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IZVLEČEK
Aerobika je ena izmed najbolj razširjenih športnih aktivnosti, zato smo z raziskavo s
področja aerobike želeli ugotoviti, kakšna je motiviranost žensk, ki se vključujejo v
tovrstno vadbo. Zanimala so nas tudi njihova stališča in prehranjevalne navade ter
vpliv vadbe na počutje. V raziskavi nas je zanimalo, če dejavnost, kot je aerobika,
združuje ženske različnih socialnih položajev; kakšni so vzroki, da se ženske sicer v
večji meri ne ukvarjajo s športom; kako družina, izobrazba staršev, njihov odnos do
športa vplivajo na ukvarjanje žensk z neko športnorekreativno dejavnostjo. V
raziskavi je sodelovalo 200 žensk. 100 jih je prihajalo iz Maribora in so bile stare od
17 do 45 let, 100 pa jih je prihajalo iz Ljubljane starih od 22 do 70 let. Pri izdelavi
diplomskega dela

sem

za pridobitev podatkov uporabila vprašalnik povzet po

vprašalniku iz Zagorc (1986), ki so ga sestavljala tako strukturirana kot tudi pol
strukturirana vprašanja. Ugotovila sem, da se v aerobiko vključujejo ženske različnih
starostnih skupin, socialnega statusa in izobrazbe. Pridobljeni rezultati kažejo, da sta
glavna motiva za ukvarjanje z aerobiko psihofizična sprostitev in izboljšanje telesne
kondicije. Ženske se strinjajo, da enkrat tedenska organizirana vadba ne zadošča in
da bi si moral vsakdo urediti življenje tako, da bi našel čas za vsakdanjo vadbo. Prav
tako pravijo, da se po napornem delu aerobika prileže in da med vadbo lahko
pozabiš na težave. Pri primerjavi prehranjevalnih navad, se je izkazalo, da so ženske
dokaj ozaveščene o primerni dnevni sestavi jedilnikov.
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ABSTRACT
Aerobics is one of the most spread sport activities, which is the reason for the
appeared interest to find out what motivates women to join such training. Another
question was the viewpoint and nutrition habits of these women as well as the
influence of the training on their state of health. In the research we wanted to find out
if such an activity – like aerobics – unites women from different social backgrounds;
what are the reasons for women not to join any kind of sport activity more often; what
influence does the family, education of parents and their relation to the sport have on
women doing any kind of sport and recreational activity. In the research 200 women
took part. 100 came from Maribor and were from 17 to 45 years old, the other 100
came from Ljubljana and were from 22 to 70 years old. In my diploma thesis I used a
questionnaire from Zagorc (1986) to gain information, which were combined with
structured as well as semi-structured questions. The research confirmed that women
of different ages, social backgrounds and educational levels join the aerobics
training. The results show that the two main reasons for joining aerobics are the
psychophysical relaxation and improving the physical health. Women agree that
training once a week is not enough and that everyone should organize their lives the
way to find time for the everyday training. They also say that aerobics is good after a
hard working day and that it makes you forget the everyday problems during the
exercise. When researching the nutrition habits women are quite aware about
suitable menus.
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1 UVOD

Sedeč življenjski slog je prevladujoč v večini industrijskih državah. Prepričljivi dokazi
nam poročajo o tem, da nas redna telesna dejavnost varuje pred nastankom in
razvojem kroničnih bolezni (Zaletel in Zagorc, 1997). Zaradi hitrega življenjskega
tempa se vsakodnevno soočamo s stresom, osebnimi krizami in drugi težavami, ki
povzročajo slabo razpoloženje. Ta stopnja družbenega razvoja nas je pripeljala do
potrebe po zabavi, sprostitvi in rekreaciji.
Medtem ko številne študije dokazujejo, da vadba aerobike izboljšujejo srčno-žilne in
dihalne sposobnosti, potrjujejo tudi to, da so količine vadbe (intenzivnost, trajanje in
frekvenca) bistvenega pomena za njihov razvoj. Značilnost srčno-žilnih sprememb je
ta, da vsebujejo parametre kot so zvišanja maksimalnega srčnega utripa med vadbo
aerobike in zmanjševanje srčnega utripa med počivanjem . Trening vzdržljivosti prav
tako dokazuje izboljšave v telesni sestavi, predvsem pri zmanjševanju podkožnega
maščevja (Zaletel in Zagorc 1997).
V primerjavi s preteklimi leti, se športno udejstvuje veliko več žensk kot se je v
preteklosti, vendar pa število aktivnih žensk še zmeraj ni doseglo števila aktivnih
moških (Zaletel in Zagorc 1997).
Naklonjenost športu zadnjih nekaj desetletij narašča in vključuje že 22 milijonov ljudi,
priključenih v vadbo aerobike (Wilmoth, 1986). Število pripadnikov aerobike je v
zadnjih letih 20. tako naraslo, da številni raziskovalci ne proučujejo samo pozitivnih
vplivov aerobike, temveč tudi psihološke dimenzije. Raziskujejo predvsem motive
žensk za ukvarjanje z aerobiko (Zaletel in Zagorc 1997).
Največji problemi neukvarjanja s športno rekreacijo so v pomanjkanju motivacije pri
ljudeh. Večina ljudi je pri izboru športa največkrat pod vplivom nekih trendov, ne
znajo pa poslušati sebe in svojega telesa, poleg tega pa nimajo aktivnosti pod
nadzorom, sistematično organizirano, s postavitvijo nekih ciljev, pač pa preveč delajo
po svoje. Rezultat tega pristopa je pomanjkanje uživanja, ki se konča s prenehanjem
ukvarjanja in »izmišljanjem pametnih izgovorov« (Kajtna in Tušak, 2005).
Za aerobiko je značilno zadovoljevanje primarnih motivov, ki izvirajo iz potrebe po
gibanju in tudi iz modificiranih seksualnih potreb, poleg tega aerobika zadovoljuje tudi
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nekatere sekundarne potrebe, kot so želja po gibalni ekspresiji, po doživljanju
ugodja, težnje po samopotrjevanju, vzbujanju pozornosti, uveljavljanju. Prav tako je
izvrstno sredstvo za samoizkušnjo, za razvoj osebnosti in spreminjanje samopodobe
(Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1998).
Tako motivi kot interesi, so za ukvarjanje s športno dejavnostjo izrednega pomena.
Oba pojma sta dokaj celovita saj sta odvisna od več dejavnikov. Naj omenimo samo
celo

vrsto

osebnostnih

značilnosti,

določeno

raven

ozaveščenosti, gibalne

sposobnosti, psihofizične sposobnosti, zdravstveno stanje in nenazadnje tudi
socialne značilnosti ter sistem vrednot posameznika (Miketič in Gabriel, 1993).

Problem prostega časa je danes še vedno problem mnogih, predvsem pa žensk
(Miketič in Gabriel, 1993). Zato pa je lahko aerobika primerna izbira, saj za uro
aerobike vadeče ne potrebujejo posebne opreme, zgolj športna oblačila. Vadba je še
zmeraj dovolj dolga, da je učinkovita ter dovolj kratka, da zanjo ne potrebujejo
pretirano veliko prostega časa. Tudi motiviranost je večja saj je delo v skupini lahko
veliko zabavnejše kot individualni športi. Ženske se lahko popolnoma tudi sprostijo,
saj je ura primerno vodena in se same ne rabijo ukvarjati s sestavo športnega
programa.

8

1.1 AEROBIKA
1.1.1 POMEN VADBE
Kot prvi je aerobiko uvedel ameriški zdravnik Cooper, ki je izdelal programe postopne
vadbe za različno trenirane športnike vseh starosti in kasneje v priročniku Aerobic for
women (Aerobika za ženske) te programe prilagodil izključno vadbi žensk. Tako pride
na tem področju do mnogih novih spoznanj, spremeni se odnos žensk do ukvarjanja
s športno aktivnostjo, spremeni se tudi odnos celotne družbe do ženskega športa.
Mnogi strokovnjaki so razmišljali, kako bi takšno vadbo popestrili in najuspešnejša
med »inovatorji« na področju aerobike je bila prav gotovo Jane Fonda. Na sto tisoče
žensk in tudi moških je prepričala, kako koristna je telesna vadba za naše počutje in
tudi za zdravje. Njena knjiga Workout ter video in avdiokasete so bile prave
uspešnice. Za razvoj ženskega športa je naredila več kot mnogi športni strokovnjaki
do tedaj. Povzročila je pravo športno evforijo, ne samo v Ameriki, temveč tudi v
Evropi in Avstraliji (Zagorc, 1986).

1.1.2 ZNAČILNOSTI AEROBIKE
Pri aerobiki gre za specifično aerobno vadbo ob glasbeni spremljavi. Sestavljena je iz
neizčrpnega števila različnih gibalnih struktur in njihovih kombinacij. Vključuje hojo,
tek, poskoke, elemente plesa, gimnastične in krepilne vaje ter v zaključku tudi
nekatere elemente joge. Razvija določene gibalne sposobnosti, kot so moč, gibljivost,
koordinacija in ravnotežje. Gibanja večinoma izvajamo stoje, vaje za krepitev
mišičnega sistema pa tudi leže, kleče ali sede (Ižanc, 1996).

Sama ura aerobike je sestavljena iz uvodnega, glavnega ter zaključnega dela. V
uvodnem delu pripravimo telo za kasnejše obremenitve. Uvodni del torej sestavljata
splošno ogrevanje ter specialno ogrevanje. Splošno ogrevanje vključuje gibanje
celega telesa z namenom pospešiti krvni obtok in zvišati temperaturo telesa (Zagorc,
Zaletel in Ižanc, 1998).

Specialno ogrevanje pa vključuje vaje raztezanja in specifične gibalne aktivnosti, ki
so kasneje uporabljene tudi v glavnem delu ure. Glavni del je sestavljen iz aerobnega
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dela z elementi »high – low« oz. visoko – nizke aerobike ter z deli za krepitev in
oblikovanje telesa (krepitev mišičnih skupin). Aerobni del aerobike sestavljajo
aerobne aktivnosti za razvoj srčno – žilnih in dihalnih sposobnosti, katerim
posvečamo največ pozornosti. Vaje za krepitev oziroma oblikovanje telesa izvajamo
po končanem aerobnem delu, v različnih nivojih, bodisi brez ali z uporabo
pripomočkov. Zaključni del je namenjen postopnem zniževanju intenzivnosti vadbe,
dokler se fiziološke vrednosti organizma ne vrnejo v vrednosti v mirovanju (Zagorc,
Zaletel in Ižanc, 1998).

1.1.3 AEROBIKA DANES

V tujini in v večjih mestih pri nas, predvsem pa v večjih športnih centrih, vsakodnevno
ponujajo več ur različnih oblik aerobike, od katerih so najbolj obiskane: step aerobika,
programi aerobne vadbe Les Mills, kot so: Body Pump, Body Attack, RPM idr.,
pilates, latino aerobika. Čeprav so se v zadnjih nekaj letih uveljavile zlasti plesne
oblike (latino, hip – hop, jazz, street – dance, jam, house), je pri nas zanimanje zanje
manjše. Inštruktorji in vodje vadbe morajo obvladati metodične postopke, da lahko
vadeče naučijo izbrano koreografijo. Predvsem učenje med vadbeno uro je namreč
tisto, kar naj bi izzvalo aerobne učinke, koreografija, ki jo izvajamo na koncu je samo
»nagrada« za naš trud in uživanje ob glasbi, ki ga na koncu v celoti začutimo
(Zaletel, 2007).

Danes je aerobika pestra, zanimiva, varna in strokovno vodena oblika vadbe, katere
se povsod po svetu udeležuje milijone žensk in moških vseh starosti. Je tudi ime za
vadbeno enoto ali trening v vseh pojavnih oblikah ob spremljavi glasbe. Je oblika
športe rekreacije, ki je pred tridesetim leti preplavila svet in poskrbela, da njena
popularnost ni usahnila vse do danes (Bergoč, 1999).
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1.1.4 CILJI AEROBIKE

Najpogostejši cilji so naslednji (v Bergoč, 1999)
-

FIZIOLOŠKI CILJ: »želim biti fit« - vpliv na srčno–žilni in dihalni sistem, vpliv
na

živčni-mišični

sistem,

vpliv na

energijski

sistem,

razvoj gibalnih

sposobnosti.
-

ESTETSKI CILJ: »želim dobro izgledati« - v tekmovalni aerobiki dobijo
tekmovalci točke tudi za svoj izgled in oblačilo; izgled pa je seveda pomemben
tudi rekreativcem; vitka, čvrsta in lepa postava daje vsakemu posamezniku
samozavest, zaupanje vase in v svoje sposobnosti.

-

PREVENTIVNI CILJ: »ne želim se poškodovati« - telesne poškodbe so
mnogokrat rezultat napačnega ali površnega načrtovanja, predvsem pa
izvajanja športne aktivnosti; poškodba seveda zahteva zdravljenje in
rehabilitacijo, ker onemogoča nadaljevanje vadbenega procesa, vadeči na
aerobiki pričakuje od inštruktorja strokovno in varno vodenje programa.

-

PSIHOLOŠKI CILJ: »želim se zabavati« - vsak športnik se želi med vadbo
počutiti prijetno, kar je pomembno tudi pri pojmovanju in razumevanju zdravja
– zdravje je ravnovesje med psiholoških, fiziološkim in sociološkim stanjem,
torej je vsak telesni napor popolnoma brez pomena, če vadeči me aktivnostjo
ni srečen in zadovoljen; s pravilno odmerjeno obremenitvijo lahko pozitivno
vplivamo na voljo in mentalno energijo, manjšo napetost in nevrotičnost,
dvigovanje sproščenosti, pozornosti in koncentracije.
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1.2 MOTIVACIJA

V življenjsko dinamiko posameznika je aktivno vključena tudi sama njegova
osebnost, ki je na eni strani odvisna od različnih motivov, na drugi strani pa je tudi
pobudnik, usmerjevalec. Motivacija v najširšem smislu predstavlja usmerjeno,
dinamično komponento vedenja, ki je značilna za vse živalske organizme od
najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka. Zajema spodbujanje aktivnosti in
usmerjanje (Tušak, 2003).

Psihologi zelo različno definirajo motivacijo. Kagan in Havemann (1976) definicijo
motivacije razumeta kot pojem, ki se nanaša na sile, ki uravnavajo vedenje, ki se je
začelo zaradi gonov, potreb ali želja in je usmerjeno k cilju. Motivacija daje energijo,
usmerja, ohranja in vzdržuje določeno vedenje (Tušak, 2003).

Pri raziskovanju motivacije je danes v psihologiji športa prevladujoča orientacija
socialno – kognitivna perspektiva, čeprav lahko zasledimo tudi nekatere druge,
starejše pristope k motivaciji. Za pojasnjevanje motivacije za športnorekreativno
aktivnost pa so najbolj prikladni (Tušak, 2005):
 modeli zunanje in notranje motivacije,
 modeli incentivne motivacije in
 pristop postavljanja ciljev.

1.2.1 RAZVOJ POJMOVANJA MOTIVACIJE
Motivacija ima sedež v zavesti, njene zakonitosti pa so zakonitosti mišljenja.
Obnašanje je lahko usmerjeno k iskanju užitka (hedonizem); zadovoljevanju lastnih
potreb (egoizem); zadovoljevanju potreb drugih (altruizem) in doseganju religioznih
ciljev. Racionalistično pojmovanje človeka je bilo strogo dualistično, sestavljeno iz
duhovnega (duša) in materialnega (telo). Veliko »revolucijo« v pojmovanju motivacije
je naredilo psihoanalitično pojmovanje, ki je izpostavilo pomen nezavednega.
Temeljni motivi naj bi bili nezavedni in posamezniku pravzaprav težko spoznavni,
medtem ko so zavestni motivi samo maske nezavednega. Psihoanalitični pristop je
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vzroke motivacije iskal v redukciji tenzije in doseganju ugodja oz. zadovoljstva.
Socialni darvinizem pojmuje človeka kot biološko in socialno žival z nekaterimi
temeljnimi biološkimi potrebami, katerih način izražanja je odvisen od družbenih
pogojev. Fenomenološki pristop je v pojmovanju motivacije spet poudaril notranje,
človekove silnice. V ozadju je en sam glavni motiv. To je potreba po
samouresničevanju, oz. samoaktualizaciji. Pristop izredno poudarja individualni
razvoj posameznika, razvoj sebe oz. »selfa«. V zadnjih letih je pod vplivom hitrega
napredka nevrologije in sorodnih znanj o delovanju

možganov prišlo do

prevladovanja kognitivnega pristopa v psihologiji. Raziskovalci poskušajo izolirati
kognitivne procese, ki so v ozadju motivacije, in poiskati značilnosti razvoja teh
procesov v različnih starostnih obdobjih. Pod vplivom teorij socialnega učenja,
razvoja informatike in računalništva ter hitrega razvoja ostalih (medicinskih, bioloških,
kemičnih, biokemičnih, fizikalnih) znanosti, so se danes uveljavila predvsem socialnokognitivna pojmovanja motivacije, ki ne zanikajo potrjenih znanj prejšnjih teoretičnih
pristopov, vendar pa so izrazito usmerjena na delovanje človekovih kognitivnih
procesov v socialnem okolju (v Tušak, 2003).
Motivacija je pomemben faktor in oblikovalec vedenja, vendar na vedenje vplivajo še
drugi faktorji, npr., biološki, sociološki in kulturni ter percepcija. Rezultat motivacije je
vedno aktivnost. Posameznikov odgovor na notranje motive z aktivnostjo, usmerjeno
k ciljem, ki jih želi doseči, bo povzročil zadovoljstvo. Človekovo vedenje je usmerjeno
k doseganju ciljev, zato bodo potrebe zadovoljene, ko cilj dosežemo. Cilji ne
kontrolirajo vedenja, samo vplivajo nanj in mu dajejo individualno smer. Cilji dajejo
človeku neko vidno podporo, nekaj s čimer delamo, da bi si zadovoljili potrebe.
Atraktivnost cilja je povezana s količino frustracije, ki jo doživljamo, če potreb ne
uspemo zadovoljiti. Kakor hitro je ena potreba zadovoljena, se pojavijo druge.
Motivacija se nadaljuje stalno in posameznik je vedno člen v nikoli končani verigi
izpolnjevanja potreb (Talan, 1997).
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1.2.2 MOTIVACIJA ZA VADBO

Šport je dejavnost, ki lahko s svojo pestro ponudbo zadovolji vsakega posameznika.
Izbira športne zvrsti je odvisna od strukture osebnosti in pogojev, ki so v danem
trenutku na razpolago. Raznolikost športnih dejavnosti in možnost njihove izbire nam
omogoča uresničitev ciljev in spodbuja množičnost, ki je na športnem področju tako
dobrodošla (Talan, 1997).

Osebnost je kompleksna, integrirana celota, ki je z različnimi notranjimi in zunanjimi
faktorji motivirana v vsakem trenutku našega življenja. Človekova aktivnost je torej
rezultat oz. posledica impulza, ki ga povzročajo notranje in zunanje spodbude. Oblika
druženja in spoznavanja novih ljudi, nenehno osveščanje in propagiranje športa kot
zdravega načina življenja, lepo vreme in neokrnjena narava so zunanje spodbude, ki
prihajajo iz okolice, motivi pa izhajajo iz človeka samega ter vzpodbujajo, usmerjajo
in povezujejo človekovo obnašanje (Talan, 1997).

Motivi žensk, ki so se pred petindvajsetimi leti ukvarjale z aerobiko, so bili predvsem
želja po uveljavitvi in identifikaciji; biti podobna zvezdnicam, pokazati novo športno
opremo, imeti močnejše erotične občutke po vadbi, odlikovati se pred svojimi
kolegicami in prek ukvarjanja z aerobiko postati seksualno privlačnejša. Danes
aerobika ni zgolj storilno naravnana, ampak predstavlja možnost gibalne izraznosti,
poudarja lepoto ženske, njeno spolno privlačnost. V ospredje so prišli notranji motivi,
doživljanje ob vadbi, uživanje v gibanju ob glasbi. Uživanje v gibanju nas zadrži,
zasvoji in prepriča za redno rekreacijo, kjer lahko združimo prijetno s koristnim, se
nanjo tudi čustveno navežemo. Tako aktivnost postane sestavni del vsakdana in se
povezuje s psihičnimi, duhovnimi vidiki oz kvalitetami, hkrati tudi z našo
seksualnostjo. Sekundarni motivi pa so vključevali uveljavljanje in samopotrjevanje,
doživljanje ugodja, potrebo po opaženosti, težnje po spremembah in doživetjih,
vzbujanje pozornosti ter dokazovanje med vrstnicami in mlajšimi. V latentni strukturi
motivov žensk, ki so se ukvarjale z aerobiko, je bilo zaznati željo po ugajanju moškim
ter željo po privlačnosti, spolni privlačnosti in erotični poželjivosti (Zaletel in Zagorc,
2006).
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1.2.3 PREGLED RAZISKAV IZ OBRAVNAVANEGA PODROČJA
Ukvarjanje z določeno športnorekreativno dejavnostjo – v našem primeru je to
aerobika – je odvisno od več dejavnikov: določene ravni osveščenosti, gibalnih
izkušenj in sposobnosti, zdravstvenega stanja, psihofizičnih sposobnosti, socialnih
značilnosti ter sistema vrednot in motivov, ki usmerjajo posameznika v neko športno
panogo. Od strukture osebnosti posameznika, od njegovih aspiracij, socialnega
položaja, socialnega okolja, dejanskih možnosti in količine prostega časa je odvisno,
katera športna zvrst mu v danem trenutku najbolj ustreza (v Zagorc, 1986).

Pri raziskovanju motivacije je danes v psihologiji športa prevladujoča orientacija
socialno – kognitivna perspektiva, čeprav lahko zasledimo tudi nekatere druge,
starejše pristope k motivaciji. Za pojasnjevanje motivacije za športnorekreativno
aktivnost pa so najbolj prikladni (Tušak, 2005):
-

modeli zunanje in notranje motivacije,

-

modeli incentivne motivacije in

-

pristop postavljanja ciljev.

V preteklosti so številne raziskave želele doseči vpogled, kateri so glavni motivi za
udeležbo vadbe aerobike. Zagorc (1986), Žigon (1987), Krkoč (1991), Miketič in
Gabriel (1993) in Tušek (1997) so vsi ugotovili, da so glavni motivi za udeležbo:
-

zato, ker se pri aerobiki telesno in duševno sprostim,

-

zato, da bi izboljšala svojo telesno kondicijo.

Eklund in Crawford (1994) sta želela ponoviti razširjeno raziskavo istih avtorjev
(1993) o povezavi socialne psihične anksioznosti (SPA) z vadbo aerobike. V študiji je
sodelovalo 94 vpisanih v športno aktivnost. Pri vadečih so spremljali: zadovoljnost s
težo, odstotek podkožnega maščevja, razloge za vadbo, vedenje med vadbo.
Skladno s predhodnimi raziskavami, so bili osebni razlogi za vadbo (telesna čvrstost,
uravnavanje telesne teže in fizična privlačnost) pozitivno povezani s SPA.

Tušek (1997) je potrdila ugotovitve dotedanjih raziskav, da želja po psihofizični
sprostitvi, užitek v vadbi, skrb za zdravje in lepšo postavo itd., predstavljajo glavne
motive za ukvarjanje z aerobiko. Vzporedno je avtorica ugotavljala tudi spremembe
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motivov in njihove strukture v 10 – letnem obdobju. Motivacijsko strukturo svoje
raziskave je primerjala z raziskavo Zagorčeve (1986) in ugotovila, da se razlogi za
ukvarjanje z aerobiko niso bistveno spremenili. Psihofizična sprostitev je bila in ostaja
razlog, zaradi katerega udeleženke obiskujejo aerobiko.
Wininger in Pargman (2003) sta ugotavljala, da sodelovanje v redni, navadni telesni
aktivnosti daje pozitivne rezultate na telesnem in psihičnem področju. Izbrani
spremenljivki sta bili: zadovoljstvo z glasbo, ki je uporabljena pri vadbenem okolju in
zadovoljstvo z inštruktorjem. V tej študiji je sodelovalo 282 prostovoljk iz vadbenih
skupin dveh univerzitetnih vadbenih centrov. Rezultati so razkrili motive za
obiskovanje vadbenih programov: zadovoljstvo z glasbo (21 %), sledilo je
zadovoljstvo

z inštruktorjem (8

%)

ter značilne

pozitivne

povezave

med

spremenljivkama in vadbenim uživanjem.
V Sloveniji sta na podlagi podatkov javnomnenjske raziskave avtorja Sila in Krpač
(2004) izdala študijo o osnovnih socialnodemografskih značilnostih na področju
aerobike in fitnesa. Rezultati raziskave pri aerobiki so pokazali, da je aerobika zvrst,
ki je bolj popularna pri mlajši generaciji, saj je povprečna starost devetindvajset let.
Večina jih ima končano srednjo šolo, z aerobiko pa se v povprečju ukvarjajo enkrat
na teden. Aerobika je ženski populaciji izredno pisana na kožo zaradi glasbe,
estetike, socialnih vidikov ... Rezultati so tudi pokazali, da se z aerobiko ukvarja
predvsem populacija z višjo izobrazbo in s tem nedvomno povezanim višjim
socialnim statusom.
Prichard in Tiggemann (2005) sta naredila raziskavo v kateri sta prišla do rezultatov,
da so motivi žensk, ki vadijo v fitnes centrih izguba telesne teže, učvrstitev telesa in
pridobitvijo samozavesti. Prav tako sta ista avtorja leta 2008 opravila raziskavo med
571 pripadnicami ženskega spola, udeleženkami različnih skupinskih vadb v
športnem centru. Ugotovila sta da je čas, ki ga preživijo na aerobni vadbi pozitivno
povezan s pozitivno samopodobo in dobrim razpoloženjem. To navajajo kot
pomembna razloga za udeležbo na vadbi.
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1.3 STALIŠČA
1.3.1 OPREDELITEV STALIŠČ
Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih
socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način
vedenja. So tista značilnost ljudi, ki je najbolj odvisna od socialnih dejavnikov
(pridobljena so v procesu socializacije) in ki hkrati najbolj vpliva na socialno
dogajanje (vojne in medosebni konflikti so npr. pogosto posledica razlik v stališčih).
Zaradi tega, pa tudi zaradi predpostavke, da lahko na osnovi poznavanja stališč
napovemo, kako se bodo obnašali, so stališča eden najpomembnejših konceptov
socialne psihologije (Kompare in sod., 2001).
Musek (1994) opredeljuje stališča kot trajna miselna, vrednostna, čustvena in
akcijska naravnanja v odnosu do različnih objektov (predmetov, bitij, oseb, dogodkov
in pojmov).

Rot (1983, v Pučko 1990) stališča opredeljuje na naslednji način:

Stališča so sistem kognitivnih, emocionalnih in konativnih tendenc in predstavljajo
mentalno pripravljenost za določen način reagiranja. Vplivajo na to, kako bomo
zaznavali posamezne predmete, osebe ali situacije, kaj bomo o njih mislili, kako se
bomo nanje čustveno odzvali. Stališča imajo vedno tudi dinamično funkcijo, delujejo
kot motivi in spodbujajo ter usmerjajo naše ravnanje. Znaten del stališč postane del
naše-osebnosti.

1.3.2 ZNAČILNOSTI IN FUNKCIJE STALIŠČ
Pojem stališč omogoča široko uporabnost, ker v svojih opredelitvah vsebuje in
združuje različne vidike razlage človekove duševnosti (Pučko, 1990):

1. Upošteva filogenetski in ontogenetski vidik, kar pomeni, da stališča predstavljajo
preddispozicijo za določen način ravnanja, hkrati pa jih človek pridobiva v teku
življenja na osnovi izkušenj, v procesih socializacije.
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2. Človeka pojmuje v dinamičnem odnosu z okoljem; stališča vplivajo na smer, vrsto
in doslednost človekove aktivnosti v okolju. Delujejo kot motivi in spodbujajo ter
usmerjajo naše ravnanje.

3. S svojo sestavljenostjo združuje različne komponente človekove osebnosti in
različne funkcije njegovega delovanja: stališča so kompleksna; vključujejo kognitivno,
emocionalno in dinamično komponento.

Razlaga posameznih komponent stališč, ki so med seboj tesno povezane (Ule,
1994):
-

Kognitivna (spoznavna) komponenta stališč so vedenja, znanja, izkušnje,
informacije, tudi vrednostne sodbe in argumenti v povezavi z objektom,
dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče.

-

Emotivna (čustvena) komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja
in ocenjevanja objektov stališč.

-

Konativna (aktivnostna, dinamična) komponenta je težnja ali dispozicija
posameznika, da deluje na določen način glede na objekt stališč.

1.3.3 NASTANEK IN OBLIKOVANJE STALIŠČ
Musek (1994) meni, da ima na nastanek in razvoj stališč vpliv predvsem socialno
učenje. Mnoga stališča namreč prevzamemo od okolja, zlasti od oseb, ki nas
vzgajajo, po katerih se zgledujemo in s katerimi se identificiramo, mnoga pa
oblikujemo tudi z lastno presojo.

Za oblikovanje stališč so najpomembnejši naslednji faktorji (Ule, 1994):
-

Skupinska pripadnost, kar pomeni predvsem vpliv primarnih (družina, vrstniške
skupine) in referenčnih skupin (tistih, katerih vrednostni sistem posameznik
najbolj sprejema in se z njimi najbolj identificira).
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Tudi pri oblikovanju stališč do športnih aktivnosti se kaže, da je bila športna
aktivnost v družini, zlasti aktivnost očeta, značilno povezana s pozitivnostjo
stališč mladine do teh aktivnosti (Kukovič, 2001, v Škof, Zabukovec, Cecić
Erpič in Boben, 2005).

-

Informacije in znanje, kjer se šteje pomen množičnih komunikacijskih sredstev
kot virov informacij.

-

Osebne lastnosti in značilnosti pa vključujejo predvsem izkušnje, trenutne
potrebe in motivacijo posameznika.

Tudi Schmidtova (2001) pravi, da imajo največji vpliv na oblikovanje stališč
življenjske izkušnje (iz najzgodnejšega obdobja) ali osebnostne lastnosti ter socialne
norme.
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1.4 PREHRANA
S hrano sprejemamo snovi za rast in razvoj ter energijo za življenje in delo. Slabo
hranjenemu človeku zmanjka energije in moči za vsakdanja opravila, medtem ko če
jemo preveč, vse prejete energije ne porabimo in del hrane se spremeni v maščobo.
Kolikšno količino energije porabimo je odvisno od starosti, teže, konstitucije in od
dela, ki ga opravljamo (Tarman, 1989).

Energijo, ki jo naše telo potrebuje, dobi iz ogljikovih hidratov (OH), beljakovin in
maščob. Za pretvorbo teh hranil v telesno energijo potrebuje telo še vitamine,
minerale in mikroelemente. Te snovi učinkujejo na presnovo, jo urejajo in služijo
telesu kot gradbene snovi (Augustinovič, 2004).

Zdrava prehrana ne pomeni le vnašanje veliko sadja in zelenjave, polnozrnatih
izdelkov ter izogibanje sladkorjev in ţivalskih maščob. Pomembno je število obrokov,
ki naj bi jih človek zaužil najmanj 3 na dan, najbolje pa je zaužiti pet obrokov dnevno.
Za uravnovešeno delovanje našega telesa je zaželeno, da je količina sladkorja v krvi
čimbolj stabilna. S tem ritmom hranjenja sledimo biološkemu izmenjavanju
hranilnega in nehranilnega stanja presnove, ter v celoti zadostimo energetskim
potrebam organizma. Raziskave so pokazale, da je med ljudmi, ki uživajo štiri ali več
dnevnih obrokov, manj debelosti, ateroskleroze in sladkorne bolezni (Mlačak, 2006).

Različni avtorji navajajo različna razmerja, kako naj bi bili jedilniki sestavljeni.
Dorfman (2000) trdi, da naj naša dnevna prehrana vsebuje približno 50 -75%
ogljikovih hidratov, 10-15% beljakovin ter do 30% maščob. Dr. Barry Sears v svoji
Zone dieti navaja, da naj bi bil jedilnik sestavljen iz 40 % ogljikovih hidratov, 30 %
beljakovin in 30 % maščob. Dr. Dean Ornisho, ki je avtor programa za ohranjanja
zdravega srca pravi, da naj bi zaužili manj kot 10 % maščob, od 15 do 20 %
beljakovin in od 70 do 75 % ogljikovih hidratov. Podatki ki jih zasledimo v prehranski
piramidi pa so manj kot 30 % maščob, od 55 do 60 % ogljikovih hidratov in od 10 do
15 % beljakovin. Avtroji Pritkinove diete zagovarjajo sestavo jedilnika iz 8 do 12 %
maščob, od 12 do 15 % beljakovin, približno 80 % ogljikovih hidratov (Kojić, 2009).
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Slika 1. Prehrambena piramida (Prehrambena piramida, 2006)

Slovenci se po vseh statistikah slabo prehranjujemo; jemo kalorično prebogato hrano
- premastno, presladko, preslano, predvsem pa se premalo gibljemo. Največkrat se
srečujemo z neprimernim ritmom prehranjevanja, kot tudi z nepravilnim načinom
priprave hrane. Premalo se zavedamo tveganja za razvoj nekaterih kroničnih bolezni:
srčno-žilnih, diabetesa, številnih vrst raka, itd. Slovenci jemo premalo balastnih snovi,
ki jih vsebujejo sadje, zelenjava in polnozrnati žitni izdelki in za katere je znano, da
zanesljivo zmanjšujejo raka na debelem črevesu (Zaletel, 2010).

Podatki v Sloveniji kažejo na podobno visok odstotek prekomerno prehranjenih in
debelih posameznikov: prekomerno prehranjenih je v Sloveniji med odraslimi kar
56% ljudi Po podatkih Ministrstva za Šolstvo in šport je v Sloveniji prekomerno
prehranjenih kar 54,6% odraslih, 15% pa jih je debelih. Predvsem je problematično
tudi stanje pri otrocih in mladostnikih, ki kaže obete za prihodnost: med mladostniki je
prekomerno prehranjenih 17% mladostnikov in 15% mladostnic, debelih pa je 6%
mladostnikov in 4% mladostnic. Med otroci je prekomerno prehranjenih 18% dečkov
in 21% deklic, debelih pa 9% dečkov in 8% deklic (Zaletel, 2010).
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1.4.1 PREHRAMBENE IN ŽIVLJENJSKE NAVADE SLOVENCEV

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije velika večina odraslih
prebivalcev Slovenije uživa mešano prehrano, delnih vegetarijancev je 2,1 %,
vegetarijancev 1,1 %, še manj pa je zaznanih drugih prehranskih praks. Več
alternativnih prehranskih praks je v zahodni Sloveniji. Pri uživanju manj priporočene
hrane po pogostosti izstopajo ocvrte jedi, ki jih skoraj polovica odraslih prebivalcev
Slovenije uživa trikrat na teden, od tega najpogosteje moški, anketiranci iz mlajše
starostne skupine in tisti z nižjo izobrazbo. Relativno redko pa uporabljajo v prehrani
gotove in polgotove jedi ter kupljene pripravljene glavne jedi. Ugotovitev je skladna z
dejstvom, da skuhajo kosilo iz osnovnih živil med tednom vsak dan v skoraj treh
četrtinah gospodinjstev, pogosteje v gospodinjstvih starejših odraslih, tistih v vzhodni
Sloveniji ter tistih s podpovprečnim materialnim standardom. Praksa kuhanja kosila iz
osnovnih živil je še posebej živa med vikendom, bistveno manj pogosto pa v
gospodinjstvih skuhajo večerjo.
Podatki kažejo na dokaj nezdrav način življenja precejšnjega deleža prebivalcev, kajti
(1) četrtina anketiranih kadi, še približno šestina pa je pasivnih kadilcev, (2) petina se
vedno oziroma pogosto počuti pod stresom, (3) skoraj tretjina je v prostem času
pasivnih (branje, gledanje televizije in podobno), približno tretjina je telesno dejavnih
le enkrat tedensko ali manj, deset odstotkov pa običajno ni telesno dejavnih niti 30
minut. Kombinacijam več dejavnikov tveganja je izpostavljen značilno večji delež
mlajših odraslih in tistih v srednjem starostnem razredu, v skupini anketiranih s
poklicno šolo in v skupini z nadpovprečnim materialnim standardom. Pri oceni vpliva
dejavnikov tveganja na zdravje oziroma

na nastanek bolezni se je kot

najpomembnejši dejavnik izkazal stres, kot najmanj pomemben pa sol v prehrani.
Analiza odgovorov na vprašanje, kaj menijo o svoji telesni teži, je pokazala, da skoraj
polovica anketiranih prebivalcev meni, da je njihova telesna teža previsoka, prav tako
nekaj manj kot polovica jih meni, da je njihova telesna teža ravno pravšnja, približno
pet odstotkov pa jih meni, da imajo prenizko telesno težo.
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1.5 CILJI NALOGE
Z raziskavo s področja aerobike sem želela ugotoviti, kakšna je motiviranost žensk,
da se vključujejo v tovrstno vadbo. Zanimala so nas tudi njihova stališča in
prehranjevalne navade, saj menimo da vse to vpliva na gibalne, funkcionalne,
intelektualne

in

psihične

sposobnosti.

Pomembno

vlogo

pa

ima

tudi

pri

mikrosocialnemu statusu in zdravstvenemu stanju posameznic.
V raziskavi sem želela odgovoriti tudi na naslednja vprašanja:
-

ali dejavnost kot je aerobika združuje ženske različnih socialnih položajev;

-

kako družina, izobrazba staršev, njihov odnos do športa, značilnosti rojstnega
kraja itd. vplivajo na ukvarjanje žensk z neko športnorekreativno dejavnostjo;

-

ugotoviti, kaj je ženskam najbolj všeč pri aerobiki;

-

ugotoviti, kateri je glavni razlog za obiskovanje aerobike

-

ugotoviti, če podatki pridobljeni med raziskavo sovpadajo s podatki
pridobljenimi med podobnimi raziskavami v preteklosti (Zagorc (1986), Tušek
(1997)),

-

ali se v obravnavanih dimenzijah populaciji ženski iz Maribora in Ljubljane
razlikujeta.

Cilji raziskave so naslednji
-

odkrivanje vzrokov oz. motivov zaradi katerih se ženske odločajo za
ukvarjanje z aerobiko;

-

ugotavljanje socialdemografskih značilnosti populacije žensk, ki se ukvarjajo z
aerobiko;

-

ugotovljanje prehranjevalnih navad žensk, ki se ukvarjajo z aerobiko;

-

ugotavljanje zadovoljstva v vadbi

-

ugotoviti, ali ostajajo razlike v motivih, stališčih in prehranjevanju žensk iz
različnih okolij (Maribor, Ljubljana).
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1.5 HIPOTEZE
V skladu z zastavljenimi cilji sem zastavila naslednje hipoteze:
H1 Glavni motivi za ukvarjanje žensk z aerobiko so naslednji, ne glede na to iz
katerega okolja prihajajo:
 Sprostitev po delu.
 Izboljšanje telesne kondicije.
 Uživanje v gibanju ob glasbi.

H2: Vadeče imajo univerzitetno izobrazbo.

H3: Z aerobiko se vadeče v povprečju ukvarjajo 3 krat na teden.

H4: Vadeče dnevno uživajo polnozrnat kruh, sadje in zelenjavo.

H5: Vadeče se strinjajo, da enkrat tedenska organizirana vadba ne zadošča.
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2 METODE DELA
2.1 PREIZKUŠANCI

V raziskavo je bilo vključenih 200 žensk. 100 jih je bilo iz Maribora z okolico in 100 iz
Ljubljane z okolico. Prebivalke Maribora so bile stare od 17 do 45 let. Povprečna
starost je bila 27,11 let (SD=5,81). Prebivalke Ljubljane so bile stare od 22 let do 70
let. Povprečna starost je bila 32,38 let (SD=8,02).

Slika 2. Frekvenca ukvarjanja z aerobiko - Maribor

Slika 3. Frekvenca ukvarjanja z aerobiko - Ljubljana
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35% anketirank iz Maribora se z aerobiko ukvarja 1-3x na teden in 22% anketiran 34x na teden. 31% anketirank iz Ljubljane pa se ukvarja z aerobiko 1-3x na teden in
43% 3-4x na teden (Slika 1 in 2).

2.2 PRIPOMOČKI
Za pridobivanje podatkov sem uporabila vprašalnik razdeljen na tri dele ter sestavljen
iz strukturiranih ter pol strukturiranih vprašanj. Prvi del je obsegal 27 vprašanj o
socialnodemografskem statusu in 22 vprašanj prehranjevalnih navad vadečih.
Vprašanja o socialnodemografskem statusu so bila povzeta po vprašalniku iz Zagorc
(1986) in nato preoblikovana v sodobnejšo obliko. Vprašanja o prehranjevalnih
navadah vadečih sem sestavila sama. Področje prehrane so preizkušanke
ocenjevale s pomočjo šeststopenjske lestvice (dnevno, skoraj vsak dan, 3-4x na
teden, manj kot 4x na mesec, redko ali nikoli).
Drugo področje je zajemalo 40 vprašanj o stališčih do aerobike (Zagorc, 1986).
Vadeče so svoja stališča opredilila s pomočjo petstopenjske lestvice (5 - povsem se
strinjam, 4 - v glavnem se strinjam, 3 - ne morem se odločiti, 2 - v glavnem se ne
strinjam, 1- popolnoma se ne strinjam)
Tretje področje pa se je nanašalo na motive za ukvarjanje z aerobiko. Vseh 48
vprašanj o motivih je bilo povzetih po vprašalniku iz Zagorc (1986). Motive so ocenile
s petstopenjsko lestvico. (5 -izredno močan razlog, 4 - dokaj pomemben razlog, 3 srednje pomemben razlog, 2 - manj pomemben razlog, 1 - ta razlaga zame ne velja).

2.3 POSTOPEK
Zbiranje podatkov za statistično obdelavo je potekalo v novembru in decembru 2009.
Podatke sem pridobivala po različnih športnih društvih in klubih v Mariboru in
Ljubljani. Navodila za izpolnjevanje so bila napisana na začetku vprašalnika.
Anketirankam sem vprašalnike razdelila po končani vadbi aerobike. Čas reševanja ni
bil omejen. Podatki so obdelani s statističnim programom SPSS (statistical Package
for the social Sciences). Za ugotavljanje razlik v motivih, stališčih in načinu prehrane
med populacijo žensk iz Maribora in Ljubljane smo izvedli analizo variance.
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO
3.1 SOCIALNO DEMOGRAFSKI STATUS

V raziskavi je sodelovalo 200 anketirank. 100 anketirank prihaja iz Maribora in
okolice ter 100 iz Ljubljane in okolice.
Tabela 1
Struktura vseh udeleženk po starosti
Starost
do 20 let
20 - 24 let
25 - 29 let
30 - 34 let
35 - 39 let
40 - 44 let
45 let in več

Vse udeleženke
F
O
5
2,5
45
22,5
62
31,0
55
27,5
12
6,0
11
5,5
10
5,0

Skupaj
200
100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

V Tabeli 1 lahko vidimo, da je več kot 50% udeleženk starih od 20 – 29 let, tem pa
sledijo s 27,5% udeleženke stare od 30 – 39 let. V preteklih raziskavah (Zagorc,
1986; Miketič in Gabriel, 1993; Tušek, 1997) je bilo prav tako ugotovljeno, da se
večina žensk z aerobiko ukvarja v starosti od 20 – 45 let. Prav tako je razvidna
struktura anketirank iz Maribora na Sliki 5 in in struktura anketirank iz Ljubljane na
sliki 6.
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Slika 4. Struktura udeleženk po starosti – Maribor

Slika 5. Struktura udeleženk po starosti – Ljubljana

28

Tabela 2
Frekvenca ukvarjanja s športom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nikoli
samo med počitnicami
občasno (2 - 3 x na mesec)
1x na teden
2 - 3x na teden
4 - 5x na teden
več kot 5x na teden

Vse udeleženke
F
O
0,0
0,0
0,0
0,0
21,0
10,5
27,0
13,5
79,0
39,5
55,0
27,5
18,0
9,0

Maribor
F
O
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0
17,0
23,0
23,0
27,0
27,0
25,0
25,0
8,0
8,0

Skupaj
200
100 100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

100

Ljubljana
F
O
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
4,0
4,0
52,0
52,0
30,0
30,0
10,0
10,0
100

100

Tabela 2 prikazuje, da se 40 % vseh žensk ukvarja s športom 2- 3x na teden. Slaba
tretjina žensk (27,5%) pa se s športom ukvarja tudi 4 -5 x na teden. Dobljeni podatki
kažejo na to, da se ženske zavedajo pomena gibanja za zdravje in dobro počutje.
Tabela 3
Frekvenca ukvarjanja z aerobiko

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevno
Skoraj vsak dan
3-4x na teden
1-3x na teden
Manj kot 4x na mesec
Redko ali nikoli

Vse udeleženke
F
O
13
6,5
11
5,5
65
32,5
66
33,0
28
14,0
17
8,5

Maribor
F
O
6
6,0
3
3,0
22 22,0
35 35,0
17 17,0
17 17,0

Skupaj
200
100
100
100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

Ljubljana
F
O
7
7,0
8
8,0
43 43,0
31 31,0
11 11,0
0
0,0
100

100

V Ljubljani se ženske nekoliko pogosteje udeležujejo ur aerobike, saj se jih visok
odstotek udeleži kar 3-4x na teden. Nekoliko manjkrat se vadbe udeležijo vadeče iz
Maribora. Morda je to povezano s prostim časom ali pa morda s socialnim položajem.
Ker so vadeče iz Maribora mlajše jim morda študijske obveznosti ne dopuščajo
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skoraj vsakodnevne rekreacijo oz. so morda zaenkrat še slabše finančno
preskrbljene in si tako pogoste vadbe ne morejo privoščiti.

Tabela 4
Starostno obdobje v katerem so se pričele ukvarjati s športom

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mlajše od 7 let
8 - 11 let
12 - 15 let
16 - 18 let
19 - 25 let
po 25. letu

Vse udeleženke
F
O
60
30,0
38
19,0
25
12,5
29
14,5
20
10,0
28
14,0

Maribor
F
O
36
36,0
17
17,0
20
20,0
13
13,0
5
5,0
9
9,0

Skupaj
200
100
100
100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

Ljubljana
F
O
24
24,0
21
21,0
5
5,0
16
16,0
15
15,0
19
19,0
100

100

Iz Tabele 4 je razvidno, da se je kar 30% vseh anketirank z vadbo pričelo ukvarjati
pred sedmim letom starosti prav tako, se je v tem starostnem obdobju pričelo z
vadbo ukvarjati 36% vprašanih iz Maribora. Šport ohranja in krepi otrokovo zdravje,
razvija njegove sposobnosti in omogoča lažje vključevanje in prilagajanje v družbeno
in naravno okolje, zato je pomembno, da starši že v predšolskem obdobju navajajo
otroke na redno športno delovanje. Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem
vključuje v spontane in vodene športne dejavnosti, če jim to starši omogočijo in jih pri
tem spodbujajo (Videmšek in Pišot, 2007). Navade, ki jih otrok pridobi, se pozneje
kažejo v veselju in zadovoljstvu v okviru gibalnega izražanja, s tem pa posameznik
spontano vzdržuje telesno kondicijo in hkrati zdravje (Doupona, 2007).
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Tabela 5
Športna aktivnost očeta
Vse
udeleženke
F
O
39
19,5

1. nikoli se ni ukvarjal s športom
2. prej se je ukvarjal rekreativno, zdaj se
ne ukvarja več
3. prej se je ukvarjal s tekmovalnim
športom, zdaj se ne ukvarja več
4. sedaj se ukvarja rekreativno
5. prej se je ukvarjal tekmovalno, sedaj
pa rekreativno
6. še vedno je aktiven tekmovalec

Maribor
F
O
24 24,0

Ljubljana
F
O
15 15,0

58

29,0

29

29,0

29

29,0

23
33

11,5
16,5

8
25

8,0
25,0

15
8

15,0
8,0

37
10

18,5
5,0

11
3

11,0
3,0

26
7

26,0
7,0

100 100

100

Skupaj
200
100 100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

Iz tabele 5 je razvidno, da se je slaba tretjina očetov anketirank športom ukvarjala
rekreativno. Le 20% vseh očetov se s športom ni nikoli ukvarjalo. Aktivnost staršev je
pomembna zato, da ko otroci odrastejo, imajo že privzgojen vzorec ukvarjanja s
športom. Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003) so ugotovili, da spodbudno družinsko
okolje pozitivno vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti in njegovih vrednot. Otrok
prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj
družine zelo pomembno za njegovo nadaljnjo športno dejavnost in sprejemanje
športa kot vrednote.
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Tabela 6
Športna aktivnost matere

1. nikoli se ni ukvarjala s športom
2. prej se je ukvarjala rekreativno, zdaj se
ne ukvarja več
3. prej se je ukvarjala s tekmovalnim
športom, zdaj se ne ukvarja več
4. sedaj se ukvarja rekreativno
5. prej se je ukvarjala tekmovalno, sedaj pa
rekreativno
6. še vedno je aktivna tekmovalka

Vse udeleženke
F
O
79
39,5

Maribor
F
O
37 37,0

Ljubljana
F
O
42 42,0

45

22,5

18

18,0

27

27,0

14
55

7,0
27,5

11
27

11,0
27,0

3
28

3,0
28,0

7
0

3,5
0,0

7
0

7,0
0,0

0
0

0,0
0,0

Skupaj
200
100 100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

100

100

100

Iz tabele 6 je razvidno, da se 39,5% mam anketirank s športom ni nikoli ukvarjala.
Vendar pa se 27,5% mam s športom še zmeraj ukvarja rekreativno. Šport je lahko
prijetno in koristno preživljanje prostega časa. Pomembno je, da starši otroku z
lastnim zgledom vcepijo ljubezen do športne dejavnosti. (Videmšek, Strah in
Stančevič, 2001).

Iz Tabele 5 in Tabele 6 je razvidno, da se je večina staršev anketirank s športom ali
ukvarjala rekreativo ali se še zmeraj ukvarja. S tem so jim prizvogojili ljubezen do
športa in jim pokazali način preživljanja prostega časa. Zgled staršev je veliko bolj
koristen kot zgolj nasveti o pomenu športa za zdravje. Zavedanje staršev, da naj
bodo otroci čim bolj aktivni v zgodnjih letih njihovega odraščanja, predstavlja otroku
trden most k njegovemu kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa s športnim
udejstvovanjem tudi v kasnejših obdobjih življenja (Videmšek, Strah in Stančevič,
2001). Kalish (2000) navaja podatke neke ameriške raziskave: otroci športno aktivnih
mater so dvakrat bolj aktivni od tistih otrok, ki imajo športno neaktivne matere. Vpliv
očetov je še večji – otroci športno aktivnih očetov so kar 3,5-krat bolj aktivni od otrok,
ki imajo športno neaktivne očete. Tisti otroci, ki imajo oba starša aktivna, so najbolj
aktivni – celo 6-krat bolj od otrok s športno neaktivnimi starši. Tudi Douponova (2007)
ugotavlja, da to dokazujejo mnoge študije, ki prav tako navajajo, da se otroci, katerih
starši so športno aktivni, zelo verjetno tudi sami ukvarjajo s športom.
32

Tabela 7
Športna aktivnost anketirank
Vse udeleženke
F
O
1. nikoli se nisem aktivno ukvarjala s
športom
2. s športom se ukvarjam le rekreativno
3. včasih sem tekmovala, sedaj se le
rekreativno ukvarjam s športom
4. še vedno sem aktina tekmovalka

Maribor
F
O

Ljubljana
F
O

17
125

8,5
62,5

11
54

11,0
54,0

6
71

6,0
71,0

53
5

26,5
2,5

30
5

30,0
5,0

23
0

23,0
0,0

Skupaj
200
100
Legenda: F – frekvenca odgovorov; O – odstotek odgovorov

100

100

100

100

Iz Tabele 7 je razvidno, da se 63% vseh anketirank s športom ukvarja le rekreativno.
Slabih 30% žensk se

včasih tekmovala v športu, vendar pa se danes športom

ukvarja le še rekreativno. Tisti, ki mu je šport redna in nepogrešljiva vsebina prostega
časa, se bo z leti temu zelo težko in nerad odpovedal (Videmšek, Strah in Stančevič,
2001).

Slika 6. Izobrazba očeta
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Slika 7. Izobrazba matere

Iz Slike 6 in 7 je razvidno, da imajo starši vadečih po večini ali končano poklicno šolo
ali visoko šolo oz. fakulteto. Pri ukvarjanju staršev s športom je odločilni dejavnik
njihova stopnja izobrazbe, ki vsebuje ozaveščenost o pomenu športne vzgoje v
družini in za to potrebna materialna sredstva. Vedeti moramo, da različna stopnja
izobrazbe lahko pomeni (Doupona, 2007):
-

drug sistem vrednot,

-

drugačno delo in drugačno utrujenost po delu,

-

drugačen materialen položaj,

-

drugačno družbo z drugimi navadami,

-

drugačen način in režim življenja.

Seveda vsa ta drugačnost pomeni življenjski slog, ki praviloma vsebuje tudi športne
navade. Za življenjski slog v današnji družbi velja, da so številne posameznikove
potrebe in motivi močno pogojeni z možnostmi njihovega zadovoljevanja v prostem
času (Doupona, 2007).
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Slika 8. Dokončana šolska izobrazba
V Mariboru imajo vprašane v 51% končano gimnazijo medtem ko pa ima 40%
vprašanih iz Ljubljane končano visoko šolo ali fakulteto. Na stopnjo izobrazbe prav
gotovo vpliva starostna struktura vprašanih (Tabela 1). Anketiranke iz Maribora so
namreč v povprečju skoraj 5 let mlajše od anketirank iz Ljubljane. Kar je lahko ključni
dejavnik pri končani stopnji izobrazbe. Ta starostna razlika lahko tudi razlog zakaj se
v povprečju anketiranke iz Ljubljane z aerobiko ukvarjajo večkrat na teden (Tabela 3).
Ker jih ima večina končano šolo in pridobljeno izobrazbo ter redno zaposlitev (Tabela
13) imajo tudi reden dohodek. Tako si lahko privoščijo vodeno vadbo aerobike
večkrat tedensko. Če povežemo oba dejavnika (izobrazbo in dohodek), je očitno, da
si slabše izobraženi ljudje v Sloveniji zaradi nizkega dohodka in z njim povezanega
življenjskega sloga ne morejo več privoščiti organizirane oblike športne vadbe.
(Doupona, 2010).
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Slika 9. Zakonski stan

Rezultati iz Slike 9 prikazujejo, da na aerobiko hodi največ samskih. Najbrž imajo
poročene tudi otroke in posledično za vadbo manj časa.
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Slika 10. Število otrok
Iz Slike 10 je razvidno, da se z aerobiko ukvarjajo v večini ženske brez otrok. Najbrž
imajo ob večerih več časa zase in se lahko udeležijo vadbe aerobike.

Slika 11. Položaj na delovnem mestu
Visok odstotek vprašanih iz Maribora (52%) ni zaposlenih. To lahko ponovno
povezujemo s starostjo in izobrazbo vprašanih (Tabela 1 in Slika 11), saj nekatere še
zmeraj študirajo. V Ljubljani pa ni zaposlenih zgolj 18% vprašanih. Morda so
vprašane tudi v iskanju nove zaposlitve.
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Slika 12. Zanimanje za šport

Malo več kot polovica vprašanih iz obeh krajev odgovarja, da je njihovo zanimanje za
šport spodbudil pogovor o športu. Iz tega je moč sklepati, da ima okolica velik vpliv
na posameznika, večjega kot ga imajo mediji.

Slika 13. Razlogi, da se doslej v večji meri niste ukvarjali s športom

Kar 49% vprašanih iz Ljubljane meni, da se s športom ukvarja dovolj, 13% pa jih
meni, da razlog za nezadostno ukvarjanje s športom tiči v neprimerni ureditvi
delovnih obveznosti. Večina žensk iz Ljubljane je že zaposlenih, zato imajo najbrž po
službenih obveznostih več časa za ukvarjanje s športom. Ker jih še večina nima
otrok, imajo najbrž več časa zase. 27% anketirank iz Maribora prav tako meni, da se
s športom ukvarja dovolj. Medtem ko jih 22% meni, da jih za zadostno ukvarjanje s
športom ovirajo neprimerno urejene šolske in študijske obveznosti oz. jih 19% »krivi«
pomanjkanje časa. Najbrž je temu tako, ker je večina vprašane mariborske populacije
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še zmeraj študentk in so jim študijske obveznosti prioriteta. Zato je najbrž tudi nizka
zaposlenost (Slika 11).

Slika 14. Način bivanja
To, da je večina vprašanih iz Maribora še zmeraj v procesu izobraževanja, se odraža
tudi v načinu bivanja. Visok odstotek, kar 43%, jih še zmeraj živi pri starših oz. 32% v
študentskem domu. Največ, kar 39% žensk iz Ljubljane pa živi v družbenem
stanovanju.
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3.2 MOTIVI

Tabela 8
Primerjava razlik med ženskami iz Maribora in Ljubljane, glede na to v kolikšni meri je
posamezen razlog motiv za udejanjanje v organizirani vadbi aerobike.

MOTIVI

POVPREČNA STANDARDNI
OCENA
ODKLON

F

p(F) - Sig.

MB

LJ

MB

LJ

VREDNOST

STATISTIČNA
POMEMBNOST

zato, da bi izboljšala svojo telesno
kondicijo

4,26

4,60

0,92

0,65

9,14

0,00

zato, ker se mi po delu gibanje
prileže

3,63

4,25

1,03

1,00

18,65

0,00

zato, da bi imela lepšo postavo

4,13

4,27

1,11

0,99

0,89

0,35

2,46

2,67

1,14

1,43

1,32

0,25

2,66

2,44

1,06

1,42

1,55

0,22

2,74

2,32

1,18

1,34

5,54

0,02

zato, ker uživam v gibanju ob
glasbi

3,93

4,17

1,07

1,33

1,98

0,16

zato, ker sem po vadbi
sposobnejša za delo

3,49

3,35

1,31

1,07

0,69

0,41

zato, ker imam rada, da me
občudujejo

1,98

1,97

1,31

1,04

0,00

0,95

zato, da bi me opazili

1,62

1,77

1,06

0,95

1,11

0,29

zato, ker je aerobika danes
splošno popularna

1,94

1,90

0,99

1,19

0,07

0,80

zato, ker mi je ukvarjanje s
športom življenjska potreba in
navada

3,38

4,11

1,30

1,19

17,17

0,00

1,16

1,39

0,56

0,88

4,88

0,03

1,40

1,38

0,55

0,84

0,04

0,84

3,42

3,80

1,26

1,16

4,92

0,03

3,75

4,40

1,13

0,83

21,48

0,00

3,53

3,25

1,37

1,39

2,06

0,15

2,51

2,43

1,37

1,31

0,18

0,67

zato, ker imajo lepše ženske pri
moških večji uspeh
zato, ker se z aerobiko ukvarjajo
tudi moje prijateljice
zato, ker sem v odnosih s
partnerjem bolj sproščena

namenoma zato, ker me partner
odvrača od tega
zato, da se prepričam o tem, kar
pišejo časopisi o aerobiki
zato, da bi obvladala svoje telo
zato, ker ob vadbi občutim
sprostitev psihične napetosti
zato, da bi shujšala
zato, ker so ženske, ki se
ukvarjajo s športom v družbi
uspešnejši
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zato, ker je pri aerobiki zelo
družabno

3,41

3,22

1,05

1,26

1,35

0,25

zato, ker uživam v vadbi

4,19

4,29

0,84

0,86

0,70

0,41

zato, ker cenim lepoto in
skladnost gibanja

3,47

3,91

1,08

1,10

8,15

0,01

zato, ker si želim ostati še dolgo
mladostna in vitalna

3,57

4,17

1,19

1,02

14,69

0,00

zato, ker se pri vadbi lahko
odlikujem med svojimi kolegicami

1,65

1,89

0,81

1,20

2,76

0,10

1,73

1,46

1,15

0,95

3,27

0,07

1,55

1,81

0,82

1,16

3,34

0,07

3,05

3,35

1,15

1,41

2,72

0,10

1,35

1,46

0,83

1,04

0,68

0,41

2,02

1,91

1,19

1,34

0,38

0,54

1,77

1,71

0,98

1,04

0,18

0,68

4,14

4,39

0,70

0,95

4,49

0,04

3,97

4,13

0,99

1,29

0,97

0,33

zato, ker so ženske, ki se
ukvarjajo s športom, lepše
grajene

3,41

3,26

1,22

1,28

0,72

0,40

zato, da bi lažje uspela v življenju

2,22

2,43

1,11

1,23

1,61

0,21

zato, da ob vadbi preizkušam
svoje telesne sposobnosti

2,91

3,38

1,07

1,15

8,97

0,00

zato, da pozabim na vse težave

3,31

3,42

1,37

1,26

0,35

0,55

zato, da bi izboljšala občutek za
ritem

2,77

3,00

1,18

1,28

1,75

0,19

zato, da se po vadbi lahko
pogovorim s prijateljicami

2,45

2,22

1,23

1,37

1,57

0,21

zato, ker je pri aerobiki zabavno

3,82

3,58

0,98

1,08

2,70

0,10

zato, ker me glasba vzpodbuja k
intenzivnejši vadbi

3,76

3,90

1,00

1,09

0,90

0,34

zato, da se rešim vsakdanjih skrbi

3,20

3,46

1,42

1,27

1,87

0,17

zato, da lahko pokažem svojo
novo športno opremo

1,42

1,59

1,02

1,16

1,22

0,27

zato, da primerjam svoje gibanje
z gibanjem vaditeljice

1,71

1,90

1,07

1,31

1,27

0,26

zato, ker bi bila rada podobna
zvezdnicam
zato, ker je postala aerobika
svetovno žensko športno gibanje
zato, ker sem izbrala aerobiko za
svoj šport
zato, ker okolje v katerem živim
nasprotuje aerobiki
zato, ker so moji erotični občutki
po tovrstni vadbi močnejši
zato, da se spoznam z
aktivnostjo, o kateri je toliko
besed
zato, ker sem prepričana, da to
koristi mojemu zdravju
zato, ker se pri aerobiki telesno in
duševno sprostim
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zato, ker aerobiko sredstva
javnega obveščanja kar naprej
propagirajo
zato, ker se z aerobiko lahko
ukvarjam tudi doma

1,51

1,77

0,75

1,25

3,18

0,08

2,26

2,07

1,18

1,19

1,29

0,26

zato, ker skozi aerobiko lahko
postanem seksualno bolj
privlačna

2,11

2,26

1,19

1,35

0,69

0,41

zato, da precenim vrednost
aerobike

1,76

2,18

0,79

1,27

7,90

0,01

2,11

2,01

0,99

1,29

0,38

0,54

4,02

4,37

0,83

0,99

7,34

0,01

zato, da se za nekaj trenutkov
rešim domačih opravil
zato, ker najdem v aerobiki veliko
zadovoljstvo

Opombe: xxx – statistično pomembna razlika (p<0,05), xxx – tendenca k statistično
pomembni razliki (0,05<p<0,10)

Za ugotavljanje motivov je bilo v anketnem vprašalniku navedenih 48 motivov, zaradi
katerih se ženske ukvarjajo z aerobiko. Navedene motive so lahko ocenile z ocenami
od 1 do 5.

Ocena 1 – ta motiv zame ne velja
Ocena 2 – manj pomemben motiv
Ocena 3 – srednje pomemben motiv
Ocena 4 – dokaj pomemben motiv
Ocena 5 - izredno močan motiv

V Tabeli 8 so prikazane razlike med ženskami iz Maribora in Ljubljane, glede na to v
kolikšni meri je posamezen razlog motiv za udejanjanje v organizirani vadbi aerobike.
Razvidno je, da so ženske iz Ljubljane v primerjavi z ženskami iz Maribora skoraj v
vseh dimenzijah dosegle višje vrednosti: »zato, ker se mi po delu gibanje prileže«,
»zato, ker mi je ukvarjanje s športom življenjska potreba in navada«, »zato, ker ob
vadbi občutim sprostitev psihične napetosti«, »zato, ker si želim ostati še dolgo
mladostna in vitalna«, »zato, da bi izboljšala svojo telesno kondicijo«, »zato, da ob
vadbi preizkušam svoje telesne sposobnosti«, »zato, ker cenim lepoto in skladnost
gibanja«, »zato, da precenim vrednost aerobike«, »zato, ker najdem v aerobiki veliko
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zadovoljstvo«, »namenoma zato, ker me partner odvrača od tega«, »zato, da bi
obvladala svoje telo« in »zato, ker sem prepričana, da to koristi mojemu zdravju«.
Izjema, kjer so ženske iz Maribora dosegle višji rezultat, je le ena in sicer: zato, ker
sem v odnosih s partnerjem bolj sproščena.
Obe skupini se strinjata, da jih za vadbo aerobike ne motivirajo razlogi, kot so
odvračanje partnerja od vadbe, nova športna oprema ali nasprotovanje okolja, v
katerem živijo. Prav tako na njih ne vpliva reklama sredstev javnega obveščanja ali
udeležba zato, da se prepričajo o tem, kar pišejo časopisi o aerobiki.

Kot najpogostejši motiv za udeležbo na aerobiki, sta obe skupini navedli izboljšanje
telesne kondicije, uživanje v vadbi in v gibanju ob glasbi, kar pa je vsebinsko precej
podoben motiv. Prav tako pa se strinjajo, da so po vadbi sposobnejše za delo in da
se gibanje po delu prileže. Rezultati so podobni, kot so bili pridobljeni med
raziskavami v preteklosti. Kot glavne motive za udeležbo vadbe aerobike so že
Zagorc (1986), Žigon (1987), Krkoč (1991), Miketič in Gabriel (1993) in Tušek (1997)
ugotovili, da so telesna in duševna sprostitev in izboljšanje telesne kondicije. Prav
tako je še Tušek (1997) potrdila ugotovitve dotedanjih raziskav, da želja po
psihofizični sprostitvi, užitek v vadbi, skrb za zdravje in lepšo postavo itd.,
predstavljajo glavne motive za ukvarjanje z aerobiko. Vzporedno je avtorica
ugotavljala tudi spremembe motivov in njihove strukture v 10 – letnem obdobju.
Motivacijsko strukturo svoje raziskave je primerjala z raziskavo Zagorčeve (1986) in
ugotovila, da se razlogi za ukvarjanje z aerobiko niso bistveno spremenili.
Psihofizična sprostitev je bila in ostaja razlog, zaradi katerega udeleženke obiskujejo
aerobiko. Vse to lahko potrdimo, tudi s to raziskavo.
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3.3 STALIŠČA
Tabela 9
Razlike v stališčih med ženskami iz Maribora in Ljubljane.

STALIŠČA

POVPREČNA
OCENA

STANDARD
NI ODKLON

F

p(F) - Sig.

MB

LJ

MB

LJ

VREDNOST

STATISTIČNA
POMEMBNOST

3,50

3,75

0,97

1,20

2,63

0,11

2,04

1,70

1,11

0,86

5,87

0,02

1,44

1,66

0,78

0,96

3,17

0,08

3,77

4,57

1,10

0,54

42,75

0,00

Ženske z lepšo postavo so bolj
priljubljene v družbi.

3,87

3,71

1,20

1,19

0,90

0,34

Vaditelji/inštruktorji imajo velik
vpliv na ženske in njihov odnos do
športa.

3,85

3,53

0,99

1,11

4,62

0,03

2,34

2,23

0,74

1,00

0,78

0,38

3,42

3,10

0,96

1,13

4,66

0,03

1,85

1,52

1,04

0,85

6,07

0,02

Ples je bistveni sestavni del
aerobike.

3,17

3,43

1,03

1,11

2,95

0,09

Aerobiko bi morali uvrstiti v
programe redne športne vzgoje v
šolah.

3,43

3,80

1,15

1,01

5,88

0,02

Aerobika daje vsaki ženski
možnost, da zadovolji svoje gibalne
potrebe.

3,85

3,96

0,99

1,01

0,66

0,42

Aerobika bi bila potrebna tudi
moškim.

3,33

3,36

1,08

1,13

0,04

0,85

Moški menijo, da bo aerobika
kmalu utonila v pozabo.

1,75

1,86

0,80

0,91

0,83

0,36

3,97

4,18

1,03

1,09

1,97

0,16

2,38

2,66

1,04

1,10

3,40

0,07

3,45

3,39

1,25

1,23

0,12

0,73

3,69

3,93

1,13

1,32

1,90

0,17

Aerobika zadovoljuje vse potrebe
žensk po športni aktivnosti.
Aerobika je le modni krik.
Večina moških je proti temu, da se
ženske ukvarjajo z aerobiko.
Po napornem delu se aerobika zelo
prileže.

Pri aerobiki se ne upošteva dovolj
zdravje ljudi.
Aerobika je popularna predvsem
zaradi dela ob glasbeni spremljavi.
Aerobika je le moda in luksuz
premožnih.

Pri aerobiki lahko pozabiš na
težave.
Ženske, ki se ukvarjajo z aerobiko
so v družbi bolj cenjene.
Prehrana ima pomembno vlogo pri
ukvarjanju s aerobiko.
Enkrat tedenska organizirana
vadba ne zadošča.
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Gibanje ob glasbi mi daje občutek
svobode.

3,96

4,37

1,09

0,92

8,27

0,00

1,68

1,99

0,84

1,07

5,21

0,02

2,00

1,96

0,90

1,06

0,09

0,77

3,21

3,61

0,89

1,03

8,59

0,00

Drugi športi me sploh ne zanimajo.

1,48

1,86

0,70

1,13

8,26

0,00

Aerobika ni za moške.
Aerobika je za oddih in razvedrilo.
Ženske so si jo prisvojile prav tak
kot moški npr.nogomet.

2,01
4,31

1,96
4,15

1,07
0,62

1,06
0,88

0,11
2,22

0,74
0,14

3,42

3,77

1,01

1,12

5,41

0,02

Vsakdo bi si mogel urediti življenje
tako, da bi našel čas za vsakdanjo
vadbo.

4,45

4,49

0,80

0,93

0,11

0,74

Aerobika stane več kot je od nje
koristi.

2,27

2,10

0,89

1,19

1,32

0,25

Potrebno bi bilo vsaj dvakrat letno
preverjanje sposobnosti.

2,82

2,94

1,15

1,29

0,48

0,49

2,60

2,53

0,95

1,10

0,23

0,63

2,13

1,85

0,85

1,02

4,46

0,04

2,87

3,30

1,04

1,30

6,67

0,01

Občutek, da so ženske pri aerobiki
lepo oblečene, dviguje njihovo
samozavest in voljo do dela.

2,96

3,16

1,29

1,34

1,16

0,28

Vsi ostali športi so danes v družbi
bolj cenjeni kot aerobika.

2,36

2,40

0,92

1,16

0,07

0,79

Nekateri menijo, da je aerobika
namenjena le seksualni privlačnosti
žensk.

1,96

2,08

0,91

1,04

0,75

0,39

1,59

1,62

0,68

0,92

0,07

0,79

2,21

2,80

1,06

1,36

11,70

0,00

1,77

1,68

0,91

0,98

0,45

0,50

2,72

2,81

1,03

1,53

0,28

0,60

2,66

3,45

1,31

1,23

19,24

0,00

Z aerobiko se lahko ukvarjajo le
tisti ki imajo visok standard.
Pri aerobiki bi se ženske rade
naučile predvsem plesati.
Razvoj aerobike pri nas gre v korak
z razvojem v svetu.

Za aerobiko s strani družbe ni
dovolj poskrbljeno.
Aerobika je »boom« samo zaradi
velike reklame.
Nujno bi bilo uvesti aerobiko v
delovnih organizacijah.

Za aerobiko so nujno potrebni lepi
dresi, gamaše itd…
Množična športna aktivnost kot je
aerobika je pomembnejša od
vrhunskega športa.
Aerobika je nevarna, ker se z
vajami pretirava.
Posebne ambulante bi morale
redno spremljati sposobnost žensk.
Aerobika je ena redkih zvrsti
športa, ki me je prevzela.

Opombe: xxx – statistično pomembna razlika (p<0,05), xxx – tendenca k statistično
pomembni razliki (0,05<p<0,10)
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Za ugotavljanje stališč je bilo v anketnem vprašalniku navedenih 40 razlogov zaradi
katerih se ženske ukvarjajo z aerobiko. Navedene razloge so lahko ocenile z
ocenami od 1 do 5.

Ocena 1 – popolnoma se ne strinjam
Ocena 2 – v glavnem se ne strinjam
Ocena 3 – ne morem se odločiti
Ocena 4 – v glavnem se strinjam
Ocena 5 – povsem se strinjam

V Tabeli 9 so prikazane razlike v stališčih med ženskami iz Maribora in Ljubljane.
Ženske iz Ljubljane so v primerjavi z ženskami iz Maribora v naslednjih dimenzijah
dosegle višje vrednosti: »po napornem delu se aerobika zelo prileže«, »aerobika je
ena redkih zvrsti športa, ki me je prevzela«, »množična športna aktivnost kot je
aerobika je pomembnejša od vrhunskega šport«, »gibanje ob glasbi mi daje občutek
svobode«, »razvoj aerobike pri nas gre v korak z razvojem v svetu«, »drugi športi me
sploh ne zanimajo«, »nujno bi bilo uvesti aerobiko v delovnih organizacijah«,
»aerobiko bi morali uvrstiti v programe redne športne vzgoje v šolah«, »ženske so si
jo prisvojile prav tak kot moški npr.nogomet« in »z aerobiko se lahko ukvarjajo le tisti
ki imajo visok standard«. Ženske iz Maribora pa dosegajo višje vrednosti v naslednjih
dimenzijah: »aerobika je le moda in luksuz premožnih«, »aerobika je le modni krik«,
»aerobika

je

popularna

»vaditelji/inštruktorji

predvsem

zaradi

dela

ob

glasbeni

spremljavi«,

imajo velik vpliv na ženske in njihov odnos do športa« in

»aerobika je »boom« samo zaradi velike reklame«.
Večina vprašanih iz Maribora in iz Ljubljane se popolnoma ne strinja s trditvami, da
so za aerobiko nujno potrebni lepi dresi in gamaše, da je večina moških proti temu,
da se ženske ukvarjajo z aerobiko ter da je aerobika je nevarna, ker se z vajami
pretirava. Prav tako se ne strinjajo z izjavo, da jih drugi športni ne zanimajo in da se z
aerobiko lahko ukvarjajo le tisti, ki imajo visok standard
Vadeče iz Maribora in Ljubljane se povsem strinjajo, da bi si vsakdo mogel urediti
življenje tako, da bi našel čas za vsakdanjo vadbo. Prav tako jim aerobika pomaga
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pozabit na težave saj jim je aerobika sredstvo za oddih in razvedrilo ker lahko
pozabijo na težave in ravno zato jim enkrat tedenska organizirana vadba ne zadošča.
Podobne rezultate sta med raziskavo dobila tudi Miketič in Gabriel (1993). Ugotovili
sta, da se ženske strinjajo, da jim enkrat tedenska organizirana vadba ne zadošča.
Prav tako trdijo da je tempo življenja tako hiter in naporen, da se jim aerobika po
napornem delovniku prileže, saj pomeni oddih in razvedrilo. Trditve s katerimi se
vprašane sploh ne strinjajo so , da aerobika ni le moda in luksuz premožnih in da jih
zraven aerobike zanimajo tudi drugi športi. Čeprav je aerobika posatala »ženski«
šport,

menijo,

da

tovrstno

rekreacijo
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lahko

obiskujejo

tudi

moški.

3.4 PREHRANA
Tabela 10
Primerjava prehranjevalnih in življenjskih navad žensk iz Maribora in Ljubljane
POVPREČNA STANDARDNI
OCENA
ODKLON

PREHRANA
Polnozrnati kruh/otrobe/kosmiče
Pol beli in beli kruh/riž/testenine
Ocvrta in cvrta živila (krompirček, meso, čips,
slano pecivo)
Sveža ali zamrznjena zelenjava
Solata zelena/surova zelenjava
Sveže sadje
Jogurt/mleko/smetana/maslo/sir/kefir
Meso/perutnina/drobovina/klobase/salame
Ribe in morski sadeži sveži/globoko
zamrznjeni
Sladice sladoledi/pecivo/torte/čokolada
Mineralna voda/sadni čaj/zeleni čaj
Kava/črni čaj
Močno sladkani sokovi
Sadni sokovi
Gazirane pijače
Pivo/vino/žgane pijače
Prehranske dodatke vitamini/minerali/vlaknine
Energijske ploščice
BeljakovinskE napitke (shake)
Kako pogosto kadite, če kadite?
Kako pogosto ste spolno aktivni?
Kako pogosto obiskujete vadbo aerobike?

F

p(F) - Sig.

MB

LJ

MB

LJ

VREDNOST

4,00
3,66

2,87
3,81

1,76
1,31

1,59
1,32

22,68
0,65

STATISTIČNA
POMEMBNOST
0,00
0,42

4,36

4,46

1,02

1,31

0,36

0,55

4,36
2,35
2,18
2,45
3,04

2,61
2,25
2,27
1,79
3,47

1,02
1,20
1,38
1,42
1,41

1,56
1,47
1,49
0,98
1,62

0,00
0,28
0,20
14,70
4,03

0,96
0,60
0,66
0,00
0,05

4,49

4,53

1,12

1,34

0,05

0,82

3,68
2,51
2,98
4,71
4,36
4,97
4,95
4,43
5,63
5,30
5,17
4,07
4,05

3,56
1,80
2,87
5,18
4,48
5,27
4,94
4,45
5,25
5,55
4,99
3,89
3,31

1,41
1,41
2,09
1,51
1,55
1,17
0,93
1,84
0,68
1,33
1,69
1,20
1,32

1,58
1,48
2,01
1,37
1,57
1,28
1,18
1,97
1,36
1,53
1,81
1,29
1,01

0,32
12,03
0,14
5,32
0,30
3,00
0,00
0,01
6,27
1,53
0,53
1,04
19,78

0,57
0,00
0,71
0,02
0,59
0,09
0,95
0,94
0,01
0,22
0,47
0,31
0,00

Opombe: xxx – statistično pomembna razlika (p<0,05), xxx – tendenca k statistično
pomembni razliki (0,05<p<0,10)

Za ugotavljanje prehranjevalnih navad je bilo v anketnem vprašalniku navedenih 19
prehranjevalnih navad ter 3 življenjske navade žensk, ki se ukvarjajo z aerobiko.
Navedene navade so lahko ocenile z ocenami od 1 do 6.

Ocena 1 - dnevno
Ocena 2 - skoraj vsak dan
Ocena 3 - 3-4x na teden
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Ocena 4 - 1-3x na teden
Ocena 5 - manj kot 4x na mesec
Ocena 6 - redko ali nikoli
V Tabeli 10 so prikazane razlike v prehranjevalnih navadah med ženskami iz
Maribora in Ljubljane. Razvidno je, da so ženske iz Ljubljane v primerjavi z ženskami
iz Maribora skoraj v vseh dimenzijah dosegle nižje vrednosti, kar pomeni da
pogosteje

uživajo

naslednje

jedi:

»jogurt/mleko/smetana/maslo/sir/kefir«,

»polnozrnati
»energijske

kruh/otrobe/kosmiče«,
ploščice«,

»mineralna

voda/sadni čaj/zeleni čaj«, » meso/perutnina/drobovina/klobase/ salame«. Pogosteje
se tudi udeležujejo vadbe aerobike, saj so nižjo vrednost dosegle tudi v življenjski
navadi v kateri nas je zanimalo: »Kako pogosto obiskujete vadbo aerobike?«. Ženske
iz Maribora so dosegle nižji rezultat zgolj pri trditvi: »močno sladkani sokovi«, kar
pomeni, da ga uživajo pogosteje kot vprašane iz Ljubljane.
Najpogosteje, skoraj vsak dan, se na jedilniku pri obeh skupinah znajde sveže sadje
in zelenjava ter mleko in mlečni izdelki. Prav tako skoraj vsak dan uživajo kavo in čaj.
Mesni izdelki ter riž in testenine pa so na jedilniku 3-4x na teden. Manj kot 4x na
mesec pa se poslužujejo beljakovinskih napitkov, energijskih ploščic, gaziranih in
alkoholnih pijač. Ugotovitve sovpadajo s podatki Inštituta za varovanje zdravja
republike Slovenije, ki so v sodelovanju s Pedagoško fakulteto in Fakulteto za
družbene vede med letoma 2007 in 2008 opravili raziskavo, v kateri so ugotavljali
prehrambene navade odraslih Slovencev z vidika varovanja zdravja. Rezultate so
primerjali s primerljivo prehransko študijo izpred več kot desetletja (Koch, 1997) in
veljavnimi prehranskimi priporočili. Rezultati kažejo, da ženske bolj kot moški sledijo
priporočilom zdrave prehrane. Od mleka in mlečnih izdelkov anketirani najpogosteje
uživajo mleko, sledita jogurt in sir (vsa tri živila se uživa pogosteje kot pred
desetletjem), manj pogosto pa anketirani posegajo po skuti, sirnih namazih in
smetani.
Trendi na področju uživanja sadja in zelenjave se nekoliko izboljšujejo, kar še zlasti
velja za sadje, medtem ko je uživanje zelenjave ostalo približno na enakem nivoju.
Med sadjem je uživanje jabolk še vedno najbolj popularno, kar tretjina vprašanih jih
uživa večkrat na dan. Ocenjujemo, da je povprečno uživanje sadja med odraslimi
prebivalci Slovenije zadovoljivo
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Uživanje zelenjave ni zadovoljivo. Od zelenjave se najpogosteje uživa zelena solata
in paradižnik, vse druge vrste zelenjave anketirani najpogosteje uživajo nekajkrat na
mesec. V zadnjem desetletju se je pogostost uživanja rib in mesnih izdelkov znižala.
Kruh je še vedno najznačilnejša slovenska vsakdanja hrana, najpogosteje ga uživajo
nekajkrat na dan. Sledijo testenine in riž, ki so najpogosteje na krožniku enkrat na
teden, kar je nekoliko več kot pred desetletjem. V zadnjem desetletju se je povečalo
pitje čaja in navadne vode. Brezalkoholne gazirane in negazirane pijače se uživajo
malo manj pogosto kot pred desetletjem, enako velja za sadne sokove. Nekoliko se
je zvišal delež tistih, ki pravo kavo uživajo vsak dan, znižal pa se je delež tistih, ki jo
pijejo trikrat in večkrat na dan.
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Telesna aktivnost prispeva k zdravju in kvaliteti življenja. Še več, vsakodnevna
aktivnost

morda

zmanjšuje

smrtnost

oz.

prispeva

k

podaljšanju

življenja

(Paffenbarger in Hyde, 1988, v Tušak in Faganel, 2004). Raziskave potrjujejo, da je
konstantna udeležba v telesni aktivnosti povezana z boljšim psihičnim počutjem
(Morgan in Goldston, 1987). Kljub že narejenim raziskavam o motivaciji in telesni
aktivnosti, sem želela preveriti, kakšni so razlogi za ukvarjanje z aerobiko. Aerobika
je vodena vadba ob spremljavi glasbe. V raziskavi se je delno potrdilo moje
predvidevanje (H1), da je ženskam pri aerobiki najbolj všeč gibanje ob glasbi. 69%
žensk iz Ljubljane se s tem strinja. 43% žensk iz Maribora pa v vadbi uživa.
Predvidevanje, da se ženske ukvarjajo z aerobiko tudi zato, da bi izboljšale svojo
kondicijo, se je potrdilo. S tem se strinja 50% žensk iz Maribora in 69% žensk iz
Ljubljane. Prav tako se je potrdilo predvidevanje, da predstavlja aerobika sprostitev
po delu. 28% žensk iz Maribora trdi, da so po vadbi sposobnejše za delo in 57% iz
Ljubljane trdi, da se jim gibanje po delu prileže. Rezultati sovpadajo z rezultati
pridobljenimi v preteklih raziskavah, kjer je bila v ospredju prav tako psihofizična
sprostitev (Zagorc, 1986).
V raziskavo sem zajela ženske v starosti od 17 do 70 let. Razpon v letih med
vprašanimi iz Maribora je od 17 do 45 let in v Ljubljani od 22 do 70 let. Ker je
starostna razlika precej velika, je hipotezo (H2) težko sprejeti oz. zavrniti. V Mariboru
ima 52% vprašanih končano gimnazijo, vendar so glede na starost v povprečju od
Ljubljanske populacije mlajše 5 let, zato jih je večina še zmeraj v procesu šolanja.
Vadeče iz Ljubljane pa imajo v 40% končano visoko šolo ali fakulteto. Hipotezo lahko
delno sprejmem za vadeče iz Ljubljane.

Hipotezo (H3), da se ženske povprečno ukvarjajo z aerobiko 3x na teden, lahko
potrdim. 35% vadečih iz Maribora se z aerobiko ukvarja 1 - 3x na teden in 22% 3 –
4x na teden. 31% vadečih iz Ljubljane se z aerobiko ukvarja 1 - 3x na teden 43% 3 –
4x na teden. Že Winninger in Pargman (2003) sta ugotovila, da sodelovanje v redni,
navadni telesni aktivnosti daje pozitivne rezultate na telesnem in psihičnem področju.

V hipotezi (H4) sem predvidevala, da se vadeče prehranjujejo po načelu zdravega
življenjskega sloga (prehrambene piramida, Slika 1) in da v svoji prehrani pogosto
posegajo po polnozrnatem kruhu ter sadju in zelenjavi. To trditev lahko potrdim za
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vadeče iz Ljubljane. Vprašane iz Ljubljane (50%) dnevno oz. skoraj vsak dan segajo
po polnozrnatem kruhu, otrobih in kosmiči. Prav tako jih 38% iz Ljubljane dnevno oz.
26,7% skoraj vsak dan uživa sadje in zelenjavo. Hipotezo lahko delno potrdim za
vadeče iz Maribora, saj po polnozrnatem kruhu, otrobih in kosmiči segajo zgolj 4x na
mesec ali še manj. Vendar pa jih 31,3% vprašanih iz Maribora sega dnevno po sadju
in zelenjavi, 34% pa po tovrstni hrani sega skoraj vsak dan.

Hipotezo (H5) lahko potrdim, saj se 61% žensk iz Maribora in 68% žensk iz Ljubljane
strinja, da bi si vsak moral urediti življenje tako, da bi našel čas za vsakdanjo vadbo.
Prav tako 32% vprašanih iz Maribora in 50% iz Ljubljane trdi, da enkrat tedenska
organizirana vadba ne zadošča.
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4 SKLEP

V diplomskem delu sem se osredotočila na ženske, ki obiskujejo vadbo aerobike.
Ker je aerobika zelo pestra in zanimiva športna zvrst, me je zanimalo, kakšne
ženske se odločajo za tovrstno vadbo. Zanimal me je njihov socialno demografski
status, njihova stališča do vadbe ter kaj jih privabi in motivira, da se pričnejo z njo
ukvarjati.

Proučevala in primerjala sem 200 žensk, med katerimi jih je 100

prihajalo iz Maribora in 100 iz Ljubljane. Anketiranke iz Maribora so bile stare od
17 do 45 let, iz Ljubljane pa 22 do 70 let. Skupini sta se v povprečni starosti
razlikovali kar 5 let, Maribor povprečna starost 27,11 in v Ljubljani 32,38. To je
vsekakor vplivalo na pridobljene rezultate. Predvsem se je to izkazalo pri
rezultatih o končani šolski izobrazbi, zaposlitvi, stanu in načinu bivanja. Najbrž bi
bilo bolje, da bi uskladila vzorec glede na starost.

Ženske se z aerobiko v Mariboru ukvarjajo 1 – 3x na teden, v Ljubljani pa kar 3 –
4 x na teden. Trdijo, da se s športom dovolj ukvarjajo. Vadeče so se pričele s
športom ukvarjati pred 7 letom starosti oz. med 8 in 11 letom. Zanimanje za šport
pa jim je zbudilo pogovarjanje o športu. Tudi starši vprašanih so se s športom
ukvarjali oz. se še zmeraj ukvarjajo predvsem rekreativno. Tudi Doupona (2007)
je ugotovila, da se otroci, katerih starši so športno aktivni, zelo verjetno sami
ukvarjajo s športom. Starši vadečih imajo končane poklicne šole in tehnične ali
druge srednje šole. Vadeče iz Maribora so po izobrazbi gimnazijski maturanti, iz
Ljubljane pa imajo končano visoko šolo ali fakulteto. Tukaj se pokaže
neusklajenost vzorca glede na starost. Večina vadečih iz Maribora je še zmeraj v
procesu šolanja. Prav tako je več kot polovica vprašanih iz Maribora še zmeraj
samskih, med tem ko je polovica iz Ljubljane v zvezi ali poročenih. Večina
vprašanih še nima otrok. Ponovno se pokaže slabost pri izbiri vzorca pri položaju
na delovnem mestu. Več kot polovica vprašanih iz Maribora še ni zaposlenih. Iz
Ljubljane pa so delavke v delovnem procesu, vodstvene delavke ali vodilne
delavke, direktorice. Tretjina vprašanih iz Maribora živi v študentskem domu,
nekaj manj kot pol pa še zmeraj pri starših. Ponovno se pokaže, da je vzorec iz
Maribora zajel dokaj mlade vadeče. Med tem pa jih večina iz Ljubljane živi v
družbenem ali podnajemniškem stanovanju, nekateri še tudi zmeraj pri starših,
vendar bistveno manjši odstotek kot v Mariboru.
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Pridobljeni rezultati kažejo, da sta glavna motiva za ukvarjanje z aerobiko
psihofizična sprostitev in izboljšanje telesne kondicije, kar so v preteklosti
dokazale že mnoge raziskave ( Zagorc (1986), Žigon (1987), Krkoč (1991),
Miketič in Gabriel (1993) in Tušek (1997)).
Ženske se strinjajo, da enkrat tedenska organizirana vadba ne zadošča in da bi
si mogel vsakdo urediti življenje tako, da bi našel čas za vsakdanjo vadbo. Prav
tako pravijo, da se po napornem delu aerobika prileže in da med vadbo lahko
pozabiš na težave. Ne strinjajo se s trditvami, da so za aerobiko nujno potrebna
lepa oblačila in da je vadba zgolj za ljudi z visokim standardom.
Pri primerjavi prehranjevalnih navad, se je izkazalo, da so ženske dokaj
ozaveščene o primerni dnevni sestavi jedilnikov. Dnevno namreč uživajo s sadje
in zelenjavo. Ženske iz Ljubljane imajo pogosto na jedilniku tudi polnozrant kruh,
otrobe in kosmiče, medtem pa te hrane redko ali nikoli ne uživajo ženske iz
Maribora. Oboje pa le 1 – 3x na teden uživajo polbel ali bel kruh, testenine in riž
ter sladice. Po ocvrtih in cvrtih živilih segajo vadeče iz Maribora 1 – 3x na teden
večina vadečih iz Ljubljane pa manj kot 4x na mesec. Dnevno pijejo tudi vodo in
razne čaje. Pa tudi kavo in črni čaj uživajo skoraj vsak dan. Je pa tudi okrog 20%
žensk tako iz Maribora kot iz Ljubljane, katere redko ali nikoli ne uživajo kave oz.
črnega čaja. Zgolj 4x na mesec ali še redkeje uživajo sladke sokove in gazirane
pijače ter alkohol. Zelo redko ali skoraj nikoli ne uživajo beljakovinski napitkov v
obliki šejkov ali energijskih ploščic. Nekoliko pogosteje uživajo prehranske
dodatke v obliki vitaminov, mineralov in vlaknin. Večina vprašanih tudi redko ali
nikoli ne kadi.
Za posplošitev rezultatov, bi bilo potrebno narediti še dodatne raziskave, z večjim
vzorcem. Predvsem pa bi bilo potrebno uskladiti vzorca, da bi bili rezultati
realnejši. V tem starostnem obdobju se zgodi mnogo prelomnih dogodkov. Med
njimi so zaključek šolanja, nova zaposlitev, otroci in tudi sprememba načina
bivanja. Morda bi tako dobila kvalitetnejše rezultate, boljše za primerjavo. Lahko
pa vidim razliko med načinom življenja v različnih starostnih obdobjih. Ugotovila
sem, da si aerobiko kot rekreacijo izbirajo ženske v vseh starostnih obdobijih,
izobrazb, načinov življenja in socialnih položajev.
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6 PRILOGE
Pozdravljeni! Sem absolventka Fakultete za šport. Vprašalniki pred vami so del
raziskave s področja aerobike. Pomembno je, da o vprašanjih skrbno razmislite ter
odkrito in natančno odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. Vprašalniki so
anonimni, odgovori pa bodo uporabljeni izključno v znanstveno-raziskovalne
namene. Hvala za sodelovanje. Vesna Veit
VPRAŠALNIK
1. Letnica rojstva:_____________
2. Kraj bivanja:________________
3. Vaša zadnja šolska izobrazba:
1. nedokončana osnovna šola
2. končana osnovna šola
3. nedokončana poklicna šola
4. končana poklicna šola
5. nedokončana srednja šola/gimnazija
6. končana srednja šola/gimnazija
7. gimnazijski maturant
8. nedokončana višja šola/visoka šola/fakulteta
9. končana višja šola
10. končana visoka šola ali fakulteta
11. končana specializacija/magisterij/doktorat znanosti

4. Zakonski stan
1. samska
2. razvezana
3. poročena ali živim v izven-zakonski skupnosti

5. Število otrok
1. nimam otrok
2. eden
3. dva
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4. trije ali več
6. Označite vaš položaj na delovnem mestu:
1. nisem zaposlena
2. sem delavka v delovnem procesu
3. sem vodstvena delavka v delovnem procesu (vodja delovne enote,
strokovne službe)
4. sem vodilni delavec (direktor ali druga vodilna funkcija na tem nivoju)
5. sem direktor lastnega podjetja
6. privatnica
7. podjetnica
8. zdravnica
9. učiteljica
10. drugo:______________

7. Navedite vašo aktivnost v športnih organizacijah:
1. nisem član nobene športne organizacije
2. sem aktiven član športnega ali športno-rekreativnega društva ali kluba
3. sem član vodstva tovrstnih organizacij v delovni organizaciji ali krajevni
skupnosti
4. sem član vodstva tovrstnih organizacij na občinski ravni
5. sem član vodstva tovrstnih organizacij na republiškem ali zveznem nivoju

8. Kakšna je vaša športna aktivnost:
1. nikoli se nisem aktivno ukvarjala s športom
2. s športom se ukvarjam le rekreativno
3. včasih sem tekmovala, sedaj se le rekreativno ukvarjam s športom
4. še vedno sem aktivna tekmovalka

9. Kako pogosto se ukvarjate s športom:
1. nikoli
2. samo med počitnicami
3. občasno (2-3 krat na mesec)
61

4. enkrat na teden
5. dva do trikrat na teden
6. štiri do petkrat na teden
7. pogosteje kot petkrat na teden

10. V katerem starostnem obdobju ste se pričeli ukvarjati s športom
1. mlajši od 7 let
2. v starosti od 8 – 11 let
3. v starosti od 12 – 15 let
4. v starosti od 16 – 18 let
5. v starosti od 19 – 25 let
6. v starosti po 25. letom

11. Kaj vam je zbudilo zanimanje za šport (samo en odgovor)
1. ogled športnih prireditev
2. gledanje športa po televiziji
3. poslušanje športnih prenosov in informacij po radiu
4. branje o športu v časopisih in revijah
5. pogovarjanje o športu s:
-

starši

-

prijatelji

-

partnerjem

-

učiteljem športne vzgoje

-

strokovnjakom, športnikom

-

zdravnik

12. Razlogi, da se doslej v večji meri niste ukvarjali s športom (lahko več
odgovorov)
1. s športom se dovolj ukvarjam
2. neprimerna ureditev šolskih in študijskih obveznosti
3. neprimerna ureditev delovnih obveznosti
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4. pomanjkanje primernih objektov v sredini , kjer živim
5. nimam dovolj sredstev za ukvarjanje s športom
6. doma je vladal vedno odklonilen odnos do športa
7. premajhna informiranost o športu
8. za ženske ni dovolj primernih športov
9. šport je zame prevelik fizičen napor
10. družina me ovira
11. nisem imela časa
12. drugo:___________

13. Način bivanja:
1. v študentskem domu
2. pri starših
3. v podnajemniškem stanovanju
4. v družbenem stanovanju
5. v lastniškem stanovanju
6. v svoji hiši

14. Kakšne so karakteristike kraj, v katerem ste preživeli večji del svoje mladosti:
1. je občinsko središč
2. je regionalno središče
3. je republiško središče
4. kraj, ki nima nobene od navedenih lastnosti
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15. Kako pogosto uživate (označite s križcem)
Dne
vno

Polnozrnati kruh/otrobe/kosmiče
Pol beli in beli kruh/riž/testenine
Ocvrta in cvrta živila (krompirček,
meso, čips, slano pecivo)
Sveža ali zamrznjena zelenjava
Solata zelena/surova zelenjava
Sveže sadje
Jogurt/mleko/smetana/maslo/sir/kefir
Meso/perutnina/drobovina/klobase/sal
ame
Ribe in morski sadeži sveži/globoko
zamrznjeni
Sladice
sladoledi/pecivo/torte/čokolada
Mineralna voda/sadni čaj/zeleni čaj
Kava/črni čaj
Močno sladkani sokovi
Sadni sokovi
Gazirane pijače
Pivo/vino/žgane pijače
Prehranske
vitamini/minerali/vlaknine

dodatke

Energijske ploščice
Beljakovinske napitke (shake)
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Skor
aj
vsak
dan

3-4x
na
tede
n

1-3x
na
tede
n

Manj Redk
kot
o ali
4x na nikoli
mese
c

OSTALO
Kako pogosto kadite, če kadite:
Kako pogosto ste spolno aktivni:
Kako pogosto
aerobike:

obiskujete

vadbo

16. Ali vaši starši še živijo?
Oče:

Mati:

1. da
2. ne

1. da
2. ne

17. Katero šolo je končal vaš oče:
1. ne poznam očeta
2. nima končane nobene šole
3. nepopolna osnovna šola (4 leta)
4. popolna osnovna šola (8 let)
5. šolo za kvalificirane delavce, poklicno šolo
6. tehnično ali drugo srednjo šolo
7. gimnazijo
8. višjo šolo
9. visoko šolo ali fakulteto
10. specializacijo, magisterij, doktorat
18. Kako ocenjujete položaj očeta v delovnem procesu:
1. ne poznam očeta
2. nezaposlen
3. je delavec v delovnem procesu (delavec, uslužbenec)
4. je vodstveni delavec (delovodja, vodja obrata, strokovne službe)
5. je vodilni delavec v delovnem procesu (direktor ali katera druga funkcija na
tej ravni)
19. Kakšne so karakteristike kraja, v katerem je vaš oče preživel večji del svoje
mladosti:
1. je občinsko središč
2. je regionalno središče
3. je republiško središče
4. kraj, ki nima nobene od navedenih lastnosti
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20. Kakšna je športna aktivnost očeta:
1. nikoli se ni ukvarjal s športom
2. prej se je ukvarjal rekreativno, sedaj se ne ukvarja več
3. prej se je ukvarjal s tekmovalnim športom, sedaj se ne ukvarja več
4. sedaj se ukvarja rekreativno
5. prej se je ukvarjal tekmovalno, sedaj pa rekreativno
6. še vedno je aktiven tekmovalec
21. Katero šolo je končala vaša mati:
1. ne poznam matere
2. nima končane nobene šole
3. nepopolna osnovna šola (4 leta)
4. popolna osnovna šola (8 let)
5. šolo za kvalificirane delavce, poklicno šolo
6. tehnično ali drugo srednjo šolo
7. gimnazijo
8. višjo šolo
9. visoko šolo ali fakulteto
10. specializacijo, magisterij, doktorat
22. Kako ocenjujete položaj matere v delovnem procesu:
1. ne poznam matere
2. nezaposlena
3. je delavka v delovnem procesu (delavec, uslužbenec)
4. je vodstvena delavka (delovodja, vodja obrata, strokovne službe)
5. je vodilna delavka v delovnem procesu (direktor ali katera druga funkcija
na tej ravni)
23. Kakšne so karakteristike kraja, v katerem je vaša mati preživela večji del
svoje mladosti:
1. je občinsko središč
2. je regionalno središče
3. je republiško središče
4. kraj, ki nima nobene od navedenih lastnosti
24. Kakšna je športna aktivnost matere:
1. nikoli se ni ukvarjala s športom
2. prej se je ukvarjala rekreativno, sedaj se ne ukvarja več
3. prej se je ukvarjala s tekmovalnim športom, sedaj se ne ukvarja več
4. sedaj se ukvarja rekreativno
5. prej se je ukvarjala tekmovalno, sedaj pa rekreativno
6. še vedno je aktivna tekmovalka
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25. Ocenite, kakšen je vaš mesečni dohodek
1. do 700 evrov
2. od 701 do 1700 evrov
3. od 1701 do 3200 evrov
4. nad 3200 evrov
26. Imate počitniško hišico
1. ne
2. da, v vrednosti do 20000 evrov
3. da, v vrednosti nad 20000 evrov
4. imamo počitniško prikolico
27. Imate kakšno drugo nepremičnino
1. ne
2. da:_______________________
28. Imate avtomobil
1. ne
2. da, v vrednosti do 12500 evrov
3. da, v vrednosti nad 12500 evrov
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STALIŠČA
Prosim Vas, da z ocenami od 1 do 5 izrazite svoje mnenje o navedeni trditvi. Ocenite
vsako trditev.
5

4

povsem
strinjam

3

2

1

se v glavnem se ne morem se v glavnem se popolnoma se
strinjam
odločiti
ne strinjam
ne strinjam

OCENA
1. Aerobika zadovoljuje vse potrebe žensk po športni aktivnosti.
2. Aerobika je le modni krik.
3. Večina moških je proti temu, da se ženske ukvarjajo z aerobiko.
4. Po napornem delu se aerobika zelo prileže.
5. Ženske z lepšo postavo so bolj priljubljene v družbi.
6. Vaditelji/inštruktorji imajo velik vpliv na ženske in njihov odnos do
športa.
7. Pri aerobiki se ne upošteva dovolj zdravje ljudi.
8. Aerobika je popularna predvsem zaradi dela ob glasbeni spremljavi.
9. Aerobika je le moda in luksuz premožnih.
10. Ples je bistveni sestavni del aerobike.
11. Aerobiko bi morali uvrstiti v programe redne športne vzgoje v šolah.
12. Aerobika daje vsaki ženski možnost, da zadovolji svoje gibalne
potrebe.
13. Aerobika bi bila potrebna tudi moškim.
14. Moški menijo, da bo aerobika kmalu utonila v pozabo.
15. Pri aerobiki lahko pozabiš na težave.
16. Ženske, ki se ukvarjajo z aerobiko so v družbi bolj cenjene.
17. Prehrana ima pomembno vlogo pri ukvarjanju s aerobiko.
18. Enkrat tedenska organizirana vadba ne zadošča.
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19. Gibanje ob glasbi mi daje občutek svobode.
20. Z aerobiko se lahko ukvarjajo le tisti ki imajo visok standard.
21. Pri aerobiki bi se ženske rade naučile predvsem plesati.
22. Razvoj aerobike pri nas gre v korak z razvojem v svetu.
23. Drugi športi me sploh ne zanimajo.
24. Aerobika ni za moške.
25. Aerobika je za oddih in razvedrilo.
26. Ženske so si jo prisvojile prav tak kot moški npr.nogomet.
27. Vsakdo bi si mogel urediti življenje tako, da bi našel čas za
vsakdanjo vadbo.
28. Aerobika stane več kot je od nje koristi.
29. Potrebno bi bilo vsaj dvakrat letno preverjanje sposobnosti.
30. Za aerobiko s strani družbe ni dovolj poskrbljeno.
31. Aerobika je »boom« samo zaradi velike reklame.
32. Nujno bi bilo uvesti aerobiko v delovnih organizacijah.
33. Občutek, da so ženske pri aerobiki lepo oblečene, dviguje njihovo
samozavest in voljo do dela.
34. Vsi ostali športi so danes v družbi bolj cenjeni kot aerobika.
35. Nekateri menijo, da je aerobika namenjena le seksualni privlačnosti
žensk.
36. Za aerobiko so nujno potrebni lepi dresi, gamaše itd…
37. Množična športna aktivnost kot je aerobika je pomembnejša od
vrhunskega športa.
38. Aerobika je nevarna, ker se z vajami pretirava.
39. Posebne ambulante bi morale redno spremljati sposobnost žensk.
40. Aerobika je ena redkih zvrsti športa, ki me je prevzela.
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MOTIVI
Prosim Vas, da z ocenami od 1 do 5 ocenite moč motivov zaradi katerih se ukvarjate
z aerobiko. Ocenite VSE navedene razloge.

5

4

izredno močan dokaj
motiv
pomemben
motiv

3

2

1

srednje
pomemben
motiv

manj
pomemben
motiv

ta motiv zame
ne velja

OCENA

1. zato, da bi izboljšala svojo telesno kondicijo
2. zato, ker se mi po delu gibanje prileže
3. zato, da bi imela lepšo postavo
4. zato, ker imajo lepše ženske pri moških večji uspeh
5. zato, ker se z aerobiko ukvarjajo tudi moje prijateljice
6. zato, ker sem v odnosih s partnerjem bolj sproščen
7. zato, ker uživam v gibanju ob glasbi
8. zato, ker sem po vadbi sposobnejša za delo
9. zato, ker imam rada, da me občudujejo
10. zato, da bi me opazili
11. zato, ker je aerobika danes splošno popularna
12. zato, ker mi je ukvarjanje s športom življenjska potreba in navada
13. namenoma zato, ker me partner odvrača od tega
14. zato, da se prepričam o tem, kar pišejo časopisi o aerobiki
15. zato, da bi obvladala svoje telo
16. zato, ker ob vadbi občutim sprostitev psihične napetosti
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17. zato, da bi shujšala
18. zato, ker so ženske, ki se ukvarjajo s športom v družbi uspešnejši
19. zato, ker je pri aerobiki zelo družabno
20. zato, ker uživam v vadbi
21. zato, ker cenim lepoto in skladnost gibanja
22. zato, ker si želim ostati še dolgo mladostna in vitalna
23. zato, ker se pri vadbi lahko odlikujem med svojimi kolegicami
24. zato, ker bi bila rada podobna zvezdnicam
25. zato, ker je postala aerobika svetovno žensko športno gibanje
26. zato, ker sem izbrala aerobiko za svoj šport
27. zato, ker okolje v katerem živim nasprotuje aerobiki
28. zato, ker so moji erotični občutki po tovrstni vadbi močnejši
29. zato, da se spoznam z aktivnostjo, o kateri je toliko besed
30. zato, ker sem prepričana, da to koristi mojemu zdravju
31. zato, ker se pri aerobiki telesno in duševno sprostim
32. zato, ker so ženske, ki se ukvarjajo s športom, lepše grajene
33. zato, da bi lažje uspela v življenju
34. zato, da ob vadbi preizkušam svoje telesne sposobnosti
35. zato, da pozabim na vse težave
36. zato, da bi izboljšala občutek za ritem
37. zato, da se po vadbi lahko pogovorim s prijateljicami
38. zato, ker je pri aerobiki zabavno
39. zato, ker me glasba vzpodbuja k intenzivnejši vadbi
40. zato, da se rešim vsakdanjih skrbi
41. zato, da lahko pokažem svojo novo športno opremo
42. zato, da primerjam svoje gibanje z gibanjem vaditeljice
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43. zato, ker aerobiko sredstva javnega obveščanja
propagirajo
44. zato, ker se z aerobiko lahko ukvarjam tudi doma

kar

naprej

45. zato, ker skozi aerobiko lahko postanem seksualno bolj privlačna
46. zato, da precenim vrednost aerobike
47. zato, da se za nekaj trenutkov rešim domačih opravil
48. zato, ker najdem v aerobiki veliko zadovoljstvo
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