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POVZETEK  

Ljudje tekmujemo iz različnih vzrokov. Nekateri želijo premagati samega sebe, drugi hočejo 

premagati sotekmovalce, za nekatere pa je cilj tekmovanja zabava. Te razlike so odraz različne 

osebnosti posameznikov in njihove motivacije ter tekmovalnosti. Izrazito tekmovalnost 

posameznikov opazimo predvsem v športu, nekateri posamezniki pa kažejo željo po 

tekmovalnosti tudi na šolskem področju. Namen te raziskave je ugotoviti, kakšne so razlike v 

tekmovalnosti atletov na šolskem in športnem področju, ali so atleti bolj orientirani k zmagi ali 

k cilju ter kateri so motivi, ki anketirane atlete ženejo k doseganju vedno boljših rezultatov na 

šolskem in športnem področju.   

V empirični raziskavi je sodelovalo 64 atletov, starih med 15 in 19 let, ki na državnih prvenstvih 

osvajajo prva tri mesta. Ugotovili smo, da so v povprečju anketirani atleti statistično pomembno 

bolj tekmovalni, orientirani k zmagi in k cilju tako na športnem kot tudi na šolskem področju, 

med tem ko so se med spoloma pokazale statistično nepomembne razlike glede tekmovalnosti, 

orientacije k cilju in orientacije k zmagi. Tako anketiranim atletom kot atletinjam v povprečju 

največji motiv za tekmovalnost na šolskem področju predstavljajo dobre ocene, na športnem 

področju pa doseganje rezultatov po svojih najboljših močeh. Ugotovili smo, da so anketirani 

atleti v povprečju bolj orientirani k cilju kot k zmagi.   

 

Ključne besede: tekmovalnost, šola, šport, orientacija k cilju, orientacija k zmagi 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

There are many different reasons why people compete. Some take a pleasure in chalenging 

themselves, others to beat everyone else, some do it for the fun. Those differences reflect 

variations in personalities, their motivation and competitivness. Area where competitiveness 

stands out is most definetely sports, some individuals also show it in other areas such as 

education. Purpose of this research is to find out what are the differences in competitiveness of 

athletes in sports and education, to discover whether are they more prone to winning or to reach 

goals, what are the motives of polled athletes that get them to strive for better results in both 

areas. 

There were 64 athletes, aged between 15 and 19 years, achieving 1-3 places on national 

competitions, participating in an empirical research. We discovered that the polled athletes are 

statistically more competitive, win and goal-oriented at sports and in education. There were no 

major differences between sexes. The biggest motives for male and female athletes, questioned 

in the poll, in sports and education represent good grades and best results possible with best 

effort given. We found out that the athletes are striving to achieve goal rather than winning. 

 

Keywords: competitiveness, school, sport, goal orientation, win orientation  
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UVOD 
 

Vsak posameznik se v različnih življenjskih obdobjih sreča s tekmovalnostjo. Prisotna je v vseh 

življenjskih okoljih posameznika: v družinskem življenju, službi, šoli, različnih hobijih, med 

prijatelji, v političnem življenju itn..  

Tekmovalnost je motivacija, ki žene posameznika za dosego določenega cilja. Predvsem na 

športnem področju opazimo izrazito tekmovalnost posameznikov. Atletika je individualni 

šport, torej je od vsakega posameznika odvisno, kako se spopada s treningi, stresom pred tekmo, 

kakšna je njegova motivacija, kako tekmovalen je posameznik in kakšen je njegov motiv pred 

in med tekmovanjem. Riskin in Wilson ugotavljata, da (1982) je osnova tekmovalnosti 

zadovoljstvo, ki ga posameznik doživlja v tekmovalni situaciji ali v medsebojnem tekmovanju.  

Doživljanje zadovoljstva pa je motiv, da posameznik naredi nekaj boljšega kot ostali. Smither 

in Houston (1992) navajata, da je najmočnejši tekmovalni motiv potreba po dosežkih in uspehu. 

V diplomski nalogi bom raziskala, kateri so najmočnejši motivi anketirancev (atletov) v okviru 

motivacije za tekmovalnost v šoli in športu.  

Sama treniram atletiko od svojega šestega leta starosti in že od nekdaj sem zelo tekmovalna na 

športnem in šolskem področju. Toda moja tekmovalnost ne izvira iz egocentričnosti in zahtevi 

po zmagi ne glede na to, kako pridem do nje. Vsakomur privoščim zmago in uspeh, sama pa 

vsako izkušnjo uporabim za lastni osebnosti razvoj.  Ryckman, Hammer, Kaczor in Gold (1996) 

so opredelili dve vrsti tekmovalnosti: hipertekmovalnost in tekmovalnost kot osebnostni razvoj. 

V diplomski nalogi bom predstavila značilnosti obeh vrst ter raziskala, kateri vrsti pripadajo 

anketirani atleti in ali se pojavljajo razlike med spoloma tako na šolskem kot tudi na športnem 

področju.  

Vsi vemo, da rezultati na šolskem in športnem področju niso samoumevni. C. S. Dweck (2012) 

poudarja pomembnost posameznikovega razumevanja, da je za izjemne dosežke potrebno 

veliko dela in truda ter da sposobnosti same po sebi za visoko nadpovprečne rezultate ne 

zadostujejo. Pri tem imajo najpomembnejšo vlogo starši in učitelji pa tudi trenerji.  Zanima me 

povezava med tekmovalnostjo atletov na športnem področju z njihovo tekmovalnostjo na 

šolskem področju: ali so posamezniki enako organizirani, motivirani, zavzeti, odločni, uspešni 

in tekmovalni v športu in v šoli, ali znajo ustrezno razporediti svoj čas za treninge in učenje, ali 

si želijo enako kot pri športu biti tudi v šoli med najboljšimi. 
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1 TEORETIČNI DEL  
 

1.1 TEKMOVALNOST 
 

Tekmovalnost težko opredelimo z eno samo definicijo, saj jo različni avtorji različno 

opredeljujejo. Smither in Houston (1992) menita, da se tekmovalnost kaže v socialnih 

interakcijah, v katerih posameznika k tekmovalnosti žene želja, da premaga nasprotnika ali pa 

doseže zastavljeni cilj. Helmreich in Spence (1978) pa tekmovalnost definirata kot željo po 

zmagi v interpersonalni situaciji. Tekmovalnost zahteva prisotnost nasprotnika ali skupine 

sotekmovalcev, s katerimi se posameznik primerja (Helmreich in Spence, 1978).  Lahko je 

zanimiva, zabavna in motivacijska izkušnja, ki prispeva k doseganju ciljev, samopodobi, 

razvoju in napredku posameznika. Toda tekmovalnost je lahko tudi stresna in anksiozna 

izkušnja, ki vodi do konfliktov, ti pa imajo škodljive posledice na posameznika ali družbo 

(Fϋlӧp, 2009).  

Tekmovanje je lahko prijateljski proces, v katerem se tekmeci medsebojno motivirajo in 

stremijo k napredku, lahko pa tekmeci drug drugega vidijo kot sovražnika, torej je takrat  proces 

tekmovanja agresivne narave. Rezultat tekmovanja je lahko zmaga ali poraz. Zmaga 

posamezniku vzbudi pozitivna čustva, kot so veselje, zadovoljstvo in ponos, medtem ko s 

porazom posameznik doživi občutek žalosti, razočaranja, jeze in sramu. Poraz ima lahko tudi 

pozitivne učinke. V tem primeru se posameznik nauči nekaj o sebi: najde svoja močna področja 

in pomanjkljivosti ter pridobi dodatno motivacijo za prihodnja tekmovanja (Fϋlӧp, 2009).  

Nekateri ljudje se tekmovalnim situacijam raje izogibajo. Franken in Prpich (1996) sta 

opredelila negativne posledice tekmovanj:  

- vpliv končnega rezultata na lastno samopodobo posameznika, strah pred neuspehom in 

neodobravanje ostalih v primeru slabega nastopa, 

- strah posameznika pri procesu same izvedbe naloge: dvom vase, anksioznost, potreba 

po izpolnjevanju previsokih pričakovanj drugih in 

- strah pred končno oceno oziroma evalvacijo nastopa lahko vpliva na posameznikovo 

pripravo, učni postopek ter končno izvedbo (trema, strah pred neuspehom, strah pred 

odobravanjem oz. neodobravanjem, motnje pozornosti).  

1.1.1 Tekmovalnost na šolskem področju  

 

Izobrazba in tekmovalnost sta med seboj tesno povezani.  Šolske ocene v veliki meri prispevajo 

k tekmovalnosti na šolskem področju. V primerjavi z večino ostalih tekmovanj, kjer zmaga 

samo eden, imajo ocene veliko prednost, saj je v razredu lahko tekmovalcev več; teoretično so 

to lahko celo vsi – zmagovalci so vsi, ki dosežejo oceno odlično (Žorž, 2013).  Po mnenju Žorža 

(2013) ocen in ocenjevanja kot motivacijskega vzvoda v šolah ne izkoriščajo dovolj, saj se jih 

večinoma uporablja zgolj kot sredstvo za nadzor nad usvojenim znanjem.  

Učitelj predstavlja eno izmed pomembnejših oseb v otrokovem življenju. Kot pravi Glasser 

(2001, v Čevdek, 2013), temelj uspešnega učenja predstavljajo dobri odnosi med učiteljem in 

učenci, zato je pomemben učiteljev spoštljiv in pristen odnos do prizadevanj vsakega učenca 

ter sposobnost navezati stik s posameznikom oziroma skupino učencev. Rajković, Šušteršič in 

Bohanec (1999, v Čevdek, 2013) menijo, da so nepristranskost pri ocenjevanju, spoštovanje 
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učenčeve osebnosti in pomoč učencem z nasveti dejavniki kvalitetnega odnosa učitelja do 

učencev. 

Pedagoški teoretiki še vedno ne morejo uskladiti mnenj glede ustreznosti tekmovanja na 

šolskem področju. Precej več je zagovornikov, ki menijo, da je tekmovanje za posameznika 

neškodljivo. Verhoeff (1997, v Cantador in Conde, 2010) meni, da dobro organizirano 

tekmovanje izzove dijake, da se potrudijo po svojih najboljših močeh in se s tem dodatno 

motivirajo za učenje. Lawrence (2004, v Cantador in Conde, 2010) trdi, da tekmovanje 

spodbuja aktivno učenje, Fulu (2007, v Cantador in Conde, 2010) zagovarja, da tekmovanje 

privede do boljše prepoznavnosti, višje motivacije in izboljšuje posameznikovo samopodobo, 

Fasli in Michalakopoulos (2005, v Cantador in Conde, 2010) menita, da tekmovanje motivira 

dijake k večjemu angažiranju in trudu, poleg tega pa k sodelovanju spodbudi tudi učno šibkejše.  

Raziskava, ki so jo izvedli Siddiqui, Khan in Katar (2007, v Cantador in Conde, 2010) je 

pokazala veliko tekmovalnost med dijaki. Lam, Yim, Law in Cheung (2001, v Cantador in 

Conde, 2010) pa so raziskali, da ima tekmovanje negativne vplive na učni proces, saj se dijaki 

osredotočijo bolj na končni cilj kot pa na sam proces učenja.  

Vockell (2004, v Cantador in Conde, 2010) trdi, da imata pritisk in stres v tekmovalni situaciji 

več negativnih kot pozitivnih učinkov na posameznika.  Yu, Chang in Chan (2002, v Cantador 

in Conde, 2010) so z raziskavo ugotovili, da anonimen način tekmovanja med dijaki zmanjša 

stres in ostala negativna čustva.  

Shindler (2007, v Cantador in Conde, 2010) kot »zdrava« tekmovanja definira kratke aktivnosti, 

v katerih je izid trivialen. Ta tekmovanja se osredotočajo na postopek in ne na končni izid. 

Podeljujejo se simbolične nagrade, tekmovanje poteka kratek čas, cilj je proces in ne končni 

rezultat, zmaga oziroma poraz imata majhno vrednost. Posledično ima vsak posameznik 

občutek možnosti zmage.   
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1.1.2 Tekmovalnost na športnem področju  

 

Tekmovanje v športu lahko definiramo kot organizirano dejavnost, kjer dva ali več 

posameznikov oziroma skupin tekmuje med seboj. Vsi posamezniki poznajo pravila 

tekmovanja in tekmujejo z istim ciljem – željo po zmagi (Chick, 1984; Roberts, Arth in Bush, 

1959; v Deaner, Balish in Lombardo, 2015). Postavljanje ciljev  je v športu upoštevano kot 

motivacijska tehnika, ki naj bi športnikom pomagala pri usmerjanju na nalogo (Morris in 

Summers, 1995, v Kajtna, Tušak in Kugovnik, 2003). 

Šport se od ostalih dejavnosti loči po visoki storilnostni usmerjenosti in tekmovalnosti, 

usmerjenosti na izboljšanje nastopa ter visoki motivaciji za dosego ciljev. Ločimo pozitivno in 

negativno storilnostno tekmovalno motivacijo. Za prvo je značilna želja posameznika po 

uspehu na tekmovanju in predstavlja najbolj zdravo, koristno obliko tekmovalne motivacije. 

Športnike s tako motivacijo najbolj motivirajo tekmovanja. Športniki z negativno tekmovalno 

motivacijo pa težijo k preprečitvi neuspeha na tekmovanju, kar je povezano s preteklimi 

izkušnjami o lastni uspešnosti posameznika in njegovo zaznavo pričakovanj drugih. Tudi ta 

motivacija je koristna, toda manj učinkovita od pozitivne storilnostne motivacije, saj ob 

konstantnih in povprečnih rezultatih posameznika pripelje do motivacijskega zloma (Kajtna, 

Tušak in Kugovnik, 2003).  

 

PRAVILA ATLETSKE ZVEZE  

Vsako uradno tekmovanje potrebuje osnovna pravila, s katerimi se omogoči pravično, varno, 

tekoče in za ljubitelje zanimivo tekmovanje. Ustrezna pravila za atletska tekmovanja so zbrana 

v dokumentu z naslovom Pravila za atletska tekmovanja, ki jih po vsakem kongresu IAAF 

(International Association of Athletics Federations) prevede Atletska zveza Slovenije (AZS). 

Dokument vsako leto vsebuje nova, dopolnjena pravila in spremembe v posameznih atletskih 

disciplinah (Pravila za atletska tekmovanja 2016–2017, 2016). 

Pomembno vlogo na atletskih tekmovanjih imajo zagotovo atletski sodniki, ki so s Pravili za 

atletska tekmovanja zavezani, da delujejo in sodijo skladno s pravili in tako omogočajo atletom 

optimalne in za vse pravične ter enake pogoje za tekmovanje in doseganje kar najboljših 

rezultatov. Druge pomembne vloge imajo še tehnična služba, tajništvo, ceremonial, medicinska 

služba itd. (Pravila za atletska tekmovanja 2016–2017, 2016). 
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1.2 MOTIVI POSAMEZNIKOV ZA TEKMOVALNOST 
 

Franken in Brown (1995) sta raziskala in definirala motive, zaradi katerih se posamezniki 

vključujejo v  tekmovalne situacije:  

(1) želja in prizadevanje posameznika, da premaga tekmece in zmaga,  

(2) težnja k izboljšanju lastnih sposobnosti (fizičnih, ustvarjalnih ali kognitivnih), četudi 

posameznik pri tem ne zmaga, 

(3) motivacija, da posameznik nekaj naredi najboljše in tako napreduje,  

(4) želja po izbiranju težjih in zahtevnejših nalog,  

(5) želja po najboljši možni izvedbi dane naloge v tekmovalni situaciji.  

 

1.3 VRSTI TEKMOVALNOSTI  
 

Ryckman idr. (1996) so opredelili dve vrsti tekmovalnosti: hipertekmovalnost in tekmovalnost 

kot osebnostni razvoj. Hipertekmovalnost je vsesplošna potreba posameznika, da tekmuje in 

zmaguje za vsako ceno. Z manipulacijo, agresivnostjo, izkoriščanjem in denigracijo drugih 

posameznik vzdržuje ali krepi svojo samopodobo.  

Za hipertekmovalnost so značilni: 

- težnja k doseganju cilja ne glede na sredstva, 

- težnja k tekmovanju,zmagi in k izogibanju neuspeha, 

- skrb samo zase (agresivnost, manipulacija, izkoriščanje drugih), 

- visoko vrednotenje dosežkov, hedonizem, moč, stimulacija (adrenalin), nagnjenost k 

egocentričnosti, 

- težnja k superiornosti, 

- tekmovanje tudi v situacijah, ki niso tekmovalne narave (Ryckman idr., 1996, v Puklek 

Levpušček in Šterman Ivančič, 2013). 

Za tekmovalnost kot osebnostni razvoj je značilno naslednje: 

- glavni poudarek ni na zmagi, temveč na tem, da si posameznik z izkušnjami, ki jih je 

dobil v tekmovalni situaciji, pomaga k lastnemu osebnostnemu razvoju; 

- osredotočenost na odkrivanje samega sebe in svojih potencialov (in ne na primerjanje z 

drugimi); 

- stalen kritičen odnos do lastnega razvoja ter 

- merila odličnosti, doseganje postavljenih ciljev z namenom napredovanja (Ryckman 

idr., 1996, v Puklek Levpušček in Šterman Ivančič, 2013).  

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; diplomsko delo 

6 

 

1.4 PREVLADUJOČI PERSPEKTIVI DEFINIRANJA USPEHA 
 

Poznamo dve prevladujoči perspektivi definiranja uspeha: orientacija k cilju in orientacija k 

zmagi.  

Orientacijo k cilju (oziroma orientacijo k nalogi) zaznamuje osredotočenost posameznika na 

učenje in tehniko, izboljšanje lastnih sposobnosti, doseganje ciljev po svojih najboljših močeh, 

osredotočenost na glavne cilje pred kratkoročnimi. Posameznik stremi k popolnosti nastopa. 

Bolj kot se mu približa, bolj je z njim zadovoljen. Tekmovanje je zanj manj pomembno (Kajtna 

idr., 2003).                                                                                                                                                                    

Glavni cilj orientacije k zmagi (oziroma ego orientacije) pa je superiornost nad drugimi, saj 

posameznik doseže cilj takrat, ko zmaga oziroma doseže dobro uvrstitev. Uspeh posameznika 

je odvisen od njegove primerjave z drugimi. Na to usmeritev pozitivno vpliva tekmovalna 

atmosfera, spodbujamo pa jo lahko s poudarjanjem zmage in pomena rezultata (Kajtna idr., 

2003).  
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Tekmovalnost je prisotna v našem vsakdanjem življenju, saj zajema vsa področja: od športa do 

kariere oziroma izobrazbe (Kristensen, Troeng, Safavi in Narayanan, 2015). Ocenjevanje 

močno vpliva na tekmovalnost posameznikov na šolskem področju, saj so ocene merilo 

uspešnosti posameznika. Tako se posameznik lahko primerja s samim seboj ali pa z vrstniki 

(Moos, 1978, v Kristensen, Troeng, Safavi in Narayanan, 2015). Primerjanje rezultatov 

posameznika z drugimi tekmovalci oziroma vrstniki je še bolj izrazito na športnem področju.   

Namen raziskave je ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava med tekmovalnostjo 

atletov na šolskem in športnem področju in raziskati razlike v tekmovalnosti med spoloma. 

Proučiti želimo tudi motive, ki anketirane atlete motivirajo za tekmovalnost tako na športnem 

kot na šolskem področju. Prav tako želimo izvedeti, če so anketirani atleti bolj orientirani k 

zmagi oziroma k cilju v šoli ali v športu.  

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Raziskovalna vprašanja, na katera nameravam odgovoriti, so: 

1. Kakšen profil tekmovalnosti imajo anketirani atleti na šolskem in športnem področju:  

a.) Kako odločni in tekmovalni so anketirani atleti ter kako močno si želijo uspeha? 

b.) Kako močno se atleti veselijo tekmovanj in ali v njih uživajo? 

c.) Ali je najpomembnejši cilj anketiranih atletov biti najboljši na tekmovanjih? 

2. Kakšne so razlike v tekmovalnosti atletov med spoloma na šolskem in športnem 

področju? 

3. Kakšna je tekmovalna naravnanost atletov – so bolj orientirani k zmagi ali k cilju? 

4. Kakšne so razlike v tekmovalni naravnanosti med spoloma? 

5. Kateri so najmočnejši motivi anketiranih atletov v okviru motivacije za tekmovalnost v 

šoli in športu? 

 

2.3 METODA DELA  
 

Za raziskovanje smo uporabili kvantitativni pristop – deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 

2.4 OPIS VZORCA  
 

Vzorec raziskave predstavljajo dijaki in dijakinje, stari med 15 in 19 let, ki na atletskih državnih 

tekmovanjih osvajajo prva tri mesta.  

Vprašalnik je bil poslan 105 atletom, izpolnilo pa ga je 64, od tega 28 moških (43,8 %) in 36 

žensk (56,3%). Povprečna starost anketirancev je bila 17,3 leta (SD = 1,06). 
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2.5 OPIS VPRAŠALNIKA  
 

Vprašalnik športnih orientacij (The Sport Orientation Questionnaire – SOQ), povzet po Gill in 

Deeter (1988), je pripomoček za raziskovanje tekmovalnosti in obnašanja posameznika ob 

njegovih dosežkih v športu.  Vprašalnik meri tekmovalnost, orientacijo k zmagi in orientacijo 

k cilju. Vsebuje 25 trditev, na katere udeleženec odgovarja s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne 

lestvice (popolnoma se strinjam = A, strinjam se = B, niti se strinjam, niti se ne strinjam = C, 

ne strinjam se = D, sploh se ne strinjam = E). Vsaka stopnja ocenjevalne lestvice ima svojo utež 

od 1 do 5 (A = 5,  B = 4, C = 3, D = 2, E = 1). Anketni vprašalnik je priložen diplomskemu 

delu. 

Avtorja Gill in Deeter sta posamezne trditve vprašalnika razdelila v tri področja: 13 trditev meri 

tekmovalnost, 6 orientacijo k cilju in 6 orientacijo k zmagi (Gill in Deeter, 1988). 

Trditve, ki določajo tekmovalnost posameznika: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.  

Trditve, ki določajo orientacijo k zmagi: 2, 6, 10, 14, 18, 22. 

Trditve, ki določajo orientacijo k cilju: 4, 8, 12, 16, 20, 24. 

Vsak posameznik je odgovoril na isto vprašanje dvakrat; najprej je bilo vprašanje zastavljeno 

za šolsko in nato še za športno področje.  

Vprašalniku smo dodali še odprto vprašanje o motivih, ki posameznika najbolj motivirajo za 

tekmovalnost na šolskem in športnem področju.  

 

2.6 ZBIRANJE PODATKOV  
 

Podatki so bili zbrani s spletnim vprašalnikom, postavljenim v spletnem okolju Google obrazci. 

Vprašalnik je bil posredovan atletom po socialnem omrežju Facebook. Vprašalnik je bilo 

možno izpolniti med 23. in 28. julijem 2018.  

 

2.7 OBDELAVA PODATKOV  
 

Odgovore anketirancev smo iz spletne strani Google obrazci prenesli v program Excel, kjer 

smo odgovore atletov na zaprta vprašanja spremenili iz opisne oblike v številčno (odgovor 

popolnoma se strinjam je bil tako označen s številko 5, strinjam se s številko 4, niti se strinjam, 

niti se ne strinjam s 3, ne strinjam se z 2 in sploh se ne strinjam z 1). Te oštevilčene rezultate 

smo prenesli v statistični program SPSS. Uporabili smo izračune osnovne deskriptivne in 

inferenčne statistike: aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD) in t-test. Izračunali smo 

tudi Cohenov d koeficient velikosti učinka. S t -testom smo analizirali vprašalnik glede na tri 

področja, ki jih meri vprašalnik:  tekmovalnost, orientacijo k zmagi, orientacijo k cilju. Najprej 

so nas zanimale razlike med omenjenimi dejavniki za šolo in šport za vse anketirane atlete, nato 

pa smo posamezne dejavnike ločili glede na spol.  
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2.8 REZULTATI RAZISKAVE Z RAZLAGO  
 

Rezultati z razlago so v nadaljevanju opisani in predstavljeni v obliki tabel in grafov; strnjeni 

so v posamezna področja: prvo področje meri tekmovalnost, drugo orientacijo k zmagi in 

tretje orientacijo k cilju.  

 

2.8.1 Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju  

 

Profil tekmovalnosti meri 13 trditev iz vprašalnika športnih orientacij. V tabeli 1 so zbrani 

podatki o aritmetični sredini in standardnem odklonu za šolo in šport za vse anketirane športnike 

(n = 64).  

 

Tabela 1: Trditve o tekmovalnosti na šolskem in športnem področju – osnovne statistike. 

 

  

TRDITEV ŠOLA ŠPORT 

M  SD M  SD 

Sem odločen tekmovalec. 3,97 0,80 4,75 0,53 

Sem tekmovalna oseba. 3,14 1,10 4,41 0,83 

Za zmago dam vse od sebe. 3,38 1,00 4,50 0,62 

Veselim se tekmovanj. 2,16 1,13 4,17 0,92 

Uživam, ko tekmujem z drugimi. 2,92 1,12 4,17 0,77 

Pri preizkusih znanja oziroma na 

tekmovanjih sem uspešen. 

3,81 0,77 4,19 0,66 

Moj cilj je biti najboljši. 2,63 1,02 4,16 0,89 

Želim biti uspešen. 3,72 1,20 4,50 0,69 

V svojo uspešnost vlagam veliko truda. 3,38 1,15 4,14 0,87 

Preizkus znanja oziroma tekmovanje sta 

najboljša testa mojih sposobnosti in 

zmožnosti. 

3,70 0,94 4,25 0,82 

Veselim se preizkusov znanj oziroma 

tekmovanj, saj v/na njih lahko 

preizkusim svoje sposobnosti in 

zmožnosti. 

3,02 

 

1,08 4,25 0,82 

Najbolje se odrežem, ko tekmujem z 

drugimi. 

3,06 0,97 4,03 0,84 

Vsakič ko tekmujem, želim biti 

najboljši. 

2,90 1,05 3,98 0,98 
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Oglejmo si podrobneje odzive atletov na vseh trinajst trditev o tekmovalnosti.  

»SEM ODLOČEN TEKMOVALEC.« 

Pri trditvi »Sem odločen tekmovalec,« opazimo največjo srednjo vrednost tako na šolskem kot 

na športnem področju: Mšola = 3,97 in SDšola = 0,80; Mšport = 4,75 in SDšport = 0,53. Iz grafa 1 

vidimo, da se 56 % anketirancev popolnoma strinja z omenjeno trditvijo za šolsko področje, 

med tem ko se jih za športno področje popolnoma strinja 80 %. Opazimo tudi, da se 6 % atletov 

ne strinja z dano trditvijo na šolskem področju. Povzamemo lahko, da so anketirani atleti veliko 

bolj odločni tekmovalci na športnem kot na šolskem področju.  

 

  

Graf 1: Odločnost atletov na šolskem in športnem področju. 
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»SEM TEKMOVALNA OSEBA.«  

Pri trditvi »Sem tekmovalna oseba,« vidimo, da so anketirani športniki sami sebe ocenili kot 

zelo tekmovalne osebe na športnem področju, saj se jih 55 % s trditvijo popolnoma strinja, 37 

% se s trditvijo strinja, 8 % anketirancev pa se s trditvijo niti ne strinja niti strinja oziroma se s 

trditvijo ne strinjajo ali pa sploh ne strinjajo. Povsem drugače je s tekmovalnostjo anketirancev 

na šolskem področju, saj je 36 % takih, ki se o dani trditvi ne morejo opredeliti. 13 % 

posameznikov se s trditvijo popolnoma strinja. Tudi če pogledamo srednji vrednosti in 

standardna odklona za šolsko in športno področje: Mšola = 3,14; SDšola = 1,10 in Mšport = 4,41; 

SDšport = 0,83 opazimo, da so anketirani atleti bolj tekmovalni v športu kot v šoli.  

Graf 2: Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju. 
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» ZA ZMAGO DAM VSE OD SEBE.«  

Iz grafa 3 vidimo, da se 56 % atletov popolnoma strinja in 38 % strinja s trditvijo, da so za 

zmago pripravljeni dati vse od sebe. Vidimo lahko tudi to, da se nihče ni opredelil za trditev 

»Ne strinjam se« na športnem področju. Popolnoma drugačni rezultati se kažejo na šolskem 

področju, saj se 13 % vprašanih popolnoma strinja z dano trditvijo, da so za najboljšo oceno v 

razredu pripravljeni vložiti veliko truda in se potruditi po svojih najboljših močeh,  34 % se s 

trditvijo strinja, prav tako se 34 % vprašanih glede dane trditve ne more opredeliti. 16 % 

vprašanih je priznalo, da se za dosego najboljših ocen ne potrudijo po svojih najboljših močeh. 

Očitna razlika se pokaže tudi pri srednjih vrednostih in standardnemu odklonu med šolskim in 

športnim področjem: Mšola = 3,38; SDšola = 1,00 in Mšport = 4,50; SDšport = 0,62. Opazimo, da so 

podatki za šolsko področje bistveno bolj razpršeni (v primerjavi s športnim področjem). 

  

  

Graf 3: Požrtvovalnost atletov za zmago na šolskem in športnem področju. 
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»VESELIM SE TEKMOVANJ.« 

Tudi pri trditvi o veselju posameznikov do tekmovanj opazimo razliko med šolskim in športnim 

področjem. 8 % anketirancev se popolnoma veseli tekmovanj v šoli, medtem ko se jih na 

športnem področju popolnoma veseli ali pa veseli 41 % oziroma 44 %. Nikakršnega veselja do 

tekmovanj na šolskem področju nima 31 % anketiranih. Iz vseh izračunanih srednjih vrednosti 

trditev o tekmovalnosti anketirancev lahko vidimo, da je največja razlika prav pri trditvi o 

veselju do tekmovanj: Mšola = 2,16; SDšola = 1,13 in Mšport = 4,17; SDšport = 0,92. Opazimo torej, 

da tekmovanja učencem na šolskem področju predstavljajo stresno situacijo, saj v njih ne vidijo 

nekega motiva, medtem ko se tekmovanj v športu v veliki večini zelo veselijo.   

 

  

Graf 4: Veselje atletov do tekmovanj na šolskem in športnem področju. 
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»UŽIVAM, KO TEKMUJEM Z DRUGIMI.« 

Anketirani atleti očitno uživajo v tekmovanju z drugimi tekmeci, saj se jih 37 % oziroma 44 % 

popolnoma strinja oziroma strinja s trditvijo, 2 % anketiranih pa se s trditvijo na športnem 

področju ne strinja. Na šolskem področju se 37 % dijakov ne more opredeliti do dane trditve, 

27 % se jih z dano trditvijo ne strinja, torej večina anketirancev na šolskem področju ne želi 

tekmovati s svojimi vrstniki. Izračunani aritmetični sredini (Mšola = 2,92 in Mšport = 4,17) kažeta, 

da anketirani atleti radi tekmujejo na športnem področju, medtem ko na šolskem področju ne 

tekmujejo radi.   

 

  
  

Graf 5: Uživanje atletov ob tekmovanju z ostalimi na šolskem in športnem področju. 
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»PRI PREIZKUSIH ZNANJA OZIROMA NA TEKMOVANJIH SEM USPEŠEN.« 

Kljub temu, da večino anketirancev ne veseli tekmovanje na šolskem področju, so dijaki še 

vedno v veliki večini uspešni pri preizkusih znanja. Opazimo, da se s trditvijo popolnoma strinja 

14 % vprašanih, 59 % vprašanih pa se s trditvijo strinja. Tudi pri tej trditvi opazimo, da so atleti 

bolj uspešni pri tekmovanjih na športnem področju, saj se jih 33 % popolnoma strinja s trditvijo, 

53 % vprašanih pa se s trditvijo strinja. Razlika izračunanih aritmetičnih sredin za dano trditev 

na šolskem in športnem področju je izmed vseh trditev v okviru tekmovalnosti najmanjša: Mšola 

= 3,81; SDšola = 0,77 in Mšport = 4,19; SDšport = 0,66. Iz tega lahko razberemo, da so anketirani 

atleti v veliki meri uspešni tako na šolskem kot tudi na športnem področju.  

 

  

Graf 6: Zaznava uspešnosti atletov na šolskem in športnem področju. 

  

14 %

59 %

22 % 3 %

2…

ŠOLSKO PODROČJE: 

"PRI PREIZKUSIH ZNANJA 

SEM USPEŠEN."

Popolnoma se strinjam

Strinjam se

Niti se strinjam, niti se ne strinjam

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam

33 %

53 %

14 %

ŠPORTNO PODROČJE: 

"NA ATLETSKIH 

TEKMOVANJIH SEM 

USPEŠEN." 

Popolnoma se strinjam

Strinjam se

Niti se strinjam, niti se ne strinjam

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; diplomsko delo 

16 

 

»MOJ CILJ JE BITI NAJBOLJŠI.« 

Iz grafa 7 lahko razberemo, da ima večina anketirancev željo biti najboljši v športu, saj se jih 

42 % s trditvijo popolnoma strinja, 36 % pa se z dano trditvijo strinja. Na šolskem področju 

večina anketirancev ali nima želje biti najboljši ali pa so deljenega mnenja, s trditvijo pa se 

popolnoma strinja 6 % anketiranih dijakov. To, da si anketirani atleti mnogo bolj želijo biti 

najboljši na športnem kot na šolskem področju potrjujeta tudi izračunani aritmetični sredini: 

Mšola = 2,63 in Mšport = 4,16.  

 

  
Graf 7: Cilj «biti najboljši« atletov na šolskem in športnem področju. 
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»ŽELIM BITI USPEŠEN.« 

Večina anketiranih atletov želi biti uspešnih tako na šolskem kot tudi na športnem področju. 

Njihova želja o uspešnosti na športnem področju je nekoliko višja v primerjavi s šolskim 

področjem, kar nam dokazujeta tudi izračunani srednji vrednosti: Mšola = 3,72 in Mšport = 4,50.  

 

  

Graf 8: Cilj »biti uspešen« atletov na šolskem in športnem področju. 
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»V SVOJO USPEŠNOST VLAGAM VELIKO TRUDA.« 

Iz analize rezultatov anketirancev vidimo, da večina atletov vlaga več truda v uspešnost na 

športnem kot na šolskem področju, saj se jih z dano trditvijo na športnem področju popolnoma 

strinja 39 %, strinja pa se jih 42 %. Najpogostejši odgovor (36 %) na šolskem področju je, da 

se anketirani do dane trditve niso mogli opredeliti, 19 % dijakov se z dano trditvijo popolnoma 

strinja, 26 % pa se s trditvijo strinja. Izračunani aritmetični sredini: Mšola = 3,38 in Mšport = 4,14 

potrjujeta, da anketirani atleti v povprečju več truda vložijo v uspešnost na športnem področju.  

 

  

Graf 9: Vlaganje truda v uspešnost atletov na šolskem in športnem področju. 
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»PREIZKUS ZNANJA OZIROMA TEKMOVANJE STA NAJBOLJŠA TESTA MOJIH 

SPOSOBNOSTI IN ZMOŽNOSTI.« 

Večina anketiranih atletov se strinja, da so preizkusi znanja na šolskem področju in tekmovanja 

na športnem področju najboljši test posameznikovih sposobnosti in zmožnosti, kar nam 

potrjujeta tudi izračunani srednji vrednosti za šolsko (Mšola = 3,70) in športno (Mšport = 4,25) 

področje. Z omenjeno trditvijo se na šolskem področju popolnoma strinja 17 % anketiranih, 

strinja se jih 49 %, na športnem področju pa se jih popolnoma strinja 45 % in strinja 38 % 

vprašanih.  

 

  

Graf 10: Preizkus znanja in tekmovanje kot najboljša testa sposobnosti in zmožnosti atletov 

na šolskem in športnem področju. 
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»VESELIM SE PREIZKUSOV ZNANJ OZIROMA TEKMOVANJ, SAJ V/NA NJIH 

LAHKO PREIZKUSIM SVOJE SPOSOBNOSTI IN ZMOŽNOSTI.«  

Večina anketirancev se veseli tekmovanj na športnem področju, saj lahko v njih preizkusijo 

svoje sposobnosti in zmožnosti (z dano trditvijo se popolnoma strinja 45 % vprašanih, strinja 

pa se jih 38 %). Popolnoma drugačni so odgovori anketiranih dijakov glede veselja do 

preizkusov znanj in s tem testiranjem svojih sposobnosti na šolskem področju. Največ dijakov 

se namreč do dane trditve ni moglo opredeliti, 11 % pa se s trditvijo popolnoma strinja. Da se 

anketiranci rajši udeležujejo športnih tekmovanj, kjer lahko potrdijo svojo trenutno 

pripravljenost, potrjuje tudi izračunana srednja vrednost: Mšport = 4,25; Mšola = 3,02.  

 

  

Graf 11: Veselje atletov do tekmovanj in testiranja svojih sposobnosti in zmožnosti na 

šolskem in športnem področju. 
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»NAJBOLJE SE ODREŽEM, KO TEKMUJEM Z DRUGIMI.« 

Iz grafa 12 in izračunane srednje vrednosti (Mšola = 3,06) je razvidno, da rezultati anketirancev 

na šolskem področju v večini niso odvisni od primerjave z ostalimi vrstniki, medtem ko se na 

športnem področju (Mšport = 4,03) večina anketiranih atletov na tekmovanju mnogo bolje 

odreže, če tekmuje z drugimi posamezniki.  

  
Graf 12:  Doseganje najboljših rezultatov atletov med tekmovanjem z ostalimi na šolskem in 

športnem področju. 
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»VSAKIČ KO TEKMUJEM, ŽELIM BITI NAJBOLJŠI.« 

Večina anketiranih dijakov nima želje biti med najboljšimi na šolskem področju, saj se z dano 

trditvijo ne strinja 33 % vprašanih, 33 % pa se do trditve ne more opredeliti. Velika želja po  

premagovanju tekmecev se kaže na športnem področju, saj se jih 36 % z dano trditvijo 

popolnoma strinja, enak odstotek atletov pa se s trditvijo strinja. To, da si anketiranci veliko 

bolj želijo zmagovati na športnem kot na šolskem področju potrjujeta tudi izračunani srednji 

vrednosti:  Mšola =  2,91 in Mšport = 3,98. 

  

Graf 13: Želja atletov »biti najboljši« vsakič, ko tekmujejo na šolskem in športnem področju. 
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RAZLIKE V TEKMOVALNOSTI ATLETOV NA ŠOLSKEM IN ŠPORTNEM 

PODROČJU 

 Tabela 2: Razlike v tekmovalnosti atletov na šolskem in športnem področju. 

 

V tabeli 2 opazimo precejšno razliko med aritmetičnima sredinama glede tekmovalnosti 

anketiranih atletov na šolskem in športnem področju (Mšola = 3,21; Mšport = 4,27), medtem ko 

pri standardnemu odklonu ni tako očitne razlike (SDšola = 0,59; SDšport = 0,47). t-test za odvisne 

vzorce je pokazal statistično pomembne razlike med tekmovalnostjo na šolskem in 

tekmovalnostjo na športnem področju (t = -13,427; df = 63; p = 0,001), čeprav Cohenov d-

indeks kaže na majhno velikost učinka (d = 0,198). Torej so v povprečju anketirani atleti 

statistično pomembno bolj tekmovalni na športnem kot na šolskem področju.  

 

RAZLIKE V TEKMOVALNOSTI MED SPOLOMA  

 

 Tabela 3: Razlike v tekmovalnosti med spoloma na šolskem in športnem področju. 

 

Najprej si oglejmo analizo rezultatov za tekmovalnost atletov na šolskem področju. V tabeli 3 

opazimo zanemarljivo razliko med aritmetičnima sredinama glede tekmovalnosti atletov in 

atletinj na šolskem področju (Mmoški = 3,21; Mženske = 3,22).  t – test za neodvisne vzorce je 

pokazal statistično nepomembne razlike med spoloma v tekmovalnosti na šolskem področju  (t 

= -0,094; df = 62; p =  0,926). Tudi  Cohenov d-indeks kaže na neznatno velikost učinka (d = 

0,016). Torej so atletinje v vzorcu v povprečju na šolskem področju zanemarljivo bolj 

tekmovalne kot atleti. 

Sedaj si oglejmo še analizo rezultatov za tekmovalnost na športnem področju. V tabeli 3 

opazimo majhno razliko med aritmetičnima sredinama glede tekmovalnosti atletov in atletinj 

na športnem področju (Mmoški = 4,31; Mženske = 4,24). t – test za neodvisne vzorce je pokazal 

statistično nepomembne razlike med spoloma v tekmovalnosti na športnem področju  (t = 0,659; 

df = 62; p =  0,512). Tudi  Cohenov d-indeks kaže na majhno velikost učinka (d = 0,149).  Torej 

so atleti v vzorcu v povprečju na športnem področju zanemarljivo bolj tekmovalni kot atletinje.  

 

 t-preizkus Cohen d 

 n M SD t df p d 

Tekmovalnost 

(na šolskem 

področju) 

64 3,21 0,59  

 

-13,427 

 

 

63 

 

 

0,000 

 

 

0,198 

Tekmovalnost 

na športnem 

področju) 

64 4,27 0,47 

 t-preizkus Cohen d 

 SPOL n M SD t df p d 

TEKMOVALNOST 

(šola) 

moški 28 3,21 0,69 -0,094 62 0,926 0,016 

ženske 36 3,22 0,51 

TEKMOVALNOST 

(šport) 

moški 28 4,31 0,49 0,659 62 0,512 0,149 

ženske 36 4,24 0,45 
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2.8.2 Orientacija k zmagi na šolskem in športnem področju  

 

Orientacijo k zmagi meri 6 trditev iz vprašalnika športnih orientacij. V tabeli 4 so zbrani podatki 

o aritmetični sredini in standardnem odklonu za šolo in šport za vse anketirane športnike (n = 

64).  

 

Tabela 4: Trditve o orientaciji k zmagi  na šolskem in športnem področju – osnovne statistike. 

 

 

  

TRDITEV ŠOLA ŠPORT 

M SD M SD 

Zmaga je pomembna. 3,23 0,83 4,17 0,83 

Biti boljši od ostalih je zame pomembno.    2,86 0,97 3,97 1,00 

Ne prenesem porazov.  2,22 0,98 3,02 1,11 

Zadovoljen sem le takrat, ko sem najboljši oziroma ko 

zmagam. 

2,19 0,96 2,86 1,32 

Če izgubim, sem žalosten ali razburjen.  3,30 1,09 3,84 1,06 

Ko zmagam, sem zelo srečen in vesel.  3,86 0,97 4,69 0,50 
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Analizirajmo odgovore atletov na vseh šest trditev, ki opredeljujejo orientacijo k zmagi.  

»ZMAGA JE POMEMBNA.«  

Večina anketiranih dijakov (50 %) se do dane trditve za šolsko področje ni opredelila, 34 % 

atletom pa je zmaga na šolskem področju pomembna. Veliko bolj pomembna je zmaga 

anketiranim atletom na športnem področju, saj se jih 41 % z dano trditvijo popolnoma strinja, 

39 % pa se s trditvijo strinja. Tudi iz izračunanih aritmetičnih sredin (Mšola = 3,23; Mšport = 4,17) 

potrdimo, da je anketiranim atletom zmaga na športnem področju bolj pomembna od zmage na 

šolskem področju.  

 

  

Graf 14: Pomen zmage atletom na šolskem in športnem področju.  
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»BITI BOLJŠI OD OSTALIH JE ZAME POMEMBNO.«  

Iz grafa 15 razberemo, da anketiranim atletom na šolskem področju ni pomembno biti boljši od 

ostalih sošolcev, saj se jih z dano trditvijo 30 % ne strinja, 42 % atletov pa se do dane trditve ni 

opredelilo. Povsem drugačni rezultati se kažejo na športnem področju, saj se 34 % atletov 

popolnoma strinja oziroma 41 % strinja z dano trditvijo. Izračunani aritmetični sredini 

potrjujeta, da je anketiranim atletom bolj pomembno biti boljši od ostalih na športnem področju 

(Mšola = 2,86; Mšport = 3,97).  

 

  

Graf 15: Pomembnost »biti boljši od ostalih« na šolskem in športnem področju. 
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»NE PRENESEM PORAZOV.« 

Iz grafa 16 vidimo, da se 41 % anketiranih ne strinja oziroma 25 % sploh ne strinja z dano 

trditvijo na šolskem področju. Tudi izračunana aritmetična sredina za šolsko področje (Mšola = 

2,22) potrjuje, da anketirani atleti brez težav sprejmejo poraz na šolskem področju. Na športnem 

področju 39 % atletov težko sprejme poraz, 39 % pa s sprejetjem poraza nima težav.  Iz 

izračunane aritmetične sredine za športno področje (Mšport = 3,02) potrdimo, da anketirani atleti 

težje sprejmejo poraz na športnem kot na šolskem področju.  

 

  

Graf 16: Nesprejetje poraza na šolskem in športnem področju. 
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»ZADOVOLJEN SEM LE TAKRAT, KO SEM NAJBOLJŠI OZIROMA KO ZMAGAM.« 

Iz izračunanih aritmetičnih sredin (Mšola = 2,19; Mšport = 2,86) sklepamo, da so anketirani atleti 

na šolskem in športnem področju zadovoljni s svojim rezultatom tudi takrat, ko niso najboljši. 

Zapisano nam potrjuje tudi graf 17, saj se na šolskem področju z dano trditvijo sploh ne strinja 

oziroma ne strinja 28 % oziroma 33 % vprašanih, na športnem področju pa se jih z dano trditvijo 

sploh ne strinja 16 %, ne strinja pa 30 % anketiranih.  

 

  

Graf 17: Zadovoljstvo atletov ob zmagi na šolskem in športnem področju.  
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»ČE IZGUBIM, SEM ŽALOSTNEN ALI RAZBURJEN.«  

Iz grafa 18 vidimo, da je večina anketiranih dijakov ob neuspehu na šolskem področju žalostnih 

in razburjenih, saj se 9 % popolnoma strinja in 42 % strinja z dano trditvijo. Prav tako neuspeh 

vzbudi negativna čustva anketiranim atletom na športnem področju; 27 % se popolnoma strinja, 

58 % pa se strinja z dano trditvijo. Izračunani aritmetični sredini (Mšola = 3,30; Mšport = 3,84 

potrjujeta, da je večina anketiranih atletov ob neuspehu na šolskem in športnem področju 

žalostnih in razburjenih.  

 

  

Graf 18: Negativna čustva atletov ob neuspehu. 
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»KO ZMAGAM, SEM ZELO SREČEN IN VESEL.« 

Iz grafa 19 razberemo, da se 70 % anketiranih popolnoma strinja in 28 % strinja s trditvijo, da 

jim uspeh na športnem področju vzbudi pozitivna čustva (veselje in srečo). Napisano potrjuje 

tudi izračunana aritmetična sredina Mšport = 4,69. Večina atletov se z dano trditvijo strinja tudi 

na šolskem področju (28 % se popolnoma strinja, 41 % se strinja s trditvijo), kar pove  

aritmetična sredina za šolsko področje Mšola = 3,86.  

 

 

 

 

Graf 19: Veselje ob zmagi na šolskem in športnem področju.   
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RAZLIKE V ORIENTACIJI K ZMAGI MED ALETI NA ŠOLSKEM IN ŠPORTNEM 

PODROČJU 

Tabela 5: Razlike v orientaciji k zmagi med atleti na šolskem in športnem področju. 

 

V tabeli 5 opazimo razliko med aritmetičnima sredinama glede orientacije k zmagi anketiranih 

atletov na šolskem in športnem področju (Mšola = 2,94, Mšport = 3,76), medtem ko pri 

standardnemu odklonu ni tako očitne razlike (SDšola = 0,59, SDšport =  0,65). t-test za odvisne 

vzorce je pokazal statistično pomembne razlike glede orientacije k zmagi na šolskem in 

športnem področju (t = -10,237; df = 63; p = 0,000), čeprav Cohenov d-indeks kaže na majhno 

velikost učinka (d = 0,131). Torej so v povprečju anketirani atleti statistično pomembno bolj 

orientirani k zmagi na športnem kot na šolskem področju.  

 

RAZLIKE MED SPOLOMA V ORIENTACIJI K ZMAGI  

 

Tabela 6: Razlike v orientaciji k zmagi med spoloma na šolskem in športnem področju. 

 

Najprej si oglejmo analizo rezultatov za orientacijo k cilju atletov na šolskem področju. V tabeli 

6 opazimo majhno razliko med aritmetičnima sredinama glede orientacije k zmagi atletov in 

atletinj  na šolskem področju (Mmoški = 2,86; Mženske = 3,00).  t – test za neodvisne vzorce je 

pokazal statistično nepomembne razlike med spoloma v orientaciji k zmagi na šolskem 

področju (t = -0,952; g = 62 ; p = 0,345). Tudi  Cohenov d-indeks kaže na majhno velikost 

učinka (d = 0,235). Torej so atletinje v vzorcu v povprečju na šolskem področju zanemarljivo 

bolj orientirane k zmagi kot atleti.  

Sedaj si oglejmo še analizo rezultatov za orientacijo k cilju atletov na športnem področju. V 

tabeli 6 opazimo majhno razliko med aritmetičnima sredinama glede tekmovalnosti atletov in 

atletinj na športnem področju (Mmoški = 3,67; Mženske = 3,82). t – test za neodvisne vzorce je 

pokazal statistično nepomembne razlike med spoloma v orientaciji k zmagi na športnem 

področju (t = 0,659; df = 62; p =  0,512). Tudi  Cohenov d-indeks kaže na majhno velikost 

 t-preizkus Cohen d 

 n M SD t df p d 

Orientacija k zmagi na 

šolskem področju. 

64 2,94 0,59 

 

 

-10,237 

 

63 

 

0,000 

 

0,131 

Orientacija k zmagi na 

športnem področju. 

64 3,76 0,65 

 t-preizkus Cohen d 

 SPOL n M SD t df p d 

ORIENT. 

ZMAGA 

(šola) 

moški 28 2,86 0,60 -0,952 62 0,345 0,235 

ženske 36 
3,00 0,59 

ORIENT. 

ZMAGA  

(šport) 

moški 28 3,67 0,63 -0,920 62 0,361 0,231 

ženske 36 
3,82 0,67 
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učinka (d = 0,231).  Torej so atletinje v vzorcu v povprečju na športnem področju zanemarljivo 

bolj orientirane k zmagi kot atleti.  

 

2.8.3 Orientacija k cilju na šolskem in športnem področju  

 

Orientacijo k cilju meri 6 trditev iz vprašalnika športnih orientacij. V tabeli 7 so zbrani podatki 

o aritmetični sredini in standardnem odklonu za šolo in šport za vse anketirane športnike (n = 

64).  

 

Tabela 7: Trditve o orientaciji k cilju na šolskem in športnem področju – osnovne statistike. 

  

 

TRDITEV 

ŠOLA ŠPORT 

M SD M SD 

Ko tekmujem, si postavim svoje osebne cilje. 4,36 0,65 4,66 0,54 

Najbolj sem tekmovalen, ko želim doseči svoje 

osebne cilje. 

3,88 0,93 4,53 0,71 

Najbolj se potrudim, ko imam točno določen cilj. 3,98 0,85 4,42 0,77 

Pomembno je doseganje ciljev po mojih najboljših 

močeh. 

4,41 0,77 4,67 0,47 

Doseganje osebnih ciljev je zame zelo pomembno. 4,22 0,77 4,66 0,48 

Najboljši način, da pokažem svoje sposobnosti, je 

ko si postavim nek cilj in ga poskušam doseči. 

3,91 0,81 4,38 0,72 
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Analizirajmo odgovore atletov na vseh šest trditev, ki opredeljujejo orientacijo k cilju.  

»KO TEKMUJEM, SI POSTAVIM SVOJE OSEBNE CILJE.« 

Iz grafa 20 razberemo, da si anketirani atleti tako na šolskem kot na športnem področju 

postavijo svoje osebne cilje. Zapisano potrjujeta tudi izračunani aritmetični sredini za šolsko 

(Mšola = 4,36) in športno (Mšport = 4,66) področje.  

 

  

Graf 20: Postavljanje osebnih ciljev atletov na šolskem in športnem področju. 
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»NAJBOLJ SEM TEKMOVALEN, KO ŽELIM DOSEČI SVOJE OSEBNE CILJE.«  

Iz izračunanih aritmetičnih sredin za šolsko (Mšola = 3,88) in športno (Mšport = 4,53) področje 

opazimo, da anketirane atlete bolj motivira doseganje osebnih ciljev na športnem kot na 

šolskem področju. Napisano lahko potrdimo tudi z grafom 21: 64 % anketiranih se popolnoma 

strinja oziroma 26 % strinja z napisano trditvijo na športnem področju, medtem ko se na 

šolskem področju s trditvijo popolnoma strinja 28 % atletov, 41 % pa se strinja s trditvijo.  

 

  

Graf 21: Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju v želji doseči svoje osebne 

cilje.  
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»NAJBOLJ SE POTRUDIM, KO IMAM TOČNO DOLOČEN CILJ.«  

Iz grafa 22 in izračunanih aritmetičnih sredin Mšola = 3,98 ter Mšport = 4,42 vidimo, da se 

anketirani atleti za svoj uspeh najbolj potrudijo takrat, ko si želijo doseči točno določen cilj tako 

na šolskem kot na športnem področju.  

 

  

Graf 22: Vložen trud v točno določen cilj na šolskem in športnem področju.   
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»POMEMBNO JE DOSEGANJE CILJEV PO MOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH.« 

Iz izračunanih aritmetičnih sredin (Mšola = 4,41; Mšport = 4,67 ) in rezultatov, prikazanih v grafu 

23, opazimo, da je vsem anketiranim atletom na športnem področju pomembno doseganje ciljev 

po njihovih najboljših močeh, na šolskem področju pa se z dano trditvijo strinjajo skoraj vsi 

anketirani atleti.  

  

Graf 23: Pomen doseganja ciljev po svojih najboljših močeh na šolskem in športnem 

področju.   
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»DOSEGANJE CILJEV JE ZAME POMEMBNO.« 

Iz izračunane aritmetične sredine Mšport = 4,66 in prikazanih rezultatov v grafu 24 opazimo, da 

je vsem anketiranim atletom pomembno doseganje ciljev na športnem področju, prav tako se z 

omenjeno trditvijo strinja večina anketiranih za šolsko področje (Mšola = 4,22). 

 

  

Graf 24: Pomen doseganja ciljev atletov na šolskem in športnem področju.   

39 %

47 %

11 %
3 %

ŠOLSKO PODROČJE:

"DOSEGANJE CILJEV V 

ŠOLI JE ZAME 

POMEMBNO." 

Popolnoma se strinjam

Strinjam se

Niti se strinjam, niti se ne strinjam

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam

66 %

34 %

ŠPORTNO PODROČJE:

"DOSEGANJE CILJEV V 

ŠPORTU JE ZAME 

POMEMBNO."

Popolnoma se strinjam

Strinjam se

Niti se strinjam, niti se ne strinjam

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; diplomsko delo 

38 

 

»NAJBOLJŠI NAČIN, DA POKAŽEM SVOJE SPOSOBNOSTI, JE KO SI POSTAVIM 

NEK CILJ IN GA POSKUŠAM DOSEČI.« 

Večina anketiranih atletov meni, da je najboljši način, da pokažejo svoje sposobnosti v športu, 

ko si postavijo nek cilj in ga dosežejo. Z dano trditvijo se popolnoma strinja 50 % atletov, 39 

% atletov se s trditvijo strinja, le nekaj pa je takih (2 %), ki se s trditvijo ne strinjajo. Zapisano 

potrjuje tudi izračunana aritmetična sredina za športno področje Mšport = 4,38. Z dano trditvijo 

se glede šolskega področja popolnoma strinja 24 % oziroma strinja 48 % vprašanih, med tem 

ko se glede trditve ni opredelilo 23 % atletov. Večina anketiranih meni, da je najbolje, če 

pokažejo svoje sposobnosti v šoli takrat, ko si postavijo cilj in ga poskušajo doseči, kar potrjuje 

izračunana aritmetična sredina Mšola = 3,91. 

 

  

Graf 25: Stateškost doseganja ciljev kot najboljši način za prikaz sposobnosti atletov na 

šolskem in športnem področju.   
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RAZLIKE V ORIENTACIJI K CILJU MED ALETI NA ŠOLSKEM IN ŠPORTNEM 

PODROČJU 

Tabela 8: Razlike v orientaciji k cilju med atleti na šolskem in športnem področju. 

 

V tabeli 8 opazimo razliko med aritmetičnima sredinama glede orientacije k cilju anketiranih 

atletov na šolskem in športnem področju (Mšola = 4,13; Mšport = 4,55), medtem ko pri 

standardnemu odklonu ni tako očitne razlike (SDšola = 0,53; SDšport = 0,44). t-test za odvisne 

vzorce je pokazal statistično pomembne razlike glede orientacije k cilju na šolskem in športnem 

področju (t = -6,915; df = 63 ; p = 0,000), čeprav Cohenov d-indeks kaže na neznatno velikost 

učinka (d = 0,087).  Torej so v le-tem vzorcu v povprečju anketirani atleti statistično pomembno 

bolj orientirani k cilju na športnem kot na šolskem področju.  

 

RAZLIKE MED SPOLOMA V ORIENTACIJI K CILJU 

Tabela 9: Razlike v orientaciji k cilju med spoloma na šolskem in športnem področju. 

 

Najprej si oglejmo analizo rezultatov za orientacijo k cilju atletov na šolskem področju. V tabeli 

9 opazimo zanemarljivo razliko med aritmetičnima sredinama glede orientacije k cilju atletov 

in atletinj  na šolskem področju (Mmoški = 4,11; Mženske = 4,13).  t – test za neodvisne vzorce je 

pokazal statistično nepomembne razlike med spoloma v orientaciji k cilju na šolskem področju 

(t = -0,157; df = 62; p = 0,876). Tudi  Cohenov d-indeks kaže na neznatno velikost učinka (d = 

0,037). Torej so atletinje v vzorcu v povprečju na šolskem področju zanemarljivo bolj 

orientirane k cilju kot atleti.  

Sedaj si oglejmo še analizo rezultatov za orientacijo k cilju atletov na športnem področju. V 

tabeli 9 opazimo majhno razliko med aritmetičnima sredinama glede orientacije k cilju atletov 

in atletinj  na športnem področju (Mmoški = 4,60; Mženske = 4,51). t – test za neodvisne vzorce je 

pokazal statistično nepomembne razlike med spoloma v orientaciji k cilju na športnem področju 

 t-preizkus Cohen d 

 n M SD t df p d 

Orientacija k cilju na 

šolskem področju. 

 

64 

 

4,13 0,53 

 

 

-6,915 

 

 

63 

 

 

0,000 

 

 

0,087 

 Orientacija k cilju na 

športnem področju. 

 

64 

 

4,56 0,44 

 t-preizkus Cohen d 

 SPO

L 

n M SD t df p d 

ORIENT. 

CILJ (šola) 

M 28 4,11 0,61 -0,157 62 0,876 0,037 

Ž 36 4,13 0,47 

ORIENT. 

CILJ 

(šport) 

M 28 4,60 0,42 0,777 62 0,440 0,204 

Ž 36 
4,51 0,46 
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(t = 0,777; df = 62; p = 0,440) . Tudi  Cohenov d-indeks kaže na majhno velikost učinka (d = 

0,204). Torej so atleti v vzorcu v povprečju na športnem področju zanemarljivo bolj orientirani 

k cilju kot atletinje.  

 

2.8.4 Motivi anketiranih atletov za tekmovalnost na šolskem in športnem področju  

 

MOTIVI ZA TEKMOVALNOST ATLETINJ NA ŠOLSKEM PODROČJU 

Večini anketiranih dijakinj (41,7 %) največji motiv za tekmovalnost na šolskem področju 

predstavljajo dobre ocene; nekatere želijo imeti najboljše ocene v razredu, druge se trudijo za 

dobre ocene zaradi štipendije, večina pa se jih zaveda, da ocene močno vplivajo na vpis na 

želeno fakulteto. Drugi najpogostejši motiv (27,8 %) je želja po znanju, izobrazbi in izbranem 

poklicu. Tretji najpogostejši odgovor (25 %)  glede tekmovalnosti na šolskem področju je 

doseganje osebnih ciljev.   

MOTIVI ZA TEKMOVALNOST ATLETOV NA ŠOLSKEM PODROČJU 

Večini anketirancev (46,4 %) motiv za tekmovalnost na šolskem področju predstavljajo dobre 

ocene, ki jim omogočajo vpis na želeno fakulteto, dobro službo in štipendijo. Nekaj dijakov 

(10,7 %) je izpostavilo, da jim največji motiv predstavljajo sošolci, saj želijo biti od njih 

uspešnejši. Ostali motivi anketiranih športnikov so bili še: znanje (14,3 %), družina in učitelji 

(14,3 %), kar 14,3 % anketiranih dijakov pa za tekmovalnost na šolskem področju nima motiva.  

MOTIVI ZA TEKMOVALNOST VSEH ANKETIRANIH ATLETOV NA ŠPORTNEM 

PODROČJU 

Večino anketiranih športnikov in športnic (48,4 %) za tekmovanje v atletiki najbolj motivira 

doseganje dobrih rezultatov, uvrstitev v reprezentanco, doseganje norm za nastop na 

mednarodnih tekmovanjih, biti boljši od sotekmovalcev, kategorizacija, olimpijske igre, 

podiranje državnih rekordov in želja po »biti najboljši«. Naslednji najpogostejši motiv 

anketirancev (34,4 %) je doseganje rezultatov po svojih najboljših močeh: izboljšanje osebnih 

rekordov, testiranje svojih sposobnosti in zmožnosti, postavljanje in doseganje osebnih ciljev, 

osebno zadovoljstvo, vztrajnost, itd.. Nekaj (6,3 %) jih je izpostavilo, da jim velik motiv 

predstavlja podpora prijateljev, družine in trenerja, nekateri (10,9 %) pa svoj motiv za 

tekmovalnost vidijo v uživanju v atletiki in veselju do vsakodnevnega treniranja.   
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3 DISKUSIJA IN SKLEPI 
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen profil tekmovalnosti imajo anketirani atleti na 

šolskem in športnem področju, kakšne so razlike v tekmovalnosti med spoloma na šolskem in 

športnem področju, ali so anketirani atleti bolj orientirani k zmagi ali k cilju, ali se tekmovalnost 

posameznikov kaže kot hipertekmovalnost ali tekmovalnost kot osebnostni razvoj ter kateri so 

najmočnejši motivi anketiranih atletov v okviru motivacije za tekmovalnost v šoli in športu.  

Tekmovalnost atletov, njihovo orientacijo k zmagi in k cilju smo ugotavljali z analizo 

vprašalnika športnih orientacij (SOQ; Gill in Deeter, 1988) za šolsko in športno področje. 

Vprašalnik so izpolnjevali atleti, stari med 15 in 19 let, ki na državnih prvenstvih osvajajo prva 

tri mesta.                                    

Analiza rezultatov o profilu tekmovalnosti anketiranih atletov je pokazala, da so atleti veliko 

bolj odločni in tekmovalni na športnem področju (kot na šolskem) ter da si na tem istem 

področju bolj želijo uspeha, prav tako so za zmago v športu pripravljeni vložiti veliko več truda. 

Atleti se veliko bolj veselijo tekmovanj na športnem področju in v njih uživajo mnogo bolj kot 

na šolskem. Kljub temu, da atleti ne želijo tekmovati na šolskem področju, so vseeno uspešni v 

tekmovanjih tako v šoli kot tudi v športu.  Cilj večine anketiranih atletov je biti najboljši na 

športnem področju, medtem ko jim biti najboljši na šolskem področju ne predstavlja 

pomembnega izziva. Tako na šolskem kot na športnem področju so anketirani atleti mnenja, da 

sta preizkus znanja oziroma tekmovanje najboljša testa posameznikovih sposobnosti in 

zmožnosti. Atleti so mnenja, da se najbolje odrežejo v športnih tekmovanjih, ko tekmujejo z 

drugimi tekmovalci, medtem ko jim tekmovanje z drugimi na šolskem področju ne pomeni 

pomembnega izziva. Tudi t-test za odvisne vzorce je pokazal, da so v povprečju anketirani atleti 

statistično pomembno bolj tekmovalni na športnem kot na šolskem področju, medtem ko so se 

med spoloma pokazale statistično nepomembne razlike o tekmovalnosti na šolskem in športnem 

področju.  

Analiza rezultatov o orientaciji k zmagi je pokazala, da sta anketiranim atletom »biti boljši od 

ostalih« in zmaga na športnem področju bolj pomembna od zmage na šolskem področju,  prav 

tako anketiranci težje sprejmejo poraz na športnem kot na šolskem področju, v povprečju so 

anketirani atleti zadovoljni s svojimi dosežki tudi takrat, ko niso najboljši. Večino anketiranih 

atletov je ob neuspehu na šolskem in športnem področju žalostnih in razburjenih, medtem ko 

jim zmaga oziroma uspeh na obeh področjih vzbudi pozitivna čustva (srečo in veselje). T-test 

za odvisne vzorce je pokazal, da so v povprečju anketirani atleti statistično pomembno bolj 

orientirani k zmagi na športnem kot na šolskem področju, medtem ko so se med spoloma 

pokazale statistično nepomembne razlike o orientaciji k zmagi na šolskem in športnem 

področju.  

Analiza rezultatov o orientaciji k cilju je pokazala, da si anketirani atleti pred vsakim 

tekmovanjem postavijo svoje osebne cilje, saj jih želja po doseganju osebnih ciljev najbolj 

motivira za tekmovalnost tako na šolskem kot tudi na športnem področju. T-test za odvisne 

vzorce je pokazal, da so v povprečju anketirani atleti statistično pomembno bolj orientirani k 

cilju na športnem kot na šolskem področju, medtem ko so se med spoloma pokazale statistično 

nepomembne razlike v orientaciji k cilju na šolskem in športnem področju.  
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Iz izračunane aritmetične sredine (v tabeli 5) glede orientacije atletov k zmagi na šolskem 

področju in izračunane aritmetične sredine (v tabeli 8) glede orientacije atletov k cilju na 

šolskem področju ugotovimo, da so anketirani atleti bolj orientirani k cilju na šolskem področju. 

Prav tako lahko primerjamo izračunani aritmetični sredini za športno področje glede orientacije 

k zmagi in cilju. Ugotovimo, da so tudi na športnem področju atleti bolj orientirani k cilju kot 

k zmagi.  Ker je večini anketiranih atletov najpomembnejše doseganje ciljev po svojih 

najboljših močeh ter osredotočenost na odkrivanje samega sebe in svojih potencialov, lahko 

trdimo, da je njihova tekmovalnost usmerjena v osebnostni razvoj (in ne kot 

hipertekmovalnost).  

Analiza rezultatov o motivih anketiranih atletov za tekmovalnost na šolskem in športnem 

področju je pokazala podobne rezultate, kot sta jih definirala Franken in Brown (1995). Največji 

motivi anketiranih atletov so dobre ocene na šolskem področju, doseganje dobrih rezultatov in 

»biti boljši« od ostalih tekmecev na športnem področju ter doseganje osebnih ciljev tako na 

šolskem kot na športnem področju.  

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu atletov, zato se zavedamo omejenosti 

posplošitev njenih ugotovitev. Na podlagi naše raziskave ne moremo potrditi rezultatov 

raziskave, ki so jo izvedli Kajtna, Tušak in Kugovnik, da se športnice v primerjavi s športniki 

bolj izogibajo neuspehu in da so športniki v povprečju bolj tekmovalni od športnic (Kajtna idr., 

2003). 

Menimo, da je tekmovalnost predvsem na šolskem področju smiselno raziskovati, saj se je 

vredno vprašati, zakaj prihaja do tako velikih razlik v tekmovalnosti posameznikov na šolskem 

in športnem področju. Večini športnikov motivacije za doseganje vrhunskih rezultatov na 

športnem področju ne primanjkuje, zato je dobro razmisliti, kako povečati motivacijo učencev 

tudi na šolskem področju. Dweckova (2012) poudarja, da je nujno raziskati tudi dejavnike, ki 

jim ljudje (športniki, dijaki) pripisujejo razloge za neuspeh. V svoji knjigi Moč miselnosti je 

izpostavila mnenje košarkarskega trenerja, ki pravi, da neuspeh ni neuspeh, dokler ne začneš 

zanj kriviti drugih. Pomembno je, da učitelj v razredu organizira tekmovanja tako, da se vsak 

posameznik po svojih najboljših močeh potrudi opraviti nalogo, si postavlja svoje osebne cilje, 

spoznava svoje meje in se zaveda, da bo z vztrajnostjo in sprotnim učenjem vedno boljši na 

šolskem področju (Marentič Požarnik, 2003).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; diplomsko delo 

43 

 

4 LITERATURA  
 

Contador I. in Conde, M. J. (2010). Effect of competition in education: A case study in an e-

learning environment. Pridobljeno s 

https://pdfs.semanticscholar.org/95a0/4babb8841f3f644e2d7d497c98807eac3595.pdf   

Čevdek, M. (2013). Odnos med učiteljem in učenci. Didakta, 22(167), 2–5.  

Deaner, R. O., Balish, S. M. in Lombardo, M. P. (2015). Sex differences in sports interest and 

motivation: An evolutionary perspective. 

Dweck, C. S. (2012). Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. New York: Constable & 

Robinson.  

Franken, R. E. in Brown, D. J. (1995). Why do people like competition? The motivation for 

winning, putting forth effort, improving one´s performance, performing well, being 

instrumental and expressing forcefull/aggressive behavior. Journal of Personality and 

Individual Differences, 19(2), 175–184. 

Franken, R. E. in Prpich, W. (1996). Dislike of competition and the need to win: Self-image 

concerns, performance concerns, and the distraction of attention. Journal of Social Behavior 

and Personality, 11(4), 695–712.  

Fϋlὂp, M. (2009). Happy and unhappy competitors: What makes the difference? Psychological 

Topics, 18(2), 346–362.  

Gill, D. in Deeter, T. E. (1988). Development of the sport orientation questionare. Reasearch 

Quarterly for exercise and Sport, 59, 191–202. 

Helmreich, R. L., in Spence, J. T. (1978). The work and family orientation questionnaire: An 

objective instrument to assess components of achievement motivation and attitudes toward 

family and career. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 8, 35. 

Kajtna, T., Tušak, M. in Kugovnik, O. (2003). Osebnost in motivacija športnikov in športnic. 

Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 12(1), 67–84. 

Kristensen, F., Troeng, O., Safavi, M. in Narayanan, P. (2015). Competition in higher education 

– good or bad? Lund University. Pridobljeno s 

http://portal.research.lu.se/portal/files/5680982/8519800.pdf 

Marentič Požarnik, B. (2003). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.  

Pravila za atletska tekmovanja 2016–2017 (2016). Pridobljeno s http://slovenska-

atletika.si/wp-content/uploads/2016/01/Pravila-za-atletska-tekmovanja-2016-2017_web.pdf  

http://portal.research.lu.se/portal/files/5680982/8519800.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; diplomsko delo 

44 

 

Puklek Levpušček, M., Šterman Ivančič, K., Barle Lakota, A., Lavrič, M., Vinkler, J. in Dukič, 

D. (2013). Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih. Ljubljana: Pedagoški 

inštitut. 

Ryckman, R. M., Hammer, M., Kaczor, L. M. in Gold, J. A. (1996). Construction of a personal 

development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66(2), 374–385. 

Smither, R. in Houston, J. M. (1992). The nature of competitiveness: The development and 

validation of the competitiveness index. Educational and Psychological Measurement, 52, 

407–418. 

Žorž, B. (2013). Tekmovalnost in motivacija. Vzgoja, 15(60), 32–33. Pridobljeno s 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6AZU55PG/? 

 

 

  

http://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253dVzgoja%2b(Ljubljana)%27


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Vrečar; diplomsko delo 

45 

 

5 PRILOGE  

5.1 VPRAŠALNIK ŠPORTNIH ORIENTACIJ 
 

Spol (obkroži): M        Ž 

Starost (obkroži): 15        16       17       18     19  

Spodnje trditve opisujejo odzive na različne situacije povezane s športom in tekmovalnostjo. 

Za vsako izmed trditev obkroži, v kolikšni meri drži zate. Tu ni pravilnih ali napačnih 

odgovorov. 

Vprašalnik je povzet po: Sport orientation questionnaire: Gill & Deeter. 

  Popolnoma 

se strinjam 

Strinjam 

se  

Niti ne 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Sploh se 

ne 

strinjam  

1. Sem odločen tekmovalec. A B C D E 

2. Zmaga je pomembna. A B C D E 

3. Sem tekmovalna oseba. A B C D E 

4. Ko tekmujem, si postavim 

svoje osebne cilje.  

A B C D E 

5. Za zmago dam vse od sebe. A B C D E 

6. Biti boljši od ostalih je 

zame pomembno.    

A B C D E 

7. Veselim se tekmovanj. A B C D E 

8. Najbolj sem tekmovalen, 

ko želim doseči svoje 

osebne cilje.  

A B C D E 

9. Uživam, ko tekmujem z 

drugimi. 

A 

 

B C D E 

10. Ne prenesem porazov.  A B C D E 

11. Pri preizkusih znanja 

oziroma na tekmovanjih 

sem uspešen.  

A B C D E 

12. Najbolj se potrudim, ko 

imam točno določen cilj.  

A B C D E 

13. Moj cilj je biti najboljši. A B C D E 

14. Zadovoljen sem le takrat, 

ko sem najboljši oziroma 

ko zmagam. 

A B C D E 

15. Želim biti uspešen. A B C D E 

16. Pomembno mi je doseganje 

ciljev po svojih najboljših 

močeh.  

A B C D E 

17. V svojo uspešnost vlagam 

veliko truda.  

A B C D E 

18. Če izgubim, sem žalosten 

ali razburjen.  

A B C D E 
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19. Preizkus znanja oziroma 

tekmovanje sta najboljša 

testa mojih sposobnosti in 

zmožnosti. 

A B C D E 

20. Doseganje osebnih ciljev je 

zame zelo pomembno. 

A B C D E 

21. Veselim se preizkusov 

znanj oziroma tekmovanj, 

saj v/na njih lahko 

preizkušam svoje 

sposobnosti in zmožnosti.  

A B C D E 

22. Ko zmagam, sem zelo 

srečen in vesel.  

A B C D E 

23. Najbolje se odrežem, ko 

tekmujem z drugimi. 

A B C D E 

24. Najboljši način, da 

pokažem svoje sposobnosti, 

je ko si postavim nek cilj in 

ga poskušam doseči.  

A B C D E 

25. Vsakič ko tekmujem, želim 

biti najboljši.  

A B C D E 

 

Zapiši, kaj te najbolj motivira za tekmovanje na športnem področju.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Zapiši, kaj te najbolj motivira za tekmovanje na šolskem področju.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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5.2 MOTIVI ANKETIRANIH ATLETOV ZA TEKMOVALNOST NA 

ŠOLSKEM IN ŠPORTNEM PODROČJU  
 

MOTIVI ZA TEKMOVALNOST ATLETINJ NA ŠOLSKEM PODROČJU (n = 36) 

 

 

MOTIVI ZA TEKMOVALNOST ATLETOV NA ŠOLSKEM PODROČJU (n = 28) 

DOBRE OCENE (vpis na željeno fakulteto, dobra služba, štipendija, 

uspeh ob zaključku šolskega leta) 

46,4 % 

SOŠOLCI 10,7 % 

ZNANJE 14,3 % 

DRUŽINA, UČITELJ  14,3 % 

NI MOTIVA 14,3 % 

 

 

MOTIVI ZA TEKMOVALNOST VSEH ANKETIRANIH ATLETOV NA ŠPORTNEM 

PODROČJU (n = 64) 

 

DOBRE OCENE (imeti najboljše ocene v razredu, štipendija, vpis na 

želeno fakulteto)  

41,7 % 

DOSEGANJE OSEBNIH CILJEV 25 % 

ZNANJE (želja po znanju, izobrazbi, izbranem poklicu) 27,8 % 

DRUŽINA, SOŠOLCI  5,5 % 

DOBRI REZULTATI (uvrstitev v reprezentanco, doseganje norm za 

nastop na mednarodnih tekmovanjih, »biti boljši« od sotekmovalcev, 

kategorizacija, olimpijske igre, podiranje državnih rekordov in želja po 

»biti najboljši«) 

48,4 % 

DOSEGANJE REZULTATOV PO SVOJIH NAJBOLJŠIH MOČEH 

(izboljšanje osebnih rekordov, testiranje svojih sposobnosti in 

zmožnosti, postavljanje in doseganje osebnih ciljev, osebno 

zadovoljstvo, vztrajnost itd.) 

34,4 % 

PODPORA PRIJATELJEV, DRUŽINE IN TRENERJA 6,3 % 

UŽIVANJE V ATLETIKI IN VESELJE DO VSAKODNEVNEGA 

TRENIRANJA 

10,9 % 


