na splošno več spodbud in podpore družine. Čeprav se tudi nešportniki 

vključujejo v aktivnosti v družinskem krogu in tudi prosti čas pogosto preživljajo z družino 

(hipoteza 6), so rezultati v tej raziskavi pokazali, da vseeno statistično manj pomembno kot 

športno aktivni posamezniki s paraplegijo.  

 

Chang idr. (2012) so zapisali, da naj bi socialna vključenost zelo močno določala kakovost 

življenja ljudi s poškodbo hrbtenjače. Predvsem aktivno udejstvovanje v skupnosti, uspešna 

integracija ter vrnitev in vključitev v okolje naj bi močno vplivali na večje splošno 

zadovoljstvo z življenjem, na zmožnost ponovne pridobitve nekaterih socialnih vlog in na 

boljšo socialno integracijo (Scelza, Kirshblum idr., 2007). Stephens idr. (2012) pa socialno 

integracijo povezujejo še s povečanimi možnostmi za učenje drug od drugega ter za 

pridobivanje pomembnih informacij (na primer o zdravih navadah, funkcionalnem razvoju po 

poškodbi hrbtenjače ipd.). 

 

Urbański idr. (2013) so v svoji raziskavi odkrili, da hitrost socialne reintegracije določa raven 

fizične aktivnosti; višja ko je ta, hitrejša je reintegracija. V naši raziskavi so športno aktivni 
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posamezniki telesno in športno statistično pomembno bolj aktivni od nešportnikov, pogosteje 

si vzamejo čas za prostočasne aktivnosti, za družino in prijatelje pa tudi ocene za aktivnosti v 

družini so višje kakor pri nešportnikih. Vse to lahko pripomore k manjši socialni izolaciji, ki 

se po poškodbi hrbtenjače zaradi manjše družbene aktivnosti pojavi pogosteje. 

 

V zelo podobnem deležu je tako pri športnikih kot pri nešportnikih zaznati nižje ocene za 

aktivno vključevanje v različne dejavnosti v domačem kraju. Enako velja za doživljanje 

pomembnosti v domačem kraju. Nižje vključevanje v dejavnosti v domačem kraju bi lahko 

povezali s pomanjkanjem priložnosti ali pa prilagojenih aktivnosti in objektov zanje 

(anketiranci večinoma živijo na vasi, več priložnosti in prilagoditev pa ponujajo večja mesta 

in velemesta, kar omenja že Dijkers (2005)). Omejeno vključevanje pa lahko prinaša tudi 

manjši občutek pomembnosti v kraju, kjer posamezniki živijo.  

 

Tudi ocene splošnega zadovoljstva s pomočjo in podporo različnih družbenih podpornih služb 

(kot so prostovoljci, servisi za pomoč, asistence, socialna pomoč) so bile pri vseh anketirancih 

podobne. Na Likertovi lestvici so se gibale okoli 3, kar je mogoče nekoliko bolj optimističen 

pogled na zadovoljevanje potreb po pomoči in podpori, kot so ga v svoji raziskavi ugotavljali 

Kobal idr. (2007), kjer je bila zadovoljenost tovrstnih potreb nizka. 

 

V zvezi z zadovoljstvom z dostopnostjo, podporo in pomočjo zdravstvenih storitev se je v 

raziskavi pokazalo, da je to ena od spremenljivk, v katerih se statistično pomembno s srednjo 

velikostjo učinka razlikujejo športno aktivne osebe s paraplegijo od neaktivnih. Čeprav 

podrobnejši pregled ocen zadovoljstva pokaže, da so te pri obeh skupinah nizke, so športno 

aktivni posamezniki bolj zadovoljni z dostopnostjo, podporo in pomočjo zdravstvenih storitev 

kakor nešportniki.    

 

V literaturi najdemo podatek, da družbene ovire v okolju, v katerem posameznik živi, vplivajo 

na njegovo aktivnost ter z njo povezano zadovoljstvo z življenjem po poškodbi (Hammell, 

2004). Zato okoljske ovire (kot so nedostopnost zdravstvene in drugih vrst pomoči, ponudb in 

storitev, nedostopnost sodobne podporne tehnologije za osebe z ovirami pri gibanju) 

onemogočajo večjo funkcionalnost in neodvisnost v vsakdanjem življenju, kar pa je 

pomembno povezano z doživljanjem kakovosti življenja (Chen, Anderson idr., 2008; 

Maclacklan, 2012; Ocepek in Pihlar, 2013). Dostopnost, pravočasnost ter ustreznost služb in 

storitev, ki zagotavljajo podporo in pomoč, povečujejo dobro počutje in prilagoditev oseb s 
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poškodbo hrbtenjače, saj z zmanjševanjem bremena skrbi posameznika prispevajo k 

njegovemu bolj kakovostnemu življenju (Westgren in Levi, 1998; Dijkers, 2005; Kennedy, 

Lude idr., 2006). Na to bi morale biti pozorne vse družbene podporne službe, ki zagotavljajo 

pomoč in podporo ljudem s poškodbo hrbtenjače. 
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H8 Na področju pravic obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani 

kakovosti življenja pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

 

Tabela 7.30: Opisna statistika za spremenljivke enakost, zasebnost, dostojanstvo, okoljske 

ovire in pravočasnost procesov glede na status oseb s paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Enakost 
športno neaktiven 2,87 0,76 

športno aktiven 3,52 0,77 

Zasebnost 
športno neaktiven 3,39 0,72 

športno aktiven 3,77 0,72 

Dostojanstvo 
športno neaktiven 2,90 0,83 

športno aktiven 3,77 0,67 

Okoljske ovire 
športno neaktiven 2,84 0,69 

športno aktiven 3,23 0,62 

Pravočasnost procesov 
športno neaktiven 2,29 1,01 

športno aktiven 2,74 0,89 

 

Tabela 7.31: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke enakost, zasebnost, dostojanstvo, okoljske ovire in pravočasnost procesov 

glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Enakost 1,322 0,255 10,989 0,002 0,155 

Zasebnost 0,725 0,398   4,528 0,037 0,070 

Dostojanstvo 0,104 0,749 20,671 0,000 0,256 

Okoljske ovire 0,000 0,984   5,441 0,023 0,083 

Pravočasnost  

procesov 
1,679 0,200   3,492 0,067 0,055 
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Razlika je statistično pomembna pri vseh navedenih spremenljivkah, razen pri pravočasnosti 

procesov. Pri spremenljivkah zasebnost in okoljske ovire je velikost učinka srednja, pri 

spremenljivkah enakost in dostojanstvo pa visoka. 

 

Hipoteza 8 je v glavnem potrjena. Izjema je spremenljivka pravočasnost procesov, ki 

hipoteze 8 ne potrjuje, vendar se tendenca nagiba v prid športno aktivnim osebam s 

paraplegijo. 

 

Ocene zadovoljstva na področju pravic so tako pri športnikih kot nešportnikih nizke. Kljub 

temu se je v raziskavi pokazalo, da športno aktivni bolj doživljajo, da lahko ohranjajo 

dostojanstvo. So tudi bolj zadovoljni s spoštovanjem pravic do enakosti, nediskriminacije in 

zasebnosti pa tudi z zmanjševanjem okoljskih ovir.  

 

Za človeka s poškodbo hrbtenjače, ki neizmerno globoko poseže v posameznikovo življenje, 

delo in odnose, je zelo pomembno, da se vrne v domače okolje in je tam sprejet in spoštovan, 

tudi v svojih pravicah do zasebnosti, enakosti, nediskriminacije in dostojanstva. Pomembno 

je, da ima omogočen dostop do zunanjega in notranjega okolja (lastne hiše ali stanovanja, 

institucij, ustanov, avtobusa, knjižnice, šole, službe in drugih stavb) ter da je okolje, v katerem 

živi, ustrezno prilagojeno njegovim novim in drugačnim potrebam. Družbeni vplivi ožjega in 

širšega okolja so namreč pomembno povezani s posameznikovo aktivnostjo in zadovoljstvom 

z življenjem po poškodbi hrbtenjače (Hammell, 2004). Spodbudno okolje, kjer veje duh 

moralne, fizične, finančne podpore in pomoči, omogoča posamezniku intenzivnejše 

doživljanje enakosti, zasebnosti, dostojanstva. 

 

V okviru oblikovanja prilagojenih športnih dejavnosti Vute (1999) poudari pomembnost 

ustvarjanja prijetnega ozračja, Neuman (1984) pa tudi pomembnost upoštevanja načela 

zadovoljevanja potreb in interesov posameznikov s poškodbo hrbtenjače. Pri tem naj se ne bi 

poudarjale nesposobnosti, temveč aktivirale sposobnosti. V ospredju naj bi bili veselje, radost 

in osebni užitki. Lahko sklepamo, da imajo športno aktivni posamezniki v našem primeru z 

vsem tem pozitivne izkušnje ter da so tudi športnorekreativne dejavnosti, v katere so 

vključeni,  oblikovane tako, da pri njih poleg sprostitve, zadovoljstva in veselja v medosebnih 

odnosih doživljajo sprejetost, enakost ter ohranjajo zasebnost in dostojanstvo. 
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K doživljanju spoštovanja pravic prav gotovo pripomore tudi preoblikovanje okolja z 

odstranjevanjem ovir, ki vključuje odpravljanje arhitektonskih ovir, dostopnost in praktično 

uporabo (prilagojenost) javnih in zasebnih prostorov, prevozne storitve, urejen in dostopen 

transport ter parkirišča, kar omenja že Dijkers (2005). V raziskavi se je pokazalo, da je ocena 

zadovoljstva pri športnikih višja kakor pri nešportnikih, toda na splošno ostaja na neki srednji 

ravni (malo zadovoljen do zadovoljen). To kaže, da je v tej smeri gotovo že nekaj narejenega, 

verjetno pa bi se za bolj kakovostno življenje dalo storiti še kaj več.  

 

Z upoštevanjem in spoštovanjem pravic do pravočasnosti procesov (sodnih, socialnih in 

drugih) so bili tako športniki kot nešportniki malo zadovoljni oziroma nezadovoljni. Gething 

idr. (2006) zapišejo, da upoštevanje človekovih pravic omogoča posamezniku večjo 

ekonomsko in fizično neodvisnost, zadostno in ustrezno informiranost ter polno družbeno 

udejstvovanje. Zato bi bilo za zmanjševanje tveganja upadanja kakovosti življenja ljudi s 

poškodbo hrbtenjače pri preprečevanju in intervencijah tudi ta dejavnik treba vzeti resno ter 

spodbujati pristojne organe k primernemu ukrepanju. Le pravočasne in ustrezno delujoče 

službe in storitve (socialne, rehabilitacijske, sodne in druge) pripomorejo k boljšemu počutju, 

boljši prilagoditvi oseb s poškodbo hrbtenjače (Westgren in Levi, 1998; Dijkers, 2005; 

Kennedy, Lude idr., 2006) ter s tem k zmanjševanju tveganja upada kakovosti njihovega 

življenja. 
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H9 Predvidevamo, da med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo 

obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno zaznani kakovosti življenja. 

 

Tabela 7.32: Opisna statistika za spremenljivko kakovost življenja glede na status oseb s 

paraplegijo 

 

 STATUS M SD 

Kakovost življenja 
športno neaktiven 2,71 0,74 

športno aktiven 3,94 0,77 

 

Tabela 7.33: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivko kakovost življenja glede na status oseb s paraplegijo 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Kakovost življenja 0,090 0,765 40,791 0,000 0,405 

 

Razlika je statistično pomembna, visoka pa je tudi velikost učinka. Hipoteza 9 je potrjena. 

 

Če se vrnemo na začetek in med vsemi področji kakovosti življenja izmed vseh 43 

spremenljivk izberemo tiste, v katerih se športno aktivne osebe s paraplegijo najbolj 

razlikujejo od nešportnih, ugotovimo, da se statistično pomembno z visoko ali srednjo 

velikostjo učinka bistveno razlikujejo v 36 spremenljivkah: 
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Tabela 7.34: Pregled spremenljivk, v katerih se statistično pomembno z visoko ali srednjo 

velikostjo učinka razlikujejo športno aktivne osebe s paraplegijo od neaktivnih 

 

PODROČJE  

KAKOVOSTI 

ŽIVLJENJA 

VISOKA  

VELIKOST UČINKA 

SREDNJA  

VELIKOST UČINKA 

MATERIALNA  

BLAGINJA 

zmožnost finančno 

poskrbeti zase ali za 

družino; sposobnost za 

delo 

zadovoljstvo s plačilom 

 

DOBRO 

FIZIČNO  

POČUTJE 

prostočasne aktivnosti; 

kapacitete, dnevna 

opravila 

zdravje 

 

OSEBNI  

RAZVOJ 

premagovanje ovir; 

produktivnost 

 

 

osebna usposobljenost; 

koncentracija; ovire – 

izobraževanje; izobraževanje; 

uspeh 

DOBRO 

EMOCIONALNO  

POČUTJE 

smisel življenja; 

optimizem, upanje, 

realnost;   

pozitivne in realne slike  

o prihodnosti 

varnost; zadovoljstvo z življenjem; 

sprejemanje sebe; počasen 

napredek 

SAMOODLOČANJE samostojnost; osebna 

kontrola  

osebne izbire; samostojno 

odločanje; upoštevanje odločitev, 

vrednot 

MEDOSEBNI  

ODNOSI 

prosti čas s prijatelji; 

oskrba in podpora v 

družini 

prosti čas z družino; razumevanje s 

prijatelji; razumevanje z družino 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST 

aktivnosti v družini; vloga 

v skupnosti 

dostopnost in podpora zdravstvenih 

storitev 

PRAVICE dostojanstvo; enakost okoljske ovire; zasebnost 
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Pri vseh omenjenih spremenljivkah, v katerih se statistično pomembno razlikujeta obe skupini 

anketirancev, so ocene zadovoljstva z zadovoljevanjem potreb na različnih področjih 

kakovosti življenja pri športno aktivnih posameznikih višje, to pa vpliva tudi na višjo 

subjektivno oceno kakovosti življenja.   

 

V naši raziskavi se je potrdilo, da ni nujno, da stanja po poškodbi hrbtenjače negativno 

vplivajo na različna področja življenja in na zaznavanje njegove kakovosti. Kakovost 

življenja se po poškodbi hrbtenjače kljub slabši telesni zmogljivosti in omejitvam pri športnih 

aktivnostih prav s primerno, zmerno in prilagojeno športno aktivnostjo lahko ohranja skozi 

daljši čas življenja s poškodbo (Dijkers, 1997; Liem idr., 2004; Gething idr., 2006;  Chen, 

Anderson idr., 2008; Wijesuriya idr., 2012).  

 

Tudi drugi avtorji (Martin Ginis, Jeha idr., 2010; Sweet idr., 2013), ki so proučevali vpliv 

športnorekreativnega udejstvovanja oseb s paraplegijo na različnih področjih kakovosti 

življenja, so ugotavljali podobno: fizično aktivno preživet čas ima številne pozitivne fizične in 

psihosocialne koristi za ljudi s paraplegijo, kar vpliva tudi na višje ocene zadovoljstva z 

zadovoljevanjem potreb in višje subjektivne ocene kakovosti življenja. 

 

Pri spremenljivkah, kjer ni statistično pomembnih razlik, pa lahko ugotovimo, katere stvari 

anketiranci doživljajo dokaj enotno:  

 doživljanje, da jih posledice poškodbe ovirajo pri iskanju ali opravljanju službe, 

 doživljanje, da jih posledice poškodbe ovirajo pri vsakodnevnih opravilih, 

 iskanje tolažbe in miru v veri, 

 aktivno vključevanje v dejavnosti v kraju bivanja, 

 doživljanje pomembnosti v kraju bivanja, 

 pričakovanje pomoči in podpore različnih družbenih podpornih služb, 

 spoštovanje in upoštevanje pravic do pravočasnosti procesov (sodnih, socialnih idr.). 

 

Tako športnike kot nešportnike neizogibne posledice poškodbe ovirajo pri iskanju dela, pri 

opravljanju dela v službi ter pri vsakodnevnih opravilih. Oboji podobno iščejo in najdejo 

tolažbo v veri, se manj vključujejo v dejavnosti v kraju, kjer živijo, in ne doživljajo, da so v 

njem pomembni člani. Prav tako ne pričakujejo dosti pomoči in podpore družbenih podpornih 

služb ter so podobno manj zadovoljni s spoštovanjem pravic do pravočasnosti procesov. 
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Čeprav so ocene zadovoljstva z zadovoljevanjem potreb podobne, podrobnejši pregled 

pokaže, da se vse, z zelo majhnimi odstopanji, nagibajo v prid športno aktivnim 

posameznikom s paraplegijo. 
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H10 Predvidevamo, da med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo 

obstajajo statistično pomembne razlike v motivih za športno udejstvovanje.  

 

Ker je športno udejstvovanje po poškodbi hrbtenjače nizko, nas je zanimalo, kateri so motivi, 

ki spodbudijo športno aktivne posameznike s paraplegijo k športnorekreativnim dejavnostim 

oziroma, ki bi k temu pritegnili tudi druge, ter ali so med obema skupinama tudi statistično 

pomembne razlike v teh motivih. Dobili smo naslednje podatke: 

 

Tabela 7.35: Struktura »pozitivnih«
29

 odgovorov o motivaciji za udejstvovanje v 

športnorekreativnih dejavnostih glede na status  

 

 STATUS Skupaj 

športno 

neaktiven 

športno  

aktiven 

M
O

T
IV

A
C

IJ
A

 

  Biti vzornik drugim s poškodbo  

  hrbtenjače 

 f 4 14 18 

 % 22,2 % 77,8 %  100,0 % 

Boljša kontrola teže, drže telesa 
 f 12 21 33 

 % 36,4 % 63,6 %  100,0 % 

Brezplačne vadbe 
 f 9 9 18 

 % 50,0 % 50,0 %   100,0 % 

Dobre možnosti transporta 
 f 6 8 14 

 % 42,9 % 57,1 %  100,0 % 

Dostopnost športnih objektov 
 f 4 11 15 

 % 26,7 % 73,3 %  100,0 % 

Fizična kondicija 
 f 16 26 42 

 % 38,1 % 61,9 %  100,0 % 

Pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s 

športom 

 f 8 19 27 

 % 29,6 % 70,4 %  100,0 % 

Samozavest 
 f 11 15 26 

 % 42,3 % 57,7 %  100,0 % 

Socialni odnosi 
 f 11 18 29 

 % 37,9 % 62,1 %  100,0 % 

Spodbude drugih s poškodbo 

hrbtenjače 

 f 6 13 19 

 % 31,6 % 68,4 %  100,0 % 

Tekmovalne težnje 
 f 1 7 8 

 % 12,5 % 87,5 %  100,0 % 

Usposobljeni športni vaditelji 
 f 0 3 3 

 % 0,0 % 100,0 %  100,0 % 

Užitek 
 f 7 21 28 

 % 25,0 % 75,0 %  100,0 % 

Zdravje, manj sekundarnih posledic 
 f 13 21 34 

 % 38,2 % 61,8 %  100,0 % 

                                                           
29

 »Pozitivni« odgovor pomeni, da so prikazane frekvence in odstotek tistih oseb, ki so neko dejavnost izbrali. 
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Tabela 7.36: Test razlik v strukturah odgovorov za spremenljivke fizična kondicija, socialni 

odnosi, užitek, samozavest, tekmovalne težnje, boljša kontrola teže, drže telesa, zdravje, manj 

sekundarnih posledic, usposobljeni športni vaditelji, dostopnost športnih objektov, brezplačne 

vadbe, dobre možnosti transporta, pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s športom, spodbude 

drugih s poškodbo hrbtenjače, biti vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače glede na status oseb 

s paraplegijo 

 

 Test razlik med 

strukturami 

Velikost učinka 

 χ
2
 P V 

Fizična kondicija 5,979 0,014 0,345 

Socialni odnosi 2,332 0,127 0,226 

Užitek 11,006 0,001 0,454 

Samozavest 0,596 0,440 0,131 

Tekmovalne težnje 5,730 0,017 0,289 

Boljša kontrola teže, drže telesa 4,146 0,042 0,291 

Zdravje, manj sekundarnih posledic 4,218 0,040 0,259 

Usposobljeni športni vaditelji 4,311 0,038 0,225 

Dostopnost športnih objektov 4,443 0,035 0,264 

Brezplačne vadbe 0,000 1,000 0,000 

Dobre možnosti transporta 0,092 0,761 0,077 

Pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s športom 6,561 0,010 0,358 

Biti vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače 6,341 0,012 0,355 

Spodbude drugih s poškodbo hrbtenjače 3,785 0,052 0,245 

 

Razlika v strukturi odgovorov je statistično pomembna pri spremenljivkah fizična kondicija, 

užitek, boljša kontrola teže in drže telesa, zdravje – manj sekundarnih posledic, pozitivne 

izkušnje z ukvarjanjem s športom, biti vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače, spodbude 

drugih s poškodbo hrbtenjače, dostopnost športnih objektov, tekmovalne težnje in 

usposobljeni športni vaditelji.  

 

Pri spremenljivkah fizična kondicija, užitek, pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s športom in biti 

vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače je velikost učinka srednja, pri spremenljivkah 
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tekmovalne težnje, boljša kontrola teže, drže telesa, zdravje in manj sekundarnih posledic, 

usposobljeni športni vaditelji, dostopnost športnih objektov in spodbude drugih s poškodbo 

hrbtenjače pa nizka. Hipoteza 10 je v glavnem potrjena, izjema so spremenljivke socialni 

odnosi, samozavest, brezplačne vadbe in dobre možnosti transporta, ki hipoteze 10 ne 

potrjujejo. 

 

Športno aktivne posameznike s paraplegijo v primerjavi z nešportniki za ukvarjanje s 

športnorekreativnimi dejavnostmi bistveno bolj motivirajo dobra fizična kondicija, užitek, 

pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s športom in biti vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače. 

Drugi motivi, v katerih se skupini tudi statistično pomembno razlikujeta, vendar z nizko 

velikostjo učinka, so še boljša kontrola teže in drže telesa, zdravje in manj sekundarnih 

posledic, spodbude drugih s poškodbo hrbtenjače, dostopnost športnih objektov, tekmovalne 

težnje in usposobljeni športni vaditelji.  

 

Ne glede na statistično pomembnost pa pregled pogostosti označevanja določenih motivov za 

športno udejstvovanje tako pri športnikih kot nešportnikih pokaže, da obe skupini pogosteje 

motivirajo oziroma bi motivirali dobra fizična kondicija, skrb za lastno zdravje in manj 

sekundarnih posledic ter boljša kontrola telesa in telesne teže (tabela 7.37).  

 

Pozitivne izkušnje s športnim udejstvovanjem, užitek, spodbude drugih s poškodbo 

hrbtenjače, dostopnost športnih objektov, biti vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače in 

tekmovalne težnje so motivi, ki bi športno neaktivne posameznike redkeje dovolj motivirali, 

da bi se začeli ukvarjati s športnorekreativnimi dejavnostmi. Usposobljeni športni trenerji pa 

za nešportnike sploh niso zadostna motivacija, da bi se začeli ukvarjati s tovrstnimi 

aktivnostmi. 
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Tabela 7.37: Pregled pogostosti označevanja motivov glede na status oseb s paraplegijo (od 

najpogosteje (1) do najmanj pogosto označenih motivov (14)) 

 

VRSTNI 

RED 

ŠPORTNIK ŠTEVILO 

OZNAČENIH 

ODGOVOROV 

NEŠPORTNIK 

1  Dobra fizična kondicija 26 16 Dobra fizična kondicija 

2 Užitek v 

športnorekreativnih 

dejavnostih 

21 13 Skrb za lastno zdravje in manj 

sekundarnih posledic 

3 Boljša kontrola telesa in 

telesne teže 

21 12 Boljša kontrola telesa in telesne 

teže 

4 Skrb za lastno zdravje 

in manj sekundarnih 

posledic 

21 11 Samozavest 

5 Pozitivne izkušnje 19 11 Socialni odnosi 

6 Socialni odnosi 18 9 Brezplačne vadbe 

7 Samozavest 15 8 Pozitivne izkušnje 

8 Biti vzornik drugim 14 7 Užitek v športnorekreativnih 

dejavnostih 

9 Spodbude drugih ljudi 13   6 Dobre možnosti transporta 

10 Dostopnost športnih 

objektov 

11 6 Spodbude drugih ljudi 

11 Brezplačne vadbe 9 4 Dostopnost športnih objektov 

12 Dobre možnosti  

transporta 

8 4 Biti vzornik 

13 Tekmovalne težnje 7 1 Tekmovalne težnje 

14 Usposobljeni  

športni vaditelji 

3 0 Usposobljeni športni vaditelji 

 

Tudi v literaturi najdemo podobne ugotovitve. Najpogostejši motivi za začetek vadbe pri 

odraslih s poškodbo hrbtenjače so povezani prav z zdravjem, vendar ne zadostujejo za 

nadaljnje ukvarjanje s športom (Tasiemski idr., 2005). Motivi, ki jih za dolgoročno ukvarjanje 

s športnorekreativnimi dejavnostmi omenjajo različni avtorji (Wu in Williams, 2001; 

Tasiemski idr., 2005; Sá idr., 2012), so podobni motivom, ki so jih pogosteje označevali 

športno aktivni posamezniki s paraplegijo. To so dobra fizična kondicija (ohranjanje telesnih 

zmožnosti in gibalnih spretnosti, biti aktiven), tekmovalne težnje, užitek (zabava, sprostitev), 

kakovostna zapolnitev prostega časa in potešitev radovednosti. Zadnja dva tukaj nista 

omenjena, toda analiza odgovorov na področju dobrega fizičnega počutja kaže, da so prav 
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športno aktivni posamezniki prosti čas pogosteje zapolnjevali s športnorekreativnimi 

dejavnostmi ter s tem določali dinamiko svojega vsakdana. 

 

Pridobivanje in ohranjanje socialnih odnosov, večja samozavest, brezplačne vadbe ter dobre 

možnosti transporta so motivi, ki so jih v raziskavi pogosteje označevali tako športno aktivni 

kot neaktivni posamezniki s paraplegijo. Tudi Sá idr. (2012) so kot najpomembnejši motiv za 

udeležbo v športnorekreativnih aktivnostih omenjali ohranjanje in pridobivanje socialnih 

odnosov (skupinska identifikacija in pripadnost, socialno ojačenje). Ti so prav gotovo za vse 

anketirance pomemben motivacijski dejavnik, zaradi katerega bi se začeli ukvarjati s 

športnorekreativnimi aktivnostmi ali pa se že ukvarjajo. 
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H11 Predvidevamo, da med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo 

obstajajo statistično pomembne razlike v ovirah za športno udejstvovanje. 

 

Zanimalo nas je tudi, kateri so tisti dejavniki, ki športno aktivne in neaktivne posameznike s 

paraplegijo ovirajo ali jim celo onemogočajo ukvarjanje s športnorekreativnimi dejavnostmi, 

ter ali med skupinama oseb s paraplegijo obstajajo tudi statistično pomembne razlike v ovirah 

za športne aktivnosti. Dobili smo podatke, predstavljene v tabeli 7.38. 

 

Tabela 7.38: Struktura odgovorov, ki se nanašajo na ovire pri ukvarjanju s športom ali 

rekreacijo glede na status 

 

 STATUS  

Skupaj športno   

neaktiven 

športno 

aktiven 

O
V

IR
E

 

Nedostopnost prilagojenih  

športnih pripomočkov 

 f 5 9 14 

 % 35,7 % 64,3 %  100,0 % 

Neurejen fizični dostop do objektov 
 f 4 9 13 

 % 30,8 % 69,2 % 100,0 % 

Nizko zaupanje v lastne sposobnosti 
 f 6 3 9 

 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

Občutek zaznamovanosti, sram 
 f 3 1         4 

 % 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

Pomanjkanje časa 
 f 6 8 14 

 % 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

Pomanjkanje motivacije, energije in 

zaupanja 

 f 6 6 12 

 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Pomanjkanje osebne asistence 
 f 6 3 9 

 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

Pomanjkanje priložnosti za ukvarjanje z 

najljubšim športom 

 f 3 8 11 

 % 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

Pomanjkanje športnega partnerja 
 f 4 4 8 

 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Pomanjkanje usposobljenih športnih 

trenerjev 

 f 1 7 8 

 % 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

Pomanjkljiv dostop do informacij 
 f 6 6 12 

 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Strah pred izpostavljenostjo 
 f 3 1 4 

 % 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

Težave s transportom 
 f        11 6 17 

 % 64,7 % 35,3 % 100,0 % 

Visoki stroški financiranja 
 f 5 19 24 

 % 20,8 % 79,2 %    100,0 % 

Zdravstvene težave in slabo zdravje 
 f 11 6 17 

 % 64,7 % 35,3 %   100,0 % 
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Tabela 7.39: Test razlik v strukturah odgovorov za spremenljivke pomanjkljiv dostop do 

informacij, nedostopnost prilagojenih športnih pripomočkov, neurejen fizični dostop do 

objektov, težave s transportom, visoki stroški financiranja, pomanjkanje priložnosti za 

ukvarjanje z najljubšim športom, pomanjkanje športnega partnerja, pomanjkanje osebne 

asistence, pomanjkanje usposobljenih športnih trenerjev, pomanjkanje motivacije, energije in 

zaupanja, pomanjkanje časa, nizko zaupanje v lastne sposobnosti, strah pred 

izpostavljenostjo, občutek zaznamovanosti, sram ter zdravstvene težave in slabo zdravje glede 

na status 

 

 Test razlik med 

strukturami 

Velikost 

učinka 

 χ
2
 P V 

Nedostopnost prilagojenih športnih pripomočkov   0,830 0,362 0,154 

Neurejen fizični dostop do objektov   1,557 0,212 0,198 

Nizko zaupanje v lastne sposobnosti   1,189 0,275 0,137 

Občutek zaznamovanosti, sram   1,115 0,291 0,131 

Pomanjkanje časa   0,092 0,761 0,077 

Pomanjkanje motivacije, energije in zaupanja   0,000 1,000 0,000 

Pomanjkanje osebne asistence   1,189 0,275 0,137 

Pomanjkanje priložnosti za ukvarjanje z najljubšim 

športom 

  1,768 0,184 0,211 

Pomanjkanje športnega partnerja   0,000 1,000 0,000 

Pomanjkanje usposobljenih športnih trenerjev   5,730 0,017 0,289 

Pomanjkljiv dostop do informacij    0,000 1,000 0,000 

Strah pred izpostavljenostjo   1,115 0,291 0,131 

Težave s transportom   1,297 0,255 0,181 

Visoki stroški financiranja 11,489 0,001 0,464 

Zdravstvene težave in slabo zdravje   1,297 0,255 0,181 

 

Analiza podatkov kaže, da je razlika v strukturi odgovorov statistično pomembna le pri 

spremenljivkah visoki stroški financiranja in pomanjkanje usposobljenih športnih trenerjev. 

Velikost učinka pri spremenljivki visoki stroški financiranja je srednja, pri spremenljivki 

pomanjkanje usposobljenih športnih trenerjev pa nizka. Hipoteza 11 v glavnem ni potrjena. 
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Tako športno aktivni kot neaktivni posamezniki s paraplegijo so na to vprašanje odgovarjali v 

manjšem številu, večina jih nanj sploh ni odgovorila, zato so tudi podatki, ki smo jih dobili, 

manj relevantni. Kljub vsemu pa lahko zapišemo nekaj ugotovitev.  

 

Za športno aktivne posameznike s paraplegijo so visoki stroški financiranja in pomanjkanje 

usposobljenih športnih trenerjev bistveno večja ovira za ukvarjanje s športnorekreativnimi 

dejavnostmi kot za nešportnike, druge omenjene ovire pa tako športno aktivne kot neaktivne 

posameznike bolj ali manj podobno omejujejo pri športnem udejstvovanju. 

 

Ne glede na statistično pomembnost razlik med skupinama pregled pogostosti označevanja 

navedenih ovir za športno udejstvovanje pri športnikih in nešportnikih pokaže zanimivo 

razvrstitev, predstavljeno v spodnji tabeli. 

 

Tabela 7.40: Pregled pogostosti označevanja ovir za športno udejstvovanje glede na status 

oseb s paraplegijo (od najpogosteje (1) do najmanj pogosto označenih motivov (11)) 

VRSTNI  

RED 

ŠPORTNIKI ŠTEVILO 

OZNAČENIH 

ODGOVOROV 

NEŠPORTNIKI 

1 
Visoki  

stroški financiranja 

19 11 Težave s transportom 

2 
Neurejen fizični dostop do 

objektov 

9 11 Zdravstvene težave in slabo 

zdravje 

3 

Pomanjkanje priložnosti 

za ukvarjanje z najljubšim 

športom 

8 6 

 

 

Nizko zaupanje v lastne 

sposobnosti 

4 Pomanjkanje časa 8 6 Pomanjkanje osebne asistence 

5 

Pomanjkanje 

usposobljenih  

športnih trenerjev 

8 6 Pomanjkanje motivacije, 

energije in zaupanja 

6 
Pomanjkanje motivacije, 

energije in zaupanja 

6 6 Pomanjkljiv dostop do 

informacij 

7 
Pomanjkljiv dostop do 

informacij 

6 6 
Pomanjkanje časa 
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VRSTNI  

RED 

ŠPORTNIKI ŠTEVILO 

OZNAČENIH 

ODGOVOROV 

NEŠPORTNIKI 

8 
Težave s transportom 

 

6 5 Nedostopnost prilagojenih  

športnih pripomočkov 

9 
Zdravstvene težave in  

slabo zdravje 

6 5 Visoki   

stroški financiranja 

10 
Nedostopnost prilagojenih  

športnih pripomočkov 

5 4 Pomanjkanje 

športnega partnerja 

11 
Pomanjkanje 

športnega partnerja 

4 4 Neurejen fizični dostop do 

objektov 

12 
Nizko zaupanje v lastne 

sposobnosti 

3 3 Strah pred izpostavljenostjo 

 

13 
Pomanjkanje 

osebne asistence 

3 3 
Občutek zaznamovanosti, sram 

14 
Strah 

pred izpostavljenostjo 

1 3 Pomanjkanje priložnosti  

za ukvarjanje z  

najljubšim športom 

15 
Občutek zaznamovanosti, 

sram 

1 1 Pomanjkanje usposobljenih 

športnih trenerjev 

 

Glavne ovire za športno udejstvovanje so pri športnikih predvsem okoljske, kot so visoki 

stroški financiranja športnih aktivnosti za osebe s paraplegijo, neurejenost fizičnega dostopa 

(arhitektonske ovire), nedostopnost prilagojenih športnih pripomočkov pa tudi pomanjkanje 

priložnosti za ukvarjanje z najljubšim športom in pomanjkanje usposobljenih športnih 

trenerjev. Med okoljske ovire, ki so bile manj pogosto označene, spadajo še pomanjkljiv 

dostop do informacij in težave s transportom, pomanjkanje športnega partnerja in 

pomanjkanje osebne asistence. Preostale ovire, ki so manj pogosto označene, so 

interpersonalne narave. Med njimi je na prvem mestu pomanjkanje časa, sledijo pomanjkanje 

motivacije, energije in zaupanja, zdravstvene težave in slabo zdravje. Na koncu so lastne 

sposobnosti, strah pred izpostavljenostjo ter občutek zaznamovanosti in sram. 
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Glavne ovire pri nešportnikih izvirajo tako iz interpersonalnih vzgibov (zdravstvene težave in 

slabo zdravje, nizko zaupanje v lastne sposobnosti, pomanjkanje motivacije, energije, 

zaupanja in časa) kot iz okolja (težave s transportom, pomanjkanje osebne asistence in 

pomanjkljiv dostop do informacij). Drugih okoljskih ovir (nedostopnost prilagojenih športnih 

pripomočkov, visoki stroški financiranja in neurejen fizični dostop do objektov), ki so jih 

športno aktivni pogosteje navajali, športno neaktivni ne prepoznavajo kot ovir za aktivno 

udejstvovanje v športnorekreativnih dejavnostih, saj se z njimi verjetno ne srečujejo. Prav 

tako zelo malo športno neaktivnih oseb s paraplegijo kot ovire prepoznava pomanjkanje 

priložnosti za ukvarjanje z najljubšim športom, pomanjkanje športnega partnerja in 

usposobljenih športnih trenerjev, strah pred izpostavljenostjo, občutek zaznamovanosti in 

sramu. 

 

Vzroki za manjše zaznavanje interpersonalnih ovir pri športno aktivnih posameznikih so 

lahko zadostne spodbude in opogumljanje za športnorekreativne aktivnosti po poškodbi, 

pozitivne izkušnje pri športnih aktivnostih, zadostno zaupanje v uspešno premagovanje ovir, 

zadovoljstvo z lastno usposobljenostjo in uspehi, ki jih doživljajo. Tudi gojenje optimizma, 

osebna kontrola, dobri medosebni odnosi, možnost ohranjanja dostojanstva, enakosti, 

zasebnosti in zadovoljstvo na področju materialne blaginje so dejavniki, ki so povezani z 

manjšim zaznavanjem omenjenih ovir. 

 

Kot vzroke bi lahko navedli tudi nižjo starost športno aktivnih posameznikov v času poškodbe 

in v času raziskave. Višja starost pri osebah s paraplegijo je namreč povezana z več 

sekundarnimi težavami in s procesi staranja, kar so omenjali že de Groot idr. (2010) in Martin 

Ginis, Latimer, Arbour-Nicitopoulos idr. (2010), pa tudi z več težavami pri učenju novih 

spretnosti, ki so potrebne za neko športno aktivnost na invalidskem vozičku (še posebno za 

tiste, ki so bili pred poškodbo neaktivni) (Wu in Williams, 2001). Povezana je tudi z 

omejenimi fizičnimi in kognitivnimi rezervami, s slabšim okrevanjem ter z manjšo 

zmogljivostjo za obvladovanje poškodbe in spoprijemanje z njo (Haran idr. (2005). 

 

Iz dobljenih podatkov vidimo tudi, da je za ljudi z ovirami pri gibanju še vedno precej velik 

problem na področju športa financiranje (denar za prilagojeno opremo, transport, članstvo 

ipd.), kar omenjajo tudi drugi avtorji (Kim, 2011; Martin Ginis, Arbour-Nicitopoulos idr., 

2012). Aktivni udeleženci v športu imajo težave še zaradi arhitektonskih ovir, pomanjkanja 

specializiranih strokovnih kadrov, primanjkuje tudi priložnosti za ukvarjanje z najljubšim 
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športom. To bi lahko povezali s premalo centri za učenje in izvajanje različnih prilagojenih 

športnih dejavnosti, kar so v svoji raziskavi ugotovili že Kobal idr. (2007).  
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7.2 ANALIZA KOMPOZITNIH SPREMENLJIVK 

 

Tabela 7.41: Opisna statistika za kompozitne spremenljivke materialna blaginja, dobro 

fizično počutje, osebni razvoj, dobro emocionalno počutje, samoodločanje, medosebni odnosi, 

socialna vključenost in pravice glede na status 

 

 STATUS M SD 

Materialna blaginja 
športno neaktiven 2,31 0,73 

športno aktiven 3,15 0,84 

Dobro fizično počutje 
športno neaktiven 2,65 0,55 

športno aktiven 3,66 0,45 

Osebni razvoj 
športno neaktiven 2,93 0,55 

športno aktiven 3,77 0,46 

Dobro emocionalno počutje 
športno neaktiven 2,95 0,58 

športno aktiven 3,77 0,61 

Samoodločanje 
športno neaktiven 2,95 0,60 

športno aktiven 4,02 0,50 

Medosebni odnosi 
športno neaktiven 3,47 0,62 

športno aktiven 4,19 0,52 

Socialna vključenost 
športno neaktiven 2,87 0,56 

športno aktiven 3,44 0,63 

Pravice 
športno neaktiven 2,86 0,54 

športno aktiven 3,41 0,46 
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Graf 7.17: Aritmetične sredine za kompozitne spremenljivke glede na status 

 

Tabela 7.42: Test homogenosti varianc in test razlik med aritmetičnimi sredinami za 

kompozitne spremenljivke materialna blaginja, dobro fizično počutje, osebni razvoj, dobro 

emocionalno počutje, samoodločanje, medosebni odnosi, socialna vključenost in pravice 

glede na status 

 

 Test homogenosti 

varianc 

Test razlike 

med sredinami 

Velikost 

učinka 

F P F P η
2
 

Materialna  

blaginja 
0,772 0,383 17,938 0,000 0,230 

Dobro 

fizično počutje 
1,259 0,266 62,801 0,000 0,511 

Osebni razvoj 1,612 0,209 42,001 0,000 0,412 

Dobro 

emocionalno 

počutje 

0,180 0,673 28,444 0,000 0,322 

Samoodločanje 0,284 0,596 57,260 0,000 0,488 

Medosebni  

odnosi 
1,127 0,293 24,187 0,000 0,287 

Socialna 

vključenost 
0,795 0,376 14,155 0,000 0,191 

Pravice 0,304 0,584 18,529 0,000 0,236 

 

Razlika je statistično pomembna pri vseh kompozitnih spremenljivkah. Pri vseh je tudi visoka 

velikost učinka. 
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Tabela 7.43: Rangiranje po področjih glede na aktivnost (status) 
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Graf 7.18: Rangiranje po področjih glede na aktivnost (status) 
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Na vseh področjih kakovosti življenja imajo športno aktivni posamezniki s paraplegijo višje 

ocene kot nešportniki. Zanimivo je, da so v povprečju ocene zadovoljstva na različnih 

področjih kakovosti življenja tako pri športno aktivnih kot neaktivnih posameznikih zelo 

visoke za medosebne odnose, samoodločanje, osebni razvoj in dobro emocionalno počutje, 

nižje pa za dobro fizično počutje, socialno vključenost, pravice in nazadnje materialno 

blaginjo.  

 

Pozitivni, topli in sprejemajoči medosebni odnosi so za posameznika po poškodbi hrbtenjače, 

predvsem zaradi osiromašenih stikov z zunanjim svetom, resnično zelo pomembni, saj so vir 

njegovega notranjega bogastva ter mu dajejo moč in zagon za ponovno odkrivanje smisla in 

pridobivanje volje do življenja. Športno aktivni posamezniki s paraplegijo izražajo na tem 

področju bistveno večje zadovoljstvo kot neaktivni, kljub temu pa je analiza podatkov 

pokazala, da so medosebni odnosi v rangirni vrsti pri obeh skupinah na prvem mestu. To 

pomeni, da oboji precej močno doživljajo, da so njihovi odnosi z bližnjimi in prijatelji 

pozitivni, sproščeni, zaupljivi, odpuščajoči, prijateljski in nekonfliktni. 

 

Poškodba hrbtenjače tudi močno poseže v posameznikovo samoodločanje in neodvisnost. 

Kdor je pred poškodbo lahko samostojno odločal o svojem življenju, delu, odnosih, prostem 

času, se zdaj zaradi drugačnega načina gibanja srečuje s številnimi ovirami. Z »novim« 

telesom se je treba na novo učiti množice povsem običajnih stvari, del, načina gibanja. Na 

začetku, lahko pa tudi kasneje, potrebuje posameznik pri tem precej pomoči drugih, da pomoč 

sprejme in si jo dovoli, pa mora tudi sam zbrati veliko energije in moči. Ocene zadovoljstva 

na tem področju kakovosti življenja so v naši raziskavi pri športno neaktivnih posameznikih 

nižje kot pri športnikih, oboji pa doživljajo, da lahko dokaj samostojno upravljajo novi način 

življenja, imajo občutek osebne kontrole nad različnimi vsakdanjimi situacijami, doživljajo, 

da lahko dokaj samostojno izbirajo, kaj bodo počeli ali s kom se bodo družili, da so 

upoštevani njihove odločitve, vrednote, mnenja ter da drugi malo odločajo o njihovem delu in 

življenju.  

 

Osebni razvoj je velikokrat povezan z uspehi in produktivnostjo na različnih področjih 

življenja (zaposlitev, izobraževanje, družina ...). Poškodba hrbtenjače gotovo omeji ali 

zmanjša priložnosti za osebni razvoj, vsaj na način, kot ga vidi in pričakuje človek brez ovir v 

gibanju (na primer napredovanje na delovnem mestu, pridobitev nove zaposlitve ali ponovno 

izobraževanje, saj so priložnosti za ponovno zaposlovanje ali vrnitev na staro delovno mesto 
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veliko bolj okrnjene kot pred poškodbo). Posameznik po poškodbi hrbtenjače mogoče ne 

more več piliti svojih sposobnosti in talentov tam kot prej, zato mora biti za ponovno 

doživljanje uspešnosti dovolj potrpežljv in vztrajen, predvsem pri odkrivanju novih talentov 

oziroma pri oživljanju starih za uporabo v novih okoliščinah. Občutek pomembnosti in 

uspešnosti se vrača počasi, saj si mora postaviti nove cilje in iskati nove poti, da jih bo 

dosegel ter da bo v tem oziroma s tem osebnostno zorel.  

 

Športno aktivne osebe s paraplegijo so imele višje ocene kot nešportniki pri osebnem razvoju. 

Tudi v rangirni vrsti je bilo to področje kakovosti življenja pri njih postavljeno više. Lahko 

sklepamo, da športno aktivni posamezniki močneje doživljajo, da so produktivni in uspešni v 

tem, kar delajo, da verjamejo v uspešno premagovanje ovir in laže sprejemajo tudi neuspeh. 

Imajo večjo željo po učenju novega, laže se skoncentrirajo ter so na splošno zadovoljni z 

osebno usposobljenostjo za življenje, učenje, odnose. Tudi posledice poškodbe jih manj 

ovirajo pri usvajanju novega znanja in veščin.  

 

Po šoku, ki ga prinese nenadna in navadno trajna telesna sprememba po poškodbi hrbtenjače, 

človek pogosto slabše sprejema to novo stanje, posledica pa so tudi negativna čutenja. 

Dolgotrajna negativna stanja ga lahko potegnejo v trden primež depresije in/ali anksioznosti, 

zatekanja v iluzije, laži, zanikanje, izogibanje, pasivno soočanje in celo samomorilnost. Pot od 

tod ven, v boljše psihofizično počutje, ni vedno lahka in traja dalj časa. Smiselno je posvetiti 

več pozornosti izboljšanju situacij, v katerih se znajdejo ljudje s poškodbo hrbtenjače 

(Dahlberg idr., 2005), jim pomagati pri soočanju s poškodbo, s seboj, z bolečino, izgubami, 

saj to pomaga tudi k boljšemu emocionalnemu počutju.  

 

Raziskava je pokazala, da so športno aktivni posamezniki precej višje ocenili zadovoljstvo s 

svojim emocionalnim počutjem kot nešportniki. Toda nešportniki so na svoji na rangirni 

lestvici to področje uvrstili na visoko, tretje mesto, zato lahko kljub objektivno nižjim ocenam 

v primerjavi z nešportniki doživljajo občutek varnosti, sprejemajo svoj telesni videz in sebe 

kot edinstveno osebnost, so zadovoljni z življenjem, sprejemajo počasen napredek, gojijo 

optimizem in upanje ter doživljajo, da je vredno in smiselno živeti.  

 

Dobro fizično počutje je pri obeh skupinah niže v rangirni vrsti, kar je na splošno izraz 

manjšega zadovoljstva na tem področju kakovosti življenja. Pri športnikih ‒ v primerjavi z 

nešportniki ‒ je uvrščeno bistveno više. Lahko sklepamo, da je zadovoljstvo z zdravjem, 
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zdravstvenim stanjem in kapacitetami za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti pri športno 

aktivnih precej večje kot pri nešportnikih. Športno aktivne osebe si tudi pogosteje vzamejo 

čas za sprostitev in prostočasne aktivnosti, pa tudi posledice poškodbe jih bistveno manj 

ovirajo pri dnevnih opravilih kot nešportnike. 

 

Podobno so, tako pri športno aktivnih kot pri neaktivnih, na lestvici področij kakovosti 

življenja niže tudi socialna vključenost in pravice. Športno aktivni so v primerjavi z 

nešportniki manj zadovoljni s socialno vključenostjo in pravicami, oboje je namreč zelo nizko 

na rangirni lestvici, športno neaktivni pa so z obojim bolj zadovoljni kot s fizično aktivnostjo. 

To pomeni, da so neaktivni posamezniki bolj zadovoljni s socialno vključenostjo in 

upoštevanjem pravic kakor pa s fizičnim počutjem, ravno obratno pa velja za športno aktivne 

posameznike s paraplegijo. 

 

V zadnji vrsti na rangirni lestvici je materialna blaginja, kjer je zadovoljstvo pri vseh 

anketirancih zelo nizko. Lahko sklepamo, da za kakovostno življenje po poškodbi hrbtenjače 

verjetno niso najpomembnejši denar, zaslužek, služba. Kljub temu pa finančna sredstva 

zagotovo olajšajo pot do materialnih dobrin, podporne tehnologije in različnih vrst pomoči ter 

omogočajo ukvarjanje z  različnimi hobiji in rekreacijo po poškodbi hrbtenjače.  

 

Ker se človeku po poškodbi svet postavi na glavo skupaj z vsemi pričakovanji, prioritetami, 

vrednotami, cilji in načrti, je treba veliko stvari postaviti na novo, in to tako na fizičnem, 

čustvenem in moralnem kot na finančnem področju. Materialne dobrine, več možnosti za 

socialno vključevanje in upoštevanje posameznikovih pravic človeku s paraplegijo lahko 

olajšajo pot do novo zastavljenih ciljev.  

 

Tovrstni kazalniki nezadovoljstva, predvsem na zadnjih treh omenjenih področjih (socialna 

vključenost, pravice in materialna blaginja), bi lahko, kot že omenjeno, spodbudili politike in 

odgovorne vodilne organe, da bi se intenzivneje odzivali na te probleme in tako pripomogli k 

dvigu kakovosti življenja ljudi s paraplegijo, verjetno pa tudi preostale populacije ljudi z 

ovirami pri gibanju. 
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7.3 DISKRIMINANTNA ANALIZA 

 

Z diskriminantno analizo smo določili latentno strukturo prediktorjev (kompozitnih 

spremenljivk) s področja osebno zaznane kakovosti življenja oseb s paraplegijo glede na 

njihovo športno aktivnost oziroma neaktivnost.   

 

Tabela 7.44: Boxov test 

 

M F P 

52,762 1,256 0,140 

 

Boxov test ni statistično pomemben, kar pomeni, da so kovariančne matrike homogene in je 

izvedba diskriminantne analize smiselna. 

 

Pri diskriminantni analizi smo uporabili metodo »enter«, kar pomeni, da so bile kompozitne 

spremenljivke sočasno (hkrati) vključene v analizo. 

 

Tabela 7.45: Wilksova lambda in F-test razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

SPREMENLJIVKA Wilksova lambda F P 

Materialna blaginja 0,770 17,938 0,000 

Dobro fizično počutje 0,489 62,801 0,000 

Osebni razvoj 0,588 42,001 0,000 

Dobro emocionalno počutje 0,678 28,444 0,000 

Samoodločanje 0,512 57,260 0,000 

Medosebni odnosi 0,713 24,187 0,000 

Socialna vključenost 0,809 14,155 0,000 

Pravice 0,764 18,529 0,000 

 

Analiza razlik glede na status za posamezno kompozitno spremenljivko kaže, da so vse 

razlike statistično pomembne. 
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Tabela 7.46: Lastnosti diskriminantne funkcije 

 

Lastna vrednost Kanonična 

korelacija 

Wilksova lambda χ
2
      P 

   1,354   0,758   0,425 47,952   0,000 

 

Rezultat analize je ena diskriminantna funkcija, ki je statistično pomembna. Lastna vrednost, 

koeficient kanonične korelacije in vrednost Wilksove lambde kažejo, da ima funkcija zelo 

dobro stopnjo diskriminativnosti. 

 

Tabela 7.47: Centroidi 

 

STATUS Diskriminantna 

funkcija 

športno neaktiven -1,145 

športno aktiven  1,145 

 

Tudi vrednosti centroidov (aritmetičnih sredin diskriminantnih skorov) kažejo na dobro 

diskriminativnost funkcije. 

 

 

Graf 7.19: Diskriminantni skori glede na aktivnost (status) 
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Tabela 7.48: Strukturna matrika 

 

SPREMENLJIVKA diskriminantna 

funkcija 

Dobro fizično počutje 0,879 

Samoodločanje 0,839 

Osebni razvoj 0,719 

Dobro emocionalno počutje 0,592 

Medosebni odnosi 0,546 

Pravice 0,478 

Materialna blaginja 0,470 

Socialna vključenost 0,417 

 

Iz tabele 7.48 lahko razberemo, da se športno aktivne in neaktivne osebe s paraplegijo 

razlikujejo v vseh omenjenih spremenljivkah, najbolj pa v dobrem fizičnem počutju, 

samoodločanju in osebnem razvoju, sledijo dobro emocionalno počutje, medosebni odnosi, 

pravice, materialna blaginja in socialna vključenost. 

 

Tabela 7.49: Ustreznost klasifikacije 

 

  
 

STATUS 

Klasifikacija na osnovi  

diskriminantne funkcije 

 

 

Skupaj 
  

športno  

neaktiven 

športno 

aktiven 

D
ej

an
sk

a 

k
la

si
fi

k
ac

ij
a     f 

športno 

neaktiven 
25 6 31 

športno 

aktiven 
4 27 31 

   % 

športno 

neaktiven 
80,6 19,4 100,0 

športno 

aktiven 
12,9 87,1 100,0 

 

Ujemanje med dejansko klasifikacijo in klasifikacijo na temelju diskriminantne funkcije 

je 83,9 %. To spet potrjuje zelo dobro kvaliteto diskriminantne funkcije. 
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Stopnja slučajne klasifikacije pri enako velikih skupinah oseb je 50 %. 

 

Ker je stopnja ujemanja v klasificiranju oseb 83,9 % in je bistveno višja od 1,25 slučajnega 

ujemanja, ki je 62,5 % (1,25 50 %), je veljavnost diskriminantne analize zelo visoka. 

 

Ocene zadovoljstva na področju dobrega fizičnega počutja športno aktivnih oseb s 

paraplegijo so glede na vsa druga področja kakovosti življenja bistveno višje kot pri 

nešportnikih. Zakaj je tako, lahko sklepamo na podlagi ugotovitev različnih avtorjev. 

 

Dokazano je, da je zadovoljstvo z zdravjem, zdravstvenim stanjem in s kapacitetami za 

opravljanje fizičnih in psihičnih vsakodnevnih dejavnosti pri tistih, ki se po poškodbi 

hrbtenjače redno ukvarjajo s športnorekreativnimi dejavnostmi, večje kot pri tistih, ki se ne 

(Martin Ginis, Jeha idr., 2010; Sweet idr., 2013). Take osebe se kljub oviram pri opravljanju 

dnevnih opravil po poškodbi laže notranje motivirajo za športne aktivnosti, pogosteje v svoj 

urnik vključujejo prostočasne aktivnosti ter si tudi pogosteje vzamejo čas za sprostitev 

(Latimer idr., 2006). 

 

Ker je ukvarjanje s športom povezano s predhodnimi pozitivnimi izkušnjami na tem področju 

(Wu in Williams, 2001; McVeigh idr., 2009), s psihološko pripravljenostjo, torej primerno 

fazo, v kateri posameznik prepozna koristnost športnega udejstvovanja za lastno zdravje in 

življenje (Crawford, 2006), s spodbudami in opogumljanjem za udejstvovanje v različnih 

športnorekreativnih aktivnostih ter s seznanjanjem z njihovo pomembnostjo za 

posameznikovo fizično in psihosocialno dobro počutje (Kim idr., 2011), lahko sklepamo, da 

vsaj nekaj od zgoraj naštetega pripomore k pogostejšemu športnorekreativnemu udejstvovanju 

športno aktivnih oseb v naši raziskavi.  

 

Ukvarjanje s športom je povezano tudi s časom, pretečenim od poškodbe, in s procesi staranja 

(de Groot idr., 2010; Martin Ginis, Latimer, Arbour-Nicitopoulos idr., 2010), kar je bilo 

omenjeno že pri ovirah za športnorekreativno udejstvovanje. Športno neaktivne osebe so bile 

v primerjavi s športniki statistično pomembno starejše tako v času raziskave kot v času 

poškodbe, poškodba hrbtenjače v starejših letih pa je lahko povezana z več fizičnimi 

spremembami delovanja organskih sistemov, s slabitvijo fizičnih funkcij, z zmanjšanimi 

gibalnimi sposobnostmi in aktivnostjo, več bolečinami, s slabšimi fizičnimi in kognitivnimi 

kapacitetami (Haran idr., 2000). Vse to lahko zmanjšuje motivacijo za ukvarjanje s 
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športnorekreativnimi dejavnostmi pa tudi zadovoljstvo z zdravjem in zdravstvenim stanjem 

ter s kapacitetami za opravljanje vsakodnevnih opravil. 

 

Razlika med ocenami zadovoljstva na področju socialne vključenosti je, glede na vsa 

področja kakovosti življenja, pri obeh skupinah anketirancev najmanjša, saj je bilo tukaj 

najmanj statistično pomembnih razlik glede na status. 

 

Na področju socialne vključenosti so anketiranci pri treh spremenljivkah od šestih odgovarjali 

kot enotna populacija, in sicer pri spremenljivkah vključenost v domačem kraju, doživljanje 

pomembnosti v domačem kraju ter pomoč in podpora različnih družbenih podpornih služb. 

Lahko zapišemo, da so to zunanji dejavniki, ki niso povezani z ukvarjanjem s 

športnorekreativnimi dejavnostmi. Za vključevanje oseb s paraplegijo v dejavnosti v 

domačem kraju in s tem povezano doživljanje pomembnosti v kraju bivanja morajo biti 

ponujene ustrezne priložnosti in možnosti (prilagojene dejavnosti, prostori, okolica ipd.). 

Ustrezna pomoč, podpora in dostopnost družbenih podpornih služb ter zdravstvenih storitev je 

odgovornost vladnih in nevladnih institucij, ki zagotavljajo tovrstno pomoč in podporo 

osebam z ovirami pri gibanju. Te naj bi vsekakor razvijale in izvajale različne intervencije za 

dvig kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače (Chen, Anderson idr., 2008; Arango idr., 

2009; Krause in Saunders, 2011). 
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8. SKLEP 

 

Osnovni cilji magistrskega dela so bili: ugotoviti povezanost med ukvarjanjem s 

športnorekreativnimi dejavnostmi in subjektivno zaznano kakovostjo življenja oseb s 

paraplegijo v Sloveniji ter ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivno 

zaznani kakovosti življenja med športnorekreativno aktivnimi in neaktivnimi osebami s 

paraplegijo glede na zadovoljenost potreb, ki se nanašajo na materialno blaginjo, dobro 

fizično in emocionalno počutje, osebni razvoj, samoodločanje, medosebne odnose, socialno 

vključenost in pravice, dalje identificirati tiste spremenljivke kakovosti življenja, v katerih se 

glede na zadovoljenost potreb na zgoraj omenjenih področjih najbolj razlikujeta obe skupini 

oseb s paraplegijo, ter ugotoviti, ali se ovire in motivi za športno udejstvovanje pomembno 

razlikujejo pri športno aktivnih in neaktivnih osebah s paraplegijo. 

 

Cilje raziskovalnega dela smo uresničili: 

1. z analizo subjektivne ocene zadovoljstva na različnih področjih kakovosti življenja, in 

sicer s primerjavo rezultatov obeh skupin oseb s paraplegijo, s primerjavo ocen za 

kakovost življenja, s primerjavo ocen kompozitnih spremenljivk ter z diskriminantno 

analizo; 

2. z analizo subjektivne ocene motiviranosti in ovir za športnorekreativne dejavnosti, in 

sicer s primerjavo rezultatov obeh skupin, s prikazom motivov, ki bi motivirali 

oziroma že motivirajo posameznike za športno udejstvovanje, in ovir, ki jih pri tem 

omejujejo. 

 

Subjektivno zaznana kakovost življenja 

 

Primerjava ocen zadovoljstva na posameznih področjih kakovosti življenja je pokazala, da so 

razlike med športno aktivnimi in nekativnimi posamezniki v osebnem razvoju (H3), 

samoodločanju (H5) in medosebnih odnosih (H6) pri vseh spremenljivkah statistično 

pomembne. Hipoteze 3, 5 in 6 so popolnoma potrjene. Tudi pri materialni blaginji (H1), 

dobrem fizičnem počutju (H2), dobrem emocionalnem počutju (H4) in pravicah (H8) so 

razlike statistično pomembne, toda na vsakem področju je po ena spremenljivka, ki ne pokaže 

statistične pomembnosti, zato so hipoteze 1, 2, 4 in 8 v glavnem potrjene. Pri socialni 

vključenosti (H7) pa tri spremenljivke od šestih ne pokažejo statistične pomembnosti, zato je 
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hipoteza 7 le delno potrjena. Vse ocene zadovoljstva na omenjenih področjih kakovosti 

življenja se nagibajo v prid športno aktivnim posameznikom s paraplegijo. 

 

Ocene zadovoljstva so pri športno aktivnih osebah s paraplegijo pri 36 spremenljivkah  

kakovosti življenja bistveno višje kot pri športno neaktivnih osebah s paraplegijo. Preostalih 

sedem spremenljivk, kjer razlike niso statistično pomembne, kaže na podobne (nižje) ocene 

zadovoljstva z zadovoljevanjem potreb na različnih področjih kakovosti življenja vseh 

anketirancev.  

 

Primerjava ocen zadovoljstva s subjektivno zaznano kakovostjo življenja (H9) je pokazala, da 

se te statistično pomembno z visoko velikostjo učinka razlikujejo glede na status oseb s 

paraplegijo. Nagibajo se v prid športno aktivnim. Hipoteza 9 je popolnoma potrjena.  

 

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so razlike statistično pomembne pri vseh kompozitnih 

spremenljivkah. Športno aktivni posamezniki se od nešportnikov statistično pomembno z 

visoko velikostjo učinka razlikujejo na vseh področjih kakovosti življenja, najbolj v dobrem 

fizičnem počutju in najmanj pri socialni vključenosti. Med njima si po vrsti sledijo 

samoodločanje, osebni razvoj in dobro emocionalno počutje, medosebni odnosi, pravice in 

materialna blaginja. 

 

Ne glede na statistično pomembne razlike med skupinama so ocene zadovoljstva na področju 

medosebnih odnosov, samoodločanja, osebnega razvoja in dobrega emocionalnega počutja 

tako pri športno aktivnih kot pri neaktivnih posameznikih višje. Na področju dobrega 

fizičnega počutja, pravic, socialne vključenosti in materialne blaginje so ocene zadovoljstva 

pri vseh anketirancih nižje. Pri športno aktivnih posameznikih je nižje zadovoljstvo najprej 

opaženo na področju dobrega fizičnega počutja, socialne vključenosti in pravic, pri športno 

neaktivnih pa najprej na področju socialne vključenosti, pravic in šele nato dobrega fizičnega 

počutja. Na področju materialne blaginje so ocene zadovoljstva pri vseh anketirancih najnižje. 

 

Motivi in ovire za športno udejstvovanje 

 

Tako športno aktivne kot neaktivne posameznike s paraplegijo za športnorekreativno 

udejstvovanje najbolj motivirajo oziroma bi motivirali dobra fizična kondicija, skrb za lastno 

zdravje, manj sekundarnih posledic ter boljša kontrola telesa in telesne teže pa tudi  
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ustvarjanje in ohranjanje socialnih odnosov, pridobivanje samozavesti, brezplačne vadbe in 

dobre možnosti transporta. Motivi za dolgoročno ukvarjanje s športnorekreativnimi 

dejavnostmi niso povezani z zdravjem, temveč so to dobra fizična kondicija (ohranjanje 

telesnih zmožnosti in gibalnih spretnosti, biti aktiven), tekmovalne težnje, užitek (zabava, 

sprostitev) pa tudi kakovostna zapolnitev prostega časa in potešitev radovednosti. Te so 

pogosteje navajali športno aktivni posamezniki. Hipoteza 10 je v glavnem potrjena. 

 

Najpogosteje navedene ovire za športno udejstvovanje pri športno aktivnih posameznikih so 

okoljske (visoki stroški financiranja športnih aktivnosti za osebe s paraplegijo, neurejenost 

fizičnega dostopa (arhitektonske ovire), nedostopnost prilagojenih športnih pripomočkov, 

pomanjkanje priložnosti za ukvarjanje z najljubšim športom in pomanjkanje usposobljenih 

športnih trenerjev). Pri športno neaktivnih so v ospredju tako interpersonalne ovire 

(zdravstvene težave in slabo zdravje, nizko zaupanje v lastne sposobnosti, pomanjkanje 

motivacije, energije, zaupanja in časa) kot ovire iz okolja (težave s transportom, pomanjkanje 

osebne asistence in pomanjkljiv dostop do informacij). Športno neaktivni so tiste ovire, ki so 

jih za športno udejstvovanje navajali športniki, zaznavali precej manj pogosto. Verjetno se z 

njimi srečujejo redko ali sploh ne. Hipoteza 11 v glavnem ni potrjena. 

 

POMANJKLJIVOSTI IN OMEJITVE PRI RAZISKOVANJU 

 

Subjektivni in objektivni vidik kakovosti življenja 

 

Raziskava se je omejila na raziskovanje posameznikovega subjektivnega vidika kakovosti 

življenja, saj je kakovost življenja subjektiven pojem in nanjo vplivajo spremembe v času 

(družbeni položaj posameznika, njegovi dosežki, okolje ipd). 

 

Za celostni pogled na posameznikovo zaznano kakovost življenja po poškodbi hrbtenjače pa 

je poleg subjektivnega vidika dobro zaobjeti tudi objektivni vidik. Objektivni kazalci namreč 

merijo življenjske razmere oziroma »fizično« kakovost življenja in podajo oziroma kažejo na 

posameznikovo oceno objektivnih razmer, subjektivni kazalci pa merijo zadovoljstvo s temi 

razmerami oziroma »psihično« kakovost življenja.  
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Statistično pomembne razlike med športno aktivnimi in neaktivnimi osebami s paraplegijo pri 

spremenljivkah starost v času raziskave in starost v času poškodbe 

 

Rezultati analize so pokazali statistično pomembne razlike glede na status pri spremenljivki 

starost v času raziskave in starost v času poškodbe. To otežuje primerjavo med skupinama, 

saj s starostjo pri osebah s poškodbo hrbtenjače naraščajo sekundarne posledice poškodbe, 

slabijo fizične funkcije, gibalne sposobnosti, gibalna aktivnost pa tudi kognitivne kapacitete. 

Pojavlja se lahko več bolečin, niža se motivacija za ukvarjanje s športnorekreativnimi 

dejavnostmi pa tudi zadovoljstvo na različnih področjih kakovosti življenja.  

 

Izbrati bi bilo treba bolj primerljiv vzorec glede na starost v času raziskave in v času 

poškodbe. Toda v praksi se je to pokazalo kot ovira, saj se mlajši posamezniki s poškodbo 

hrbtenjače (pogosteje kot starejši) ukvarjajo s športnorekreativnimi dejavnostmi. 

 

Majhen vzorec   

 

V okviru Zveze paraplegikov Slovenije je bilo leta 2014 v program Šport in rekreacija od 

vseh 1031 registriranih oseb s para- in tetraplegijo do julija vključenih 224 posameznikov. Na 

športnorekreativnih srečanjih in treningih smo od športno aktivnih oseb s paraplegijo brez 

večjih težav dobili dovolj rešenih vprašalnikov. Večji problem je nastal pri pridobivanju 

vprašalnikov od oseb, ki niso športno aktivne. Te se manj vključujejo v družbene aktivnosti, 

zato smo večino uporabnih vprašalnikov dobili na občnih zborih, nekaj tudi individualno. Po 

navadni ali elektronski pošti vprašalnikov nismo pošiljali iz dveh vzrokov: najprej zato, ker so 

nas na Zvezi za paraplegike opozorili, da se je tovrstni način pridobivanja podatkov izkazal za 

slabo odzivnega, poleg tega pa smo hoteli priti s posamezniki v oseben stik. 

 

Predvidevamo, da bi z dalj časa trajajočo raziskavo lahko prišli v stik z več osebami s 

paraplegijo, ki se s športom ne ukvarjajo. 

 

Vprašalnik 

 

Pri področju socialna vključenost bi lahko spremenljivki pomoč in podpora družbenih 

podpornih služb ter dostopnost in podpora zdravstvenih storitev združili v eno, in sicer 

dostopnost, pomoč in podpora družbenih podpornih služb in zdravstvenih storitev. 
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PRISPEVEK K TEORIJI IN ZNANOSTI 

 

Na področju teorije smo z raziskavo zbrali številne podatke, vezane na značilnosti poškodbe 

hrbtenjače, športa in prilagojenih športnih dejavnosti, na motive za športno udejstvovanje, na 

pomen gibalne aktivnosti po poškodbi hrbtenjače ter na kakovost življenja po poškodbi 

hrbtenjače. Podali smo tudi pregled dosedanjih raziskav, vezanih na kakovost življenja oseb s 

poškodbo hrbtenjače in na vpliv aktivnega športnega udejstvovanja nanjo. Pregledno podane 

informacije bodo v pomoč nadaljnjim raziskovalcem. 

 

Na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike daje magistrsko delo znanstveni 

prispevek na področju raziskovanja povezanosti športne aktivnosti in kakovosti življenja oseb 

s poškodbo hrbtenjače. Z nalogo želimo usmeriti pozornost na pomembnost prilagojene, 

zmerne in redne gibalne aktivnosti po poškodbi hrbtenjače v vseh starostnih obdobjih. Športna 

aktivnost pripomore k izboljšanju fizičnega in psihosocialnega zdravja, to pa posameznikom 

po poškodbi omogoča lažji nadaljnji osebni razvoj, pripomore k dobremu emocionalnemu 

počutju, večji samostojnosti in neodvisnosti od pomoči drugega ter posredno k hitrejši in 

boljši socialni reintegraciji. Posledica je tudi večja kakovost življenja po poškodbi hrbtenjače.  

 

Z magistrskim delom smo oblikovali tudi merski instrumentarij, primeren za merjenje 

kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače. Njegova zanesljivost nakazuje visoko stopnjo 

zanesljivosti numeričnih spremenljivk vprašalnika. 

 

PRISPEVEK NA PRAKTIČNEM PODROČJU SPECIALNE IN 

REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE 

 

Ugotovitve raziskave se lahko uporabijo pri športnem pouku za osebe s posebnimi potrebami 

ter pri zagotavljanju kakovosti življenja gibalno oviranih oseb. Osvetljujejo: 

 pomembnost prilagojenih in rednih prostočasnih športnorekreativnih aktivnosti v 

različnih starostnih obdobjih po poškodbi hrbtenjače za dvig kakovosti življenja, 

 pomembnost načrtovanja prilagojenih športnorekreativnih dejavnosti za osebe s 

poškodbo hrbtenjače v vseh starostnih obdobjih, 

 preventivno in korektivno vlogo gibanja za vse osebe s poškodbo hrbtenjače. 
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Pričakujemo, da bodo rezultati magistrskega dela pripomogli k prepoznavanju koristnosti 

ukvarjanja s prilagojenimi športnorekreativnimi dejavnostmi po poškodbi hrbtenjače. Osebe s 

paraplegijo v različnih starostnih obdobjih naj bi spodbudili in motivirali, da se bodo 

pogosteje odločale zanje ter jih umestile v svoj dnevni urnik. 

 

Pričakujemo tudi, da bodo rezultati raziskave vplivali na bolj intenzivno ozaveščanje o 

terapevtski vrednosti športnorekreativnih dejavnosti po poškodbi hrbtenjače (preventivno v 

okviru okrepljenega nadzora in informiranja v daljšem obdobju). Vse starostne skupine oseb s 

poškodbo hrbtenjače naj bi spodbudili, da bi se za športnorekreativne dejavnosti navdušile in 

se vanje tudi vključile.  

 

Želimo si, da bi rezultati pripomogli k širšemu družbenemu odzivu in odzivu pristojnih 

institucij. Te naj bi zagotovile načrtno izvajanje brezplačnih športnorekreativnih dejavnosti, 

zmanjšanje stroškov financiranja prilagojenih športnorekreativnih dejavnosti (denar za 

prilagojeno opremo in športne pripomočke, transport, članstvo, različne vadbene programe), 

urejanje transporta do športnih objektov in prireditev, dostopnost športnih objektov in 

prilagojenih športnih pripomočkov, ozaveščanje in širjenje ustreznih informacij (o možnostih 

športnega udejstvovanja in njegovih koristnih učinkov, transporta ipd.) ter osebno asistenco.  

 

Življenjska doba oseb s paraplegijo se podaljšuje, zato je namen tovrstnih ukrepov povečanje 

in ohranjanje posameznikove samostojnosti in neodvisnosti, dobrega telesnega in duševnega 

zdravja pa tudi povečanje možnosti za zaposlovanje in izobraževanje, omogočanje osebnega 

razvoja, hitrejšega vračanja v skupnost in aktivnega sodelovanja v njej. Posamezniki lahko 

kljub daljšemu času od nastanka poškodbe, večanju sekundarnih posledic in staranju tako 

doživljajo, da so aktivni, družbeno pomembni in zadovoljni sami s seboj ter da živijo 

kakovostno. 

 

PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

 

Zaradi pomembne povezanosti med športnim udejstvovanjem in zaznano kakovostjo življenja 

oseb s paraplegijo bi bilo v prihodnje smiselno bolj poglobljeno raziskati ovire in motive za 

športno udejstvovanje predvsem pri starejši populaciji oseb s paraplegijo ter nato tudi 

ustrezno ukrepati. Prihodnje raziskave bi se lahko osredotočile na proučevanje učinkovitosti 
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dosedanjih strategij motiviranja za športnorekreativno udejstvovanje, morda s posebnim 

poudarkom na začetni fazi po poškodbi in v 25 letih ali več let po njej. 

 

Z longitudinalno študijo (na primer na vsaka štiri leta) bi se dala natančneje pojasniti in 

nazorno prikazati povezava med zmernim in rednim športnorekreativnim udejstvovanjem in 

subjektivno oceno kakovosti življenja.  

 

Raziskave bi se lahko usmerile tudi v ugotavljanje povečevanja oziroma zmanjševanja 

ukvarjanja s športnorekreativnimi dejavnostmi oseb s paraplegijo v daljšem času po poškodbi 

hrbtenjače ter ob tem merile subjektivno oceno kakovosti življenja skozi daljši čas po 

poškodbi. 

 

Smiselno bi bilo tudi vključiti objektivne vidike posameznikovega življenja, jih primerjati s 

subjektivno zaznano kakovostjo življenja ter odkriti povezanost med (boljšimi ali slabšimi) 

objektivnimi kriteriji in subjektivno oceno kakovosti življenja. Z dobljenimi podatki bi lahko 

ugotavljali, ali izboljšane objektivne okoliščine pripomorejo tudi k višji subjektivni oceni 

kakovosti življenja ter morda tudi k spremembi ciljev in pričakovanj glede kakovosti 

življenja, predvsem v daljšem času po poškodbi hrbtenjače in tudi v starosti.  

 

Pregled objektivnih okoliščin bi podal tudi natančnejšo oceno dejanske športnorekreativne 

aktivnosti oseb s poškodbo hrbtenjače. 

 

Možnosti za nadaljnje raziskave vidimo tudi v primerjavi subjektivne ocene kakovosti 

življenja pri osebah s paraplegijo in med splošno populacijo, saj bi se tako razširil pogled na 

zaznano kakovost življenja oseb s paraplegijo.  
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Priloga 1: Vprašalnik 
 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov.  Prvi del obsega: 

 splošno oceno stanja, 

 subjektivno oceno telesnih in športnorekreativnih aktivnosti, 

 subjektivno oceno motiviranosti in ovir za športnorekreativne dejavnosti.  

 

Drugi del vprašalnika zajema subjektivno oceno zadovoljstva na različnih področjih kakovosti 

življenja. 

 

1. DEL 

SPLOŠNA OCENA STANJA 

 

Spol    a) moški   b) ženski 

 

Starost ______  Starost v času poškodbe _____        Čas, pretečen od poškodbe _____ 

 

Nivo poškodbe  a) T2‒T12  b) L1‒L5 c) S1‒S5 d) _____ 

 

Stan  a) poročen/v partnerski zvezi b) ločen c) vdovec  d) samski 

 

Kraj bivanja   a) velemesto    b) manjše mesto  c) vas 

 

Ali je bivališče (hiša/stanovanje): a) prilagojeno b) neprilagojeno   

 

Ali je kraj bivanja:   a) prilagojen b) neprilagojen 

 

Izobrazba a) osnovna šola  b) srednja šola    c) višja   d) visoka   

e) univerzitetna  f) magisterij   g) doktorat  

 

Zaposlitev  a) zaposlen za polni delovni čas   b) zaposlen za krajši delovni čas   

c) nezaposlen       d) upokojen     

e) prostovoljec      f) dijak/študent 
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SUBJEKTIVNA OCENA TELESNIH IN ŠPORTNOREKREATIVNIH AKTIVNOSTI 

Pomislite na situacijo v zadnjih 14 dneh, ko ste bili aktivni najmanj 30 minut. 

 

1. Kako bi ocenili svojo telesno aktivnost (npr. opravljanje hišnih in gospodinjskih del)? 

 

neaktiven malo aktiven aktiven precej aktiven ekstremno aktiven 

1 2 3 4 5 

 

2. Kako bi ocenili svojo športnorekreativno aktivnost (aktivno poganjanje vozička na sprehodu, 

stezi za trim, plavanje, košarka …)?   

 

neaktiven malo aktiven aktiven precej aktiven ekstremno aktiven 

1 2 3 4 5 

 

3. Če ste športno aktivni, izpolnite spodnjo tabelo, če niste, pojdite na naslednje vprašanje. V 

tabeli z X označite, s katerimi aktivnostmi se ukvarjate in kako: R ‒ rekreativno, T ‒ 

tekmovalno. 

 

 R T 

Atletika   

Košarka   

Kegljanje   

Streljanje   

Alpsko 

smučanje 

  

Namizni tenis   

Tenis   

Plavanje   

Ročno 

kolesarjenje 

  

Rally   

Biljard   

Bowling   

Curling   

Potapljanje   

Športni ribolov   

Šah   

Lokostrelstvo   

Ples  

na vozičkih 

  

 

4. Kako bi se opredelili? Obkrožite.  

 

rekreativni športnik športnik  

(slovenska raven) 

vrhunski športnik 

(mednarodna raven) 

nešportnik 
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SUBJEKTIVNA OCENA MOTIVIRANOSTI IN OVIR ZA ŠPORTNOREKREATIVNE 

DEJAVNOSTI  

 

1. Kaj od spodaj napisanega bi vas motiviralo oz. vas motivira za udejstvovanje v 

športnorekreativnih dejavnostih? Možnih je več odgovorov. Označite z X. 

 

 

2. Katere izmed spodaj napisanih trditev vas ovirajo, da bi se začeli ukvarjati s športom ali 

rekreacijo? Možnih je več odgovorov. Označite z X.  

 

Pomanjkljiv dostop do informacij  

Nedostopnost prilagojenih športnih 

pripomočkov 

 

Neurejen fizični dostop do objektov  

Težave s transportom  

Visoki stroški financiranja  

Pomanjkanje:  

 priložnosti za prakticiranje 

najljubšega športa 

 

 športnega partnerja  

 osebne asistence  

 usposobljenih športnih 

trenerjev 

 

 motivacije, energije in 

zaupanja 

 

 časa  

Nizko zaupanje v lastne sposobnosti  

Strah pred izpostavljenostjo  

Občutek zaznamovanosti, sram  

Zdravstvene težave in slabo zdravje  

 

 

 

 

 

 

 

Fizična kondicija  Usposobljeni športni vaditelji  

Socialni odnosi  Dostopnost športnih objektov  

Užitek  Brezplačne vadbe  

Samozavest  Dobre možnosti transporta  

Tekmovalne težnje  Pozitivne izkušnje z ukvarjanjem s športom  

Boljša kontrola teže, drže telesa  Biti vzornik drugim s poškodbo hrbtenjače  

Zdravje, manj sekundarnih posledic  Spodbude drugih s poškodbo hrbtenjače  
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2. DEL 

2.1 SUBJEKTIVNA OCENA ZADOVOLJSTVA NA RAZLIČNIH PODROČJIH 

KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Prosimo vas, da pomislite na svoje življenje v zadnjem mesecu. Imejte v mislih svoje vrednote, 

upanja, radosti in skrbi. Če ste negotovi, je prvi odziv najpogosteje najboljši. S številkami od 1 do 5 

ocenite: 

 

 

ALI STE ZADOVOLJNI: 

ze
lo

 

n
e-

 

za
d

o
v

o
lj

en
 

n
e-

 

za
d

o
v

o
lj

en
  

  
  

 

 m
al

o
  

za
d

o
v

o
lj

en
 

 
 

za
d

o
v

o
lj

en

 
 

ze
lo

 

za
d

o
v

o
lj

en
 

S KOLIČINO DENARJA, KI GA DOBITE? 1 2 3 4 5 
Z  ZDRAVJEM/ZDRAVSTVENIM STANJEM? 1 2 3 4 5 
S KAPACITETAMI (fizičnimi, psihičnimi)  

ZA OPRAVLJANJE VSAKODNEVNIH  

DEJAVNOSTI? 

1 2 3 4 5 

Z USPEHI V ŽIVLJENJU (na različnih področjih)? 1 2 3 4 5 
Z ŽIVLJENJEM ? 1 2 3 4 5 
S STIKI, KI JIH IMATE S PRIJATELJI, SOSEDI,  

ZNANCI (so sproščeni, pozitivni)? 
1 2 3 4 5 

Z OSKRBO IN PODPORO V DRUŽINI? 1 2 3 4 5 
Z VLOGO V SKUPNOSTI (kot sodelavec …) ? 1 2 3 4 5 
Z DOSTOPNOSTJO, PODPORO IN  

POMOČJO ZDRAVSTVENIH STORITEV? 
1 2 3 4 5 

S SPOŠTOVANJEM IN UPOŠTEVANJEM PRAVIC  

DO ENAKOSTI IN NEDISKRIMINACIJE? 
1 2 3 4 5 

Z UPOŠTEVANJEM PRAVIC DO 

ZASEBNOSTI (doma/v službi/šoli/drugje)? 
1 2 3 4 5 

Z ZMANJŠEVANJEM OVIR V VAŠI OKOLICI? 1 2 3 4 5 
Z UPOŠTEVANJEM IN SPOŠTOVANJEM PRAVIC  

DO PRAVOČASNOSTI (sodnih, socialnih, idr.) 

PROCESOV? 

1 2 3 4 5 

KOLIKO:  sploh 

ne 

  malo dokaj precej 

 

povsem 

  
LAHKO FINANČNO SKRBITE ZASE/ ZA  

SVOJO DRUŽINO? 
1 2 3 4 5 

VAS POSLEDICE POŠKODBE OVIRAJO  

PRI ODPRAVLJANJU DELA OZIROMA PRI  

ISKANJU ZAPOSLITVE? 

5 4 3 2 1 

VAS POSLEDICE POŠKODBE OVIRAJO PRI  

DNEVNIH OPRAVILIH? 
5 4 3 2 1 

MOČNA JE V VAS ŽELJA PO UČENJU NOVEGA? 1 2 3 4 5 
VAS POSLEDICE POŠKODBE OVIRAJO PRI  

USVAJANJU NOVEGA ZNANJA IN VEŠČIN?  
5 4 3 2 1 

SE LAHKO SKONCENTRIRATE? 1 2 3 4 5 
ZMORETE SAMOSTOJNO UPRAVLJATI  

NOV NAČIN ŽIVLJENJA S POŠKODBO?   
1 2 3 4 5 

IMATE OBČUTEK, DA SO UPOŠTEVANE  

VAŠE ODLOČITVE, VREDNOTE, MNENJA, ŽELJE 

IN PRIČAKOVANJA? 

1 2 3 4 5 

ČUTITE, DA LAHKO SAMOSTOJNO IZBIRATE  

(kaj boste počeli, kam boste šli, s kom se boste družili,  

koliko denarja boste porabili …)? 

1 2 3 4 5 
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KOLIKO:  sploh 

ne 

  malo dokaj precej 

 

povsem 

  
DRUGI ODLOČAJO O VAŠEM ŽIVLJENJU, DELU? 5 4 3 2 1 
SO VAŠI ODNOSI Z DRUŽINSKIMI ČLANI  

POZITIVNI, ZAUPLJIVI, ODPUŠČAJOČI,  

PRIJATELJSKI, NEKONFLIKTNI?  

1 2 3 4 5 

STE AKTIVNO VKLJUČENI V DEJAVNOSTI  

V OKVIRU VAŠE DRUŽINE (izleti, druženja …)? 
1 2 3 4 5 

SE AKTIVNO VKLJUČUJETE V DEJAVNOSTI   

V KRAJU, V KATEREM ŽIVITE? 
1 2 3 4 5 

DOŽIVLJATE, DA STE POMEMBEN ČLAN  

KRAJA, V KATEREM ŽIVITE? 
1 2 3 4 5 

LAHKO PRIČAKUJETE POMOČ IN  

PODPORO DRUŽBENIH PODPORNIH SLUŽB  

(prostovoljci, servisi za pomoč, asistenca,  

socialna služba… )? 

1 2 3 4 5 

DOŽIVLJATE, DA LAHKO  

OHRANJATE DOSTOJANSTVO?  
1 2 3 4 5 

ALI: sploh 

ne 

malo dokaj precej 

 

povsem 

  
SE POČUTITE DOVOLJ SPOSOBNI ZA 

OPRAVLJANJE DELA V SLUŽBI (če jo imate ali bi jo  

lahko imeli)? 

1 2 3 4 5 

VERJAMETE VASE, DA ZMORETE  

USPEŠNO PREMAGOVATI OVIRE IN SPREJETI  

TUDI NEUSPEH? 

1 2 3 4 5 

STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI S SVOJO 

USPOSOBLJENOSTJO ZA ŽIVLJENJE, UČENJE, 

ODNOSE? 

1 2 3 4 5 

GOJITE OPTIMIZEM, UPANJE, POZITIVNO IN  

REALNO SLIKO O PRIHODNOSTI? 

1 2 3 4 5 

JE VAŠE ŽIVLJENJE VREDNO IN SMISELNO? 1 2 3 4 5 

ZMORETE SPREJETI TELESNI VIDEZ IN SEBE  

KOT EDINSTVENO OSEBNOST? 

1 2 3 4 5 

ZMORETE SPREJEMATI DEJSTVO, DA 

NAPREDUJETE POČASI (ste potrpežljivi sami s seboj)? 

1 2 3 4 5 

VAM K VESELJU DO ŽIVLJENJA, PRIPOMORE  

VERA, ZAUPANJE V BOGA? 

1 2 3 4 5 

SE ČUTITE VARNE?  1 2 3 4 5 

IMATE OBČUTEK OSEBNE KONTROLE  

NAD RAZLIČNIMI SITUACIJAMI V  

VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU? 

1 2 3 4 5 

MENITE, DA JE VAŠE ŽIVLJENJE KAKOVOSTNO? 1 2 3 4 5 

KAKO POGOSTO: nikoli 

 

redko občasn

o 

pogosto vedno 

SI VZAMETE ČAS ZA SPROSTITEV,  

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI (hobije, rekreacijo)? 

1 2 3 4 5 

DOŽIVLJATE, DA STE USPEŠNI IN  

PRODUKTIVNI PRI TEM, KAR POČNETE? 

1 2 3 4 5 

PREŽIVLJATE PROSTI ČAS S PRIJATEJI,  

SOSEDI, ZNANCI, SOIGRALCI…? 

1 2 3 4 5 

PREŽIVLJATE SVOJ ČAS Z DRUŽINO? 1 2 3 4 5 
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Priloga 2: Faktorska matrika 

 

 FAKTOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Produktivnost 0,861        

Prosti čas s prijatelji 0,610        

Izobraževanje 0,502        

Samostojnost 0,469  0,412      

Kapacitete – dnevna opravila 0,458        

Osebna usposobljenost 0,431        

Premagovanje ovir         

Upoštevanje odločitev, 

vrednot 
        

Dostopnost in podpora (zdr)  0,847       

Enakost  0,720       

Vloga v skupnosti  0,620       

Osebna kontrola         

Ovire – dnevna opravila   0,890      

Zdravje   0,461      

Samostojno odločanje   0,424  0,415    

Zadovoljstvo z življenjem   0,415      

Zadovoljstvo s plačilom         

Sposobnost za delo    0,714     

Varnost    0,554     

Optimizem, upanje, realnost    0,428 0,401    

Smisel življenja    0,409 0,406    

Razumevanje z družino     0,838    

Prosti čas z družino     0,816    

Aktivnost v družini     0,720    

Oskrba in podpora v družini     0,684    

Koncentracija     0,657    

Počasen napredek     0,463    

Osebne izbire         

Sprejemanje sebe         

Občutek pomembnosti      0,770   

Aktivnost v kraju bivanja      0,652   

Zmožnost finančne skrbi 

zase ali za družino 
  0,444   -0,503   

Pomoč in podpora (družba)       0,794  

Zasebnost       0,675  

Dostojanstvo         

Razumevanje s prijatelji        0,714 

Uspeh        0,628 

Prostočasne aktivnosti 0,406       0,454 

 

 


