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Hitzaurrea
Aspaldi dakigun kontua da ariketa fisikoak hainbat onura sortzen diela ume eta
gazteei. Besteak beste, hezkuntzan, sozializazioan, jokabide arriskutsuak
saihesten, norberenganako konfidantza hartzen eta osasun fisikoan zerikusi
handia du. Ezaugarri hauetako batzuk behin hartuz gero, bizitza osoan zehar
mantendu daitezke (esate baterako, kirola egitean ikasten den diziplina eta
araudien errespetua). Baina beste batzuetan aldiz, ariketa fisikoak sortzen duen
onura aldi bateko da eta onurak mantendu nahi badira ariketa fisikoa bizitza
osoan zehar egin behar da. Honen adibide argia da ariketa fisikoak osasunean
duen eragina.
Mendebaldeko gizarteetako osasun arazo ohikoenak, bizitza-ohiturekin erlazio
zuzena dute. Horien artean elikadura ohitura desegokien ondoriozko obesitatea
eta sedentarismoa, gaixotasun kronikoak pairatzeko arrisku faktore aldagarri
oso garrantzitsuak dira.
Bizitza-ohiturak eta hauen artean ariketa fisiko ohiturak txikitatik jasotzen ditugu
eta horregatik oso garrantzitsua da ohiturak barneratzen ditugun momentuan
ohitura osasuntsuak sustatzea. Unibertsitateko ikasleak, bere adina eta
egoeragatik ohiturak aldatzeko momentuan aurkitzen dira, beraz euren ariketa
fisiko ohiturak eta egoera fisikoa ondo ezagutzea eta egituratzea ezinbestekoa
da etorkizunean gazte hauek bizi ohitura eta hauen artean ariketa fisiko ohitura
osasuntsuak izan ditzaten.
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1. SARRERA
Heriotz-kausak oso desberdinak dira garapen maila ezberdina duten eremuetan.
Garapen bidean dauden herrialdeetako arazorik garrantzitsuenetariko bat desnutrizioa
da eta heriotz gehienak infekzioen bidezko gaixotasunen ondorioz gertatzen dira.
Garapen

eda

teknifikazio

maila

altuagoa

duten

herrialdeetan

aldiz,

arazo

kardiobaskularrak dira hilkortasun tasa handiena eragiten dutenak.
Osasunerako Munduko Erakundeak 2004. urteko osasunari buruzko txostenean,
HIES-a

(Hartutako

Immunoeskasiaren

Sindromea)

garapen

bidean

zeuden

herrialdeetan heriotz gehien eragiten zuen gaixotasun transmitigarria zela argitaratu
zuen (OME, 2004). ONUSIDAk 2006. urtean argitaratutako datuen arabera, munduan
39.5 miloi pertsonek HIES-a gaixotasuna pairatzen zuten eta datuen banaketari
zegokionez: Latinoamerikan 1.7 milioi, Sahara hegoaldeko Afrikan 24.7 milioi eta
Asiako Ekialdean 7.8 milioi infektatu zeuden.
Garatutako herrialdeetan, harrigarria badirudi ere, lortu den “bizitza-kalitate maila
handiak” hainbat osasun arazo eragiten ditu. Bihotzeko gaixotasunak, hipertentsioa, II
motako diabetesa, jateko jokabideen nahasteak eta minbizi mota jakin batzuk,
bizimoduari lotuta dauden arazoak dira.
Herrialde garatuetako osasun-arazo ohikoenak, bizitza-ohiturekin erlazio zuzena
dute eta batez ere, elikadura eta ariketa fisikoaren arteko desorekarekin. Hau honela
izanda, elikadura ohitura desegokiak eta sedentarismoa, gaixotasun kronikoak
pairatzeko arrisku faktoreak dira (Bouchard eta lank., 1990; Folsom eta lank., 1985;
Caspersen eta lank., 1995; Hill eta lank., 1998; Sesso eta lank., 2000; OME, 2004).
2004. urtean INE-k (Intituto Nacional de Estadística), arazo kardiobaskularrak eta
zenbait minbizi hilkortasun kausa garrantzitsuenak zirela argitaratu zuen (INE, 2006).
Urte horretan gaixotasun kardiobaskularrak, heriotzen % 33.3-aren eragileak izan
ziren. Espainia osoan datuek antzeko banaketa eta azken urteetan joera gorakorra
erakusten zuten probintzia bakoitzean aztertzerakoan.
Hurengo 1.1. Taulan, INE-k 2006. urtean arugitaratutako txostenean, 2004. urtean
Euskal Autonomia Erkidegoko hilkortasun kausa garrantzitsuenak aurkezten dira.

Sarrera 11

Sarrera

Taulan ikus daitekeen moduan, urte horretako hilkortasun kausa garrantzitsuenak,
gaixotasun kardiobaskularrekin erlazionatutako gaitzak izan ziren.
Modu berean, INE-k 2005. urtean argitaratutako 2003. urteko datuei zegokienez,
gaixotasun kardiobaskularrek heriotz guztien herena (% 33.7) eragin zuten.
Ildo berean Eurostat, Europako Erkidegoko Estatistika Bulegoak, 2006. urtean
argitaratutako datuen arabera, 2001-2003 urte artean gertatutako heriotz guztien
herena baino gehiago (% 41) zirkulazio aparatuaren gaitzekin erlazionatzen zen.
Osasun arazo hauek neurri handi batean, lortutako garapen sozioekonomikoaren
eta gaur egungo bizitzaren ondorio dira. Izan ere, honek guztiak, aldaketa ugari ekarri
baitu bizitza-ohituretan (Kujala eta lank., 1998; Wei eta lank., 1999). Ohitura hauen
artean: pertsonek egindako lan fisikoaren gutxitzea, sedentarismoaren igoera
nabarmena, elikadura-aldaketak, alkohol eta tabako kontsumoaren igoera, estresa eta
gizarte masifikatu baten baitan sortzen den norbanakoaren isolamendua aipa daitezke.
Hala ere, ez da ahaztu behar, bizitza-ohituren aldaketek eragindako gaixotasunak,
neurri handi batean bizi-ohitura osasuntsuen bidez prebeni daitezkeela. Modu honetan,
gaixotasun hauek sustatzen dituzten faktore zein ohituren prebentzioan eragin beharra
dago.
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1.1. Taula. Euskal Autonomia Erkidegoko hilkortasun kausa garrantzitsuak. 2004.
urtean
Hilkortasun kausa
Bihotzeko gaixotasun
iskemikoak
Garuneko hodietako
gaixotasun kardiobaskularrak
Bihotz gutxiegitasuna
Bronkio eta biriketako
minbizia
Behe arnas-bideetako
gaixotasun kronikoak

Tasa a

Hilkortasun kausa

Tasa a

73.98

Alzheimerra

23.34

75.46

Neumonia

13.77

29.11
45.64
39.11

Gaixotasun
hipertentsiboak
Emakumeen bularreko
minbizia
Urdaileko minbizia
Giltzurrunetako

19.34
13.62
16.10

Dementzia

36.16

Diabetesa

22.34

Prostatako minbizia

13.86

Koloneko minbizia

25.44

Trafiko istripuak

9.29

gutxiegitasuna

12.96

Instituto Nacional de Estadística 2006
(a) 100.000 biztanleko tasa
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1.1. ARIKETA FISIKOA
Ariketa fisikoak osasunean duen eragina aztertu aurretik, gaiarekin erlazioa duten
zenbait kontzeptu argitu behar dira (Gonzalez Aramendi, 2003).
Jarduera Fisikoa, energia gastua, handitzen duen muskulu eskeletikoek
eragindako edozein gorputz-mugimendu da. Honen adibide dira besteak beste:
baratzean aritzea, erosketak egitea, mendira oinez joatea eta abar. Hala ere, hauetako
batzuk, aurrerago azalduko diren kontzeptuen barruan ere azal daitezke.
Ariketa Fisikoa, aldiz, behin eta berriz egiten diren gorputz mugimenduak dira,
aldez aurretik planifikatu eta egituratuak izan dira eta sasoiari eusteko edo hura
hobetzeko egiten dira. Ariketa fisikoaren adibide dira, besteak beste, bizikletan
egunero ibiltzea, aerobic-eko eskolak hartzea eta kirol gehienen praktika ere bai.
Kirola, beste ariketa fisikoetatik bereizten da barnean lehia sartzen delako eta arau
zehatz batzuen menpe dagoelako.
Sasoi Fisikoa, ongizatea sortzen duen egoera fisikoa da eta eguneroko jarduerak
edota ariketa fisikoa maila egokian egitea baimentzen du. 5 dira sasoi fisikoaren osagai
nagusiak: gaitasun aerobikoa (erresistentzia), abiadura, indarra, elastikotasuna eta
gorputzaren konposizioa.

1.2. ARIKETA FISIKOAREN ONURAK OSASUNEAN
Aspaldi dakigun kontua da kirolak hainbat onura sortzen diela ume eta gazteei.
Besteak

beste,

hezkuntzan,

sozializazioan,

jokabide

arriskutsuak

saihesten,

norberenganako konfidantza hartzen eta osasun fisikoan ere zerikusi handia du.
Gazteek kirola egiten dutenean aipatu diren ezaugarri asko, behin hartuz gero,
bizitza osoan mantendu daitezke, esate baterako kirola egitean ikasten den diziplina
eta araudien errespetua (Zulaika, 2004). Baina beste batzuetan aldiz, kirolak sortzen
duen onura aldi batekoa da (Coyle eta lank., 1986) eta onurak mantendu nahi badira
kirola bizitza osoan zehar egin behar da. Honen adibide argia da kirolak osasunean
duen eragina.
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Kirolaren onurak osasunean ia beti ariketa fisikoari lotuta daude. Horregatik
kirolaren onuraz hitz egitean, osasunari loturik dauden ezaugarrietan behinik behin,
ariketa fisikoaren onuraz hitz egiten da. Osasuna mantentzeko kirola edo ariketa
fisikoa jarraitua izan behar duenez, egokia litzateke ume eta gazteek betiko finkatu
daitezkeen kirol eta ariketa fisikoaren ohiturak hartzea.
Ariketa fisikoak osasunaren alor askotan eragina du (Warburton eta lank., 2006).
Ondorengo lerroetan alor hauek banaka azalduko ditugu.

1.2.1. Ariketa fisikoaren eragina bihotz eta odol-hodien sisteman
Bihotz eta hodietako gaixotasunak mendebaldeko gizartean hilkortasun handiena
eragiten duten gaitzak direla hasieran aipatu da. INE-k 2006. urtean argitaratutako datu
estatistikoen bitartez, gure gizartean, joera hau bermatzen duen bizitza eredua nagusi
dela adierazi du.
Gaixotasun kardiobaskularren oinarrizko arrisku faktore aldakorren ezagupena,
osasun prebentziorako guztiz lagungarria da (Magro López eta lank., 2003). Izan ere,
bizimoduaren aldaketen bidez gaixotasun hauen eragina zeharo murriz daiteke.
Besteak beste, elikadura zainduz, erretzeari eta gehiegi edateari utziz, estresa
saihestuz edota ariketa fisikoa eginez bihotz eta odol-hodietako gaixotasuna izateko
arriskua modu adierazgarriz jaisten da (AHA, 1992). Honela, gaixotasun hauen faktore
aldakor

garrantzitsuenak:

tabako

kontsumoa,

hipertentsio

arteriala

eta

hiperkolesterolemia izateaz gain, diabetesa, obesitatea, gehiegizko alkohol kontsumoa
eta sedentarismoa kontuan izan behar diren beste faktoreak dira (Panagiotakos eta
lank., 2003; Carmeli eta lank., 2003).
Ariketa fisikoa eta kardiopatia iskemikoaren arteko osasun-erlazioa aurkitu zuten
lehenengo lanak 1950. hamarkadakoak dira (Morris eta lank., 1953). Gaur egun,
hainbat egilek, pertsona aktibo eta inaktiboek gaixotasun kardiobaskularra jasateko
duten arrisku erlatiboa aztertzean, sedentarioena handiagoa dela argitaratu dute
(Rabkin eta lank., 1997; Watson eta lank., 2003; Krousel-Wood eta lank., 2004;
Fogelholm, 2008).
Warburton eta bere lankideek 2006. urtean argitaratutako lanaren arabera, ariketa
fisiko erregularra eta sasoi fisiko maila altuagoa duten gizon zein emakume
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asintomatikoek, hilkortasun goiztiarra eragiten duten bihotz eta odol-hodietako edozein
gaixotasun pairatzeko arrisku baxuagoa dute.
Bihotzari dagokionez ariketa fisikoak, eragin nabaria du bere funtzioan, bolumena
eta indarra handitzen baititu, uzkurtzeko gaitasuna hobetuz (Stratton eta lank., 1994).
Bihotz indartsu bat, heldutasunean eta zahartzaroan agertzen diren bihotz arazoei
aurre egiteko lagungarria izango da.
Ariketa fisiko jarraiak odol hodi gehiago sortzen laguntzen duenez, odol hodietan
ere onurak sortzen ditu (Hepple eta lank., 1996), modu honetan, oxigenoa eta
elikagaiak muskuluetara hobeto iristen dira. Bestalde, zahartzean, arteriak lodiagotu
eta gogortzeaz gain (arterioesklerosia), hormetan gantza pilatzearen ondorioz
pasabidea estutzen da. Egungo ikerketek, ariketa fisiko jarraiak prozesu hauek
atzeratzen dituela adierazten dute (Moyna eta lank., 2004).
Hasieran aipatu bezala, bihotz eta hodietako gaixotasunak herrialde garatuetan
hilkortasun maila handiena eragiten duten gaitzak dira. Hipertentsioa gaixotasun hauek
pairatzeko arrisku faktore garrantzitsua da. Gaur egun gauza nahiko jakina da ariketa
fisiko erregularrak hipertentsioaren tratamendu eta prebentzioan garrantzi handia duela
(Paffenbarger eta lank., 1991).
Lehen populazio-ikerketek adierazten zuten moduan, sedentarioek hipertentsioa
izateko arrisku handiagoa duten ariketa fisikoa egiten dutenen aldean (Paffenbarger
eta lank., 1983; Blair, 1984). Badaude ere, antzeko emaitzak aurkezten dituzten
ikerketa asko (Jennings eta lank., 1986; Tell eta lank., 1988, Donahue eta lank., 1988;
Fortmann eta lank., 1988; Ekelund eta lank., 1988; Trypton, 1993; Watson eta lank.,
2003; Fleischman eta lank., 2004; Krousel-Wood eta lank., 2004). Nahiz eta ekintzamekanismoa argirik ez egon, ariketak hipertentsio arina duten gaixoen kasuan presio
arterialaren kontrolean laguntzen duela frogatu da (Seals eta lank., 1984; Caspersen
eta lank., 1985; Ishikawa-Takata eta lank., 2003; Wallace, 2003).

1.2.2. Ariketa fisikoaren eragina sistema muskulu-eskeletikoan
Hezurrek eta muskuluek gure gorputz masaren portzentaje handia osatzen dute.
Haiei esker mugitu gaitezke eta jarrera manten dezakegu. Gure hezur edo muskuluek
indarra galtzen badute, mugimenduak galarazten dira eta indar galera handia bada,
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indarra galtzen badute, mugimenduak galarazten dira eta indar galera handia bada,
zahartzaroan gertatzen den bezala, edozein oztopoaren aurrean jarrera bertikala gal
daiteke.
Ariketa fisikoak muskuluaren garapenean eragin nabaria du. Gazteetan muskuluen
garapen egoki batek zahartzarora indar handiagorekin heltzea eragin dezake.
Warburton eta bere lankideek, 2001. urtean argitaratutako ikerketa batean, pertsonen
sasoi muskulueskeletikoa haien independentzia funtzionalarekin loturik zegoela behatu
zuten (Warburton eta lank., 2001a).
Osteoporosia, hezur masaren murrizpena eta hezur-ehunaren mikroarkitekturan
asaldurak eragiten dituen gaixotasuna da. Gaitz honetan hezurrek dentsitatea galtzen
dute eta hauskortasuna areagotzen da, haustura aukerak handituz.
Osteoporosiaren prebentziorako dieta eta ariketa fisikoa garrantzitsuak dira. Dietari
dagokionez ezaguna da kaltzioa duten jakiak hartzea egokia dela. Bestetik, ezaguna
da ere zenbait ariketa fisikok hezurren dentsitatea handitzen dutela (Kelley, 1998).
Pertsonek haurtzaro eta gaztaroan zehar ariketa fisikoa egiten badute zahartzarora
hezur dentsitate handiagorekin iritsiko direla aurkitu da (Valdimarsson eta lank., 2006)
eta modu honetan, berez zahartzaroarekin gertatzen den hezur desmineralizazioak ez
du hainbesteko eraginik izango.
Beste alde batetik, emakume postmenopausikoen kasuan ariketa fisikoak,
eguneroko ekintzak egiteko gaitasun funtzionalaren mantenuan garrantzi handia izan
dezakeela eta osteoporosiaren aurrezaintzarako egokia dela argitaratu da (Chalmers
eta lank., 1970; Dalen eta lank., 1974; Alois, 1978; Santora, 1987; Birge eta lank.,
1989; Salamone eta lank., 1999; Del Río Barquero eta lank., 2001; Nawroth eta lank.,
2003; Warburton eta lank., 2006).
Hezurren dentsitatea handitzeko ariketa gomendagarrienak grabitatearen eragina
nabaritzen dutenak edo erresistentziaren kontra egiten direnak dira. Gazteetan korrika
egitea, jauziak edo ibiltzea eta zahartzaroan batez ere azken hau. Muskulazio ariketak
ere egokiak dira hezur dentsitatea handitzeko (Warburton eta lank., 2001a, 2001b).
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Dena den, aipatu beharra dago gehiegizko ariketa egiten bada eta horrekin batera
gabeziak dituen dieta hartzen bada, kontrako eragina gertatu daitekeela. Hau da,
hezurraren desmineralizazioa areagotu daiteke. Nahiko ohikoa da gertaera hau pisua
kontrolatu behar duten eta ariketa fisiko gogorra egiten duten nesketan. Neska hauek
askotan dieta hertsiki kontrolatzen dute, hainbat nutrienteen gabeziak sortuz. Gabezi
hauen ondorioz aldaketa hormonalak gerta daitezke amenorrea eta hezurraren
dentsitatearen jaitsiera eragiten dutenak (Loucks eta lank., 2005).
Beste zenbait autorek, ariketa fisikoak fibromialgian dituen eraginak ere aztertu
dituzte (Valim eta lank., 2003).

1.2.3. Ariketa fisikoaren eragina gizentasunean eta odoleko lipidoen
kontrolean
Obesitatea gorputz osaeraren asaldura bat da, gaixotasun kronikotzat hartzen da
eta gorputzeko gantz kantitatea handitzeaz gain, zenbait egoeretan metaketaren
banaketa ez-proportzionala gerta daiteke. Bere jatorria faktore anitzekoa da eta honek
sortzen dituen ondorioak ere ugariak dira gizartean eta pertsonaren osasunean
(Moreno B eta lank., 2006).
Gehiegizko pisua eta obesitatea azken urte hauetan haur eta gazteen artean
izugarri handitu dira. Bi dira aipatzen diren arrazoi nagusiak, alde batetik, elikadura
ohituren aldaketa eta bestetik ume eta gazteetan gertatu den ariketa fisikoaren
murrizketa. Ariketa fisiko jarraiak obesitatea murrizten duela aspalditik ezaguna da
(Tremblay eta lank., 1990).
Obesitatea faktore anitzeko patologia da eta faktore genetikoek, psikologikoek eta
inguruko faktoreek eragina dute gaitz honen etiologian. Hala ere asaldura nagusiena,
energiaren desoreka positibo bat da; ahoratutako energia, gastu energetikoa baino
handiagoa izateak, gorputzeko gantz metaketa eragiten du.
Bestetik obesitatea, gure gizartean prebalentzia handiena duten gaixotasun kroniko
askoren garapenenarekin (II motako diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak, hezur
eta muskuluetako asaldurak eta gero eta minbizi mota gehiagorekin) erlazionatzen da.
Gorputz irudiaren asaldurak eragiten dituenez, obesitatea arazo psikologikoekin ere
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erlazionatzen

da,

eta

zenbaitetan

norberaren

estimua

eta

ingurunearekin

erlazionatzeko arazoak agertzen dira.
Beste alde batetik, obesitateak, osasun arloko gastu sanitario zuzen eta ez-zuzen
oso altua eragiteaz gain, osasun eskaera handi batekin (osasun-kontsultak, autonomia
galera, beharrizan bereziak, absentismoa eta abar) erlazio zuzena duela aurkitu da
(OME, 2003b).
Egile askok obesitateak osasunean eragiten dituen gaitzen artean, arazo edo
arrisku

psikologikoak,

bihotz-hodietakoak

(hipertentsio

arteriala,

kardiopatia

iskemikoa), arnas-bideetakoak, zenbait minbizi mota izateko arrisku handiagoa (kolon
eta bularrekoa) (Warburton eta lank., 2006), intsulina ez mendeko diabetes melitusa,
hiperlipidemia, osteoartritisa (Alonso Martinez eta lank., 2003) eta hilkortasun tasa
handiagoak aurkitu dituzte (Fortmann eta lank., 1988; CDC, 1996; OME, 1998;
Engeland eta lank., 2003; Juntunen eta lank., 2003; Soweers, 2003; Hu eta lank.,
2004b; De Bécquer eta lank., 2004). Hainbat autorek, ariketa epe luzerako pisuaren
eta dietaren kontrolerako eraginkorra izan daitekeela uste dute (Huenemann, 1972;
Miller eta lank., 1981; Newman eta lank., 2003). Izan ere, oreka energetikoaren
ekuazioan aldaketa eragiten duenez, pisu galera eta gorputz osaeraren eraldaketa
eragin dezake (Oscai, 1973; Soringuer eta lank., 2003; Fogelholm,2008; Rizzo eta
lank., 2008).
Arikera

fisikoak,

trigizeridoei

dagokien

profil

lipidikoa

eraldatzen

du

eta

sedentarioen aldean, odoleko LDL-kolesterolaren jaitsiera eta HDL-kolesteroaren
zatikian igoera eragiten du. Horregatik, gaixotasun koronario eta arterioesklerosiaren
gaineko eragin babestzailea du (Thompson eta lank., 1980; Enger eta lank., 1980;
Cullinane eta lank., 1982; Haskell, 1984; Wilson eta lank., 1986; Powell eta lank.,
1987; Goldberg eta lank., 1987; Khol eta lank., 1988; Okura eta lank., 2003; Chen eta
lank., 2004; Soringuer eta lank., 2004).

1.2.4. Ariketa fisikoaren eragina arnas aparatuan
Ariketa fisikoak berez ez du eragin handirik arnas aparatuaren ahalmenetan.
Ariketa fisikoak bihotzean bolumen sistolikoa (uzkurdura batean ateratzen den odola)
handitzen du, baina biriken bizi ahalmenean (arnasketa batean mugitu daitekeen aire
osoa) ez dauka hain eragin nabaririk, behintzat populazio osasuntsuan.
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Ariketa fisiko jarraituak aldiz, arnas aparatuan badu eraginik, intentsitate berean
egindako ariketan airaztatzearen gutxitzea eragiten baitu (Wilmore eta lank., 1998).
Orokorrean entrenatutako pertsona batek, sedentario baten aldean, aire gutxiago sartu
behar du biriketan ariketaren intentsitate bera egiteko. Hau garrantzitsua izango da
asma bezalako gaixotasunetan, non pertsonak arnas egiteko zailtasunak dituen.
Ariketa

fisikoak

eragiten

dien

ondoeza

dela

eta,

zenbait

ume

asmatikok

sedentarioagoak izateko joera dute. Sedentario izateak edozein ariketa egitean arnas
zailtasun handiagoak ekarriko dizkie eta horrela gurpil zoro batean sartuko dira. Gurpil
zoro honetan ez sartzeko gomendagarria da ariketa fisikoa baldintza egokietan egitea
(Welsh eta lank., 2005). Horretarako garrantzitsuak dira: hezetasun eta tenperatura
egokiak, asma sortzen dizkieten baldintzak saihestea (polen maila altuak zenbaitetan),
berotze ona egitea, airea sudurretik hartzea eta bere gaitzaren tratamendu
farmakologiko egokia. Hau dena kontuan hartuz gero, zeharo gomendagarria da
kontrolatutako ume asmatikoek ariketa fisikoa egitea.

1.2.5. Ariketa fisikoa eta diabetesaren kontrola eta prebentzioa
Diabetes mellitus-a odolean glukosa kontzentrazio handiak edukitzeagatik
ezagutzen den gaitza da. Bi motako diabetesa ezagutzen dira: I motakoa, intsulinaren
gabeziarekin gertatzen dena eta haurtzarotik antz eman daitekeena; eta II motakoa,
intsulina dagoenean baino ez denean eraginkorra. Hau gehienetan zahartzaroan
gertatzen da eta askotan loditasunari lotuta.
Gaur egun jakina da bai muskulazio eta bai iraupen luzeko ariketa egokia dela II
motako diabetesaren arriskua murrizteko (Lynch eta lank., 1996; Warburton eta lank.,
2001b).

Azken urteetan II motako diabetes kasu gehiago behatu dira ume eta

gazteetan, sedentarismoa eta gizentasuna handitzearekin batera (Calderon eta lank.,
2005). Ariketa fisikoak eragin bikoitza du gaitz honetan alde batetik intsulinaren
sentikortasuna eta glukosaren garraioa muskuluetara handitzen du (Christ-Roberts eta
lank., 2004) eta bestetik gizentasuna murrizten laguntzen du. Pisu galera txikia izanda
ere, glukosaren tolerantzia nabariki hobetzen da (Williamson eta lank., 2004). II motako
diabetesaren kasuan ariketa fisiko erregularrak prebentziorako eta tratamendurako
balio duela baiezta daiteke (Warburton eta lank., 2006).
Ariketa fisikoak glukosaren garraioa muskuluetara handitzen duenez, I motako
diabetesaren kontrolean erabili daiteke. Diabetikoek ariketa fisikoa egiten dutenean
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bere tratamenduaren (intsulina edo ahozko antidiabetikoak) dosiak egokitu behar
dituzte, bestela hipogluzemia gerta daiteke. Diabetikoen kasuan egin beharreko ariketa
izan dezaketen beste gaitzei egokitua egon behar du eta berotzean, hidratazioan,
glukosa mailetan eta oinen higienean arreta berezia jarri beharko da (Haines, 2005).

1.2.6. Ariketa fisikoa eta minbizia
Minbizia, mendebaldeko herrialdeetan agertzen den gaixotasun larrienetako bat da.
Espainian, gaixotasun kardiobaskularren ostean, 2003 eta 2004. urteetan, bigarren
heriotz kausa izan da (INE, 2005; INE, 2006). 2003. urtean heriotz guztien % 25.9
minbiziak sortuak izan ziren (INE, 2005) eta 2004. urtean aldiz, heriotz guztien % 27
(INE, 2006).
Ariketa fisikoak minbiziaren aurrezaintzan dituen eragin positibo gehienak ez
zuzenak dira, batez ere, bizimoduaren beste faktore batzuekin erlazionatuak
daudenak. Modu honetan, nahiz eta ikerketa asko egon, oso gutxi dira erlazio zientifiko
zuzena aurkezten dutenak (Sawada eta lank., 2003b).
Hala ere, ariketa fisiko erregularrak, minbizi zehatz batzuen intzidentzian eragin
zuzena du. Honela, koloneko eta bularreko minbizien kasuan, intzidentzia murrizten
dela aurkitu da. Gizon aktiboei dagokienez, koloneko minbiziaren kasuan arrisku
erlatiboa % 30-40-an murrizten da eta emakume aktiboen kasuan aldiz, bularreko
minbiziaren arrisku erlatiboa % 20-30-ean murritzen da (Warburton eta lank., 2006;
Ortiz-Rodríguez eta lank., 2008).
Sedentarismoa, koloneko minbiziarekin zerikusia duela aurkitu da (Brownsosn eta
lank., 1991; Lee eta lank., 1991; Giovannucci eta lank., 1995; CDC, 2003; Warburton
eta lank., 2006; Howard eta lank., 2008), hesteetan substantzia kartzinogenoek
denbora gehiagoz eragin dezaketelako, beharbada, digestio-igarotze motelagoa medio
dela (Gernarssons eta lank., 1986; Blair eta lank., 1989; Fredriksson eta lank., 1989).
Ariketa fisiko erregularrak, estresa murriztu eta erresistentzia immunologikoa
areagotzen du (Oliveira eta lank., 1997). Shepard- ek 1997. urtean, estres akutuak
funtzio immunologikoaren gain duen eragina aurkitu zuen eta estres kronikoak gaitz
digestibo, hipertentsio, bihotzeko gaitz iskemiko eta neoplasien kasuetan duen
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intzidentzia aztertu zuen. Beste ikerketa batzuk, bihotz-hodietako egoera fisikoa eta
minbiziari dagokion hilkortasuna erlazionatzen dituzte (Sawada eta lank., 2003b).

1.2.7. Ariketa fisikoaren onura psikologikoak
Azken urte hauetan ariketa fisikoak giza-psikologian duen eraginaren garrantzia
handia dela frogatu da (Kull, 2002; Warburton eta lank., 2006). Esperimentalki ariketa
fisikoak, adin ertaineko pertsona sedentarioen adimen funtzioak hobetu eta oroimenak
behar duen buru ekintzen erantzun denbora murrizten duela aztertu da (Taylor WC eta
lank., 1999; Stephens, 1988; Barnes eta lank., 2003).
Ariketak beta-endorfinen jariapena areagotzen duenez, min-atalasea igo eta
pertsonak ongizate sentsazioa lortzen du. Honek, egoera psikologikoan onurak
eragiten ditu (Folkins eta lank., 1981; Stephens, 1988). Egoera depresibo arinen
gaineko

efektuaz

gain,

ariketa

fisikoak

adimen,

lan

errendimendu

eta

estresarenganako tolerantzia eta gizarte-erlazioak hobetzen ditu (Dishman, 1985;
Caspersen eta lank., 1985; Shepard, 1986, 1997b; Larson eta lank., 1987; Stephens,
1988; Paluska eta lank., 2000; Dunn eta lank., 2001; Poon eta lank., 2008).
Azkenaldi honetan zenbait autorek, ariketa fisiko erregularrak depresioaren lehen
eta bigarren mailako prebentzioan duen eraginkortasuna argitaratu dute (Warburton
eta lank., 2006). Beste alde batetik, ariketa fisikoa, menpekotasunak gainditzeko
programetan (tabako eta alkoholaren kasuan) eta dieta orekatuagoa sustatzeko
programetan ere erabili daiteke (Hickey eta lank., 1975; Dishman, 1985; Hartley, 1985;
Stewart eta lank., 2003).

1.3. SEDENTARISMOA
Sedentarismoa, gaixotasun kardiobaskular eta beste gaixotasun kroniko askorekin,
hala nola, diabetes mellitus, minbizi (kolon eta bularrekoa), obesitate, hipertentsio,
hezur eta giltzaduren arazo (osteoporosia eta osteoartritisa) eta depresioarekin
erlazionatzen den arrisku faktore aldagarria da (Warburton eta lank., 2006).
Gure inguruneko populazioari buruzko ariketa fisiko ohituren datuak, hiru maila
ezberdinetan egindako galdeketa esfezifikoei esker lortzen dira. Alde batetik, Autonomi
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Erkidego ezberdinek egiten dituzten elikadura eta osasun inkesta espezifikoak, bestetik
Osasun eta Kontsumo Ministerioak Espainian egiten dituen Osasun Inkesta Nazionalak
eta azkenik, European Health and Behaviour Study-tik eskuratzen diren datuak.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, azkeneko osasun inkestan ESCAV´02 (Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004), EAEE-n aisialdian ariketa fisikoaren murrizpena
gertatzen dela adierazten du, bai emakume bai mutilen kasuan, 1997. urteko
inkestaren aldean. Eusko Jaurlaritzak erabilitako galdeketa eredua, IPAQ-a zuen
oinarri moduan.
IPAQ, Internacional Physical Activity Questionnaire, nazioartean balidatutako
galdeketa bat da eta bertan bizitzako arlo ezberdinetan ariketa fisiko ohiturak aztertzen
dira. Alde batetik aisialdian, lanean, garraioan eta etxean egiten den ariketa fisikoaren
azterketa egiten da eta galdeketa egin baino lehenagoko 7 egunetan zehar egindako
ariketa fisikoaren maiztasuna, iraupena eta intentsitate mailei buruzko datuak lortzen
dira. Egiten den ariketa fisikoaren arabera, pertsonak lau taldetan sailkatzen dira:
inaktibo (ez dute ariketa fisikorik egiten; ez aisialdian ez lanean), aldizka edo
noizeanbehin (ariketa fisikoa noizbehinka egiten dute; eta lanean denbora gehiena
zutik, mugimendu handirik egin gabe egoten dira), erregular (hilabetean ariketa fisikoa
zenbaitetan egiten dute; eta lanean ibiltzen, mugimenduak sarritan eta pisuak
eramaten dituzte) eta aktiboak (entrenamendu fisikoa astean zenbaitetan egiten dute;
eta lanean lan pisutsua, ahalegin fisiko handia eskatzen duten ekintzak egiten dituzte).
Bestetik, denbora epe berean, ibiltzen eta eserita ematen diren orduak aztertzen dira.
Espainiako Osasun Inkesta Nazionalak lantzean, oinarrian ere IPAQ galdeketan
balidatutako parametroak kontuan hartzen dira. Espaianiako Osasun Inkestek, 1987
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989), 1993 (MSC, 1995), 1997 (MSC, 1999) eta
2001 (MSC, 2003) urteei buruzko datuak argitaratu dituzte. Galdeketetan, 16 urte
baino gehiago dituzten pertsonei lanean eta aisialdian egiten zuten ariketa fisikoari
buruz galdetu zitzaien.
Urte

ezberdineko

datuei

dagokienez,

lanean

ariketa fisikoa

aldizka edo

noizeanbehin egiten zutenen portzentajea gutxitu eta lan sedentarioa egiten zuten
pertsonen portzentajea igo egin zen (1.2. Taula). Era berean, aisialdian, ariketa fisiko
aktiboa egiten zuten pertsonen portzentajea zertxobait igo bazen ere (1.3. Taula), ez
zen populazioaren % 7 baino gehiago. Bestetik, populazio inaktiboaren portzentajea
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1987-1997 urteetan murriztu eta 1997. urtetik aurrera % 45-ean egonkortu zen. Hala
ere, aisiladian ariketa fisikoa aldizka egiten zutenen portzentajea 1993. urterarte
igo eta ondoren % 38 inguruan egonkortu zela aipatzekoa da.

1.2. Taula. Espainian 1987, 1993, 1997 eta 2001 urteetan, 16-64 urte bitarteko
populazioak lanean egiten duen ariketa fisiko maila
Aisialdian egiten den ariketa fisiko maila
1987

1993

1997

2001

Inkatibo

% 26.2

% 31.3

% 32.1

% 33.2

AF aldizka

% 57.5

% 52.3

% 49.7

% 50.9

AF erregularra

% 11.0

% 12.0

% 13.6

% 11.1

Aktiboak

% 5.2

% 4.4

% 4.6

% 3.8

Ministerio de Sanidad y Consumo
AF: ariketa fisikoa

1.3. Taula. Espainian 1987, 1993, 1997 eta 2001 urteetan, 16-64 urte bitarteko
populazioak lanean egiten duen ariketa fisiko maila
Aisialdian egiten den ariketa fisiko maila
1987

1993

1997

2001

Inkatibo

% 62.6

% 55.1

% 45.7

% 46.6

AF aldizka

% 28.6

% 31.9

% 38.6

% 38.3

AF erregularra

% 6.2

% 8.9

% 8.8

% 8.5

Aktiboak

% 2.6

% 4.1

% 6.9

% 6.1

Ministerio de Sanidad y Consumo
AF: ariketa fisikoa
2001. urtean Espainian 16 urte edo gehiagoko populazioaren % 46.6-ak aisialdian
ariketa fisikoa egiten ez zuela argitaratu zen (MSC, 1997). Hala ere, sedentarismo
maila, askoz altuagoa zen emakumeen artean (% 52) gizonezkoen artean (% 39)
baino. Gainera, aisialdiko sedentarismo maila altuagoa zen adina handitu heinean.
Horrela, 16-24 urte tarteko pertsonen % 32 inaktiboak ziren. Aldiz, 65 urte baino
gehiago zituzten pertsonen % 55-ak ez zuen ariketa fisikorik egiten.
1998 eta 2000. urteen artean Espainian, 2 eta 24 urteko gazteen artean, enKid
ariketa fisiko mailak aztertzeko ikerketa egin zen (1.4. eta 1.5. Taulak). Eskuratu ziren
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datuen arabera, mutilen % 60-ak eta nesken % 80-ak beren denbora librean astero ez
zuten ariketa fisikorik egiten eta egitekotan bi egun baino gutxiago egiten zuten (Serra
Majem eta lank., 2006).

1.4. Taula. Espainiako 14-24 urte tarteko neskek astero egiten duten ariketa
fisikoaren arabera sailkatuta, enKid ikerketa 1998-2000
Neskak

14- 17 urte

Ez du ariketa
fisikorik egiten
% 54.2

< 2 egun/
astero
% 18.6

18- 24 urte

% 58.3

% 21.4

% 20.3

Guztira

% 57.5

% 22.0

% 20.5

> 2 egun/ astero
% 27.2

Serra Majem eta lank., 2006

1.5. Taula. Espainiako 14-24 urte tarteko mutilek astero egiten duten ariketa
fisikoaren arabera sailkatuta, enKid ikerketa 1998-2000
Mutilak

14- 17 urte

Ez du ariketa
fisikorik egiten
% 27.3

< 2 egun/
astero
% 21.6

18- 24 urte

% 33.3

% 24.2

% 42.4

Guztira

% 36.6

% 24.4

% 39.0

> 2 egun/ astero
% 51.1

Serra Majem eta lank., 2006
European Health and Behaviour Study ikerketan, 1989 eta 1991 urteen artean
Europako 13 herrialdetako populazioaren ariketa fisiko ohiturak eta ondoren, 2000.
urtean 17-30 urte tarteko gazte unibertsitarioen ohiturak ere aztertu ziren (1.6. Taula).
Pertsonak aktiboen taldean sailkatzeko, aurreko 2 astetan zehar edozein ariketa fisiko
egin zutela kontuan hartu zen. Kasu honetan erabilitako iripzidea, orain arte
aipatutakoak baino malguagoa zen. Aztertu ziren herrialde guztietatik (Belgika,
Inglaterra, Frantzia, Alemania, Grezia, Hungria, Islandia, Irlanda, Italia, Holanda,
Polonia, Portugal eta Espainia) Espainia, Portugal eta Grezia ostean, hirugarren
herrialderik inaktiboena zen (Steptoe eta lank., 2002).
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1.6. Taula. Europa osatzen duten herrialde ezberdinen 17-30 urte bitarteko gazte
unibertsitarioen ariketa fisikoaren prebalentzia (European Health and Behaviour
Study)

1990

Ariketa fisikoaren prebalentzia
Neskak
Mutilak
2000
1990

2000

% 95

% 87.4

% 87.6

% 87.5

Alemania

% 79.9

% 78.2

% 81.6

% 79.5

Italia

% 57.7

% 60.5

% 74.2

% 74.2

Frantzia

% 58.6

% 60.5

% 67.8

% 74.7

Espainia

% 35.9

% 52.7

% 59.3

% 76.9

Portugal

% 35.8

% 36.7

% 52.6

% 60.4

Grezia

% 29.4

% 48.9

% 55.5

% 70.1

Hungria

Steptoe eta lank., 2002
European Opinion Research Group-ek (EEIG, 2003) 2002. urtean egindako
ikerketan Europako herrialde ezberdinetan populazioak zituen ariketa fisiko ohiturak
aztertu zituen. Ikerketa IPAQ galdeketaren bidez egin zen eta honela, galdeketa
aurreko 7 egunetan zehar egindako ariketa fisikoaren maiztasuna, iraupena eta
intentsitate mailak neurtu ziren aisialdian eta lanean. Ariketa fisikoaren prebalentzia,
adina eta sexuaren arabera banatu zen eta lortutako datuekin, herrialde ezberdineko
ariketa fisiko ohituren konparaketa kulturala egin zen.
Ikerketa honetan ere, ariketa fisikoaren intentsitateari dagokionez, pertsonek egiten
zuten ariketa fisikoaren arabera, inaktibo, moderatu (ahalegin fisiko moderatua eta
arnas hartzea normala baino sakonagoa beharrezkoa denean), erregular eta intentso
(ahalegin fisikoa gogorra denean eta arnas hartzea normala baino askoz sakonagoa
beharrezkoa denean) taldetan sailkatu zituzten. Bestetik, denbora epe berdinean,
ibiltzen eta eserita ematen ziren orduak aztertu ziren.
Ikerketa honetan lortutako datu orokorrek adierazten zuten moduan, sedentarismo
maila handitu da azken urteetan. Aztertutako Europako herrialdeetan, populazioaren
% 57.4-ak eta % 40.8-ak azkeneko 7 egunetan ariketa fisiko intentsoa eta moderatua
egin ez izana adierazi zuen hurrenez hurren.
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Ariketa fisiko ohiturak sexuka aztertzean, emakumeek gizonezkoek baino ariketa
fisiko gutxiago eta intentsitate maila baxuagoan egiten zuten. Bestetik, adina handitu
ahala, ariketa fisiko intentsoa egiten igarotako denbora murrizten zen.
Bestalde, aipatutako ikerketa honetan parte hartu zuten Europar Batasuneko
herrialdeen ariketa fisiko ohiturak aztertzean, Frantzia, Belgika, Italia, Espainia eta
Portugalen prebalentzia txikienak aurkitu ziren. Aldiz, Holanda, Danimarka, Finlandia,
Suedia, Alemania eta Luxemburgo, proportzionalki populazio aktibo gehien zuten
herrialdeak ziren.

1.4. ARIKETA FISIKO GOMENDIOEN JARRAIBIDEAK
Ariketa fisiko erregularrak osasunean dituen ondorio onuragarriak gaixotasun
kroniko ezberdinen (gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, minbizia, hipertentsioa,
obesitatea, depresioa eta osteoporosia) lehen eta bigarren mailako eta heriotz
goiztiarraren prebentzioan nabariak dira (Warburton eta lank., 2006). Hala ere,
osasunean eragin onuragarriak hautemateko jarraitu beharreko ariketa fisiko
gomendioei dagokienez, egileek ez dituzte adostu egin behar diren ariketa fisiko mota,
intentsitatea, iraupen eta maiztasunak.
Osasun egoera eta egiten den ariketa fisikoaren artean erlazioa dago eta ariketa
fisiko gehien egiten dutenek heriotz goiztiarren arrisku baxuena dute. Hala ere, osasun
egoeran hobekuntza handiagoak behatu dira fisikoki inaktiboak diren pertsonak ariketa
fisikoa egiten hasten direnean (Warburton eta lank., 2006).
Gaixotasun kronikoei dagokienez, II motako diabetesaren kasuan esaterako, bai
prebentzio zein tratamenduan, ikerketa gehiago behar dira metodo idealak aztertu
(ariketa mota aerobikoa edo erresistentzia) eta ariketa fisikoaren maiztasun, iraupen
eta intentsitate maila egokienak gomendatu ahal izateko. Honela, etorkizuneko
ikerketek, ariketa fisikoaren dosi efektuetan arreta jarri beharko dute (Warburton eta
lank., 2006).
Ariketa bat egiteko beharrezkoa den energia-gastua MET unitatetan adierazten da.
Honela, MET-a, ariketa fisikoaren intentsitatea kuantifikatzeko erabiltzen den unitatea
da. MET batek, gorputza atsedenean dagoenenan erretzen dituen kaloria kopurua
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adierazten du. Egoera honetatik abiatuz MET kopurua, ariketaren intentsitatearen
arabera handitzen da. Honela, 3 MET-etako ariketa bat egiteko, gorputzak atsedenean
baino 3 aldiz energia gehiago beharko du.
Orain arte egin diren ikerketen arabera, ariketa fisiko intentso moderatua (≥ 5.5
MET gutxienez 40 minutuz astero) eta sasoi fisiko kardiobaskularra (> 31ml/Kg/min),
prebentzio estrategia eraginkorrak direla argitaratu da (Lynch eta lank., 1996).
Bestetik, II motako diabetesa pairatzen duten pazienteen kasuan astero bi ordu
baino gehiago ibiltzea, arazo kardiobaskularrek eragindako heriotz goiztiarraren
arriskua murrizteko eraginkorra dela argitaratu da (Gregg eta lank., 2003).
Osteoporosiari dagokionez, hezurren dentsitatea handitzeko eta adinarekin
gertatzen diren galerak prebenitzeko, ariketa gomendagarrienak grabitatearen eragina
nabaritzen duten edo erresistentziaren kontra egiten direnak dira (Warburton eta lank.,
2001; 2006). American College of Sports Medicine-k 2004. urtean, hezurren osasuna
sustatzeko, grabitatearen eragina nabaritzen zuten edo erresistentziaren kontra egiten
ziren ariketak astean hirutan gutxienez eta 10-20 minutuko iraupenez (egunero bitan
edo gehiagotan eraginkortasun maila altuagoa agertuz) egin behar zirela gomendatu
zuen (Kohrt eta lank., 2004).
Kolon eta bularreko minbizien intzidentzian, ariketa fisiko moderatua (> 4-5 MET
eta

30-60

minutu

egunero),

intentsitate

maila

baxuagoko

ariketen

aldean

eraginkorragoa dela frogatu da (Thune eta lank., 2001).
Orain arte aipatu ditugun erreferentziak, helduei zuzenduta daude eta ikerketa hau
gazte eta nerabeekin egin zenez, populazio talde honi dagozkion aholkuak izan behar
dira kontuan. Modu honetan jarraian, historikoki aholkatu diren gomendio ezberdinen
berrikuspen labur bat aurkezten da.
1988. urtean American College of Sports Medicine-k, gazte eta nerabeentzako
gomendioak argitaratu zituen lehenego aldiz eta egunero 20-30 minutuko ariketa fisiko
kementsua

aholkatu

mantentzeko.
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1993. urtean gazteen ariketa fisiko gomendioak adosteko, enpirikoki lortutako
datuetan oinarritutako gomendioak lortzeko beharra azpimarratu zen (Sallis eta lank.,
1994).
CDC-ak eta American College of Sports Medicine-k 1995. urtean Estatu Batuetako
helduek, asteko egun gehienetan edo egunero bazen hobe, 30 minutuko ariketa fisiko
moderatua egin behar zutela gomendatu zuten (Pate eta lank., 1995).
Erresuma Batuko Health Education Authority-k 1998. urtean, beste gomendio
batzuk argitaratu zituen berrikuste zientifiko sakon baten ostean. Honela gazteek
egunero, ordu bateko ariketa fisiko moderatua egin behar zutela argitaratu zen
gaixotasun kardiobaskularrarekin erlazionatutako arrisku faktoreak prebenitzeko.
Gainera, aholkatutako ariketa fisiko espezifiko batzuk astean bitan gutxienez egiten
baziren, potentzia muskularra, malgutasuna eta hezurren osasuna emendatzen zen
(Biddle eta lank., 1999).
Strong eta bere lankideek, ariketa fisikoak osasunean zuen eragina aztertuta eta
lortu zituzten ondorioetan oinarrituz, egunero ordu bateko ariketa fisikoaren gomendioa
indartu zuten (Strong eta lank., 2005).
Hala eta guztiz ere, gazteek egiten duten ariketa fisikoaren dosi-erantzun
espezifikoen araberako osasun ondorio egokiak argitaratzeko ebidentzia zientifikoak
eskasak dira (Boreham eta lank., 2001a). Ikerketa askok, gazteen ariketa fisiko eta
gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktore bakarren arteko asoziazioa aztertu dute,
eta orokorrean lortu diren emaitzak eskasak izan dira (Andersen eta lank., 2003). Bi
dira arazo nagusiak, alde batetik umeen kasuan oso zaila da egiten duten ariketa
fisikoaren neurketa zehatz bat egitea, eta bestetik, populazio talde honen kasuan
osasun emaitzak ez daude ongi zehaztuak.
The European Youth Heart Study-k, 2006. urtean argitaratutako ikerketaren
ondorioen arabera, ariketa fisikoa gazteen osasun metabolikorako oso garrantzitsua
da. Aurretik gomendatzen zen eguneroko ordu beteko ariketa fisiko moderatua (Biddle
eta lank., 1999; Strong eta lank., 2005), gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktoreak
ekiditeko

nahikoa

kardiobaskularren

ez
arrisku

dela

argitaratu

faktore

dute.

garrantzitsua

Ikerlan
den

honetan,

intsulinaren

gaixotasun
erresistentzia
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prebenitzeko, egunero 90 minutuko ariketa fisikoa aholkatzen da (Andersen eta lank.,
2006).
Gaur egun ACSM-ak ariketa fisikoak osasunean eragin ditzakeen ondorio
onuragarriak hautemateko, asteko 5 egunetan 30 minutuko gutxienezko ariketa fisiko
moderatua edo eta asteko 3 egunetan 20 minutuko gutxienezko ariketa fisiko
kementsua gomendatzen du (Haskell eta lank., 2007).

1.5. GAZTEAK
Ikerketa hau, unibertsitateko ikasleekin egin zen eta hauen ezaugarri fisiko eta
psikologikoak kontuan hartu behar izan ziren balorazio egokia eta ondorioak beren
ezaugarrietara egokitzerako orduan.
Unibertsitatera ikasturterik errepikatu gabe batxilergotik datozen gazteen adina 1718 urtekoa da eta bigarren eta hirugarren mailan, ikasleen hasierako adina aldiz, 18-19
eta 19-20 urtekoa da hurrenez hurren. Adin tarte honetan, pertsonek aldaketa ugari
jasaten dituzte eta beraz, aldakortasun handia duen bizi-garaia dela azpimarra daiteke.
Ikasleak, nerabezaro-heldutasunerako aldaketa prozesuan daude eta hainbat
egilek oraindik adostu ez badute ere nerabezaro aldiaren bukaera, unibertsitateko
ikasleek garai horri ezartzen zaizkion ezaugarriak betetzen dituzte.
Nerabezaroa, gizakiak, haurtzarotik heldutasunerako bidean igarotzen duen
aldaketa-aldia da. Bizitzaren garai honetan, aldaketa fisiko eta psikologiko ugari
gertatzen dira eta pertsonak, heldu izatera ailegatzeko beharrezkoak diren urratsak
ematen ditu. Hainbat egilek, garai honen bukaera, pertsonak bizitzako arlo
ezberdinetan (biologiko, psikologiko eta soziala) heldutasunera ailegatzean gertatzen
dela adostu dute. Hala ere, adinari dagokionez, ez dira ados jartzen muga non jarri
behar den esateko. Batzuk 18 urtetan jartzen dute muga, baina gaur egungo gizarteak
eragin dituen bizi-aldaketak kontuan hartuz, epea luzeagoa dela esan daiteke.
Alde batetik, ikasketa garaien luzapena gertatu da eta ikasketak bukatu ostean,
lan-munduan sartzeko zailtasunak eta atzerapenak eragin zuzena du gazteek bizitza
beren kabuz osotasunean aurrera eramateko aukeretan. Gizarte egoerak eta lanegoerak, ekonomikoki bizitza osotasunean aurrera eramateko beharrezkoak diren
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erantzunkizunak ager ez daitezen eragiten du eta honek, neurri batean, pertsona bere
osotasunean heltzeko beharrezkoak diren ezaugarrien atzerapena eragiten du. Hau
horrela izanik, pertsonen heldutasun-maila atzeratuz doa eta zenbait egilek,
nerabezaroa 21 urte arte atzeratzea proposatu dute (Serra Majem eta lank., 2003b)
edo eta 24 urte arte (Argemí, 2006).
Nerabeen artean, pertsona bakoitzaren ezaugarriak medio direla, ezberdintasun
handiak aurki daitezke. Baina hala ere, aldakortasun handia duen garaia da eta
bizitzaren alor ezberdinetan aldaketa ugari gertatzen dira.
Gizarte aldaketak, bizi-ohituren aldaketak dakartza eta nerabeen aldakortasun
aldiaren ezaugarriak direla eta, gizarte eta kultura faktoreen eragina nabariki pairatzen
duen populazio taldea dela ere kontuan izan behar da. Pertsonak bere osotasunean
alderdi biologiko, psikologiko eta sozialean aldaketak jasaten ditu eta aldaketa hauek
bizitzaren arlo ezberdinetan portaera aldaketak eragiten dituzte.
Alderdi biologikoari dagokionez, gorputz-irudiagatik kezka aurretik hasi izan bazen
ere, mantendu egiten da eta janzkeran eta gorputz-portaeran aldaketak ikus daitezke.
Bestetik, alderdi psikologikoan, pertsonak premia berriak ditu, eta esperientzien
araberako moldaketak egin behar ditu bizitza ulertu ahal izateko. Kezkak agertzen dira
eta bizitzan ikasitako esperientzien araberako erantzun ezberdinak moldatu behar dira.
Emozionalki gorabehera handiak agertzen dira eta honek espresatzen eta maneiatzen,
denborarekin, pertsona oreka edo heldutasunera ailegatzen da. Alde psikologikoan
gertatzen diren gora behera guztiak, portaeran isladatzen dira eta pertsona arrisku
garai batean aurkitzen da: buru-osasuneko arazoak izateko arriskua handitzen da eta
toxikoak kontsumitzeko ohiturak ager daitezke psikologikoki gertatzen diren ezinegonei
aurre egiteko.
Alderdi sozialean, familiak eta lagunek betetzen duten funtzioa aldatzen da. Familia
barruan, pertsonak bere bizitza-esparrua bilatu behar du eta lagunek berebiziko
garantzia hartzen dute. Honek guztiak, erlazioetan aldaketak eragingo ditu eta beraz
portaeran ere aldaketak agertuko dira.
Beraz, aipatutako hiru alderdi hauetan gertatzen diren aldaketak, portaera
aldaketak eragingo dituzte eta hauek oso garrantzitsuak izango dira bizi-ohituretan
eragin zuzena dutelako. Ikerketari dagokion aldetik aldaketa hauek guztiek, ariketa
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fisiko ohituretan eragingo dute eta beraz garai honetan, berebiziko garrantzia du
osasunean oinarritzen diren ariketa fisiko ohiturak sustatzea, arriskutsuak izan
daitezkeen egoerak ekiditeko.
Gainera, kontuan izanda, garai honetan gertatzen diren aldaketak eta pertsonek
barneratzen dituzten bizi-ohiturak heldutasunean mantenduko direnen isaldapena
direla (Malina, 2001; Ortega FB eta lank., 2005), ikasleen artean ohitura osasuntsuak
bultzatuko dituen unibertsitate programa ezberdinen garapena guztiz beharrezkoa da.

1.6. BIZITZA UNIBERTSITARIOAN GERTATZEN DIREN ALDAKETAK
Nerabezaroan gertatzen diren aldaketa biologiko eta psikologikoez gain gazteek,
unibertsitatean ikasten hastearekin batera, beste aldaketa batzuk jasaten dituzte.
Nerabezaroan gertatzen diren aldaketek bizi-ohituretan eragin zuzena dutela
aurretik aipatu da. Honetaz gain, unibertsitatean sartzean gertatzen den gizarte
aldaketak, bizi-ohituretan eragiten du eta nerabeen ezaugarriak kontuan hartuz, gizarte
eta kultura faktoreen eragin handia pairatzen duen populazio taldea dela ere antzeman
daiteke. Beraz, bizi-ohituretan aldaketak eragin ditzaketen faktore hauek guztiak
kontuan

hartu

behar

dira

ikasleen

bizi-ohituretan

gertatzen

diren

aldaketak

aztertzerako orduan.
Gazteak unibertsitatean sartzearekin batera, beren bizitza-ohituren aldaketak
eragin dezaketen hainbat gertakizunen aurrean aurkitzen dira:
-

Gizarte ingurunearen aldaketa gertatzen da eta pertsona ezberdin

askorekin erlazionatzen hasten dira. Alde batetik, lagun berriak egiten dituzte
eta bestetik, irakasle eta komunitate unibertsitarioa osatzen duten hainbat
pertsonekin harremanetan hasten dira. Honek guztiak, bizitza-eredu ezberdinak
erakusteaz gain, bizimodu ezberdinen konparaketa eragiten du.
-

Beste alde batetik, ingurune fisikoaren aldaketa gertatzen da. Ikasle

askok gurasoen etxetik atera eta beren kabuz bizitzera egokitu eta alokairu
pisuetan edo erresisentzian bizitzen hasten dira.
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Gizarte eta ingurune fisikoan gertatzen diren aldaketak, ikasleen biziohituretan aldaketak eragiten dituzte eta oinarrizko beharrak (elikadura, loa,
atsedena, jarduera eta abar) eta behar psikologikoak asetzerako orduan
aldaketak gertatzen dira.
Modu honetan, osasun parametroen gain eragin handia izango duten
aldaketei dagokienez, elikadura eta ariketa fisiko ohituretan gertatzen diren
gora-beherak aipatu behar dira. Izan ere, gaixotasun kronikoak pairatzeko
arrisku faktore ezagunak dira.
-

Ikasketetan suertatzen diren aldaketei dagokienez ikasleek, ikasketa

karga handiagoak pairatzen dituzte. Honekin elkar lotuta, disziplina-molde
aldaketa gertatzen da: ikasketa metodoak aldatzen dira, ebaluazio metodoak
ezberdinak dira eta honek guztiak, antolatze modu ezberdina eskatzen du.
-

Ariketa fisikoari dagokionez, jadanik ez da eskolako ikasgaia eta

ikasketa kargak handitzen direnez, ariketa fisiko ohituretan aldaketak gerta
daitezke. Modu honetan, bizitza-azturetan dauden aldaketek, aisialdian
nolabaiteko eragina dutela kontuan izan behar da. Aldaketa hauek, aurretik
aipatutako gizarte eta ingurune fisikoaren aldaketekin batera gertatzen badira,
ariketa fisikoen ohituren aldaketetan zerikusia izan dezakete.
Beste zenbait ikerketek adierazten duten bezala (Blasco eta lank., 1996; Froján eta
lank., 1997; Hernández, 1999; Segura eta lank., 1999; Ruiz F eta lank., 2001a, 2002a;
López, 2003; Pavón eta lank., 2004; Castillo E eta lank., 2007), unibertsitatean ikasten
hastearekin batera asko dira jarduera fisikoa egiteari uzten diotenak, ikasteko denbora
gehiago behar baitute; horretarako, aisialdiari eskainitako denbora murriztuz.
Hau honela izanik ikasle askok, ariketa fisikoa egiteari uzten diotela jakin badakigu
(Ruiz eta lank., 2002), nahiz eta unibertsitateko kirol zerbitzuen ekintza eta jardueraeskaintza zabala izan (www.ehu.es/kirolak).
Egindako ikerketan, unibertsitateko ikasleen gain jarri genuen arreta. Izan ere, adin
honetatik aurrera (17-18 urte) nabaritzen dira, gehienbat, ikasle bakoitzak bere aurreko
hezkuntzan zehar izandako atxikiduren nondik norakoak (Blasco eta lank., 1996; Ruiz
eta lank., 2001b).
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Beste alde batetik, asko dira bizitzaren garai honetan gertatzen diren aldaketak eta
batez ere hauek ikasleek bereganatzen dituzten bizi-ohituretan dute eragina. Horrela,
garai honetan bereganatzen diren bizi eta osasun ohiturak, etorkizunean mantenduko
diren ohituren indikatzaileak direla aztertu da (Malina, 2001; Ortega FB eta lank.,
2005). Hau honela izanik eta ariketa fisiko ohiturei dagokienez, unibertsitateko kirolesperientzia aurrerantzean izango den dedikazio-mailaren aurreikuspen egokia dela
baiezta daiteke.
Zenbait ikerketen arabera, unibertsitateko ikasle asko dira ariketa fisikorik egiten ez
dutenak, egitea gustatuko litzaiekeela dioten arren. Badaukate horrek guztiak
dakartzan onuren berri eta modu baikorrean baloratzen dute ariketa fisikoa eta kirola
(Sánchez eta lank., 1998; Castillo E eta lank., 2004).

1.7. UNIBERTSITATEKO ARIKETA FISIKOAREN ESKAINTZA

1.7.1. Unibertsitateko kirol instalazioak
Unibertsitateko Kiroldegia
Unibertsitate-guneak duen Kiroldegian, jarduera fisikoa egiteko aukera ezberdinak
eskaintzen dituzten instalazioak daude. Lehenik eta behin Fitness Gela aipa daiteke.
Bertan, hainbat tresna kardiobaskular (korrika egiteko xingolak, arraunak, stepak,
eliptikoak eta hiru motatako bizikletak) eta modu berean, giharrak lantzeko tresna sorta
daude.
Bestetik, erabilera anitzeko hiru gela aurki daitezke ondoko ariketa hauek egiteko:
estalpeko txirrindularitza edo ziklo-indoor-a (berrogeita hamabost bizikleta); aerobik,
step, estiloak, bodypump, bodybalance, hainbat tonifikazio mota, kardio-box, gap
(ipurdiak,abdominalak eta hankak) eta mantentze-gimnasia.
Kirol-anitzetarako kantxa ere aurki daiteke. Bertan, ikasleek areto-futbolean,
saskibaloian, eskubaloian eta badmintonean jokatzeko aukera dute eguneroko ordutegi
zabal batean. Bazkideek dohainik erreserba dezakete eta beste guztiek hamar euro
orduko prezioaren truke.

34 Sarrera

Unibertsitateko ariketa fisikoaren eskaintza

Modu berean eta alokairu bidez kudeatuta, squashean aritzeko pista aipa daiteke.
Honekin guztiarekin batera, sei aldagela handi aurki daitezke, sauna eta erabilera
askeko kromoterapiadun lurrun-bainuekin.

Atletismo pista
Kiroldegi ondoan kokatuta dagoen eta doako erabilera duen atletismo pista
Unibertsitate guneko Kirol instalazioen parte da.

Frontoiak
Kiroldegi ingurunean kokatuta dauden eta doako erabilera duten bi frontoi
Unibertsitate guneko Kirol instalazioen parte dira.

1.7.2. Unibertsitate guneko ariketa fisikoaren eskaintza

1.7.2.1. Unibertsitateko Kiroldegiaren eskaintza:

Kiroldegiak hainbat jarduera gidatu antolatzen ditu
Alde batetik, banakako jarduera gidatuak aurki daitezke: ariketa kardiobaskularrak,
fitness-a eta muskulazioa lantzeko aparatuen bitartez egiten diren jarduerak. Ordutegia
librea da eta asteko egun guztietan jarduera hauek gauzatzeko aukera dago.
Bestetik, taldeko jarduera gidatuak azaltzen dira: aerobika, ziklo-indoor, yoga,
body-pump eta body-balance. Ordutegi oso zabala eskaintzen da egun osoan zehar
eta prezioa 2007-2008 ikasturtean, hamairu euro hilabetekoa da.

2007an antolatutako Ikastaro eta Eskolak:
Bizkaiko Campuseko Kirol Zerbitzuak hainbat kirol-ikastaro eta kirol-eskola
antolatzen ditu. Batzuk Unibertsitateko kiroldegi eta bere inguruetan egiten dira hala
nola: taldean lasterketa egitea, kirol anitzeko jarduera ez lehiakorrak (areto-futbola,
saskibaloia, eskubaloia, areto-hockeya, herri-jolasak eta bestelakoak), estalpeko
aeromodelismoa eta lineako patinajea.
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Beste batzuk aldiz, Bizkaiko udal-kiroldegietako instalazioetan eta Unibertsitateak
Gorputz-Jardueren Bizkaiko Elkarteko hainbat gimnasiorekin adostutako hitzarmenen
bitartez, hauen instalazioetan egiten dira, hala nola: xakea, igeriketa eta aipatutako
gimnasio eta udal-kiroldegiek antolatutako kirol eskaintzan azaltzen diren ikastaro eta
ekintza ezberdinak.

1.7.2.2. Bizkaiko Campuseko beste kirol eskaintza batzuk:

Kirol txartela
Kirol-txartela, EHUko Unibertsitate-komunitateko kide guztiek eskura dezaketen
txartela da. Unibertsitateak Bilboko udal-kiroldegi eta Martiartu Erakundearekin
egindako hitzarmen baten arabera, ikasleak txartel honen bitartez, erakunde hauek
dituzten kirol instalazioak erabili ditzake.
Txartelak ikasturte osoko balioa du eta honen titularrak, hitzartutako kiroldegi
guztiek sustatutako kirol-ikastaro eta jarduera guztietan parte har dezake. Era berean,
unibertsitateko ikasleentzat erreserbatutako ordutegien barnean, ikasleak instalazioak
erreserbatu eta doako instalazioak nahierara erabili ditzake.
Erakunde hauetan egiten diren ekintzak, bazkideek ordaintzen duten prezioan
eskaintzen dira eta honela ikasleak, antolatutako ekintzetan ehuneko berrogeita
hamarreko deskontua lortzen du.

Kirol-ikastaroak
Ikasleek beren bizilekuetan edozein kirol-ikastaro egin dezaten diru-laguntzak
eskaintzen dira. Bizkaiko erakunde publikoetako udal-kiroldegietan egiten diren
ikastaroen kasuan, hiru hilabetetan jarduera egin dela frogatuz gero, kurtsoaren
prezioaren ehuneko hogeiko diru-laguntza eskaintzen da.
Erakunde pribatuek antolatzen dituzten kirol-ikastaroetarako aldiz, ehuneko
bosteko diru-laguntza eskaintzen da. Gainera, lehen aipatutako hitzarmenari esker
gimnasioak ehuneko hogeian murrizten du prezioa.
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Kirol-txapelketak
Unibertsitateak urtean birritan Bizkaiko Campus barnean ikastetxeen arteko kiroltxapelketak antolatzen ditu (neguko eta udaberriko kirol-txapelketak) eta bertan hogeita
hamar ekintza baino gehiago eskaintzen dira: aerobika, xakea, ziber-xakea,
saskibaloia, hondartzako eskubaloia, futbola, frontenisa, pala eta eskupilota beste
batzuen artean.
UPV/EHU mailan, campus artean ere kirol-txapelketak antolatzen dira eta hauetan,
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako Campusetako ordezkariak hainbat kirol-motatan
lehiatzen dira. Alde batetik taldekako kiroleko txapelketak aipa daitezke: eskubaloia,
saskibaloia, futbola, areto-futbola, boleibola, waterpoloa, zazpiko futbola, errugbia eta
zazpiko errugbia esaterako. Eta bestetik, banakako kiroleko txapelketak antolatzen
dira:

xakea,

karatea,

krosa,

frontenisa,

judoa,

orientazioa,

pilota,

squasha,

taekwondoa, mahai-tenisa, tenisa, padela, badmintona, hondartza-boleia, badmintona,
atletismoa, golfa, judoa, igeriketa, bela, arraunketa, esgrima eta eskalada kasu.
Antolatzen diren lehiaketa gehienak mistoak izaten dira.
Era berean, Unibertsitate arteko Euskadiko txapelketa mistoak antolatzen dira eta
hauetan, Mondragon eta Deustuko Unibertsitateek ere parte hartzen dute. Hauetan
taldekako, banakako eta bikotekako kirol lehiaketak ere antolatzen dira eta era
honetan:

saskibaloia,

eskubaloia,

areto-futbola,

futbola,

errugbia,

eskupilota,

frontenisa, mahai-tenisa, xakea eta tenis lehiaketak aipa daitezke.
UPV/EHU-k, Kirol Kontseilu Gorenak antolatutako txapelketetan eta baita ere,
Unibertsitate arteko txapelketeta nazional zein nazioartekoetan parte hartzen du.
UPV/EHU-ko Unibertsitateko Kirol Zerbitzuak, txapelketa bakoitzeko ordezkariak
aukeratzen ditu eta horretarako, barne-txapelketa edo hautaketa-probetan kirolariek
erakusten duten trebetasunak kontuan izaten ditu. Taldeko (eskubaloia, areto futbola,
hondartza-boleia eta nesken zazpiko errugbia) zein banakako (xakea, atletismoa,
badmintona, krosa, eskalada, esgrima, golfa, judoa, karatea, igeriketa, orientazioa,
padela, arraunketa, taekwondoa, tenisa, mahai-tenisa, arku-tiroa, triatolia eta bela) kirol
txapelketak antolatzen dira.
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Goi-mailako kirolariak
Goi-mailako kirolean aritzen diren ikasleei diru-laguntzak eskaintzen zaizkie deialdi
ezberdinen bidez, ikasketak eta kirola uztartu ahal izateko.

Natura eta abentura jarduerak
Ikasleentzat prezio berezia duten eski, mendi-irteerak, espeleologia, rafting,
puenting, hipika, bodyboard, urpekaritza, surf, bela-eskola, zeharkaldia kayakean,
kanoa-jeitsiera, arroila-jeitsiera eta multiabentura ekintzak antolatzen dira ikasturtean
zehar.

Komunitate

Unibertsitarioan

jarduera

fisikoa

sustatzeko

ekintza

espezifikoak
Unibertsitatean jarduera fisikoa sustatzeko ekintza espezifikoak egiten dira, esate
baterako, urtero antolatzen diren lasterketa-mistoa, Jakintzaren Bidea eta Tipi-tapa
(UPV/EHUren Osasunaren aldeko Martxa). Azken hau, oinezkoentzako bideetatik eta
zirkulazio txikia duten ibilbideetatik, Bilbo hiriko UPV/EHU-ko campus batetik atera eta
Leioa-Erandio eremura heltzen den ibilaldia da. Helburu nagusia ingurunea ezagutzea
eta Bilboko eta Leioako ikastetxeak batzea da. Bestetik, Jakintzaren Bidea, TipiTaparen antzeko helburua duen ekintza da eta Zamudioko Parke Teknologikotik
abiatuz, Leioako UPV/EHU-ko ikastetxe-gunera heltzeko antolatzen den ibilaldia da.

Kirol Zerbitzua eta aukera askeko kredituak
Ikasketa titulazioa lortzeko beharrezkoak diren kreditu guztien %10, aukera askeko
kredituak dira. Hemen sartzen dira ikastaroak, hizkuntzak, musika eta abar moduko
ekintza edo ikasketa egiteagatik baliozkotzen diren aukera askeko kredituak.
Unibertsitateko Kirol Zerbitzuak antolatzen dituen jarduera gehienak, aukera askeko
kredituen araudian barneratuak agertzen dira. Hala nola, herri lasterketak, kirolikastaroak, ingurumenaren zaintza eta ezagutzarekin lotutako jarduerak, campuseko
txapelketak,

UPV/EHUko

txapelketak,

Unibertsitateko

Txapelketa

Nazionalak,

Unibertsitateko Nazioarteko Txapelketak, liga federatuak, goi-mailako kirolarien
jarduerak,

trebakuntza-ikastaroak

eta

kolaborazio-lanak kontuan hartzen dira.
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Kirol Zerbitzuak jarduera hauetan parte hartzen duten ikasleen jarraipena egin eta
ikasleei egiaztagiri bat ematen die egindako jarduera eta horren truke emandako
kreditu kopurua adieraziz.
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Ariketa fisikoa bizitza osoan zehar osasuna suspertzeko eta mantentzeko oso
elementu garrantzitsua da. Bestetik, ariketa fisikoak gaixotasun kronikoetan duen
eragina ondo ezarria dago eta horregatik prebentzio ekintzetan oinarrizko osagaia da.
Bizi-ohiturak txikitatik jorratzen hasten dira eta nerabezaroa hauek finkatzeko une
erabakigarria da. Bestalde, gazteei unibertsitatean egoteak, bizimodu aldaketa
sortarazi diezaieke. Arrazoi hauengatik oso garrantzitsua da pertsona hauen egoera
fisikoa, ariketa fisikoa egiteko ohiturak eta bizi-ohiturak ezagutzea, bere ezaugarrietara
egokitutako osasun-programak planifikatu ahal izateko.
Honela, lan honen helburuak honako hauek izan ziren:
1. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak ezagutzea. Horretarako
Leioa-Erandio eremuko ikastetxeetako lehen zikloko 18 eta 25 urte bitarteko
399 ikaslek parte hartu zuten. Helburu hau gauzatzeko, aisialdian egindako
ariketa fisikoaren kuantifikazioa eta azterketak egin ziren balidatutako galdeketa
baten bidez.

2. Unibertsitatean ikasteak ariketa fisiko ohituretan izan dezakeen eragina
aztertzea. Ikasleek unibertsitatean ikasten hastean eta unibertsitate ikasketak
egiten dituzten bitartean, beren bizi-ohiturak eta etekin akademikoa egiten den
ariketa fisikoarekin erlazionatzea.
Helburu hau gauzatzeko, ikasleen ariketa fisiko ohiturak eta osasun ohiturei
zein bizi-ohiturei buruzko beste galdeketa baten bidez aztertutako datuak elkar
lotu genituen.

3. Unibertsitateko ikasleen egoera fisikoa ezagutzea. Helburu hau gauzatzeko,
alde batetik gorputz egitura eta osaeraren balorazioa egiteko antropometria
teknika erabili zen eta bestetik, hainbat osasun-indikatzaile aztertu ziren
(obesitateta, tentsio-arteriala eta gaitasun aerobikoa).

Helburuak
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4. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturek, talde honen osasunegoeran eta espezifikoki hauen egoera fisikoan duten eragina aztertzea.
Ariketa fisiko ohituretan gertatzen diren aldaketen, ikasleen egoera fisikoaren
eta osasun parametroen arteko erlazioa aztertzea.
Helburu hau gauzatzeko, egoera fisikoaren eta ariketa fisikoaren ohituren
analisietako datuak erabili ez ezik, ikasleen gaitasun aerobikoa, gorputz
konposagaien eta tentsio arterialaren arteko korrelazioak egin ziren.

5. Unibertsitateko

ikasketek

ikasleen

osasun

egoeran

duten

eragina

ezagutzea. Helburu hau gauzatzeko, ikasleen etekin akademikoa eta biziohiturak osasun parametroekin (egoera aerobikoa, tentsio arteriala eta gorputz
osagaiak) erlazionatu ziren. Modu berean, ikasturte ezberdinetan zehar ariketa
fisiko ohituretan, hala nola, bizi ohituretan eta egoera fisikoarekin erlazionatzen
ziren parametroetan gertatutako aldaketak aztertu ziren.

6. Generoak unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko azturetan duen eragina
ezagutzea. Aurretik aipatutako parametro guztiak mutil eta nesketan modu
ezberdinez gerta daitezkeen aztertzea eta konparatzea.
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3. MATERIAL ETA METODOAK

3.1. LAGINA
Leioa/Erandioko guneko ikasleetatik 04/05 ikasturtean hasitakoak aukeratu
genituen eta hauen jarraipena aztertu ikasketen lehen zikloan zehar, hau da 04/05,
05/06 eta 06/07 ikasturteetan zehar. Ondoren aipatzen diren ikastetxe eta titulazioako
ikasleak aztertu genituen:
Arte Ederren Fakultatea

Arte Ederretako lizentziatura

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea

Kazetaritza lizentziatura
Publizitatea

eta

Harreman

Publikoetako lizentziatura
Ikus-entzunezko

Komunikazioko

lizentziatura
Politika

eta

Administrazio

Zientzietako lizentziatura
Soziologia lizentziatura
Lan-harremanen Unibertsitate Eskola

Lan-harremanetako diplomatura

Leioako Erizaintzako Unibertsitate Eskola

Erizaintza diplomatura

Medikuntza eta Odontologia Fakultatea

Medikuntza lizentziatura
Odontologia lizentziatura

Zientzia eta Teknologia Fakultatea

Biologia lizentziatura
Fisika lizentziatura
Ingeniaritza Kimikoa lizentziatura
Geologia lizentziatura
Kimika lizentziatura
Matematika lizentziatura

Zuzenbide Fakultatea (Leioako Ordezkaritza)

Zuzenbide lizentziatura

Material eta metodoak
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Lagina era aleatorio batean aukeratu zen honako prozedura jarraituz:
1. Hasteko, ikasturte horretan matrikulatutako ikasleak titulazioka eta alfabetikoki
ordenatu ziren.
2. Laginaren aukeraketan, egon zitezkeen huts-egiteak kalkulatuz, gutxienez
laginaren % 5-ak parte hartuko zuela ziurtatzen zuen ikasle kopuru bat
aukeratu zen. Honi N deitu zitzaion.
3. Ondoren, hurrengo formula erabiliz, zenbaki bat lortu zen: saltoa.
ikasleen kopuru osoa
y (saltoa) =
N (lagina)
4. Hurrengo pausuan, 0 eta y arteko zorizko zenbaki bat lortu zen (x).
5. Azkeneko pausuan, lagina aukeratzeko hurrengo segida egin zen zorizko
zenbakia eta saltoa kontuan izanda: x, x + y, x + 2y, x + 3y eta abar
zerrendaren bukaera arte. Horrela lagina osatzen zuten ikasleak aukeratu ziren.
Ordezko ikasleak aukeratzeko, zerrendan, ordezkatu behar zen ikaslearen aurrean
zegoen ikaslea hartu zen.
Ikasleak aukeratzeko modu honen bidez, lagina sistematikoki zirkularra eta etapa
bakarrekoa izatea lortu zen, fidagarritasun maila handia lortuz.
Lehenengo ikasturtean matrikulatutako 2104 ikasleetatik zozketaz 130 aukeratu
genituen eta 111-k parte hartu zuten; hau da aukeratutako laginaren % 85.38-a.
Hauetatik 75 neskak ziren eta 36 mutilak. Euren batez besteko adina 18.68 urtekoa
zen.
Bigarren ikasturtean matrikulatutako 1975 ikasleetatik 198 ikasle aukeratu genituen
eta 142-k parte hartu zuten, hau da aukeratutako laginaren % 71.71-a. Hauetatik 98
neskak ziren eta 44 mutilak. Euren batez besteko adina 19.59 urtekoa zen.
Eta azkenik hirugarren ikasturtean matrikulatutako 1430

ikasleetatik 200 ikasle

aukeratu genituen eta 146-k parte hartu zuten, hau da aukeratutako laginaren % 73-a.
Hauetatik 115 neskak ziren eta 31 mutilak. Euren batez besteko adina 20.77 urtekoa
zen.
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Zozketan aukeratutako ikasle guztiei etxera gutun bat bidali zitzaien ikerketaren
berri emanez eta beren parte hartzea eskatuz (I. Eranskina). Aipatutako gutunean,
ikerketaren helburuak azaltzen ziren, hala nola, egin beharreko froga ezberdinen
deskribapenak. Behin ikasleekin elkartzerakoan, ikerketaren zehaztasun guztiak
azaldu eta sortzen zitzaizkien kezkak argitu ondoren, parte hartu nahi zutenek hasi
baino lehen baimen informatua (II. Eranskina) sinatu behar zuten. Baimen
informatuaren dokumentua, pertsonak bere borondatez ikerkuntzan parte hartzeko
asmoa bermatzen duen prozedura da. Ikerlan hau Osakidetzako Euskadiko EtikaBatzordeak eta Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Etika-Batzordeak onartu dute.

3.1.1. Unibertsitateko ikasleen ezaugarri sozio-demografikoak
Jarraian

aurkezten

den

taula

honetan

(3.1.

Taula),

lehenengo

zikloan

matrikulatutako ikasleetatik ikerlanean parte hartu zuten ikasle kopurua, adina, sexua
eta jatorria deskribatzen da. Ikerlana 04/05 ikasturtetik 06/07 ikasturtera garatu zen
Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Basurtu Medikuntza Institutuan. Ikerlana
garatu zen ikasturteetan zehar zozketaz 528 ikasle aukeratu eta guztira 399-k parte
hartu zuten; hauetatik 288 neskak eta 111 mutilak ziren. Ikasle hauen batez besteko
adina 19.74 urtekoa zen. Parte hartu zuten ikasleen portzentajea, aukeratutako
ikasleen % 72.4-a izan zen.
Ondoren datu hauek, ikasturte bakoitzeko aztertuko ditugu. Honela, lehenengo
ikasturtean matrikulatutako ikasle guztietatik, zozketaz 130 ikasle aukeratu eta
azkenean 111-k parte hartu zuten; hauetatik 76 neskak eta 36 mutilak ziren. Ikasle
hauen batez besteko adina 18.68 urtekoa zen. Parte hartu zuten ikasleen portzentajea,
aukeratutako ikasleen % 85.38-a izan zen.
Bigarren ikasturtean matrikulatutako ikasle guztietatik, zozketaz 198 ikasle
aukeratu eta 142-k parte hartu zuten; hauetatik 98 neskak eta 44 mutilak ziren. Ikasle
hauen batez besteko adina 19.59 urtekoa zen. Parte hartutako ikasleen portzentajea,
aukeratutako ikasleen % 71.7-a izan zen.
Eta azkenik, hirugarren ikasturtean matrikulatutako ikasle guztietatik, zozketaz 200
ikasle aukeratu eta 146-k parte hartu zuten; hauetatik 115 neskak eta 31 mutilak ziren.
Ikasle hauen batez besteko adina 20.77 urtekoa zen. Parte hartutako ikasleen
portzentajea, aukeratutako ikasleen % 73-a izan zen.
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3.1. Taula. Ikerketan parte hartu duten ikasleen ezaugarriak
Lagina
1. ikasturtea

2. ikasturtea

3. ikasturtea

Guztiak

04/05

05/06

06/07

04/07

2104

1975

1430

5509

130

198

200

528

111

142

146

399

%85.4

%71.7

%73

%72.4

Neskak

75

98

115

288

Mutilak

36

44

31

111

Adina (urte)

18.68

19.59

20.77

19.74

Bizkaitarrak

%65

%64.8

%65.4

%65.1

Gipuzkoarrak

%16.5

%19

%15.8

%17.2

Arabarrak

%7.5

%12

%13.5

%11.2

Bestelakoak

%11

%4.2

%5.3

%6.5

Ikertutako ikasturtea
Matrikulatutako ikasle
kopurua
Deitutako ikasle
kopurua
Parte hartutako ikasle
kopurua
Parte hartutako ikasle
portzentajea

Euskal Herriko Unibertsitatea Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietako
campusetan banatuta dago. Gure ikerlanean Bizkaiko Campusean dagoen LeioaErandioko ikastetxeak aztertu ziren. Aztertutako laginaren % 93.5-a Euskal Autonomia
Erkidegoko ikasleek osatzen zuten; hauetatik % 65.1 bizkaitarrak, % 17.2 gipuzkoarrak
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eta % 11.2 arabarrak ziren. Campusarekin mugakideak diren probintzietako ikasleez
gain, beste probintzietatik ere ikasle batzuk aztertu ziren, % 6.5-a hain zuzen ere.
Leioa-Erandioko 7 ikastetxeetan lehen zikloko 17 titulazio irakasten dira.
Ondorengo taulan (3.2. Taula) ikastetxe bakoitzetik parte hartu zuten ikasle kopurua
azaltzen da. Modu berean, ikastetxe bakoitzean parte hartutako ikasle kopurua sexuka
banatuta ikus daiteke.

3.2. Taula. Ikerketan parte hartutako ikasle kopurua ikastetxeka sailkatuta
Lagina
Guztiak

1.

2.

3.

ikasturtea

ikasturtea

ikasturtea

Neskak

Mutilak

Arte Ederren F.

7

6

4

11

6

Erizaintzako U.E.

12

17

19

45

3

37

44

40

80

41

6

9

5

17

3

16

22

39

61

16

29

42

30

63

38

4

2

9

11

4

Gizarte eta
Komunikazio Z.F.
Lan-harremanen
U.E.
Medikuntza eta
Odontologia F.
Zientzia eta
Teknologia F.
Zuzenbide F.
(ordezkaritza)

Leioa-Erandioko ikastetxetan irakasten diren 17 titulazioak emaitzen analisirako 3
talde ezberdinetan sailkatu genituen:

Gizarte/giza

arloa:

Kazetaritza

lizentziatura,

Publizitatea

eta

Harreman

Publikoetako lizentziatura, Ikus-entzunezko Komunikazioko lizentziatura, Politika eta
Administrazio

Zientzietako

lizentziatura,

Soziologia

lizentziatura,

Zuzenbide

lizentziatura, Arte Ederretako lizentziatura eta Lan-Harremanetako diplomatura.
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Osasun arloa: Medikuntza lizentziatura, Odontologia lizentziatura eta Erizaintza
diplomatura.
Zientzia esperimentalen arloa: Biologia lizentziatura, Fisika lizentziatura,
Ingeniaritza Kimikoa lizentziatura, Geologia lizentziatura, Kimika lizentziatura eta
Matematika lizentziatura.

3.1.1.1. Unibertsitateko ikasleen bizi-ohiturak
Hurrengo atal honetan, aztertutako ikasleen jaio eta hazi diren lekuen deskribapena
eta unibertsitatean ikasten zeuden bitartean bizitokia eta bizitoki horren biztanle
kopuruari buruzko datuak azaltzen dira. Bestalde eta aurretik aipatu dugun moduan,
unibertsitateko ikasleek bere ikasketei aurre egiteko ohizko bizi-lekua eta ikasketalekuaren arteko distantziarengatik batzuetan bizi-lekuz aldatu behar izaten dute. Beraz,
atal honetan ere, ikasleen bizi-leku aldaketari buruzko datuak aztertuko ditugu.
Bukaeran, ikasleen erretze ohiturari buruzko datuak azalduko dira.
3.3. Taulan, ikasleen jaio eta hazi lekuaren araberako sailkapena azaltzen da
sexuka.

3.3. Taula. Unibertsitateko ikasleak jaio eta hazi diren lekuaren arabera sexuka
Unibertsitateko ikasleen jaiolekua
Guztiak

Neskak

Mutilak

Hiriburuan

% 37.6

% 36.3

% 40.7

Herrian

% 62.4

% 63.7

% 59.3

Aztertutako ikasleen % 62.4 herrietan jaio eta hazi zen. Datuak sexuka banatuta,
nesken % 63.7 eta mutilen % 59.3, herrietan jaio eta hazi ziren.
Ikerketa egin genuenean, aztertutako unibertsitateko ikasleen % 52.5-ak herrietan
zuen bere bizitokia (3.4. Taula). Datuak sexuka aztertzean, bai neska zein mutilen
kasuan, ikasle guztien erdia baino zertxobait gehiago herrietan bizi ziren.
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3.4. Taula. Unibertsitateko ikasleen bizitokia sexuka
Unibertsitateko ikasleen bizitokia
Guztiak

Neskak

Mutilak

Hiriburuan

% 47.5

% 47.1

% 48.6

Herrian

% 52.5

% 52.9

% 51.4

Ikasleak bizi ziren udalerrietako biztanle kopuruaren araberako sailkapenari
dagozkion datuak 3.5. Taulan aurkezten dira. Aurretik aipatu dugun moduan, ikasleen
% 52.5-ak herrietan zuen bere bizitokia eta udalerrien biztanle kopuruari erreparatuz,
ikasle gehienak 10.001- 50.000 tarteko udalerrietan bizi ziren (% 31.3). Datuak sexuka
aztertzean, herrietan bizi ziren bai neska zein mutil gehienen udalerrien biztanle
kopurua, tarte horretan ere kokatu genuen.

3.5. Taula. Unibertsitateko ikasleak bizi ziren udalerrien biztanle kopuruaren
arabera sexuka
Unibertsitateko ikasleen udalerrien biztanle kopurua
Guztiak

Neskak

Mutilak

< 2000

% 3.9

%4

% 3.5

2000- 10.000

% 7.3

% 8.4

% 4.5

10.001- 50.000

% 31.3

% 32.5

% 27.3

50.001- 100.000

% 10.4

%8

% 16.1

100.001- 400.000

% 47.5

% 47.1

% 48.6

Ondorengo 3.6. Taulan, ikasleen bizitoki aldaketari buruzko datuak azaltzen dira.
Bertan adierazten den eran, ikasleen % 19.4-ak bere ohizko bizi-lekua aldatu behar
izan zuen.
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3.6. Taula. Unibertsitateko ikasleen bizitoki aldaketaren datuak sexuka
Unibertsitateko ikasleen bizitoki aldaketa
Guztiak

Neskak

Mutilak

Bizitoki aldaketa

% 19.4

% 20.1

% 17.8

Bizitoki aldaketarik ez

% 80.6

% 79.9

% 82.2

Unibertsitateko ikasleen erretze ohiturari buruzko datuak 3.7. Taulan aurkezten
dira. Ikerketa garaian unibertsitateko ikasleen % 34.6-ak erre egiten zuen eta datuak
sexuka aztertzean nesken % 35.4 eta mutilen % 32.7 erretzaileak ziren.

3.7. Taula. Unibertsitateko ikasleen erretze-ohitura sexuka
Unibertsitateko ikasleen erretze ohitura
Guztiak

Neskak

Mutilak

Erretzailea

% 34.6

% 35.4

% 32.7

Ez erretzailea

% 65.4

% 64.6

% 67.3

3.1.1.2. Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen batxilergoko ikastetxeei buruzko datuak 3.8.
Taulan azaltzen dira. Ikasleen % 55.4-ak ikastetxe publikoan, % 30-ak ikastetxe
pribatuan eta % 14.6-ak ikastolan ikasi zuen.

3.8. Taula. Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxea, sexuka banatuta
Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxea
Guztiak

Neskak

Mutilak

Ikastetxe publikoa

% 55.4

% 56.3

% 53.2

Ikastetxe pribatua

% 30

% 28.3

% 34.2

% 14.6

% 15.4

% 12.6

Ikastola
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Ondoko 3.9. Taulan, aztertutako ikasleen unibertsitateko sarrera-noten eta
aztertutako ikasturteko batez besteko noten emaitzak azaltzen dira. Aztertutako ikasle
guztien % 52.4-aren unibertsitateko sarrera-nota, oso ongia izan zen. Nesken sarreranota eta ikasturteko batez besteko nota mutilena baino altuagoa izan zen.

3.9. Taula. Unibertsitateko ikasleen unibertsitateko sarrera-nota eta ikasturteko
batez besteko nota
Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa

Unibertsitateko
sarrera-nota
Kurtsoko
batez besteko nota
Ikasleen

etekin

Guztiak

Neskak

Mutilak

7.32

7.44

7.01

1.40

1.49

1.41

akademikoaren

balorazioa,

aurreko

ikasturteko

ikasketa-

espedientearen bidez egin zen. Lortutako emaitzak 3.10. Taulan aurkezten dira.
Ikasleen % 3.6-ak ez zuen kurtsoa gainditu, % 60-ak nahiko, % 30-ak oso ongi eta
% 5.9-ak bikain lortu zuen. Bestalde, datuak sexuka aztertzean neskek mutilek baino
nota hobeak lortu zituzten. Bi sexuen kasuan, ez gainditu portzentajeak antzekoak izan
baziren ere, nesken nahiko portzentajeak baxuagoak eta oso ongi portzentajeak
altuagoak izan ziren. Hala ere, mutilek bikain portzentaje altuagoa lortu zuten.

3.10. Taula. Unibertsitateko ikasleen unibertsitateko etekin akademikoa sexuka
Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa
Guztiak

Neskak

Mutilak

Ez gainditua

% 3.6

% 3.4

% 3.9

Nahiko

% 59.9

% 57.3

% 66.6

Oso ongi

% 30.6

% 34

% 21.6

Bikain

% 5.9

% 5.3

% 7.9
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3.2. MATERIALA
Ikerketa egiteko erabili zen tresneria honako hau izan zen:
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-

Omron M4-1 esfignomanometro automatikoa

-

Año Sayol, SL-ren balantza

-

Año Sayol, SL-ren tallimetroa

-

Holtain LTD pakimetroa

-

Holtain LTD plikometroa

-

Lufkin neurtzeko zinta

-

Polar Advantage-ren Interface sistemadun 4 pultsometro

-

Monark 824E zikloergometroa
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3.3. METODOAK

3.3.1. Ariketa fisiko ohituren balorazioa
Ariketa fisiko ohituren baloraziorako, balidatutako galdeketa bat erabili zen. Ikerketa
mota honetan gehien erabiltzen den metodoa da, informazio kualitatibo eta kuantitatibo
zehatza ematen baitu. Jarduera eta ariketa fisikoaren balorazioa egiteko galdeketa,
metodo prospektiboa da eta ikasleak aurreko egunetan zein epe zehatz batzuetan
egindako jarduera eta ariketa fisikoaren oroitzapenaren deskribapena egiten zuen.
Galdeketa mota honek desabantail metodologiko batzuk ditu: alde batetik ikasleen
oroimen akatsetatik eratorritakoak agertzen dira; bestetik, jarduera eta ariketa fisiko
bakoitza sailkatu eta honi intentsitatea egokitzerakoan zailtasunak ugari dira, sailkapen
dibertsitate zabala medio dela; eta azkenik, populazioak egiten duen jarduera eta
ariketa fisikoaren arabera sailkapen egokia aukeratzeko desabantaila agertzen da (La
Porte eta lank., 1985). Nahiz eta zenbait desabantaila aipatu izan diren, galdeketa
bidezko inkesta, populazio orokorra aztertzerakoan gehienetan erabiltzen den tresna
da. Bertan, maiztasuna, intentsitatea eta iraupenaren aldagaiak erabiltzen dira.
Ikerketa honetan, jarduera eta ariketa fisikoaren balorazioa, elkarrizketa batean
egindako galdeketaren bidez egin zen (III. Eranskina). Lan hau egiteko, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun-Ordezkaritzaren 2002. urteko Osasun Inkestako
galdeketa erabili genuen (Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila , 2004). Inkesta honek,
ikasleek aisialdian egindako jarduera eta ariketa fisikoaren maiztasuna eta intentsitatea
kuantifikatzen zuen. Aipatutako inkesta oinarri moduan izanda, ikasleek egindako
ariketa motari buruzko informazio gehiago lortzeko, zenbait galdera gehitu genituen.
Modu honetan, egindako jarduera eta ariketa motaren deskribapenari buruzko galderak
egin zitzaizkien.
Jarduera eta ariketa fisikoaren maila ebaluatzeko, aztergai ziren denbora epeen
arabera, ikasle bakoitzak astean zehar, izerdiaren zein arnasaldien maiztasunaren
gehikuntza eragiten zuen jarduera eta ariketa fisikoren bat egiten ematen zuen
denbora zehatzari buruzko informazioa baloratu zen (Malina eta lank., 1991;
Caspersen eta lank., 1995).
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Galderak zuzenean egiten zitzaizkien eta zenbaitetan ikasleek oroitzapen akatsak
zituzten. Horrelako kasuetan beharrezko laguntza eskaintzen zitzaien, azalpen edo
galdera gehigarriak eginez zehaztasun handiena lortzeko asmoz. Modu berean,
ikasleek, erantzunen zehaztasunek zuten garrantziaz ohartaraztea oso garrantzitsua
izan zen, ematen zituzten erantzunak ahalik eta zehazkizun handienekoak izan
zitezen.
Ikasleen ariketa fisiko ohiturak ezagutzeko, aztertutako unibertsitateko ikasturte
ezberdinetan zehar erabilitako galdeketa bera izan zen. Alde batetik, ikasleei
galdeketaren momentuan, aurreko hamabost egunetan eta batxilergoan ariketa-fisikoa
egiten zuten edo ez galdetu zitzaien (ariketa fisiko mota, modalitatea, intentsitatea,
maiztasuna eta saio bakoitzeko iraupena). Honen helburua alde batetik, batxilergo
garaiko ohiturak ezagutzea eta bestetik, unibertsitatean sartzean gertatzen ziren
ohituren aldaketen deskribapen zehatza lortzea zen. Ariketa fisiko ohituren galdeketak
eta ondoren azalduko ditugun froga ezberdinak, kurtsoaren lehenengo hiru hilabetetan
egin ziren ikerketak iraun zuen hiru urteetan zehar, urtaroen arteko desberdintasunak
ekiditeko.
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen ariketa fisiko ohituren datuak, American
College of Sports Medicine-k (ACSM, 1998) aholkatutako hiru kategorien arabera
sailkatu

genituen.

Modu

honetan,

egindako

jarduera

eta

ariketa

fisikoaren

maiztasunaren, iraupenaren (sesioak ordu bateko iraupena izan behar zuen gutxi gora
behera) eta intentsitatearen arabera, ikasleak ondorengo hiru kategoriatan taldekatu
ziren: sedentarioak (inolako jarduera eta ariketa fisikorik egiten ez zuten ikasleak, edo
egitekotan, hamabost egunetan behin edo noizean behin egiten zutenak), moderatuak
(ariketa fisikoa astean behin edo birritan egiten zuten ikasleak) eta aktiboak (astean
birritan baino gehiagotan ariketa fisikoa egiten zuten ikasleak).
Aztertutako unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak baloratzeko, ikasleen
ariketa fisiko ohiturez gain (sedentarioak, moderatuak edo aktiboak), egindako ariketa
fisikoaren mota (bakarka edo taldeka), modalitatea (federatuta edo federatu gabe) eta
aurreko

biak

batera

(mota

eta

modalitatea)

aztertu

genituen.

Era

berean,

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena ere aztertu genuen.
Honela, ikasleen ariketa fisiko mota aztertzeko, datuak 2 taldetan sailkatu ziren:
bakarka edo ikasleek beren kabuz egindako jarduera edo ariketa fisiko ekintzak
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(igeriketa, korrika, gimnasioan egindako hainbat ekintza, balleta, hipika, golf, bizikleta,
ski, espeleologia, triatlon, borroka-arteak, piragua eta euskal dantzen moduko jarduera
eta ariketa fisiko ekintzak) eta taldeka egindako jarduera edo ariketa fisiko ekintzak
(saskibaloia, eskubaloia, futbola, hockeya eta abar).
Aztertutako ikasleen ariketa fisiko modalitateak deskribatzeko, datuak bi talde
nagusitan sailkatu ziren: ariketa fisikoa modalitate federatuan egiten zuten ikasleak
(federazioen lizentzien jabe zirenak) eta ariketa fisikoa federatu gabe egiten zuten
ikasleak (ariketa fisikoa beren kabuz edo taldeka baina federatu gabe egiten zutenak).
Bestetik, Campusean egon beharreko denboragatik eta bertako kirol eskaintza
kontuan izanda, ikasleek Unibertsitateko Kiroldegiaz egiten zuten erabilpena ere
aztertu genuen.
Azkenik, aztertutako unibertsitateko ikasleen aisialdiko ariketa fisikoa, eguneko
batez besteko baliokide metabolikoen (MET kopuruaren) arabera aztertu genuen.
Horretarako, Ainsworth eta bere lankideek hainbat ariketa fisikorentzat argitaratutako
gastu energetikoaren baliokideen kalkuluak erabili genituen (Ainsworth eta lank.,
2000). Lehenengo, bi astetan zehar egindako ariketa fisikoaren kuantifikazioa eta
intentsitatea kontuan hartuz, baliokide metabolikoak kalkulatu genituen eta ondoren
eguneko batez bestekoa. Lortutako datuak, Pate eta bere lankideek 1995. urtean
ariketa fisikoen intentsitatea aztertzeko proposatutako MET estadio ezberdinen
arabera sailkatu genituen. Honela, ikasleek aisialdian egiten zuten ariketa fisikoa, arin
(<3 MET), ertain (3-6 MET) eta kementsu (>6 MET) taldeetan sailkatu genuen.

3.3.2. Bizi ohituren balorazioa
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen bizi-ohiturak baloratzeko beste galdeketa
batean (IV. Eranskina) barnebiltzen ziren ondorengo aldagaiak erabili genituen:
-

Ikasleen jaio eta hazi lekua. Galdeketan ikasleei, jaio eta hazi ziren lekuari
buruz galdetu zitzaien.

-

Ikasleen bizitokia. Galdeketan ikasleei, bizi ziren lekuari buruz galdetu
zitzaien.
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Galdera bi hauetan lortutako datuak sailkatzeko, probintziako hiriburu
(Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzietako hiriburuak: Bilbo,
Donostia eta Gasteiz) eta herri ezberdintzapena (hiriburua ez ziren beste
kokaguneak) erabili genuen. Bestetik, bizitokiaren datua ezagututa,
udalerrien biztanle kopuruaren araberako beste sailkapen bat ere egin
genuen (<2000, 2000-10.000, 10.001-50.000, 50.001-100.000, 100.001400.000).
-

Ikasleen erretze ohitura: galdeketan ikasleei, erretzen zuten edo ez
galdetzen zitzaien.

-

Bizitoki aldaketa: ikasleek ikasketak jarraitzeko bizitokiz aldatu behar izan
zuten edo ez galdetu zitzaien.

Galdeketa hau, ariketa fisiko ohituren galdeketarekin batera egiten zen. Gure
helburua, aipatutako parametroek, ariketa fisiko ohituretan eta egoera fisikoan zuten
eragina aztertzea zen.

3.3.3. Gorputz egitura eta osaeraren balorazioa

3.3.3.1. Antropometria
Goputz-osaeraren balorazioa, pertsona baten pisua eta egitura fisikoaren artean
erlazio orekatua dagoen edo ez ezagutzeko baliagarria da. Bestetik, gehiegizko gantz
metaketak, gainpisua eta obesitatea egokien isladatzen duen parametroa da. Modu
honetan, gorputz egitura eta osaeraren neurketarako gehienetan erabiltzen den
metodoa antropometria da. Metodo hau, inbasiboa eta mingarria ez izateaz gain,
objektiboa denez, hartutako neurriak erreferentziazko neurriekin eta beste pertsona
ezberdinen artean konparatzeko erabilgarria da. Gainera neurriak errazak, azkarrak
eta ekonomikoak dira.
Neurtutako parametro antropometrikoak, hurrengo lerroetan azaltzen dira:
-

Pisua: ikasleak zutik eta geldirik plataformaren erdian jartzen ziren, gorputzaren

pisua oin bietan banatuta zutela. Honela Añó Sayol S.L. markako baskulaz ikasleen
pisua neurtu zen.
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-

Altuera: Añó Sayol S.L. markako tallimetroaz ikasleen altuera cm-tan neurtzen

zen. Vertex (buruaren punturik altuena) eta euste-planoaren arteko distantzia
neurtu zitzaien. Ikasleak zutik eta geldirik jartzen ziren, oinak elkarren ondoan,
besoak gorputzarekiko paralelo eta ipurdia eta sorbalda eskalaren kontra. Buruaren
posizio garrantzitsua zen, aurrerantz begiratu behar zuten eta burua “Frankfurt-en
planoan” mantendu. Honetarako irudizko lerro bat imajinatu behar da: begi
orbitaren behealdeko ertzetik kanpoko entzunbidearen goialdera bai lurrarekiko
paralelo doana. Pertsonak inspirazio sakon bat egiten zuenean neurria hartzen
zen.
Bi parametro hauen bidez Gorputz Masaren Indizea (GMI) kalkulatu zen:
GMI =

Pisua (Kg)
[Altuera (m)]2

Gorputz osaera kalkulatzeko (gantz-ehuna, hezur-ehuna, gihar-ehuna eta hondarehuna) ondorengo parametroak neurtu ziren:
-

Azal tolesturak: azalaren eta larruazalpeko gantzaren lodiera mm-tan neurtu

zen presio konstanteko lipokalibre baten bidez (Holtain). Neurketa guztiak
gorputzaren eskuineko aldean egin ziren. Puntu bakoitzean hiru neurketa egiten
ziren eta batez besteko neurria hartzen zen.

o

Tolestura trizipitala: besoaren goialdean, akromion eta olekranoaren
arteko lerroaren erdiko puntuan, besoaren ardatz nagusiarekiko
paralelo.

o

Eskapulapeko tolestura: eskapularen beheko angeluaren barnealdean.
Eskapularen beheko izkinarekin 45º-ko angelua osatuaz.

o

Tolestura suprailiakoa: gangor iliakoaren 5-7 cm gorago, elkarzutik.

o

Tolestura abdominala: orbain unbilikalaren 3-5 cm-ra. Sabelaren ardatz
nagusiarekiko paralelo.

o

Izterreko tolestura: belauna eta aldaken arteko aurreko lerroaren erdian,
luzerako zentzuan. Pertsona eserita egongo da.

o

Bernako tolestura: bernaren erdiko aldean, luzerako zentzuan.
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-

Giltzaduren diametroak kalibre baten bidez:

o

Eskumuturreko diametro biestiloideoa: erradioa eta kubitoaren apofisi
estiloideoen arteko distantzia.

o

Humeroko diametro biepikondilianoa: epikondilo eta epitroklearen arteko
distantzia. Besoa eta besaurrearen artean angelu zuzena osatuz,
neurketa errazteko.

o

Izterezurreko diametro biepikondilianoa: izterrezurraren alboko eta
erdiko kondiloen arteko distantzia. Pertsona eserita egongo da, berna
eta izterraren artean angelu zuzena osatuz.

o

Diametro bimaleolarra: alboko eta erdiko maleoloen arteko distantzia,
oinak angelu zuzena osatuz.

-

Gorputz-adarretako perimetroak zinta metriko baten bidez:

o

Besoko perimetroa: muskulua uzkurtuta eta uzkurtu gabe.

o

Izterreko perimetroa: tolestura hartzen den altuera, pertsona zutik eta
pisua bi hanketan berdin banatuta duen bitartean.

o

Bernako perimetroa: tolestura hartzen den altuera, pertsona zutik eta
pisua bi hanketan berdin banatuta duen bitartean.

Neurketa

guztiak

ISAK

(International

Society

for

the

Advancement

of

Kineantrhopometry) eta GREC-k (Grupo Español de Cineantropometría GREC, 1993)
aholkatutako protokoloa jarraituz egin ziren (Esparza, 1993).
Gorputz osaera kalkulatzeko lau osagaien eredua jarraituz (Drinkwater eta lank.,
1980), ondorengo formulak erabili ziren:
-

Gantz-portzentajea kalkulatzeko nesken artean Yuhasz-en metodoa (Yuhasz,

1974) erabili zen eta mutilen artean Faulkner-en metodoa (Faulkner, 1968).
Emakumeen gantz-portzentajea = sei larruazal tolesturen batuketa (trizipitala,
eskapulapekoa, suprailiakoa, abdominala, izterrekoa eta bernakoa, mm-tan) *
0.1548 + 3.58
Gizonen gantz-portzentajea = lau larruazal tolesturen batuketa (trizipitala,
eskapulapekoa, suprailiakoa eta abdominala, mm-tan)* 0.153 + 5.783
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-

Hezur-portzentajea kalkulatzeko Rochak (Rocha, 1975) moldatutako Von

Döbelin-en ekuazioa erabili zen.
Hezur-pisua = 3.02 * (H2 * R * F * 400)0.712
Non H: altuera, R: eskumuturreko diametro biestiloideoa eta F: izterrezurreko
diametro bikondiloa (denak m-tan)
-

Hondar-portzentajerako Würch-ek (1974) proposatutako konstateak erabili

ziren, % 20.9 emakumeetan eta % 24.1 gizonetan.
-

Gihar-portzentajea: lau osagaietako metodoa jarraituz pisu osoari gainerako

osagaien pisua kenduz kalkulatu daiteke (Drinkwater eta lank., 1980).

3.3.3.2. Somatotipoa
Somatotipoa Sheldon-ek 1950. urtean gorputzak itxuraren arabera sailkatzeko
diseinatu zuen sistema bat da (Sheldon, 1950). Beranduago Heath eta Carter-ek
sistema gaur ezagutzen dugun erara moldatu zuten (Heath eta lank., 1966).
Somatotipoa gorpuzkeraren analisi kuantitatiboa da eta gorputzen itxura eta osaera
estimatzeko baliagarria da. Hiru zenbakirekin adierazten da, osagai endomorfikoa,
mesomorfikoa eta ektomorfikoa; beti orden berean adierazita. Osagai endomorfikoak
adipositate erlatiboa adierazten du, osagai mesomorfikoak sendotasuna edo gihar eta
hezurren tamaina erlatiboa eta osagai ektomorfikoak aldiz linealtasun erlatiboa edo
argaltasuna adierazten du.
Somatotipoa kalkulatzeko, parametro antropometriko eta hurrengo formulen bidez
egin daiteke.
Endomorfismoa kalkulatzeko, lehenengo E balioa kalkulatu behar da eta ondoren
altuerarekin zuzendu hurrengo formularen bidez:
E = -0.7182 + 0.1451*Σ AT – 0.00068*Σ AT2 + 0,0000014*Σ AT3
Σ AT = Tolestura trizipital, eskapulapeko eta suprailiakoen batuketa (mm-tan).
Endomorfia: E*[170.18/altuera(m-tan)]
Mesomorfismoa kalkulatzeko, gorputz adarren perimetro eta diametroak erabiliz,
hurrengo formula aplikatuko dugu:
Mesomorfia = [0.858*U + 0.601*F + 0.188*B+ 0.161*P] - [H*0.131] + 4.5
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U: humeroko diametro biepikondilianoa (cm-tan)
F: izterrezurreko diametro biepikondilianoa (cm-tan)
B: besoko perimetro zuzendua = besoko perimetroa (cm-tan) – gantz-tolestura
trizipitala (cm-tan)
P: bernako perimetro zuzendua = bernako perimetroa (cm-tan) – bernako gantztolestura (cm-tan)
H: altuera (cm)
Ektomorfismoa kalkulatzeko, Indize Ponderalaren (IP) arabera ekuazio desberdinak
erabiltzen dira:
IP = altuera (cm-tan)/pisuaren erro kubikoa (Kg-tan)
Non:
IP ≥ 40.75
Ektomorfia = 0.732*IP – 28.58
38.25 < IP < 40.75
Ektomorfia = 0.463*IP – 17.63
IP ≤ 38.25
Ektomorfia = 0.1

3.3.4. Osasun indikatzaileak
Ariketa fisikoak osasunean duen eragina kontuan izanda, ikasleen osasun egoera
ebaluatzea oso garrantzitsua da ariketa fisikoaren eragina aztertzeko. Gaur egun
gaixotasun kardiobaskularren prebalentzia eta hauek ariketa fisiko ohiturekin duten
lotura ezagututa, arrisku kardiobaskularra adieraz dezaketen parametro desberdinak
aztertzea funtsezkoa da.
Arrisku kardiobaskularra adieraz dezaketen parametroak edo indikatzaileak ugariak
badira ere, ikerlan honetan bi erabili ditugu: obesitatea eta tentsio arteriala. Hainbat
ikerlanek

frogatu

dutenez,

egungo

arazo

kardiobaskularren

arrisku

faktore

garrantzitsuenak dira (Must eta lank., 1992; Castro-Beiras eta lank., 1993; Troiano eta
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lank., 1998; Dietz, 1998) eta horrez gain, bi hauen abantaila garrantzitsu bat da, gure
ikerlana kontuan hartuta, froga ez erasokorrak izatea.

3.3.4.1. Obesitatea
Obesitatea gorputz osaeraren asaldura egoera bat da, gorputzeko gantz kantitatea
handitzeaz gain, batzuetan metaketa hauen banaketa ez-proportzionala izan
dezakeena. Bere jatorria faktore anitzekoa da eta honek sortzen dituen ondorioak ere
ugariak dira gizartean eta pertsonaren osasunean (Moreno B eta lank., 2006).
Obesitatea baloratzeko hainbat metodo badago, baina erabilienak bai klinikan baita
epidemiologian ere adina, sexua, pisua, altuera eta Gorputz Masaren Indizearekin
(GMI) erlazionatutako neurriak dira. Gantz-tolesturak ere oso erabilgarriak dira eta
bestetan ere, baldintzen arabera, bioinpedantzia elektrikoa, X izpien xurgapen duala
edota erresonantzia magnetiko nuklearra erabil daitezke (Caballero, 2001; RollandCachera eta lank., 2001; Moreno B eta lank., 2006).
Ikerketa epidemiologiko gehienetan GMI-a erabili ohi da neurtzeko azkarra eta
merkea izateaz gain, populazioa taldetan sailkatzeko aukera ematen duelako. GMI-a
kontuan izanda eta OME-k eta beste hainbat osasun erakundek (NHLBI, 1998)
proposatutako sailkapena jarraituz (3.11. Taula), ikasleak aholkatutako pisuan, honen
azpitik, gainetik edota obesitatea zutenen araberako taldeetan sailkatu genituen.

3.11. Taula. Gorptutz Masaren Indizearen sailkapena
GMI
Aholkatutako pisuaren azpitik
Aholkatutako pisua

< 18.5
18.5 < 24.9

Gainpisua

25 < 29.9

I mailako obesitatea

30 < 34.9

II mailako obesitatea

35 < 39.9

III mailako obesitatea

> 40
NHLBI, 1998

GMI: Gorputz Masaren Indizea
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Dena den, Gorputz Masaren Indizearen sailkapenak akatsak ere baditu. Esate
baterako, giharrak oso garatuak dituzten pertsonetan, altuera txikikoetan edota
agureetan balioa gutxietsi edo handietsi dezakeelako. Horregatik indikatzaile hau
erabiltzeaz gain antropometriaren bidez kalkulatutako gorputzeko gantz-portzentajea
kontuan izan dugu. Bestetik hainbat ikerlanek frogatu duten bezala (Moreno B eta
lank., 2006) gantz-masaz gain, hau gorputzean banatzen den erak ere garrantzia
handia

du.

Batez

ere

arrisku

kardiobaskularretan

enborreko

gantz-metaketa

kaltegarriagoa da gorputz-adarretako metaketan baino. Aldiz gantz-portzentajearen
formulak ez du enborreko eta gorputz-adarretako tolesturak bereizten, horregatik
ikerlanean hainbat gunetako tolesturak ere aztertuko ditugu.

3.3.4.2. Tentsio arteriala
Tentsio arteriala odolak arterietatik pasatzerakoan egiten duen presioaren islada
da. Tentsio arteriala bi eratara neur daiteke: era ez-zuzenean larruazalean jartzen den
esfigmomanometro batekin edo arteria barruan kokatzen den kateter batekin
monitorizatua. Azkeneko aukera hau traumatikoa denez, ia beti ez-zuzena erabiltzen
da (Uranga eta lank., 2004). Tentsio arteriala merkurio-milimetrotan (mmHg) neurtzen
da eta bi balio hartzen dira: tentsio sistolikoa eta tentsio diastolikoa. Tentsio sistolikoa
odolak bentrikuluen uzkurketan (sistolea) eragindako presioaren islada da; eta tentsio
diastolikoa berriz, bentrikuluak lasai (diastolea) daudenean odolak eragiten duenaren
islada.
Ikasleen tentsioa neurtzeko American Heart Association-eko gomendioak (Perloff
eta lank., 1994) eta Pan American Hypertension Initiative-k eta National Heart, Lung
and Blood Institute-k 2000. urtean egindako lan-batzar batean adostutako gomendioak
(Pan American Hypertension Initiative, 2003) jarraitu genituen. Tentsio arterialaren
neurketa, modu ez-zuzenean egin zen. Helburua lortzeko, Omron M4-1 ereduko
esfigmomanometro automatiko balidatua erabili zen (British Hypertension Society,
1993, 2003; O' Brien eta lank., 2001, 2002; Association for the Advancement of
Medical Instrumentation. American National Standard, 2003). Besokoak, ikaslearen
besoaren 2/3-ak bildu eta besoaren perimetroaren % 80 izan behar zuen.
Tentsio arteriala neurtzeko, pertsona gutxienez 10 minututan zehar eserita lasai
zegoen, atsedeneko egiazko neurketa lortzeko. Neurketa egiterakoan ikasleak eserita
zeuden, hankak gurutzatu gabe lurzoru gainean jarrita eta hitzik eta mugimendurik egin
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gabe. Besoa bihotzaren parean, erdi flexionatua eta esku-ahurra gora begira eduki
behar zuten. Neurketa guztiak, eskumako besoko arteria brakialean egin ziren.

3.3.4.3. Gaitasun aerobikoa. Astrand-en testa
Gaitasun aerobikoa, oxigeno-kontsumo maximoaren bidez neurtzen da eta
pertsonen metabolismo aerobikoz energia ekoizteko gaitasuna adierazten du.
Oxigeno-kontsumo maximoa, bihotz-birika sistemaren gaitasun aerobikoa edo gaitasun
funtzionala adierazten duen parametrorik zehatzena eta bihotz gastu maximoaren
indikatzaile ez zuzen bat da (ACSM 1991; Rodríguez eta lank., 1992).
Oxigeno-kontsumo maximoa neurtzeko, metodo zuzenak eta ez-zuzenak erabiltzen
dira. Bestetik kasu bakoitzean, hainbat tresna aukera daitezke frogak egiteko orduan.
Ergometroa, ahalegin froga batean, laneko karga fisikoak dosifikatzea baimentzen
duen aparatu edo tresna da. Bertan pertsonak, kuantifikagarria den erresistentzia maila
zehatz baten kontra lan egiten du. Erresistentzia maila zehatza, pisu, malguki,
marruskadura,

indar

elektromagnetikoak

edo

beste

sistema

mekaniko

edo

elektromekanikoen bidez lortzen da. Modu berean ergometroan pertsonak, aldez
aurretik zehaztutako abiadura, mugimendu, aldapa eta erritmoan lan egin dezake.
Azken urteetako aurrerapen teknologikoak ergometro askoren agerpena eragin du
(berrikuste xehatua lortzeko, ikus Dalmonte, 1988; Dalmonte eta lank., 1996). Europan,
gehien erabiltzen den ergometro mota zikloergometroa da. Estatu Batuetan aldiz,
gurpildun tapiza erabiltzen da gehienbat (Martinez Caro, 1990a, 1990b; Franklin eta
lank., 1991; Wasserman, 1994; ACC/AHA, 1997).
Zikloergometroa, eraldatutako bizikleta bat da eta pertsonak bizikleta batean egiten
diren mugimendu normalen simulazioaren ariketa egiten du. Zikloergometroek kostu,
tamaina eta zarata aldetik eragozpen gutxiago dituzte, pertsonen segurtasun-maila
handiagoa da, neurketarako aparatu gutxiago behar dira eta ahaleginaren kuantifikazio
zehatzagoa ematen dute (Fernhall eta lank., 1990).
Gurpildun tapizean egiten diren frogak martxaren keinua imitatzen dute eta beraz
ez du pertsonaren aldetik ikaskuntza berezirik eskatzen, pertsona karga fisiologiko
horretara ohituta baitago. Gurpildun tapizean pertsonak bere bihotz maiztasun
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maximoa edo gaitasun aerobiko maximoa lortzeko aukera handiagoa da. Gainkarga
hemodinamiko txikiagoarekin oxigeno-kontsumo maximoaren balore altuagoak lortzen
dira. Hala ere, gurpildun tapizeak zenbait eragozpen ditu. Hoien artean, kostu
handiagoa, espazioaren mugak eta beste zenbaiten artean zarata eta hainbat
neurketen zailtasunak aipa daitezke. Ahaleginaren kuantifikazioaren zehaztasuna
txikiagoa da, hau ez baitago soilik abiadura eta maldaren menpe, pertsonaren pisuak
ere bertan garrantzia daukalako (Ferris Santes eta lank., 1989; Martinez Caro, 1990b,
1990b; Wasserman, 1994). Bestalde, energiaren gastua tapizarekin izandako edozein
kontaktuagatik alda daiteke, edo eta zangokadaren luzeragatik, grabitatearen
zentruaren

mugimenduengatik

eta

ibiltzetik

korrika

egiterako

aldaketagatik,

kalkulatutako gaitasun funtzionala faltsutuz (Wasserman 1994). Hau dela eta, ikerketa
honetan zikloergometroa aukeratu zen.
Bestalde, oxigeno-kontsumoa neurtzeko froga maximoak eta submaximoak erabili
daitezke. Ikerketa honetan, froga submaximo bat aukeratu zen, osasun arrisku
gutxiago eta laginaren ezaugarriekiko egokitasun maila handiagoa zelako.
Froga submaximoak ondoko kasu hauetan erabiltzen dira: diagnostikatutako
kardiopaten kasuan, balorazio diagnostiko bat behar ez duten eta itxuraz osasuntsuak
diren pertsonen egoera fisikoaren balorazioan (Calderon Soto eta lank., 2000) edo eta
zahartzaroan gertatzen diren efektuak kontuan hartu behar diren kasuetan.
Froga maximoek, osasun-arrisku handiagoak dituzte, pertsonek ahalegin gero eta
handiagoak eskatzen duten lan fisikoak egin behar dituztenez, egoera fisikoak
garrantzi handia du.
Ikasleak ez daude bereziki motibatuta eta froga maximoen kasuan ahalegin
maximoa eskatzen denez, motibazioa eta gogoek garrantzi handia dute. Batez ere
froga mota hauek kirolarien kasuan erabiltzen dira, hauen ezaugarrientzat egokitasun
maila handiagoa baita. Beste alde batetik, froga maximo bat erabilita egiten den
ahalegina maximoa ez bada, maximotasunaren neurketa mailaren zehaztasuna galdu
egiten da. Aipatutakoaz gain, gure kasuan, metodo ekonomikoa izateaz gain, ikasleei
frogak egiteko eskatzen zitzaien denborari zegokionez eta parte hartze altua lortzeko,
erabilitako metodoa erraza eta laburra izan behar zuen.
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Aurretik aipatutako arrazoi ezberdinengatik, ikasleen gaitasun aerobiko maximoa
estimatzeko, zikloergometroa eta froga submaximoa aukeratu ziren. Helburu hau
lortzeko, Astrand-en testa erabili zen (Astrand PO eta lank., 1985). Ikertzaile hauek, 18
eta 30 urte bitarteko gizonezko gazteen batez besteko bihotz maiztasuna 128 pultsazio
minutuko eta emakumezkoena 138 pultsazio minutuko zela behatu zuten oxigenokontsumo maximoaren % 50-ean. Modu berean, oxigeno-kontsumo maximoaren
%

70-ean

aldiz,

gizonezkoen

batez

besteko

bihotz

maiztasuna

154

eta

emakumezkoena 164 pultsazio minutukoa zen. Datu hauetan oinarrituta, oxigenokontsumo maximoa estimatzeko taula bat landu zuten, hala nola, normograma. Gaur
egun, test submaximo eta ez-zuzen honen baligarritasuna probatua dago eta askotan
erabiltzen da (Macsween, 2001; Kang eta lank., 2001; Stevens eta lank., 1996). Froga
egiteko, zikloergometro bat eta pultsometro bat erabili ziren.
Astrand-en

testean,

gaitasun

aerobikoaren

iragarpena,

sexuan,

adinean,

ahalegineko bihotz maiztasunean eta zikloergometroan egindako ahaleginaren
intentsitatean oinarritzen da.
Testaren hasieran, ikasleek zikloergometroan minutuko, 50 birako erritmoan
pedalei eragiten zieten 50 watioko potentzian. Lehenengo bi minututan zehar erritmo
eta potentzia horretan pedalei eragin eta lortutako bihotz maiztasunaren arabera, karga
ezberdinak gehitzen zitzaizkien amaierako taupadak 125-170 taupada minutuko
tartean egon zitezen (mutilen kasuan 100 watio eta 150 watio artean; eta nesken
kasuan aldiz, 75 watio eta 100 watio artean). Amaierako taupadak, bostgarren eta
seigarren minutuen artean izandako batez besteko bihotz maiztasuna kalkulatuz
erregistratzen ziren. Guztira ikasleek sei minututan zehar pedalei eraginez lana egin
behar zuten, minutuko 50 birako erritmoan.
Azkenean, potentzia edo mugitutako karga (watiotan) eta bihotzeko maiztasuna
korrelazionatzen ziren, Astrand-en Normogramaren bitartez (V. Eranskina). Beti ere,
ikaslea neska edo mutila zen kontuan izan behar zen. Metodo hau erabiliz, beti ere
zeharkako eran, norbanakoaren gaitasun aerobiko maximoa edo pertsonaren oxigenokontsumo maximoa kalkula daiteke (Astrand PO eta lank., 1985).
Emaitzak oxigeno-kontsumo maximo absolutuan (l/min) lortzen ziren. Ondoren,
ikaslearen pisuarekin zatituz oxigeno-kontsumo maximo erlatiboa lortzen zen
(ml/Kg/min). Bestetik, ikaslearen gihar pisuaren araberako oxigeno-kontsumo maximoa
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kalkulatzeko, oxigeno-kontsumo maximo absolutua, gihar pisuaren balorearekin zatituz
lortzen zen (ml/Kgmusk/min).
Hala ere, bihotz maiztasun maximoa adinarekin murriztuz doa eta lortutako
emaitzak gazteen datuetan oinarritutakoak zirela kontuan hartuz, adinaren araberako
zuzenketa-faktore

bat

ezarri

zen

normograman

lortutako

oxigeno-kontsumo

maximoaren zenbakiarekin biderkatzeko. 18 urtekoekin erabilitako zuzentze-faktorea
1.07 da, 19 urtekoekin erabilitako zuzentze-faktorea 1.06 da, 20 urtekoekin erabilitako
zuzentze-faktorea 1.05 da, 21 urtekoekin erabilitako zuzentze-faktorea 1.04 da, 22
urtekoekin erabilitako zuzentze-faktorea 1.03 da, 23 urtekoekin erabilitako zuzentzefaktorea 1.02 da, 24 urtekoekin erabilitako zuzentze-faktorea 1.01 da eta 25 urtekoekin
erabilitako zuzentze-faktorea 1 da.
Astrand eta Ryhming-ek oxigeno-kontsumo maximoaren estimazioa egiteko erabili
zuten normograman oinarrituta, ikerketa ugari egin ziren. Egindako hainbat ikerketetan
lortutako emaitzak kontuan izanda, adin talde ezberdinentzat egokiak ziren gaitasun
aerobikoaren erreferentziazko baloreen sailkapen bat proposatu zen (Astrand I, 1960).
Modu honetan, erreferentziazko balore horiek, beste ikerketa askotan lortutako
gizabanakoen egoera fisiko aerobikoa ezagutzeko baliagarriak dira (3.12. eta 3.13.
Taulak).
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3.12. Taula. Nesken oxigeno-kontsumo maximoaren erreferentziazko baloreak
(oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboa)
Neskak
Adina
(urte)
20-29

30-39

40-49

50-59

VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)

Oso
baxua

Baxua

Onargarria

Ona

Oso ona

≤ 1.69

1.70-1.99

2.00-2.49

2.50-2.79

≥ 2.80

≤ 28

29-34

35-43

44-48

≥ 49

≤ 1.59

1.60-1.89

1.90-2.39

1.40-2.69

≥ 2.70

≤ 27

28-33

34-41

42-47

≥ 48

≤ 1.49

1.50-1.79

1.80-2.29

2.30-2.59

≥ 2.60

≤ 25

26-31

32-40

41-45

≥ 46

≤ 1.29

1.30-1.59

1.60-2.09

2.10-2.39

≥ 2.40

≤ 21

22-28

29-36

37-41

≥ 42

Astrand I, 1960

3.13. Taula. Mutilen oxigeno-kontsumo maximoaren erreferentziazko baloreak
(oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboa)
Mutilak
Adina
(urte)
20-29

30-39

40-49

50-59

VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)

Oso
baxua

Baxua

Onargarria

Ona

Oso ona

≤ 2.79

2.80-3.09

3.10-3.69

3.70-3.99

≥ 4.00

≤ 38

39-43

44-51

52-56

≥ 57

≤ 2.49

2.50-2.79

2.80-3.39

3.40-3.69

≥ 3.70

≤ 34

35-39

40-47

48-51

≥ 52

≤ 2.19

2.20-2.49

2.50-3.09

3.10-3.39

≥ 3.40

≤ 30

31-35

36-43

44-47

≥ 48

≤ 1.89

1.90-2.19

2.20-2.79

2.80-3.09

≥ 3.10

≤ 25

26-31

32-39

40-43

≥ 44

Astrand I, 1960
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3.3.5. Ikasketak
Ikasketei dagokienez, titulazio mota edo arloa (Gizarte arloa, Osasun arloa eta
Zientzia arloa) eta etekin akademikoa aztertu genituen. Etekin akademikoa aztertzeko,
ondoko aldagaiak kontuan hartu genituen:
- Unibertsitateko sarrera-nota: ikasleek unibertsitateko ikasketak hasteko
beharrezkoa zuten aurreko emaitza akademikoa (batxilergo eta selektibitatea egin
osteko batez besteko nota).
- Unibertsitateko ikasturteko etekin akademikoa: horretarako ikasleei ariketa
fisiko eta bizi-ohituren galdeketa egiten zitzaienean, aurreko ikasturtean lortutako
ikasgai bakoitzaren emaitza akademikoari buruz galdetu zitzaien. Ikasturteko batez
besteko etekin akademikoa lortzeko, gainditutako ikasgai bakoitza puntuazio taula
baten araberako balioarekin biderkatu (ohorezko matrikula 4, bikain 3, oso ongi 2 eta
nahiko 1) eta ondoren emaitza guztiak batu ziren. Lortutako emaitza, ikasturte horretan
matrikulatutako ikasgai kopuruaz zatitu zen. Bukaeran lortutako emaitzari zegokion
kalifikazioa ezartzeko, hurrengo irizpidea kontuan izan genuen: <1.5 nahiko; 1.5-2.5
oso ongi eta >2.5 bikain. Azken hau, datuen azterketarako kontuan izan genuen
ikasturteko etekin akademikoa izan zen.
Bestalde, ikasketek ariketa fisiko ohituretan eta egoera fisikoan zuten eragina
aztertzeko, batetik titulazio guztiek eragin berdina zuten edo ez eta bestetik kalifikazio
hobeak zituztenen artean ezberdintasunak zeuden edo ez aztertu genuen.
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3.4. ESTATISTIKA ANALISIA
Behin informazio guztia bildu ondoren estatistika analisirako SPSS 14.0 programa
informatikoa erabili zen. Horretarako lehenik aldagaien deskripzioa egin zen. Aldagai
kuantitatiboen

kasuan

batez

bestekoa,

maximoa,

minimoa

eta

desbiderazio

estandarraren bidez adierazi zen eta aldagai kualitatiboetan portzentajeen bidez.
Talde biren arteko ezberdintasunak aztertzeko bariantza berdinak zituztenean:
Student-t testa erabili zen. Talde bi baino gehiagoren artean ezberdintasunak
aztertzeko ANOVA testa erabili zen, eta post-hoc testen artean, Sheffé-ren testa
aukeratu zen. Aldagai ez parametrikoetan aldiz, χ2-ren testa erabili zen. Eta azkenik,
aldagai biren arteko erlazioak aztertzeko Pearson-en korrelazio-koefizientea (R) erabili
zen. Desberdintasun adierazgarriak p<0.05 baino txikiagoak zirenean onartu ziren.
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4. EMAITZAK ETA EZTABAIDA
Emaitzen aurkezpenean ondorengo gidoia jarraituko dugu, lehenengo atal batean,
unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak bizitzan zehar aurkituko ditugu. Honela
lehenik unibertsitateko eta ondoren batxilergoko ariketa fisiko ohiturak aztertuko dira.
Ikasleen ariketa fisiko ohiturak unibertsitateko ikasketetan zehar bigarren puntu
batean aztertuko ditugu. Hasteko, aztertutako ikasturte ezberdinen arteko datuen
konparazioa egingo da. Ondoren, ikasleen ariketa fisiko ohiturak, ikasketa-mota eta
emaitzekin, hala nola, garai hontako bizi-ohiturekin erlazionatuko dira. Bestetik eta
puntu honetan ere, ikasleen ikasketa garai eta ikasturte ezberdinetan zehar ariketa
fisiko azturetan gertatutako aldaketak aurkituko dira. Azkenik atal honen bukaeran,
unibertsitatean ariketa fisikoa egiten ez zuten ikasleen arrazoiak ere aztertuko dira.
Hirugarren atal batean, aztertutako ikasleen egoera fisikoa aztertuko da eta bertan
ikasleen datu antropometrikoak, gaitasun aerobikoa eta tentsio arterialaren baloreak
azalduko dira.
Ikasleen ariketa fisiko ohituren eta osasun parametroen arteko erlazioa laugarren
atalean aztertuko da. Modu honetan, ikasleen bai unibertsitateko bai batxilergoko
ariketa fisiko ohiturek aztertutako osasun parametroetan duten eragina azalduko da.
Bestetik, aipatutako hainbat parametroen artean egindako korrelazioen emaitzak
aurkeztuko dira.
Bostgarren atalean, aztertutako ikasleen egoera fisikoa unibertsitateko ikasketetan
zehar aztertuko da. Honela, egoera fisikoa ikasleen bizi-ohiturekin, ikasketa-mota eta
ikasketa emaitzekin ere erlazionatuko da. Bestetik eta lehenengo atalean egin zen
moduan, aztertutako ikasturte ezberdinen arteko datuen konparazioa ere egingo da.
Emaitzak aurkezten ditugun heinean beste ikerketetan topatutako ondorioekin
alderatuz datuen ezatabaida egingo dugu eta bukatzeko emaitzen azterketa orokorra.
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4.1. UNIBERTSITATEKO IKASLEEN ARIKETA FISIKO OHITURAK
Ikerketan parte hartu zuten unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak modu
orokorrean ulertu eta aztertu ahal izateko, lehenengo unibertsitateko ariketa fisiko
ohiturak eta ondoren batxilergoko ariketa fisiko ohiturak aztertu genituen. Modu
berean, batxilergoko ariketa fisiko ohiturak unibertsitateko ohitura eta joerekin ere
erlazionatu genituen. Honela, ikasleek beren bizitzako aldi honetan zehar izandako
ariketa fisiko ohiturak eta joerak aztertu ahal izan genituen.

4.1.1. Unibertsitateko ariketa fisiko ohiturak
Ikerketan parte hartu zuten unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak
baloratzeko, aurretik aipatzen genuen moduan, ikasleen ariketa fisiko azturez gain
(sedentarioak, moderatuak edo aktiboak), egindako ariketa fisikoaren mota (bakarka
edo taldeka), modalitatea (federatuta edo federatu gabe) eta aurreko biak batera (mota
eta modalitatea) aztertu genituen. Modu berean, Unibertsitateko Kiroldegiaren
erabilpena aztertu genuen.
Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldagaien datuak 4.1. eta 4.2.
Tauletan aurkezten dira. Lehenengo zutabeetan ikasle guztien datuak eta ondorengo
bi zutabeetan sexuka banatuta neska eta mutilen datuak azaltzen dira.
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4.1. Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldagaiak sexuka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Guztiak

Neskak

Mutilak

% 45
% 26
% 29

% 53.5
% 25.5
% 21

% 23
% 27.4
% 49.6

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: 39.64 **
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 76.1
% 23.9

% 87.1
% 12.9

% 58
% 42

χ2: 23.33 ***
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 22.3

% 17.3

Ez federatuak

% 77.7

% 82.7

% 29.9
% 70.1
2

χ : 16.84 ***
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 8.2

% 4.3

% 11.5

Aktiboak

% 91.8

% 95.7

% 88.5

Moderatuak

% 58.5

% 65.5

% 45.9

Aktiboak

% 41.5

% 34.5

% 54.1

χ2: 36.86 ***

χ2: 26.68 ***

χ2: 9.38 **

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 4.7

% 4.5

% 4.6

Ez federatuak

% 71.4

% 82.7

% 50.6

Federatuak

% 16.4

% 12.8

% 25.3

Ez federatuak

% 7.5

%0

% 19.5

χ2: 90.79 ***

χ2: 38.38 ***
χ2: 92.47 ***
χ2: 19.68 ***

** (p<0.01), *** (p<0.001)
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Ikerketan parte hartu zuten ikasle sedentarioen portzentajea % 45, ikasle
moderatuena % 26 eta aktiboena % 29 izan zen. Datu hauek sexuka aztertzerakoan
neskek mutilek baino ariketa fisiko gutxiago egiten zutela esaten zuten (p<0.01).
Nesken sedentarismo maila altuagoa hainbat ikerketetan argitaratu da (Abadía, 1995;
Torre, 1995; Gutierrez eta lank., 1995; Paris, 1996; Parera eta lank., 1998; Quesada
eta lank., 1998; Mendoza, 2000; Palou eta lank., 2000; Ruiz F eta lank., 2002a, 2002b;
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004; Hellín, 2003; European Opinion Research
Group, 2003; Haase eta lank., 2004; García F eta lank., 2006; Serra Majem eta lank.,
2006; Otero, 2004; Pavón eta lank., 2003a, 2004, 2006a; MTAS, 2006; Castillo, 2006;
MSC, 2007). Izan ere, azalpen multifaktoriala duen arazoa izanda, egoera soziokulturalari esker eta jarduera fisikoaren izaera sozialari esker, gizartean mantendu den
patroia dela baiezta dezakegu. Bestetik, ekintza lehiakorrek oraindik, aisialdian eta
sustapenean oinarritutako ekintzek baino arrakasta handiagoa dute (Paris, 1996) eta
horietan oraindik ere mutilak nagusi dira (Corcuera eta lank., 1992; Gili-Planas eta
lank., 1994; Busser eta lank., 1996; Gutierrez eta lank., 1999; Lee AM eta lank., 1999;
Hicks eta lank., 2001; Hellín, 2003; López, 2003; Pavón eta lank., 2003b, 2004;
Moreno JA eta lank., 2005, 2006). Honetaz gain, ingurune sozio-kulturalaren eraginez
aisialdian gehienetan mutilek ariketa fisikoarekin lotutako ekintzak aukeratzen dituzten
bitartean neskek, gizarte-ekintza eta zaletasun pertsonalekin zerikusia duten
ekintzengatik lehentasuna adierazten dutela argitaratu da (Márquez eta lank., 1990;
Sanz eta lank., 2003).
Hala ere, generoen artean dagoen ariketa fisiko mailaren diferentziaren
erantzunean faktore askok parte hartzen dute eta bertan garapenarekin (trebetasunen
garapena, gorputz osaeraren aldaketak helduaroan), ingurunearekin eta alderdi
sozialarekin (gizarteratzea) zerikusia duten faktoreak barnebiltzen dira (Kohl eta lank.,
1998). Azken hau, bai guraso eta irakasleek konturatu gabe mutilak ariketa fisikoarekin
zerikusia duten ekintza gehiago egitera animatzen duten joera baten ondorio izan
daiteke. Zoritxarrez, ariketa fisikoa denbora-pasa maskulinoa dela heldu askoren
psikean barneratuta dagoen ideia da.
Bestetik neskek, batez ere nerabezaroan zehar, ariketa fisikoa ez egiteko oztopo
gehiago adierazten dituzte (batez ere gorputz eta alderdi sozialarekin erlazionatutako
arazoak) adin bereko mutilen aldean (Tappe eta lank., 1989; Stucky-Ropp eta lank.,
1993; Trost eta lank., 1996; Sallis eta lank., 2000; Neumark-Sztainer eta lank., 2003;
Zabinski eta lank., 2003; O´Dea, 2003). Honela, ariketa fisikoa sustatzeko proposatzen
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diren programek arazo hauek kontuan hartu behar dituzte eta generoen arteko
diferentziak aztertuz irtenbideak proposatzean arrakasta lortu ahal izango da.
Espainiako beste unibertsitate batzuetan ikasleekin egindako zenbait ikerketetan
sedentarismo tasa ezberdinak argitaratu dira. Honela, Murtziako Unibertsitateko
ikasleekin egindako ariketa fisiko ohiturak ezagutzeko ikerketa batean, zozketaz
aukeratutako 1512 ikaslek parte hartu zuten. Hauetatik % 38.4 mutilak eta % 61.6
neskak izan ziren eta ikasle hauen batez besteko adina 21.9 urte. Datuak inkesten
bidez lortu ziren eta ikasle hauen sedentarismo tasa % 47.3 izan zen (Pavón, 2006a).
Honela, ikasle hauen sedentarismo tasa gure datuen oso antzekoa izan zen.
Ondoren azalduko dugun moduan, unibertsitateko ikasleekin egindako beste
hainbat ikerketek aldiz, sedentarismo maila baxuagoak (García F, 1990; Froján eta
lank., 1997; Sánchez A eta lank., 1998; Gutierrez eta lank., 1999; Palou eta lank.,
2000) eta altuagoak (Segura eta lank., 1999) argitaratu dituzte.
Sedentarismo tasa baxuagoak argitaratu dituzten lanen artean, Almeria, Murtzia
eta Valentziako Unibertsitateetako ikasleen ariketa fisiko ohiturak ezagutzeko ikerketa
bat da aipagarri. Guztira ikerketa honetan 21 urteko batez besteko adineko 801 ikaslek
parte hartu zuten eta hauetatik % 49.8 mutilak eta % 50.2 neskak izan ziren. Ikasle
hauek guztiak beren borondatez parte hartu zuten eta egindako inkestaren arabera
ikasleen % 27.8 sedentarioak ziren (Gutierrez eta lank., 1999). Unibertsitateko
ikasleekin egindako beste ikerketa batean, aztertutako ikasleen % 35.4 ez zuen ariketa
fisikorik egiten (Sánchez A eta lank., 1998)
1998-1999 urteetan zehar Balear irletako unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko
ohiturak ezagutzeko ikerketan guztira 861 ikaslek parte hartu zuten. Hauetatik % 42.1
mutilak eta % 57.9 neskak izan ziren eta ikasle hauen batez besteko adina 19.7 urte.
Ikasle hauei inkesta baten bidez beren ariketa fisko ohiturei buruz galdetu zitzaien eta
lortutako emaitzen arabera ikasle hauen sedentarismo maila % 38 izan zen (Palou eta
lank., 2000).
Madrilgo Unibertsitate Autonomoko ikasleekin egindako beste ikerketa batean,
ikasleen % 38.8-ak ez zuen ariketa fisikorik egiten (Froján eta lank., 1997). Ildo berean,
García Ferrandok 1990. urtean unibertsitateko gazteei buruzko ikerketa batean,
ikasleen % 39-ak ariketa fisikorik egiten ez zuela argitaratu zuen.
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Lan hauek guztiak ez dira zuzenki konparagarriak gure datuekin lagin bakoitzean
zegoen neska eta mutil kopurua ezberdina delako eta sedentarioa zer den definitzeko
parametro ezberdinak erabili direlako. Hala ere, kezkagarria iruditzen zaigu gure
lagineko ia erdia sedentarioa izatea. Batez ere, sedentarismoak osasunean sortzen
dituen arazo larriak kontuan hartuz (Warburton eta lank., 2006). Hauen artean:
• Obesitatearekin erlazionatutako gaitzak (Donahue eta lank., 1988; Fortmann eta
lank., 1988; Rosenbaum eta lank., 1988; Serdula eta lank., 1993; Gortmaker eta lank.,
1996; CDC, 1996; Dietz, 1998; OME, 1998; Andersen RE eta lank., 1998; Daniels eta
lank., 1999; Goran eta lank., 2001; Tounian eta lank. 2001; Engeland eta lank., 2003;
Juntunen eta lank., 2003; Sowers, 2003; OME, 2003a; De Bécquer eta lank., 2004; Hu
eta lank., 2004a; Soringuer eta lank., 2004; Janssen eta lank., 2005a; Casajús eta
lank., 2006; Moreno JA eta lank., 2006),
• Arazo kardiobaskularrak (Jennings eta lank., 1986; Wilson P eta lank., 1986;
Powell eta lank., 1987; Ekelund L eta lank., 1988; Tell eta lank., 1988; Rabkin eta lank.,
1997; ACSM, 1999; Boreham eta lank., 2001a, 2001b, 2002; Andersen LB eta lank.,
2003, 2006; Carnethon eta lank., 2003; Watson eta lank., 2003; Wedderkopp eta lank.,
2003; Krousel-Wood eta lank., 2004; Moyna eta lank., 2004; Eisenmann eta lank.,
2005; Casajús eta lank., 2006),
• Hipertentsioa (Paffenbarger eta lank., 1983, 1991; Blair, 1984; Fortmann eta lank.,
1988; Trypton, 1993; Ewart eta lank., 1998; Okura eta lank., 2003; Wedderkopp eta
lank., 2003; Watson eta lank., 2003; Fleischman eta lank., 2004; Krousel-Wood eta
lank., 2004),
• Hiperlipemiak (Thompson eta lank., 1980; Enger eta lank., 1980; Haskell, 1984;
Goldberg eta lank., 1987; Tolfrey eta lank., 2000; Chen eta lank., 2004),
• Diabetesa (Lynch eta lank., 1996; American Diabetes Association, 2000;
Wedderkopp eta lank., 2003; Christ-Roberts eta lank., 2004; Hu eta lank., 2004b;
Williamson eta lank., 2004; Calderón eta lank., 2005),
• Minbizi batzuk (Brownsosn eta lank., 1991; Lee I eta lank., 1991; Giovanucci eta
lank., 1995, 1998; Oliveira eta lank., 1997; Ortega E eta lank., 1997; CDC, 2003;
Mahabir eta lank., 2004; Warburton eta lank., 2006),
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• Aldaketa hormonalak (Loucks eta lank., 2005),
• Hezur-giltzadura arazoak (Dalen eta lank., 1974; Santora, 1987; Birge eta lank.,
1989; Del Rio Barquero eta lank., 2001; Alonso Martinez eta lank., 2003, Nawroth eta
lank., 2003; Valdimarsson eta lank., 2006; Warburton eta lank., 2001a, 2001b, 2006),
• Arnas-sistemako gaitzak (Ram eta lank., 2000; Welsh eta lank., 2005),
• Arazo psikologikoak (Folkins eta lank., 1981; Stephens, 1988; Dishman, 1985;
Caspersen eta lank., 1985; Shephard RJ, 1986, 1997b; Larson eta lank., 1987; Steptoe
eta lank., 1996; ACSM, 1999; Paluska eta lank., 2000; Dunn eta lank., 2001;
Barriopedro eta lank., 2001; Moya-Albiol eta lank., 2001; Hulya, 2003; Sibley eta lank.,
2003) dira aipagarri.
García Ferrandoren lanen berrikuspena egin ostean, azkeneko 25 urteetan zehar
Espainiako populazioan jarduera fisikoaren igoera nabariki jarraia izan bada ere, azken
urteetan joera egonkortu egin da. Hala ere, ariketa fisikoa egin gabe jarraitzen duen
populazioa gehiengoa da (García F, 2001; García F eta lank., 2006). Gure lagineko
adinari dagokionez, 1998-2000 urteetan zehar Espainiako gazteen bizi-ohiturak
aztertzeko egin zen EnKid ikerketan, zozketaz aukeratutako populazio talde honen
ariketa fisiko ohiturei buruzko galdeketan, 18-24 urte bitarteko mutilen sedentarismoa
% 33.3 eta neskena % 57.5 zen (Serra Majem eta lank., 2006). Bestetik, 2000. urteko
Espaniako populazioaren ariketa fisiko ohituren inkestan 18-24 urte bitarteko gazteen
sedentarismo tasa % 48 izan zen (García F, 2001; CIS, 1997).
1993. urtean Nerbioiko ezkerraldeko biztanleen ariketa fisiko ohiturak aztertu ziren
eta bertan, 20-24 urte bitarteko gazteen sedentarismoa % 57 izan zen (Ispizua, 1993).
Era berean, 2002. urtean Euskal Autonomi Erkidegoan 16-24 urte bitarteko gazteen
sedentarismo maila % 44.7 izan zen. Datu hauek sexuka aztertzean, nesken eta
mutilen sedentarismo tasa, % 53.8 eta % 36.1 izan zen hurrenez hurren (Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004). Populazio orokorreko gazteen datu hauek, gure
datuek baino sedentarismo tasa altuagoak aurkitu dituzte.
Gure ikerketan aurkitutako sedentarismo maila baxuagoa da bai ikasle guztien, bai
neska eta mutilen kasuan, aurretik aipatu ditugun ikerketetako datuen aldean. Modu
honetan, hainbat ikerketek frogatu duten eran, maila kultural handiagoa duten gazteek
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ariketa fisiko gehiago egiten dutela baiezta dezakegu (Sánchez-Barrera eta lank.,
1995; García F, 2001; García F eta lank., 2006; Hellín, 2003). Beste ikerketa batzuk
ere, unibertsitateko ikasleek kirol-jarduera fisikoetan interes gehiago eta horiek
populazio orokorra baino gehiago praktikatzen dituztela argi utzi dute (García F, 1990;
Ruiz F eta lank., 2001a; Pavón eta lank., 2006a, 2006c).
Europan gazteekin eta populazio orokorrarekin egin diren ikerketetan aldakortasun
maila handia aurki daiteke herrialde ezberdinetan zehar. Ljubljana-n, Eslobeniako
hiriburuan, 15-19 urte bitarteko gazteen % 50-ak ariketa fisikoa maiz egiten zuen (Sila,
1998). Hala ere, populazio orokorrean aldakortasun maila handia medio dela, hiru kirol
kulturari buruz hitz egin daiteke (García F eta lank., 2006): alde batetik herrialde
eskandinabiarrak non sedentarioak gutxiengoa diren (sedentarismo maila Suedian %
30 eta Finlandian % 21) eta bestetik kontrako muturrean herrialde mediterraniarrak
(sedentarismo maila Espainian % 62 eta Italian % 82) non sedentarioak gehiengoa
diren. Hirugarren kirol kultura bien tartean kokatuko litzateke eta bertan, Europa
erdialdeko herrialdeak (sedentarismo maila Holandan % 43) eta Erresuma Batua
(sedentarismo maila % 54) egongo lirateke. Aipatutako hirugarren kirol kultura
honetan, bi populazio talde finko aurkitu daitezke, alde batetik ariketa fisikoa
erregularki egiten dutenak eta bestetik sedentarioak eta ariketa fisikoa noizbehinka
egiten dutenak (COMPASS, 2000).
European Opinion Research Group-ek, 2002. urtean egindako ikerketan, Europako
herrialde ezberdinetako populazioaren ariketa fisiko ohiturak aztertu zituen (European
Opinion Research Group, 2003). Ikerketan IPAQ galdeketa erabili zen eta honen bidez,
galdeketa aurreko 7 egunetan zehar egindako ariketa fisikoaren maiztasuna, iraupena
eta intentsitatea neurtu ziren aisialdian eta lanean. Ariketa fisikoaren prebalentzia,
adina eta sexuaren arabera banatu zen eta lortutako datuekin, herrialde ezberdinetako
ariketa fisiko ohituren konparaketa kulturala egin zen. Ikerketa honetan lortutako datu
orokorrek adierazten zuten moduan, sedentarismoa azken urteetan handitu egin da.
Aztertutako

Europako

herrialdeetan, populazioaren % 57.4-ak eta % 40.8-ak

azkeneko 7 egunetan ariketa fisiko kementsua (ahalegin fisiko gogorra eta arnas
hartzea normala baino askoz sakonagoa beharrezkoa denean) edo moderatua
(ahalegin fisiko moderatua eta arnas hartzea normala baino sakonagoa beharrezkoa
denean) egin ez izana adierazi zuen hurrenez hurren. Europako herrialde bakoitzaren
ariketa fisiko ohiturak aztertzean, ariketa fisiko kementsuaren ezaren prebalentzia
altuenak Espainia (% 71.7), Italia (% 63.9) eta Belgikan (% 61.4) argitaratu ziren.
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Holanda (% 43.3), Alemania (% 45.2) eta Luxemburgon aldiz, ariketa fisiko
kementsuaren ezaren prebalentzia baxuenak. Bestetik, ariketa fisiko moderatuaren
ezaren prebalentziarik altuenak Frantzia (% 52.8), Espainia (% 51.3) eta Italian (% 50)
argitaratu ziren. Holanda (% 7.5), Portugal (% 26.2) eta Alemanian (% 28.6) aldiz,
ariketa fisiko moderatuaren ezaren prebalentzia baxuenak.
Kontinente ezberdinetan egindako ikerketa batean, Hasse eta bere lankideek, 23
herrialde ezberdinetako unibertsitateko ikasleek aisialdian egiten zuten ariketa fisikoa
aztertu zuten eta ACSM-ak 1990. urtean egindako gomendioetan oinarritu ziren ariketa
fisiko mailak betetzen ziren edo ez aztertzeko. Aipatutako gomendio honen arabera,
astean hirutan ariketa fisikoa egiten zuten ikasleek gomendatutako maila betetzen
zutela adierazi zuten. Lortu zituzten emaitzen arabera, herrialde askotan, ikasleen
ariketa fisiko maila gomendioen azpitik zegoen. Bestetik, aztertutako herrialdeak
ezaugarri

sozio-kultural

eta

ekonomikoen

arabera

sailkatu

zituzten.

Honela,

sedentarismo maila baxuenak Ipar eta Mendebaldeko Europan eta Estatu Batuetan,
ondoren Europa Ekialde eta Erdialdean, Mediterraneoan eta Asia Pazifikoan aurkitu
ziren. Sedentarismo maila altuenak aldiz, garapen bidean zeuden herrialdeetan (Haase
eta lank., 2004).
Madrilgo Unibertsitate Autonomoan egindako ikerketa batean, ikasleen % 20.5-ak
ariketa fisikoa modu moderatuan egiten zuen (Froján eta lank., 1997). Gure kasuan
aldiz talde honetan % 26-a sartuko genuke. Datu hauek Espainiako populazioaren datu
orokorren aldean, non populazioaren %32-38-ak ariketa fisiko moderatua egiten zuen,
baxuagoak dira (Segura eta lank., 1999; García F, 2001; García F eta lank., 2006).
Honen azalpena, adin tarte honetan gazteek gehienetan ariketa fisikoa modu aktiboan
eta helduek aldiz, ariketa fisikoa modu moderatuan egiten dutela izan daiteke (García
F eta lank., 2006).
Balear irletako unibertsitateko ikasleekin egindako ikerketan, ikasle moderatuak
% 25.8 eta ikasle aktiboak aldiz, % 35.9 izan ziren (Palou eta lank., 2000). Gure
ikerketan, ikasle moderatuen portzentajea berdina eta ikasle aktiboena baxuagoa izan
zen.
EnKid ikerketan argitaratutako datuen arabera, Espainiako 18-24 urte bitarteko
mutilen sedentarismo maila % 33.3 eta neskena % 58.3 izan zen. Sexuka, mutil
moderatuak % 24.2 eta aktiboak % 42.4 ziren. Neskak aldiz, % 21.4 moderatuak eta
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% 20.3 aktiboak ziren (Serra Majem eta lank., 2006). Gure ikerketan aztertutako
unibertsitateko ikasleen ariketa fisikoaren datuen arabera, sedentarismo maila
baxuagoa izan zen bai neska zein mutilen kasuan. Ikasle moderatu eta aktiboen
portzentajeak aldiz, bai neska zein mutilen kasuan, altuagoak izan ziren EnKid
ikerketako datuen aldean. Azaldutako datuen arabera, gure ikerketa, maila kultural
altuagoa duten gazteek ariketa fisiko gehiago egiten dutela baieztatzen duten zenbait
ikerketekin bat dator (Sánchez-Barrera eta lank., 1995; García F, 2001; García F eta
lank., 2006; Hellín, 2003). Hala ere, datu positibo hauek ez lukete ahaztu erazi behar
gure unibertsitateko ikasleen sedentarismo maila Europa erdi eta iparraldeko herri
gehienena baino altuagoa dela.
Ikerketan parte hartu eta ariketa fisikoa egiten zuten ikasleen ariketa fisiko mota
aztertzerakoan, gehiengoak bakarka edo bere kabuz (% 76.1) egiten zuen.
Unibertsitate garaiko jarduera edo ariketa fisikoen izaera nagusiki indibiduala beste
egile batzuk ere argitaratu dute (Parera eta lank., 1998; Rice 1998; Hellín, 2003; Pavón
2006a). Datuak sexuka aztertzerakoan, neskek mutilen aldean, ariketa fisikoa bakarka
egiteko joera handiagoa zuten (p<0.001). Espainian Murtziako populazioaren ariketa
fisiko ohiturak aztertzean (Hellín, 2003; Moreno JA eta lank., 2006b), hala nola,
Leoneko Unibertsitateko Gorputz Hezkuntza ikasleen ariketa fisiko ohiturak (López,
2003) eta Huelvako Unibertsitateko nesken ariketa fisiko ohiturak aztertzean (Castillo,
2006) joera berdinak argitaratu ziren. Bestetik, Espainiako emakumezkoen ariketa
fisiko ohiturak eta jarrerak aztertzeko ikerkuntzako datuek ere, gure ikerketako joera
hau baieztatzen zuten (MTAS, 2006).
Ikasleek ariketa fisikoa egiterakoan aukeratzen zuten ariketa fisiko modalitatearen
datu orokorrak aztertzean, ikasle gehienek ariketa fisikoa federatu gabe egiten zuten
(p<0.001) eta soilik gutxi batzuk federazioen lizentzien jabe ziren (% 22.3). Datu hauek
sexuka aztertzean, neska (p<0.001) eta mutil (p<0.01) gehienek ariketa fisikoa
federatu gabe egiten zutela ere behatu genuen. Gure ikerketan lortutako emaitza
hauek, beste autore batzuk bai Espainiako populazio heldua (Canellas eta lank., 1995;
CIS, 1997, 1999, 2000; Hellín, 2003; García F, 2001; García F eta lank., 2006), bai
unibertsitateko ikasleak aztertzean (Abadía, 1995; Reyes eta lank., 1999; Gutierrez eta
lank., 1999; Pavón, 2001; Pavón eta lank., 2006a) lortutako emaitzen antzekoak izan
ziren. Hala ere eta espero genuen moduan, ikasle federatuen balore hauek GorputzHezkuntza lizentziaturako ikasleekin egindako beste ikerketa batzuetan adierazitako
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baloreak baino baxuagoak izan ziren (Gil P eta lank., 2000; Moreno JA eta lank., 1996;
Serón eta lank., 1994).
García Ferrandok klub edo kirol-erakunde baten partaide diren pertsonen aldean,
populazio orokorrean ariketa fisikoa egiten duten pertsonen proportzioa handiagoa
dela baieztatzen du (García F 2001; García F eta lank., 2006). Espainiak
asoziazionismo maila baxua du. Izan ere, ariketa fisikoa egiten duen jendearen eta
lizentzia federatiboen kantitateen artean oso erlazio txikia aurkitu da. Era formalean
antolatutako ariketa fisikoak ez du erlazio proportzional zuzena mantentzen kirol hori
egiten duen populazioaren praktikarekin. Beraz, ariketa fisikoa bere kabuz egiten duen
populazioa gehiengoa da.
UPV/EHU-ko ikasleen federazioetako lizentzien jabeen portzentajea Espainiako
populazio orokorrekoa (% 17.7) baino altuagoa izan zen 15-24 urte bitartean (García F
eta lank., 2006) eta honen arrazoia EAE-n dagoen kirol-erakunde edo kluben
partaidetza kulturan egon daiteke. 2005. urtean EAE-ko populazioaren % 30.2 kirolerakunde edo klub baten partaide zen, Espainiako batez bestekoa % 26.1 zen
bitartean (García F eta lank., 2006). Modu berean, datu hauek sexuka aztertzean, mutil
federatuen portzentajea neskena baino handiagoa zela aurkitu genuen (p<0.001),
Espanian populazio orokorrean (García F, 2001; García F eta lank., 2006) eta
unibertsitateko ikasleekin egindako beste ikerketa batzuen datuak konfirmatuz (Paris,
1996; Pavón, 2004).
Bestetik, ariketa fisiko modalitatea ikasleek egiten zuten ariketa fisikoaren arabera
aztertzean, ikasle federatuek ariketa fisikoa modu aktiboan egiten zutela behatu
genuen (p<0.001). Hau bat dator Espainian, 2005. urteko populazio orokorraren ariketa
fisiko ohiturak aztertzean argitaratutako datuekin. Izan ere, 15-24 urte bitarteko gazte
federatuek ariketa fisikoa modu aktiboan egiten zuten (García F eta lank., 2006).
Datuak sexuka aztertzean, neska federatu gehienek ariketa fisikoa modu aktiboan
eta federatu gabeek aldiz, modu moderatuan egiten zuten (p<0.001). Mutil gehienek
aldiz, bai federatu zein federatu gabeek ariketa fisikoa modu aktiboan egiten zuten
(p<0.01). Espainiarren 2005. urteko ariketa fisiko ohiturei buruzko inkestan (García F
eta lank., 2006), Europan Compass (COMPASS, 2000) deituriko proiektu baten
proposamenaren ildoan, ariketa fisikoa egiten zuten biztanleak proposamen horretan
azaltzen ziren ariketa fisiko mailen arabera sailkatu ziren. Aipaturiko Compass
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proiektuan, Europar Kontseiluak eta Estatuetako kirol erakundeek (gure kasuan KirolKontseilu Gorena) ariketa fisikoari buruzko datuak era sistematizatuan jaso eta aztertu
zituzten, Europako Estatu ezberdinen arteko datuen konparaketak modu egokian egin
ahal izateko helburuarekin (Gratton, 1999). Aipatutako kategoria hoiek gure ikerketako
datuak konparatzeko erabili ditugu. Izan ere, ikasleen ariketa fisiko modalitatea egiten
zuten ariketa fisikoaren arabera aztertzean parametro berdinak kontuan hartu
baikenituen. Honela, Espainiako populazioaren ariketa fisiko ohituren datuak
aztertzean, mutilek modalitate federatuan ariketa fisikoa modu aktiboan egiten zuten
(García F eta lank., 2006), gure datuetan behatutakoa baieztatuz.
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen ariketa fisiko mota eta modalitatea aztertzeko,
aurretik aipatutako bi aldagaiak elkarlotu genituen. Ariketa fisikoa bakarka egiten zuten
ikasle gehienak federatu gabe eta aldiz taldeka ariketa fisikoa egiten zuten ikasle
gehienak federatuak zeuden (p<0.001). Bi sexuen datuak banaka aztertzean, neska
(p<0.001) eta mutil (p<0.001) gehienek ariketa fisikoa bakarka federatu gabe egiten
zutela behatu genuen. Taldeka ariketa fisikoa egiten zuten ikasle gehienak federatuta
zeuden, ikasleek egiten dituzten taldeko eta modalitate lehiakorreko kirolak gehienbat
federazioetan antolatzen baitira.
Aztertutako ikasleek gehien egiten zituzten kirolak ordenean fitnessa (aerobic, zinta
mugikorra eta muskulazio ariketak) futbola, lasterketa eta igeriketa ziren. Datuak
sexuka aztertzean neskek gehien egiten zituzten kirolak ordenean fitnessa, proportzio
berdinean igeriketa eta zikloindoor-a, lasterketa eta saskibaloia ziren eta mutilek aldiz,
lehenengo futbola, ondoren fitnessa, lasterketa eta azkenik proportzio berdinetan
zikloindoor-a eta errepideko txirrindularitza. Espainiako unibertsitateko ikasleekin
egindako beste ikerketa batean ikasleen ohiko kirolen deskribapenak joera berdina
mantentzen zuen (Pavón eta lank., 2006a) eta sexuka Balear irletan unibertsitateko
ikasleekin egindako ikerketa batean, neska eta mutilen lehen aukerak gure
ikerketarekin bat datoz (Palou eta lank., 2000). Baina Espainiako populazio
orokorraren datuak aztertzean ezberdintasunak topatu genituen eta kirolik ohikoenak
ordenean igeriketa, futbola eta txirindularitza ziren (García F eta lank., 2006).
Ezberdintasun honen azalpenean alde batetik, gazte eta helduek ariketa fisiko ekintzak
aukeratzean dituzten lehentasun ezberdinak (Sánchez F eta lank., 2007) eta bestetik,
gure unibertsitateko ikasleek Unibertsitateko Kiroldegian ariketa fisikoa egiteko dituzten
prezio merke eta erreztasunetan dagoela uste dugu.
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Egindako kirolaren arabera federazioen lizentzia kopuruak aztertzean, ikasle
guztien kasuan federazioen lizentzia kopuru handienak futbolean, saskibaloian eta
eskubaloian zeuden. Espainiako populazio orokorraren datuak aztertzean lehenengo
futbola deskribatzen bazen ere, ondoren ehiza eta hurrengo mailan saskibaloia zeuden
(García F eta lank., 2006). Datuak sexuka aztertzean, nesken kasuan lehenengo
saskibaloia eta ondoren proportzio berdinetan lasterketa, boleibola eta gimnasia
erritmikoa zeuden. Mutilen kasuan aldiz, lehenengo futbola, ondoren eskubaloia eta
azkenik proportzio berdinetan saskibaloia, lasterketa, boleibola eta txirrindularitza
azaldu ziren.
Datuak sexuka konparatzean, neskek mutilen aldean ariketa fisikoa federatu gabe
eta bakarka eta mutilek aldiz, ariketa fisikoa federatuta eta taldeka egiten zuten
(p<0.001). Izan ere, aipatzekoa da taldeka eta federatu gabe ariketa fisikoa egiten
zuen neskarik behatu ez genuela. Espainiako populazioaren ariketa fisiko ohituren
datuak aztertzean, neskek eta mutilek ariketa fisikoa gehienbat lagunekin egiten zutela
adierazi zuten, nahiz eta mutilen joera neskena baino sendoagoa izan (García F eta
lank., 2006). Beste ikerketa batean mutilek nesken aldean ariketa fisikoa gehiagotan
taldeka egiten zutela argitaratu zen (Sánchez F eta lank., 2007). Gainera, gure
ikerketan lortutako emaitzen arabera, neskek mutilen aldean, ariketa fisikoa bakarka
egiteko joera handiagoa zuten (p<0.001), bai unibertsitateko ikasleekin (López, 2003;
Castillo, 2006), bai Espainiako populazio orokorrarekin egindako beste ikerketa batzuk
argitaratu dutena baieztatuz (Hellín, 2003; MTAS, 2006; Moreno JA eta lank., 2006).
Bestetik eta aurretik aipatu dugun era berean, gure ikerketan mutil federatuen
portzentajea neskena baino handiagoa zela ere aurkitu genuen (p<0.001), bai
unibertsitateko ikasleekin (París, 1996; Pavón, 2004), bai Espaniako populazio
orokorrarekin egindako beste ikerketa batzuen datuak konfirmatuz (García F, 2001;
García F eta lank., 2006). Modu honetan, gure ikerketan parte hartu zuten ikasleen
ariketa fisiko mota eta modalitatea aztertzean lortutako datuek beste ikerketa batzuen
emaitzak baieztatzen dituztela esan dezakegu.
Azkenik, ariketa fisikoa egiten zuten ikasleen Unibertsitateko Kiroldegiaren
erabilpenari buruzko datuak aztertu genituen (4.12. Taula). Ikasleek Unibertsitategunean ariketa fisikoa egiteko eskura dituzten eskaintza eta instalazioak aurreko atal
batean azaldu ditugu. Bertan Unibertsitateko Kiroldegiak unibertsitateko kirol ohituren
sustapenean duen garrantzia agerian jarri dugu. Kirol gune honetan antolatzen diren
ekintza eta dauden instalazio eta ordutegi zabalei esker, ariketa fisikoa egitea,
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unibertsitateko komunitate guztia osatzen duten pertsonen eskura dagoen osasun
ohitura bilakatu da modu errez eta erakargarriagoan.

4.2. Taula. Unibertsitateko ikasleen Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena eta
ariketa fisiko ohituren zenbait aldagai sexuka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Guztiak

Neskak

Mutilak

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 35.3

% 42.2

% 25.3

Ez

% 64.7

% 57.8

% 74.7

χ2: 6.47 *
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 64.5

% 72.2

% 45.5

Aktiboak

% 35.5

% 27.8

% 54.5

Moderatuak

% 38.1

% 43.2

% 32.3

Aktiboak

% 61.9

% 56.8

% 67.7

χ2: 13.67 ***

χ2: 10.61 **

χ2: ea

* (p<0.05); **(p<0.01), *** (p<0.001); ea, ez adierazgarria
Aztertutako ikasleen portzentaje altu batek (% 35) Unibertsitateko Kiroldegia
erabiltzen zuen eta datuak sexuka aztertzean neskek mutilek baino gehiago erabiltzen
zuten (p<0.05). Ekintza lehiakorrek, aisialdian eta sustapenean oinarritutako ekintzek
baino arrakasta handiagoa dute mutilen artean eta hauek gehienbat federatuta eta
taldeka egiten dira. Neskek aldiz gehienbat, ariketa fisikoa federatu gabe eta bakarka
egiten dute eta aukeratzen duten ariketa fisiko ekintza fitnessa izaten da. Honela,
Unibertsitateko Kiroldegia leku aproposa bilakatzen da nesken kirol eskaeraren
ezaugarriak gauzatu ahal izateko.
Murtziako Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren zenbait ikerketetan,
ikasleek Unibertsitateko instalazioetaz egiten zuten erabilpen eskasa aurkitu zen
(Pavón eta lank., 2004, 2006b). Bestetik, Espainiako Unibertsitateetako Kirol
Zerbitzuetako datuen analisiekin egindako ikerketa batean, orokorrean ikasleen
Unibertsitateko zerbitzuen erabilpen murritza argitaratu zen (Quesada eta lank., 1998).
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Gure ikerketan parte hartu zuten ikasleek aldiz, Unibertsitateko Kiroldegia maiz
erabiltzen zuten.
Bestetik estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak aurkitu genituen
erabiltzaile eta ez erabiltzaileen ariketa fisiko azturen artean (p<0.001). Honela,
Unibertsitateko Kiroldegia erabiltzen zuten ikasle gehienek ariketa fisikoa era
moderatuan egiten zuten eta erabiltzen ez zutenek aldiz, ariketa fisikoa modu aktiboan
egiteko joera handiagoa zuten. Astean birritan Unibertsitateko Kiroldegian ariketa
fisikoa egitea, aukera askeko kredituen araudian barneratuta dagoen ekintza da
(gehiago joanda ez dira kredito gehiago lortzen). Honela, Komunitate Unibertsitarioan
ariketa fisikoa sustatzeko politikek eragina dutela baiezta dezakegu. Datuak sexuka
aztertzean, soilik nesken kasuan estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak
behatu genituen erabiltzaile eta ez erabiltzaileen ariketa fisiko azturen artean (p<0.01).
Modu honetan, Unibertsitateko Kiroldegia erabiltzen zuten neska gehienek ariketa
fisikoa era moderatuan egiten zuten eta erabiltzen ez zutenek aldiz, ariketa fisikoa
modu aktiboan egiteko joera handiagoa zuten.
Hala ere, Unibertsitateko Kiroldegia erabiltzen ez zuten ikasleen arrazoia, alde
sozialak ariketa fisiko ohituren garapen eta mantenuan izan dezakeen garrantzian
oinarria izan dezake (Miquel, 1998). Izan ere ikasle portzentaje batek ariketa fisikoa
bere kabuz, Unibertsitateak zuzendutako ekintzetatik kanpo, bai bakarka bai lagunekin
egitea nahiago izaten baitu, beste autore batzuk unibertsitateko ikasleekin egindako
ikerketetetan argitaratu duten moduan (Canellas eta lank., 1995; Weinberg eta lank.,
1996; CIS, 1997; Dirección del Bienestar Universitario de la Universidad de Bogotá,
1999; Moreno JA eta lank., 2003; Reyes eta lank., 1999; Pavón, 2001; Pavón eta
lank., 2006a).
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4.1.2. Batxilergoko ariketa fisiko ohiturak
Ondoko 4.3. Taulan, ikasleen batxilergo eta unibertsitateko ariketa fisiko aztura,
mota eta modalitateen arteko datuen konparaketa azaltzen da sexuka. Unibertsitateko
datuak aurreko atalean aurkeztu badira ere, atal honetan datu hauek berriro ere
jartzearen arrazoia, batxilergoko datuekin konparaketa egitean irakurketa erreztea izan
da. Bestetik 4.4. Taulan, ikasleen batxilergoko ariketa fisiko aztura, mota, modalitatea
eta aurreko biak batera sexuka azaltzen dira.

4.3. Taula. Aztertutako ikasleen batxilergo eta unibertsitateko ariketa fisiko
aztura, mota eta modalitatea
Unibertsitateko ikasleak
Guztiak

Neskak

Mutilak

Sedentarioak

% 30

% 34

% 19.8

Moderatuak

% 21

% 23.5

% 14.4

Aktiboak

% 49

% 42.5

% 65.8

Sedentarioak

% 45

% 53.5

% 23

% 26

% 25.5

% 27.4

% 29

% 21

% 49.6

Bakarka

% 48.5

% 58.4

% 26.5

Taldeka

% 51.5

% 41.6

% 73.5

Bakarka

% 76.1

% 87.1

% 58

Taldeka

% 23.9

% 12.9

% 42

Federatuak

% 42.7

% 31.4

% 66.3

Ez federatuak

% 57.3

% 68.6

% 33.7

Federatuak

% 22.3

% 17.3

% 29.9

Ez federatuak

% 77.7

% 82.7

% 70.1

Ariketa fisiko aztura
Batxilergoan

Unibertsitatean Moderatuak
Aktiboak
Ariketa fisiko mota
Batxilergoan

Unibertsitatean

Ariketa fisiko modalitatea
Batxilergoan

Unibertsitatean
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4.4 Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldagaiak batxilergoan
sexuka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Guztiak

Neskak

Mutilak

% 30
% 21
% 49

% 34
% 23.5
% 42.5

% 19.8
% 14.4
% 65.8

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: 17.22 ***
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 48.5
% 51.5

% 58.4
% 41.6

% 26.5
% 73.5

χ2: 23.30 ***
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 42.7

% 31.4

Ez federatuak

% 57.3

% 68.6

% 66.3
% 33.7
2

χ : 30.35 ***
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 2.6

% 1.7

% 3.4

Aktiboak

% 97.4

% 98.3

% 96.6

Moderatuak

% 50.3

% 51.2

% 46.7

Aktiboak

% 49.7

% 48.8

% 53.3

χ2: 72.90 ***

χ2: 42.43 ***

χ2: 25.26 ***

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 6.5

% 6.5

% 6.7

Ez federatuak

% 41.5

% 51.8

% 19.1

Federatuak

% 36

% 24.9

% 59.6

Ez federatuak

% 16

% 16.8

% 14.6

χ2: 83.02 ***

χ2: 30.30 ***
χ2: 49.39 ***
χ2: 20.35 ***

*** (p<0.001)
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Batxilergoko ariketa fisiko ohituren datuak aztertzean, ikasle sedentarioen kopurua
unibertsitatean aurkitutakoa baino murritzagoa izan zen eta ia ikasleen erdia aktiboak
ziren, unibertsitateko ia herenaren parean. Gazte helduek, umeek baino ariketa fisiko
gutxiago egiten dute. Izan ere, hainbat ikerketek frogatu duten moduan, nagusiago
egiten garen heinean ariketa fisiko jarduera murriztuz doa bizitzan zehar (Robinson,
1938; Astrand PO eta lank., 1985, 1992a, 1992b, 1997; Astrand I eta lank., 1973;
Buskirk eta lank., 1987; Armstrong eta lank., 1998; Sallis, 2000; Van Mechelen eta
lank., 2000; Wilson TM eta lank., 2000; Lasheras eta lank., 2001; Hellín, 2003; Diez,
2004; García F eta lank., 2006; Serra Majem eta lank., 2006; MSC, 2007; Velásquez
eta lank., 2006; Sánchez F eta lank., 2007). Gainera, 18-25 urteko adin-tartean ariketa
fisikoa egiten duten gazteen proportzioa gutxitzen dela argitaratu da (Sánchez-Barrera
eta lank., 1995; García F, 2001) eta batez ere, Unibertsitatean hastearekin batera asko
dira ariketa fisikoa egiteari uzten diotenak hainbat ikerketek aipatzen duten moduan
(Blasco eta lank., 1996; Frojan eta lank., 1997; Hernández, 1999; Segura eta lank.,
1999; Ruiz F eta lank., 2001a, 2002a; López, 2003; Pavón eta lank., 2004; Castillo E
eta lank., 2007). Unibertsitatean ikasketak hasten direnean askotan ikasketa karga
handitu eta bizilekuaren aldaketa gertatzen da. Mundu akademikoaren egitura eta
kirolaren egituraketaren artean koordinazio falta nabarmena dela eta, kirola gazteen
bizitzatik kanpo geratzen da (Madera eta lank., 2003; Salguero eta lank., 2003a,
2003b).
Espainiako populazioaren 2005. urteko ariketa fisiko ohituren inkestan azaldutako
datuen arabera, ariketa fisikoa astean hirutan baino gehiagotan egiten zuten edo
aktiboak ziren 15-24 urte bitarteko gazteak % 55 ziren eta 2000. urtean aldiz % 67
(García F, 2001; García F eta lank., 2006). Gure ikerketaren arabera ikasle aktiboak
unibertsitatean % 29 eta batxilergoan aldiz, % 49 ziren. Batxilergoko zifra, populazio
orokorrarentzat aurkitutako zifraren ingurukoa izan zen baina unibertsitatekoa askoz
ere baxuagoa. Hala ere, adin taldeen arteko ezberdinatsuna kontuan izan behar da.
Bestetik, EnKid ikerketan argitaratutako datuen arabera, Espainiako 14-17 urte
bitarteko gazteen sedentarismo maila mutilen kasuan % 27.3 eta nesken kasuan
% 54.2 zen. Bestetik, mutil moderatuak % 21.6 eta neska moderatuak % 18.6 ziren.
Mutil aktiboak aldiz, % 51.1 eta neska aktiboak % 27.2 ziren (Serra Majem eta lank.,
2006). Gure ikerketan aztertutako unibertsitateko ikasleen batxilergoko ariketa
fisikoaren datuen arabera, sedentarismo maila EnKid ikerketako datuen aldean askoz
baxuagoa izan zen bai neska zein mutilen kasuan eta ikasle aktiboen portzentajeak
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aldiz, bai neska bai mutilen kasuan, altuagoak. Ikasle moderatuen zifrari dagokienez,
nesken kasuan altuagoa eta mutilen kasuan aldiz baxuagoa izan zen. Azaldutako
datuen arabera, gure ikerketa, maila kultural altuagoa duten gazteek ariketa fisiko
gehiago egiten dutela baieztatzen duten hainbat ikerketekin bat dator (SánchezBarrera eta lank., 1995; García F, 2001; García F eta lank., 2006; Hellín, 2003).
Datuak sexuka aztertzerakoan, neskek mutilek baino ariketa fisiko gutxiago egiten
zuten

(p<0.001)

unibertsitateko

joera

berdina

mantenduz.

Gainera

nesken

sedentarismo portzentajea unibertsitate mailan askoz altuagoa zen batxilergokoarekin
konparatuz gero, aldiz mutilen kasuan portzentajeak bai batxilergo bai unibertsitatean
antzekoak izan ziren. Gure ikerketa alde batetik, nesken sedentarismo maila altuagoa
dela esaten duten lanekin bat dator (Abadía, 1995; Torre, 1995; Gutierrez eta lank.,
1995; Paris, 1996; Parera eta lank., 1998; Ruiz F eta lank., 2002a, 2002b; Hellín, 2003;
García F eta lank., 2006; Serra Majem eta lank., 2006; Pavón eta lank., 2004, 2006a).
Hau batez ere, nerabezaroan zehar nabaria da (Jaffe eta lank., 1993; Douthitt, 1994;
Cale, 1996; Trost eta lank., 1996; CDC, 1998; Casimiro, 1999; Pastor eta lank., 1999;
Welk, 1999; Rodríguez, 2000; Lasheras eta lank., 2001; López eta lank., 2001; Pérez
IJ eta lank., 2002; Gavarry eta lank., 2003; MSC, 2003; Montill, 2004; Riddoch eta
lank., 2004; Ikassasoi Proiektua 2004/2005). Eta bestetik, unibertsitatera heltzean
nesken sedentarismo maila altuagoa dela deskribatzen duten ikerketak ere baieztatzen
ditu (Bellmunt eta lank., 1994; Segura eta lank., 1999; Ruiz F eta lank., 2002a, 2002b;
Madera eta lank., 2003; Salguero eta lank., 2003a, 2003b). Unibertsitate mailara
heltzean nesken sedentarismo maila altuagoa azaltzeko, aipatutako ikerketek, neskek
kirolarekin eta lehiaketarekin zerikusia duten ekintzengatik zaletasun gutxiago dutela
adierazten dute.
Beste autore batzuk, generoen arteko diferentzia eskolako urteetan gertatzen den
nesken ariketa fisikoaren gainbeherarekin guztiz erlazionatua egon daitekeela uste
dute (urteko % 7.4), izan ere, mutilen aldean (urteko % 2.7) proportzioa askoz ere
altuagoa dela argitaratu da (Sallis, 1993). OME-k bi urtero egiten duen 2001/2002
urtetako Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) inkestan, Espainian 11
urteko mutilen % 40.5 eta nesken % 27, 13 urteko mutilen % 39.7 eta nesken %28.6
eta 15 urteko mutilen % 38.2 eta nesken % 22.7, asteko 5 egunetan ariketa fisiko
moderatu-kementsuko 60 minutuko gutxienezko gomendioa betetzen zutela argitaratu
zuen (Currie eta lank., 2004).
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Ikerketan parte hartu zuten ikasleen batxilergoko ariketa fisiko mota aztertzean,
nahiz eta portzentajeak oso antzekoak izan, ikasle guztien erdia baino piska bat
gehiagok ariketa fisikoa taldeka egiten zuen. Neskek ariketa fisikoa bakarka eta mutilek
aldiz, ariketa fisikoa taldeka egiteko joera handiagoa zuten (p<0.001) unibertsitatean
behatu genuen bezala.
Unibertsitatean nesken sedentarismo maila handitu eta ariketa fisikoa taldeka
egiten zutenen portzentajea murriztu egin zen, bakarkako joera handitu egin zen
bitartean. Mutilen kasuan aldiz, sedentarioen portzentajea zifra berdinen inguruan
mantendu bazen ere, ariketa fisikoa bakarka egiten zutenen joera handitu eta ariketa
fisikoa taldeka egiteko joera zutenen portzentajea ere murriztu egin zen. Gure
ikerketan beste hainbat ikerketek frogatu dutena ere baiezta dezakegu, izan ere,
nagusiago egiten garen heinean ariketa fisikoa bakarka egiteko joera nagusituz baitoa
bizitzan zehar (García F, 1990; García F eta lank., 2006; Corcuera eta lank., 1992;
López-Cózar eta lank., 2002; Ruiz F eta lank., 2002b; Pavón eta lank., 2006b).
Ikasle federatu gehiago zeuden batxilergoan unibertsitatean baino eta gehienak
aktiboak ziren (p<0.001). Espainian populazio orokorraren ariketa fisiko ohiturak
aztertzean, modalitate federatuko 15-24 urte bitarteko gazteek, ariketa fisikoa modu
aktiboan egiteko joera handiagoa zutela ere argitaratu zen (García F eta lank., 2006).
Datu hauek sexuka konparatzean, mutil federatuen portzentajea neskena baino
handiagoa zen (p<0.001), nahiz eta unibertsitate mailako datuekin konparatuta, bai
neska bai mutil federatuen portzentajea batxilergoan bikoitza izan. Espainiako
populazioaren ariketa fisiko ohituren datuak aztertzean, mutilek modalitate federatuan
ariketa fisikoa gehiagotan egiten zutela eta bestetik, populazioa nagusiago egiten zen
heinean ariketa fisikoa federatuta egiten zuten pertsonen portzentajea murriztu egiten
zela argitaratu zen (García F eta lank., 2006).
Bestetik, sexuak banaka aztertzean, neska gehienak ariketa fisikoa federatu gabe
astean birritan (p<0.001) eta mutilak aldiz, gehienak federatuta eta ariketa fisikoa
astean hirutan baino gehiagotan egiten zuten (p<0.001). Datu hauek, unibertsitateko
joera bera azaltzen zuten.
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen ariketa fisiko mota eta modalitatea aztertzeko,
aurretik aipatutako bi aldagaiak elkarlotu egin ziren. Ariketa fisikoa taldeka egiten zuten
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ikasle gehienak federatuta eta bakarka ariketa fisikoa egiten zutenak aldiz, federatu
gabe zeuden (p<0.001). Joera bera aurkitu genuen bai neska (p<0.001) zein mutilen
(p<0.001) datuak banaka aztertzean.
Datuak sexuka konparatzean, neskek ariketa fisikoa bakarka eta federatu gabe eta
mutilek aldiz, taldeka eta federatuta ariketa fisikoa egiten zuten (p<0.001),
unibertsitatean bezala.
Gure ikerketan parte hartu zuten ikasleen ariketa fisiko mota eta modalitatea
aztertzean lortutako datuek bai batxilergo zein unibertsitatean joera berdina jarraitu eta
beste ikerketa batzuen emaitzak baieztatzen zituztela esan dezakegu (García F, 2001;
García F eta lank., 2006). Gainera, unibertsitateko ariketa fisiko ohituraren iragarle
garrantzitsuena, Bigarren Hezkuntzako ariketa fisiko ohitura edo dedikazio denbora
izango dela argitaratu da (Eastman eta lank., 1998).
Pertsonen ariketa fisiko jardueren historia, bizitzaren hurrengo aldietan egiten den
ariketa fisiko jardueren mantenuan edo eta hasieran oso faktore garrantzitsua da.
Zenbait egilek, honek, momentuko ariketa fisiko ohituren gain izugarrizko eragina duela
adierazi dute (Sanchéz-Barrera eta lank., 1995; Blasco eta lank., 1996; Cale, 1996;
Cale eta lank., 1997; Eastman eta lank., 1998; Trudeau eta lank., 1999; Goudas eta
lank., 2001). Gaztaroan ariketa fisikoa egin izanak garrantzi handiagoa dauka
helduaroko ohituren mantenuan egin izan den arikea fisiko kantitatea kontuan hartzen
denean baino (Taylor WC eta lank., 1999). Honela, ume-gaztaroko ariketa fisiko
esperientziak, helduaroko ariketa fisiko mailan eragin zuzena dauka. Izan ere,
gaztaroko jarrera negatiboak, helduaroan mantendu eta helduen ariketa fisikoa egiteko
motibazioetan eragin negatiboa izan dezake.

4.2. ARIKETA FISIKO OHITURAK UNIBERTSITATEKO IKASKETETAN ZEHAR

4.2.1. Ikasturteen arteko konparazioa
Ikasleek ikasturte ezberdinetan zehar izandako ariketa fisiko ohiturak baloratzeko
hiru ikasturteetako ikasleen ariketa fisiko azturez gain, egindako ariketa fisikoaren
mota, modalitatea, mota eta modalitatea batera eta Unibertsitateko Kiroldegiaren
erabilpena aztertu ziren. Ikasle guztien datuak 4.5. eta 4.6. Tauletan eta datuen
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konparazioa sexuka, 4.7., 4.8., 4.9. eta 4.10. Tauletan azaltzen dira.

4.5. Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldagaiak ikasturteetan
zehar
Unibertsitateko ikasle guztiak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

% 46.8
% 19.8
% 33.3

% 47.9
% 26.1
% 26.1

% 40.4
% 30.8
% 28.8

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: ea
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 63.5
% 36.5

% 77
% 23

% 82.8
% 17.2

χ2: 6.71 *
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 42.4

Ez federatuak

% 57.6

% 16.2

% 13.8

% 83.8

% 86.2

2

χ : 18.95 ***
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 12

%0

% 8.3

Aktiboak

% 88

% 100

% 91.7

Moderatuak

% 55.9

% 59.7

% 58.7

Aktiboak

% 44.1

% 40.3

% 41.3

χ2: 11.06 ***

χ2: 14.32 ***

χ2: 10.49 ***

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 10.2

% 2.7

% 2.3

Ez federatuak

% 49.2

% 74.3

% 80.5

Federatuak

% 32.2

% 13.5

% 11.5

Ez federatuak

% 8.5

% 9.5

% 5.7

χ2: ea

χ2: 21.23 **
χ2: ea

χ2: ea

* (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001); ea, ez adierazgarria
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4.6. Taula. Unibertsitateko ikasleen Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
ikasturteetan zehar
Unibertsitateko ikasle guztiak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 20.4

% 40.5

% 40.2

Ez

% 79.6

% 59.5

% 59.8

χ2: 7.08 **
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 54.5

% 66.7

% 65.7

Aktiboak

% 45.5

% 33.3

% 34.3

Moderatuak

% 32.6

% 38.6

% 42.3

Aktiboak

% 67.4

% 61.4

% 57.7

χ2: ea

χ2:5.6 *

χ2: 4.59 *

* (p<0.05); ** (p<0.01); ea, ez adierazgarria
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4.7. Taula. Unibertsitateko nesken ariketa fisiko ohituren aldagaiak ikasturteetan
zehar
Neskak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

% 58.7
% 17.3
% 24

% 58.2
% 24.5
% 17.3

% 46
% 32
% 21

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: ea
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 73.3
% 26.7

% 92.7
% 7.3

% 90.2
% 9.8

χ2: 6.71 *
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 35.5

Ez federatuak

% 64.5

% 12.2

% 11.5

% 87.8

% 88.5

2

χ : 9.36 **
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 9.1

%0

%0

Aktiboak

% 90.9

% 100

% 100

Moderatuak

% 60

% 66.7

% 66.7

Aktiboak

% 40

% 33.3

% 33.3

χ2: 7.55 ***

χ2: 8.03 ***

χ2: 11.38 ***

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 9.7

% 4.9

% 1.6

Ez federatuak

% 64.5

% 87.8

% 88.5

Federatuak

% 25.8

% 7.3

% 9.8

%0

%0

%0

χ2: ea

χ2: 10.06 **
χ2: ea

χ2: ea

Ez federatuak

* (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001); ea, ez adierazgarria
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4.8. Taula. Unibertsitateko nesken Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
ikasturteetan zehar
Neskak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

Unibertsitaeko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 26.9

% 56.1

% 39.3

Ez

% 73.1

% 43.9

% 60.7

χ2: ea
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 57.1

% 73.9

% 75

Aktiboak

% 42.9

% 26.1

% 25

Moderatuak

% 36.8

% 38.9

% 48.6

Aktiboak

% 63.2

% 61.1

% 51.4

χ2: ea

χ2:5.10 *

χ2: 4.37 *

* (p<0.05); ea, ez adierazgarria
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4.9. Taula. Unibertsitateko mutilen ariketa fisiko ohituren aldagaiak ikasturteetan
zehar
Mutilak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

% 22.2
% 25
% 52.8

% 25
% 29.5
% 45.5

% 21.2
% 27.3
% 51.5

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: ea
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 50
% 50

% 57.6
% 42.4

% 65.4
% 34.6

χ2: ea
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 50

% 21.2

% 19.2

Ez federatuak

% 50

% 78.8

% 80.8

2

χ :8*
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 14.3

%0

% 20

Aktiboak

% 85.7

% 100

% 80

Moderatuak

% 50

% 50

% 38.1

Aktiboak

% 50

% 50

% 61.9

χ2: 4.09 *

χ2: 5.77 *

χ2: ea

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 10.7

%0

% 3.8

Ez federatuak

% 32.1

% 57.6

% 61.5

Federatuak

% 39.3

% 21.2

% 15.4

Ez federatuak

% 17.9

% 21.2

% 19.2

χ2: ea

χ2: ea
χ2: ea

χ2: ea

* (p<0.05); ea, ez adierazgarria
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4.10. Taula. Unibertsitateko mutilen Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
ikasturteetan zehar
Mutilak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 14.3

% 21.2

% 42.3

Ez

% 85.7

% 78.8

% 57.7

χ 2: 6 *
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 50

% 42.9

% 45.5

Aktiboak

% 50

% 57.1

% 54.5

Moderatuak

% 29.2

% 38.5

% 26.7

Aktiboak

% 70.8

% 61.5

% 73.3

χ2: ea

χ2:ea

χ2: ea

* (p<0.05); ea, ez adierazgarria
Ikasle guztien datuen analisian eta sexuka, neska eta mutilen datuak aztertzean, ez
genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu ariketa fisiko aztura
ikasturte ezberdinetan zehar aztertzean. Hala ere aipagarria da ikasturteak igaro ahala,
ikasle sedentario eta aktiboak ariketa fisiko ohitura aldatu eta moderatuak izatera pasa
zirela. Honen guztiaren azalpena, Komunitate Unibertsitarioan ariketa fisikoa
sustatzeko politikek izan duten eraginean egon daiteke. Izan ere, ariketa fisikoa
Unibertsitateko Kiroldegian edo hitzartutako kirol-erakundeetan astean birritan egitea
(gehiago joanda ez da etekin handiagorik lortzen), aukera askeko kredituen araudian
barneratutako ekintzetariko bat da. Honek, erakundeetatik egin daitezkeen politikek
jendearen ariketa fisikoko ohituretan eragina izan dezaketela azaltzen digu.
Aztertutako ikasle guztien ariketa fisiko mota (p<0.05), modalitatea (p<0.001) eta
mota eta modalitatea (p<0.01) batera ikasturte ezberdinetan zehar aztertzean,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak behatu genituen. Gainera, aldagai
hauek sexuka azertertzean nesken kasuan ere, estatistikoki adierazgarriak ziren
ezberdintasunak topatu genituen ariketa fisiko mota (p<0.05), modalitatea (p<0.01) eta
mota eta modalitatea (p<0.01) batera ikasturte ezberdinetan zehar aztertzean. Honela,
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ikasturteak igaro ahala bakarka ariketa fisikoa egiten zuten ikasleen eta nesken
portzentajeak gora eta taldeka aritzen zirenenak behera egin zuen.
Era berean, ariketa fisikoa federatuta (taldeka zein bakarka) egiten zuten ikasleen
portzentajea ikasturteak aurrera joan ahala murriztuz joan zela ere behatu genuen,
nahiz eta murrizpen handiena lehenengo ikasturtetik bigarren ikasturtera igarotzean
aurkitu. Ariketa fisikoa federatu gabe eta bakarka egiten zuten ikasleen portzentajeak
aldiz, gora egin zuen. Nahiz eta nesken kasuan joera berdina behatu, ikasturteka
federatu gabe eta taldean ariketa fisikoa egiten zuen neskarik ez genuela aurkitu
aipatzekoa da.
Bestetik ikasle guztien (p<0.001) eta nesken (p<0.01) ariketa fisiko modalitatea
ikasturte bakoitzean aztertzean, ikasle federatuek hiru ikasturteetan ariketa fisikoa
modu aktiboan eta ez federatuek modu moderatuan egiten zuten, ikasle guztien joera
bera jarraituz.
Mutilen datuei dagokienez, ariketa fisiko mota eta mota eta modalitatea batera
ikasturte ezberdinetan zehar aztertzean, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren
diferentziarik aurkitu. Soilik, ariketa fisikoaren modalitatea ikasturteka aztertzean,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak aurkitu genituen (p<0.05). Honela,
ariketa fisikoa federatuta egiten zuten mutilen portzentajeak ikasturteak aurrera joan
ahala behera egin zuen. Bestetik, mutilen ariketa fisiko modalitatea ikasturte
bakoitzean aztertzean, mutil federatuek lehenengo (p<0.05) eta bigarren (p<0.05)
ikasturteetan federatu gabe zeuden mutilen aldean, ariketa fisikoa portzentaje
handiago batean modu aktiboan egiten zutela behatu genuen.
Ez dugu unibertsitateko ikasleekin ikasturte ezberdinetan zehar parametro hauek
aztertzen dituzten ikerketik topatu. Hala ere, Espainian populazio orokorrarekin
egindako beste ikerketa batzuetan, 15-25 urte bitarteko gazteek ariketa fiskoa taldeka
egiteko joera handiena dutela (Hellín, 2003) eta nagusiago egiten garen heinean
ariketa fisiko bakarka egiteko joera handituz doala argitaratu dute (García F, 1990;
Corcuera eta lank., 1992; López-Cózar eta lank., 2002; Hellín, 2003). Bestetik,
nagusiago egiten garen heinean ariketa fisikoa modalitate federatuan egiten duten
pertsonen portzentajea murrizten dela ere aurkitu da (García F eta lank., 2006).
Honela, gure ikerketan azaldutako datuek Espainian egindako ikerketetako datuen
joera berdina jarraitzen dutela baiezta dezakegu. Hala ere, Espainian egindako beste
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ikerketa batzuetan emakumezkoek ariketa fisikoa bakarka egiteko joera handiagoa
(Hellín, 2003) eta gizonezkoek aldiz, ariketa fisikoa taldeka egiteko joera handiagoa
dutela argitaratu da (Ministerio de Eduación y Ciencia y MSC 2006; Sánchez F eta
lank, 2007). Zentzu honetan gure datuek ere, joera berdina konfirmatzen dute.
Nazioartean, Colombian Bogotako Unibertsitateko ikasleekin egindako ikerketa
batean, ikasleek unibertsitatean ikasketak jarraitzen dituzten heinean, ariketa fisiko
gutxiago eta bizimodu sedentarioagoa egiten dutela argitaratu da (Velásquez eta lank.,
2006).
Espainian, Leoneko Unibertsitatean, Kirol Hezkuntza ikasten duten unibertsitateko
ikasleekin egindako ikerketa batean, ikasturteak aurrera joan ahala, ikasleen
karreragatiko motibazioak murriztuz doaz, hala nola, egiten duten ariketa fisiko
kantitatea, maiztasuna eta baita federatu eta elitedun kirolarien portzentajeak (Pérez D
eta lank., 2005). Hala ere, ikasle hauen ariketa fisiko praktika portzentajeak beren adin
tarteko ikasleen mailatik gora mantentzen dira (Sánchez-Barrera eta lank., 1995;
Mendoza, 2000; Delgado eta lank., 2002; García F, 1997; García F eta lank., 2006).
Bestetik eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpenaren datuei zegokienez,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak ere aurkitu genituen ikasturte
ezberdinetan zehar bai ikasle orokorren (p<0.01), bai gizonezkoen (p<0.05) datuak
aztertzean. Honela, ikasturteak aurrera joan ahala ikasleek orokorrean eta sexuka
gizonezkoek, Unibertsitateko Kiroldegia gehiago erabili zuten. Bestetik, ikasturte
bakoitzeko ikasleen joera aztertzean, Unibertsitateko Kiroldegia erabiltzen zuten ikasle
gehienek ariketa fisikoa modu moderatuan eta erabiltzen ez zutenek modu aktiboan
egiten zuten bigarren (p<0.05) eta hirugarren (p<0.05) ikasturteetan. Emakumezkoen
kasuan ere joera berdina behatu genuen, baina estatistikoki beste adierazgarritasun
maila batean, bai bigarren (p<0.05) zein hirugarren (p<0.05) ikasturteetan. Hau ere
kiroldegian ariketa astean bitan egitea akademikoki saritzearen ondorio izan daiteke.
Politika honen eragina ere izan daiteke, beste unibertsitateetan egin diren zenbait
ikerketetan behatu denaren kontra, sedentarioen portzentaia ikasturteetan zehar ez
jeistearen arrazoia. Gure ikerketan, sedentario portzentajeen jaitsiera ariketa fisikoa
astean bitan (moderatua) egiten dutenen proportzioa igotzen delako gertatzen da.
Aurreko datuak laburbilduz, ariketa fisiko ohiturek ikasturte ezberdinetan zehar,
aldakortasun maila handia erakutsi zuten. Beraz, ikasleen artean ohitura osasuntsuak
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bultzatu eta ariketa fisiko ohitura egonkorrak sustatzen dituzten osasun programak
beharrezkoak direla uste dugu. Izan ere, osasuna mantentzeko eta onurak eragiteko,
egiten den ariketa fisikoa jarraia izan behar denez, egokia izango litzateke ume eta
gazteek betiko finkatu daitezkeen kirol eta ariketa fisikoaren ohiturak jabetzea.

4.2.2. Ikasketa-mota eta ikasketa emaitzen eragina

4.2.2.1. Ariketa fisiko ohiturak jakintza arloka
Unibertsitateko jakintza arloka ikasleen ariketa fisiko ohiturak baloratzeko, arlo
bakoitzeko ikasleen ariketa fisiko azturez gain, egindako ariketa fisikoaren mota,
modalitatea, mota eta modalitatea batera eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
aztertu ziren. Lehenengo, aztertutako ikasle guztien datuak aurkezten dira (4.11. eta
4.12. Taulak) eta ondoren konparazioa sexuka egitean lortutako datuak azaltzen dira
(4.13., 4.14., 4.15. eta 4.16. Taulak).
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4.11. Taula. Unibertsitateko iIkasleen ariketa fisiko ohituren aldagaiak jakintza
arloka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

% 45.6
% 25.9
% 28.5

% 46.3
% 26.9
% 26.9

% 42.1
% 25.2
% 32.6

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: ea
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 72.6
% 27.4

% 83.8
% 16.2

% 72.1
% 27.9

χ2: ea
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 20.9

% 20.8

% 25.8

Ez federatuak

% 79.1

% 79.2

% 74.2

2

χ : ea
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 11.1

% 6.7

% 6.3

Aktiboak

% 88.9

% 93.3

% 93.8

Moderatuak

% 57.4

% 61.4

% 56.5

Aktiboak

% 42.6

% 38.6

% 43.5

χ2: 12.20 ***

χ2: 14.23 ***

χ2: 12.20 ***

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 2.3

% 2.8

% 9.7

Ez federatuak

% 69.8

% 77.8

% 61.3

Federatuak

% 18.6

% 18

% 16.1

Ez federatuak

% 9.3

% 1.4

% 12.9

χ2: 69.69 ***

χ2: 12.61 *
χ2: 48.46 ***

χ2: 12.94 ***

*** (p<0.001); ea, ez adierazgarria
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4.12. Taula. Unibertsitateko ikasleen Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
jakintza arloka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 27.7

% 48.6

% 30.6

Ez

% 72.3

% 51.4

% 69.4

χ2: 8.07 *
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 65.2

% 73.5

% 47.4

Aktiboak

% 34.8

% 26.5

% 52.6

Moderatuak

% 40

% 30.6

% 41.9

Aktiboak

% 60

% 69.4

% 58.1

χ2: 4.24 *

χ2:12.92 ***

χ2: ea

* (p<0.05); *** (p<0.001); ea, ez adierazgarria
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4.13. Taula. Nesken ariketa fisiko ohituren aldagaiak jakintza arloka
Neskak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

% 53.6
% 23.6
% 22.7

% 52.2
% 28.3
% 19.5

% 55.6
% 23.8
% 20.6

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: ea
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 88.2
% 11.8

% 88.7
% 11.3

% 82.1
% 17.9

χ2: ea
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 11.8

% 14.8

% 32.1

Ez federatuak

% 88.2

% 85.2

% 67.9

2

χ : ea
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

%0

% 12.5

%0

Aktiboak

% 100

% 87.5

% 100

Moderatuak

% 57.8

% 67.4

% 78.9

Aktiboak

% 42.2

% 32.6

% 21.1

χ2: 7.07 **

χ2: 8.5 **

χ2: 15.30 ***

%0

% 3.7

% 14.3

Ez federatuak

% 88.2

% 85.2

% 67.9

Federatuak

% 11.8

% 11.1

% 17.9

%0

%0

%0

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

Ez federatuak

χ2: 10 *
χ2: 51 ***

χ2: 38.05 ***

χ2: 12.85 **

* (p<0.05), ** (p<0.01); *** (p<0.001); ea, ez adierazgarria
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4.14. Taula. Nesken Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena jakintza arloka
Neskak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 35.4

% 51.9

% 35.7

Ez

% 64.6

% 48.1

% 64.3

χ2: 9.43 **
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 64.7

% 81.5

% 60

Aktiboak

% 35.3

% 18.5

% 40

Moderatuak

% 41.9

% 40

% 50

Aktiboak

% 58.1

% 60

% 50

χ2: ea

χ2:ea

χ2: ea

** (p<0.01); ea, ez adierazgarria
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4.15. Taula. Mutilen ariketa fisiko ohituren aldagaiak jakintza arloka
Mutilak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

% 27
% 31.3
% 41.7

% 14.3
% 19
% 66.7

% 22.7
% 27.3
% 50

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: ea
Ariketa fisiko mota
Bakarka
Taldeka

% 48.5
% 51.5

% 66.7
% 33.3

% 63.6
% 36.4

χ2: ea
Ariketa fisiko modalitatea
Federatuak

% 34.3

% 38.9

% 20.6

Ez federatuak

% 65.7

% 61.1

% 79.4

2

χ : ea
Ariketa fisiko aztura eta modalitatea
Federatuak

Ez federatuak

Moderatuak

% 16.7

%0

% 14.3

Aktiboak

% 83.3

% 100

% 85.7

Moderatuak

% 56.5

% 36.4

% 40.7

Aktiboak

% 43.5

% 63.6

% 59.3

2

χ : 5.11 *

2

χ : ea

χ2: ea

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Bakarka

Taldeka

Federatuak

% 5.7

%0

% 5.9

Ez federatuak

% 42.9

% 55.6

% 55.9

Federatuak

% 28.6

% 38.9

% 14.7

Ez federatuak

% 22.9

% 5.6

% 23.5

2

χ : ea
2

χ : 6.06 *

2

χ : 10.90 **

χ2: 4.71 **

* (p<0.05); ** (p<0.01); ea, ez adierazgarria
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4.16. Taula. Mutilen Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena jakintza arloka
Mutilak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

% 17.1

% 38.9

% 26.5

Ez

% 82.9

% 61.1

% 73.5

χ2: ea
Ariketa fisiko aztura eta Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena
Bai

Ez

Moderatuak

% 66.7

% 42.9

% 33.3

Aktiboak

% 33.3

% 57.1

% 66.7

Moderatuak

% 37.9

% 9.1

% 36

Aktiboak

% 62.1

% 90.9

% 64

χ2: ea

χ2:ea

χ2: ea

ea, ez adierazgarria
Ikerketan parte hartu zuten ikasle guztien eta sexuka, neska eta mutilen datuak
aztertzean, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu ariketa
fisiko aztura (sedentarioak, moderatuak edo aktiboak), mota (bakarka edo taldeka) eta
modalitatea (federatuta edo federatu gabe) jakintza arloka aztertzean.
Hala ere, ariketa fisiko modalitatea egiten zuten ariketa fisiko azturekiko jakintza
arloka aztertzean, estatistikoki adierazgarriak ziren diferentziak aurkitu genituen.
Gizarte zientzietako federatu gabeko mutilek ariketa fisikoa modu moderatuan egiteko
joera handiagoa eta modu aktiboan aldiz joera txikiagoa erakutsi zuten beste bi arloko
mutilen aldean. Bestalde, hiru arloetako (p<0.001), hala nola Gizarte zientzien
(p<0.01), Osasun (p<0.01) eta Zientzia esperimentalen arloko nesken (p<0.001) eta
Gizarte zientzien arloko mutilen (p<0.05) datuak aztertzean, aurretik unibertsitateko
ikasleen ariketa fisikoaren aldagaiak aztertu ditugunean azaldutakoa betetzen zen.
Honela, ikasle gehienek ariketa fisikoa federatu gabe egiten zuten. Bestetik, ikasle
federatuek modu aktiboan eta federatu gabeek aldiz modu moderatuan ariketa fisikoa
egiten zuten.
Aztertutako ikasleen ariketa fisiko mota eta modalitatea batera jakintza arloekin
erlazionatzean, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak aurkitu genituen
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ikasle guztien (p<0.05) eta nesken (p<0.05) datuak aztertzean. Honela ikasle guztien
datuak aztertzean, Osasun arloan federatu gabe ariketa fisikoa taldeka egiten zuten
ikasleen proportzio txikiena eta ariketa fisikoa bakarka egiten zuten ikasleen proportzio
handiena behatu genuen. Dena den, diferentzia honen arrazoia Osasun arloko
ikasketetan nesken portzentai altuagoa egotea izan daiteke, datuak sexuka aztertzean
desberdintasuna desagertzen baita. Zientzia esperimentalen arloan aldiz, federatuta
ariketa fisikoa bakarka egiten zuten ikasleen proportzio handiena behatu genuen.
Nesken ariketa fisiko mota eta modalitatea batera jakintza arloekin erlazionatzean,
Zientzia esperimentalen arloan federatuta ariketa fisikoa taldeka eta bakarka egiten
zuten nesken proportzio handiena behatu genuen. Ikasle guztien datuak aztertzean
Zientzia esperimentalen arloan ere, federatuta ariketa fisikoa bakarka egiten zuten
ikasleen proportzio handiena behatu genuela gogoratu behar da. Era berean eta arlo
berdinari zegokionez, modalitate ez federatuan, ariketa fisikoa bakarka egiten zuten
nesken proportzio baxuena bertan ere aurkitu genuen.
Mutilen datuetan, nahiz eta estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik ez
topatu, Zientzia esperimentalen arloan federatuta ariketa fisikoa taldeka egiten zuten
mutilen proportzio txikiena eta bakarka egiten zuten mutilen proportzio handiena
behatu genuen. Osasun eta Gizarte zientzien arloetan, mutil federatu gehiago eta
neska federatu gutxiago topatu genituen. Zientzia esperimentalen arloan aldiz,
alderantzizko erlazioa behatu genuen eta mutil federatuen portzentajea neskena baino
baxuagoa zen. Datu honen esanahia ez dugu argi baina adierazgarritasun handikoa
izan daiteke joera orokorraren kontra doalako. Hau da beste jakintza arloetan,
unibertsitateko ikasleen artean eta populazio orokorrean egin diren ikerketa guztietan
bezala, mutil federatu gehiago baitaude neskak baino.
Bestetik, ikasleen ariketa fisiko mota eta modalitatea egiten zuten ariketa fisiko
azturekiko jakintza arloka aztertzean estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak
behatu genituen ikasle guztien hiru arloetan (p<0.001). Datuak sexuka aztertzean,
nesken Gizarte zientzien eta Osasun arloetan (p<0.001), Zientzia esperimentalen
arloan (p<0.01) eta mutilen Gizarte zientzien (p<0.05) eta Osasun eta Zientzia
esperimentalen arloetan (p<0.01), estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak
ere behatu genituen. Kasu honetan ere, bai ikasle guztien zein nesken datuetan,
aurretik ikasleen unibertsitateko ariketa fisikoa aztertu dugunean azaldutakoa betetzen
zen. Honela, ariketa fisikoa bakarka egiten zuten ikasleen proportzio handiena ez
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zeuden federaturik. Aldiz, ariketa fisikoa taldeka egiten zuten ikasleen proportzio
handiena federatuak zeuden. Mutilen datuei zegokienez, hiru arloetako mutil gehienek
ariketa fisikoa bakarka federatu gabe egiten zuten. Hala ere, ariketa fisikoa taldeka
egiten zuten mutilen datuak aztertzean ezberdintasunak topatu genituen. Honela,
Osasun eta Gizarte zientzien arloko mutilek, ariketa fisikoa federatuta proportzio
handiagoan egiten zuten Zientzia esperimentalen arlokoen aldean.
Azkenik Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena jakintza arloekin erlazionatzean,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak behatu genituen ikasle guztien
datuak aztertzean (p<0.05). Honela, Osasun arloko ikasleek erabilpen portzentaje
handiena eta Gizarte zientzietakoek aldiz baxuena izan zuten. Honen azalpena,
Unibertsitateko Kiroldegiaren eskuragaritasunean egon daiteke. Izan ere Osasun
arlokoek, erabilpen portzentaje handiena izan zuten eta Unibertsitateko Kiroldegitik
gertuen dauden ikastetxeak dira (Medikuntza, Erizaintza eta Odontologia). Honek
guztiak, unibertsitate erkidegoan kirola sustatzeko kirol-instalazioek ikastetxeetatik
gertu egotearen edo eskuragarriak izatearen garrantzia agerian uzten du.
Bestetik, Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena ariketa fisikoa egiten zuten
azturekiko jakintza arloka aztertzean estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak
zeuden ikasle guztien Osasun (p<0.001) eta Gizarte zientzien arloetan (p<0.05) eta
sexuka nesken Osasun arloan (p<0.01). Datu hauek, aurretik unibertsitateko ikasleen
ariketa fisiko ohituren atalean, Unibertsitateko Kiroldegiaren erabilpena aztertzean
azaldutako joera jarraitzen zuten. Honela, Unibertsitateko Kiroldegia erabiltzen zutenek
ariketa fisikoa modu moderatuan eta erabiltzen ez zutenek aldiz, modu aktiboak egiten
zuten.

4.2.2.2. Ariketa fisiko ohiturak eta etekin akademikoa
Ondoko atal honetan ikasleen ariketa fisiko aztura eta lortutako etekin
akademikoaren

arteko erlazioa aztertzen da.

Lehenengo

batxilergoko

etekin

akademikoa eta ondoren unibertsitateko etekin akademikoa ikasleen ariketa fisiko
azturen arabera aztertuko dira.
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen unibertsitateko batez besteko sarrera-nota
batxilergoko ariketa fisiko azturaren arabera, sexuka banatuta, 4.17. Taulan azaltzen
da. Bai ikasle guztien, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez genuen estatistikoki

114 Emaitzak eta eztabaida

Ariketa fisiko ohiturak unibertsitateko ikasketetan zehar

adierazgarriak ziren ezberdintasunik topatu. Hala ere, mutil aktiboek, sedentarioek eta
moderatuek baino nota okerragoa zutela behatu genuen.

4.17. Taula. Unibertsitateko ikasleen unibertsitaterako batez besteko sarrera-nota
batxilergo mailako ariketa fisiko azturen arabera sailkaturik sexuka
Unibertsitaterako sarrera-nota batxilergoko ariketa
fisiko azturen arabera

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

Guztiak

Neskak

Mutilak

7.33
7.53
7.21

7.37
7.57
7.42

7.15
7.35
6.87

4.18. Taulan aztertutako ikasleen unibertsitateko batez besteko sarrera-nota
unibertsitateko ariketa fisiko azturen arabera, sexuka banatuta azaltzen da. Ikasle
guztien datuei erreparatuz, ikasle sedentarioen unibertsitateko sarrera-nota aktiboena
baino altuagoa zen (p<0.05). Beste alde batetik eta soilik mutilen kasuan, astean behin
edo birritan ariketa fisikoa egiten zuten mutilek, sedentarioek baino unibertsitateko
sarrera-nota baxuagoa zuten (p<0.05). Mutil aktiboen nota ere sedentarioena baino
baxuagoa zen baina kasu honetan ezberdintasunak ez ziren adierazgarriak. Bestetik
nesketan, ez zegoen estatistikoki ezberdintasun adierazgarririk.

4.18. Taula. Unibertsitateko ikasleen unibertsitaterako batez besteko sarrera-nota
unibertsitateko ariketa fisiko azturen arabera sailkaturik sexuka
Unibertsitaterako sarrera-nota unibertsitateko ariketa
fisiko azturen arabera
Guztiak

Neskak

Mutilak

7.45 a
7.44
7.53 aa
Sedentarioak
7.33
7.57
6.76
Moderatuak
7.10
7.28
6.92
Aktiboak
a
Scheffe-ren testa, ikasle sedentario eta aktiboen artean p<0.05
aa

Scheffe-ren testa, mutil sedentario eta moderatuen artean p<0.05
Ikasleen unibertsitateko sarrera-nota batxilergoko ariketa fisiko azturaren arabera

aztertzean lortutako emaitzak (ikasleen portzentajeak) 4.19. Taulan azaltzen dira.
Ondorengo beste bi tauletan (4.20. eta 4.21. Taulak), datu horiek sexuka banatuta
aurkezten dira.
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4.19. Taula. Unibertsitateko ikasleen unibertsitaterako sarrera-nota batxilergoko
ariketa fisiko azturaren arabera sailkaturik
Unibertsitateko ikasle guztiak

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

Aprobatua

Oso ongi

Bikain

% 31.2
% 16.2
% 52.6

% 27.8
% 25.3
% 46.9

% 43.5
% 26.1
% 30.4

4.20. Taula. Unibertsitateko nesken unibertsitaterako sarrera-nota batxilergoko
ariketa fisiko azturaren arabera sailkaturik
Neskak

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

Aprobatua

Oso ongi

Bikain

% 39.8
% 20.4
% 39.8

% 28.5
% 27.2
% 44.3

% 47.4
% 21.1
% 31.6

4.21. Taula. Unibertsitateko mutilen unibertsitaterako sarrera-nota batxilergoko
ariketa fisiko azturaren arabera sailkaturik
Mutilak

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

Aprobatua

Oso ongi

Bikain

% 16.1
% 8.9
% 75

% 25.6
% 18.6
% 55.8

% 25
% 50
% 25

Datuak aztertzean ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik
behatu. Hala ere, ikasle guztien eta mutilen datuetan, sedentario gehiago zegoen
sarrera-nota hobea zutenen artean. Bestetik datuak sexuka aztertzean eta ikasleak
sarrera nota nominalaren (aprobatua, oso ongi, bikain) arabera sailkatzean ikasle
aktibo, moderatu eta sedentarioen banaketa berezia topatu genuen. Neska sedentario
gehiago zeuden muturreko (aprobatua eta bikain) notak zituzten taldeetan, oso ongi
zuten taldean baino. Mutilen datuek aldiz, bestelako banaketa bat jarraitzen zuten eta
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mutil aktibo gehiago zeuden aprobatua zutenen artean oso ongi edo bikain zutenen
artean baino.
Ondorengo 4.22. Taulan, unibertsitateko ikasleen ikasturteko batez besteko nota,
ariketa fisiko azturaren arabera sexuka banatuta azaltzen da. Emaitzek adierazten
zuten eran, astean behin edo birritan ariketa fisikoa egiten zuten mutilek, sedentarioek
baino batez besteko nota baxuagoa zuten (p<0.05). Mutil aktiboen nota ere,
sedentarioena baino baxuagoa zen, baina kasu honetan ezberdintasunak ez ziren
adierazgarriak.

4.22. Taula. Unibertsitateko ikasleen ikasturteko batez besteko nota ariketa fisiko
azturaren arabera sailkaturik sexuka
Unibertsitateko ikasleen ikasturteko batez besteko-nota
Guztiak

Neskak

Mutilak

1.52
1.48
1.77 a
Sedentarioak
1.44
1.52
1.23
Moderatuak
1.41
1.47
1.34
Aktiboak
a
Scheffe-ren testa, mutil sedentario eta moderatuen artean p<0.05
4.23. Taulan unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko aztura eta unibertsitateko
ikasketa-emaitzaren arteko erlazioa azaltzen da. Ondoko beste bi tauletan, datu horiek
sexuka banatuta azaltzen dira (4.24. eta 4.25. Taulak).
Ikasleen datu orokorrak aztertzean, unibertsitateko ikasturteko nota hobea zen
heinean, ariketa fisiko gutxiago egiten zen (p<0.01). Datuak sexuka aztertzean, bai
neska (p<0.05), bai mutilen kasuan (p<0.05) estatistikoki adierazgarriak ziren
ezberdintasunak topatu genituen. Dena den, unibertsitateko sarrera-noten eta
batxilergoko ariketa fisiko azturen atalean, nesken eta mutilen datuek, banaketa
berezia jarraitzen zutela aipatzen genuen. Muturreko notak (ez gainditua eta bikain)
zuten nesken artean sedentario portzentai handiagoa zegoen nahiko edo oso ongi
zutenen artean baino. Mutilen datuek aldiz, beste banaketa bat jarraitzen zuten, zenbat
eta nota hobea sedentarioen portzentajea altuagoa zen.
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4.23. Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko aztura unibertsitateko
ikasketa-emaitzaren arabera
Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa
unibertsitatean
Ez gainditua

Nahiko

Oso ongi

Bikain

% 56.3
%0
% 43.8

% 40.2
% 29.9
% 29.9

% 51.3
% 25
% 23.7

% 90.9
%0
% 9.1

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: 19.56 **; ** (p<0.01)
4.24. Taula. Unibertsitateko nesken ariketa fisiko aztura unibertsitateko ikasketaemaitzaren arabera
Nesken etekin akademikoa unibertsitatean
Ez gainditua

Nahiko

Oso ongi

Bikain

% 81.8
%0
% 18.2

% 49.2
% 28.3
% 22.5

% 55
% 28.3
% 16.7

% 100
%0
%0

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

χ2: 12.53*; * (p<0.05)
4.25. Taula. Unibertsitateko mutilen ariketa fisiko aztura unibertsitateko ikasketaemaitzaren arabera
Mutilen etekin akademikoa unibertsitatean

Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak

Ez gainditua

Nahiko

Oso ongi

Bikain

%0
%0
% 100

% 18.2
% 33.8
% 48.1

% 37.5
% 12.5
% 50

% 75
%0
% 25

χ2: 16.19 *; * (p<0.05)

Egile askok, erlazio positiboa aurkitu dute etekin akademikoa eta ariketa fisiko
(McNaughten eta lank., 1993; Shephard RJ eta lank., 1994; Shephard LA eta lank.,
1996; Shephard RJ, 1996, 1997c; Keays eta lank., 1995; Pate RR eta lank., 1996;
Caterino eta lank., 1999; Raudsepp eta lank., 2000; Sibley eta lank., 2003;
Tomporowski, 2003; Podulka eta lank., 2006), hala nola kirolean (Dwyer eta lank.,
2001) parte hartzearen artean. Bestetik, beste gutxi batzuk, erlazio eza (Linder, 2002),
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alderantzizko erlazioa (Daley eta lank., 2000; Tremblay eta lank., 2000) edo eta
parametro horien artean ondorioak ezin atera daitezkeela (Leslee eta lank., 2004;
Grissom, 2005) argitaratu dute.
Erlazio

positiboa aurkitu

duten autoreek, gazteen kasuan,

ariketa

fisiko

gehiagarriari, adimen ekintzen (funtzio mental, kontzentrazio eta energi maila
altuagoa), gorputz eraikera edo pertsepzioaren aldaketen ondoriozko norberaren
estimuaren eta portaera hobearen areagotzea egotzi zaizkio. Hau guztia gainera,
hezkuntza kognitibo eta beraz, etekin akademikoaren emendapenarekin erlazionatu da
(Dwyer eta lank., 1983; Shephard RJ, 1996, 1997c; Whitehead eta lank., 1997; Cocke,
2002; Sibley eta lank., 2003).
Ikerketa askok, norberaren estimuaren eta ariketa fisiko jardueraren artean erlazio
positibo sendoa dagoela adierazi dute motibazioen gain modu positiboan eragina
izanez (Gruber, 1986; Dzewaltowski, 1989; Marsh, 1993; Sonstroem, 1997; Whitehead
eta lank., 1997; Linder, 1999; Gutierrez eta lank., 1999; Armitage eta lank., 1999;
Spaeth eta lank., 2000; Hagger eta lank., 2001). Gazte askori, klasekideekin ariketa
fisikoan trebeak direla erakustea gustatuko litzaieke eta esparru fisikoan gertatzen den
arrakasta norberaren estimuarekin erlazio zuzena duela aurkitu da (Cantell eta lank.,
1994).
Era

honetan,

oinarrizko

esparruetan

norberaren

estimuaren

garapena,

lehentasunezko helburua izan da. Izan ere, ikasleen motibazioan, iraunkortasunean
eta etekin akademikoaren arrakastan funtzesko papera eragiten duen faktorea dela
dirudi (Tawkley, 1980).
Beste ikerketa batzuk erlazio positiboa, beste zentzu batean azaltzen dute eta
honela, akademikoki hobeak direla pentsatzen duten gazteek ariketa fisiko jarduera
gehiagotan parte hartzen dute (Linder, 1999). Baina hau, norberarenganako estimu
altuagoa duten gazteek ariketa fisiko jarduera gehiagotan parte hartzeko beharrezkoa
den konfidantza altuagoa izateagatik izan daiteke (Raich eta lank., 1996; Weinberg eta
lank., 1996; Trigo Aza, 1999; Tremblay eta lank., 2000; Santos eta lank., 2005).
Tremblay eta lankideek, Canadan 6923 ikasle aztertu zituzten eta bai neska bai
mutilen kasuan erlazio postiboa behatu zuten ariketa fisiko eta norberaren estimuaren
artean (2000). Honela, hainbat ikerketek erlazio positiboa topatu duten arren, ez dute
adostasunik lortu zein faktorek eragiten duen zer ondorioztatzeko orduan.
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Erlazio eza deskibatu den beste ikerketa batean 1147 ikaslek parte hartu zuten eta
hoietatik % 50.8 mutilak eta % 49.2 neskak ziren (Linder, 2002). Erlazio positiboa
deskribatzen ez duten beste ikerketa batzuk, inguruneak duen garrantziarengatik,
egoera sozio-ekonomikoak etekin akademikoaren arrakastan duen eragina aipatzen
dute (Herrenkohl eta lank., 1995; Tremblay eta lank., 2000; Evans, 2004; Haase eta
lank., 2004; Grissom, 2005). Izan ere, egoera sozio-ekonomiko altuagoa osasun
egoera hobe baten eta etekin akademiko arrakastatsuaren indikatzailea dela behatu da
(Adler eta lank., 2002). Honela, osasun egoera edo bizi baldintza hobeak, egoera fisiko
eta etekin akademiko arrakastatsuaren erantzuleak izan daitezke (Grissom, 2005).
Dena den, aipatu ditugun ikerketak eskola eta batxiler garaian egindakoak dira. Aldi
hauetan ikasketen karga ez da unibertsitatean bezain hadia eta horregatik azken
honetan ariketa fisiko eta ikasketa emaitzen arteko erlazioa ezberdina da. Bestalde,
garapen garaian “Relative age Effect” (RAE) delakoa gertatzen da (Borsboom eta
lank., 1996). Hau dela eta aztertu da kurtso edo kirol kategoria bakoitzean dauden ume
zaharrenek (gure artean urtarrilan jaiotakoak) garapenean aurreratuagoak daudenez
abantailak dituztela bai etekin akademikoan (Russel eta lank., 1986; Borg eta lank.,
1995; Wallingford eta lank., 2000) eta baita ere kirol taldeetan hautatuak izateko
garaian (Duddink, 1994; Edwars, 1994; Helsen eta lank., 2005; Gravina eta lank.,
2007; Gil S eta lank., 2007). Hau dela eta, ariketa fisiko eta etekin akademikoaren
arteko erlazioa RAE-ren bidez elkarloturik egon daiteke. Unibertsitate garaian garapen
mailari dagokionez (garapen fisiko eta mentala oso antzekoa da), ez daude eskola edo
batxiler garaian egon daitezkeen ezberdintasunak urtarrilan edo abenduan jaiotakoen
artean eta horregatik etekin akademikoa eta ariketa fisikoaren arteko ezberdintasuna
ez du zergatik berdina izan behar.
Guk nesken eta mutilen artean etekin akademikoa eta ariketa fisiko ohiturak
aztertzean soslai ezberdina aztertu dugu. Horrela, mutiletan sedentarioek emaitza
hobeak lortzen dituzte, bai batxilergoan baita unibertsitatean ere, aktibo eta
moderatuen aldean. Hau da, badirudi kontrako erlazioa dagoela ariketa fisiko eta
emaitza akademikoen artean, Daley eta Tremblay-ren lanen emaitzekin bat eta ez
daude adoz ariketa fisikoak emaitzen hobetzea dakarrela dioten lanekin. Nesketan
soslaia ezberdina da eta muturreko notak lortzen dituztenak, bai batxilergoan bai
unibertsitatean, sedentarioagoak dira bitarteko emaitzak lortzen dituztenen aldean.
Hau da, nesketan ez da betetzen mutilen erlazio negatibo bera eta aurrerago aztertu
beharko den erlazioa topatu dugu. Orain arte argitaratutako ikerketa hauek, ez dute
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mutilen eta nesken arteko ezberdintasunik egiten eta horregatik ezin ditugu gure
emaitzekin alderatu. Dena den, gure ikerketek frogatzen dute bizitza akademikoa eta
ariketa fisikoaren arteko erlazioa neska eta mutiletan ezberdina dela. Hau bat dator
neskek eta mutilek ariketa fisikoaren aurrean duten jarrera ezberdina azpimarratzen
duten lanekin (Greendorfer eta lank., 1978; Mowatt eta lank., 1988; Tappe eta lank.,
1989; Stucky-Ropp eta lank., 1993; Trost eta lank., 1996; Moreno JA eta lank., 1997;
Kohl eta lank., 1998; Loland, 1999; Raich eta lank., 1999; Trew eta lank., 1999; Miller
eta lank., 2000; Sallis eta lank., 2000; Washington eta lank., 2001; López, 2003;
Neumark-Sztainer eta lank., 2003; Pavón eta lank., 2003a,b; Robbins eta lank., 2003;
Zabinski eta lank., 2003; García B eta lank., 2005; MTAS, 2006), hala nola, kirola eta
ariketa fisikoari bi sexuek ematen dioten garrantzi ezberdinarekin. Horrela mutil
kirolarien artean kirola garrantzia handiko jarduera da eta ikasketei denbora kentzen
die. Aldiz, nesken kasuan kirolak ez du hain lehentasun handirik eta egiten dutenek
beren ikasketak ahaztu gabe egin behar izaten dute. Honekin bat dator, mutilen artean
federatu proportzioa handia dagoela nesken aldean, kirol federatuak gehienetan
beharrizan maila altua baitu.
Aipatutako guztia kontuan izanda, ariketa fisiko eta etekin akademikoaren artean
aurkeztu diren informazioetatik korrelazio zuzena egin ezin dela adierazten dute
zenbait ikasketek (Leslee eta lank., 2004; Tremblay eta lank., 2000) eta gure datuek
ere, gai honen konplexutasuna isladatzen dute. Alde batetik, biologia (Weiss, 1969) eta
garapenaren fisiologian (Schneirla, 1957; Gollin, 1981) egindako ikerketek, prozesu
fisiko eta mentalen elkarren arteko dependentzia aurkitu dute eta askotan zerk eragiten
duen zer ondorioztatzea zaila bada ere, oraindik ikertu beharreko erlazioa dago
(Grissom, 2005). Eta bestetik, ez dago argi norberaren estimuaren eta ariketa
fisikoaren arteko erlazioak etekin akademikoan hobekuntza eragiten duen. Izan ere,
egoera sozio-ekonomikoak eta gorputz-masaren indizeak ariketa fisikoan, norberaren
estimuan eta etekin akademikoan duen eragina ez baita oraindik guztiz ongi azaldu
(Tremblay eta lank., 2000). Azkenik, badirudi nesken eta mutilen artean bi parametro
hauen arteko elkarrekintza ez dela berdina.
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4.2.3. Bizi-ohiturak eta ariketa fisikoa
Ondorengo 4.26. Taulan, aztertutako ikasleen hazi eta jaiolekuaren araberako
ariketa fisiko aztura aztertzean lortutako emaitzak sexuka azaltzen dira.

4.26. Taula. Unibertsitateko ikasleen hazi eta jaiolekuaren araberako ariketa
fisiko aztura sexuka
Unibertsitateko ikasleen hazi eta jaiolekua
Guztiak

Neskak

Mutilak

Hiriburu

Herri

Hiriburu

Herri

Hiriburu

Herri

Sedentarioak

% 45.3

% 43.9

% 53.9

% 52.5

% 26.1

% 20.9

Moderatuak

% 25.7

% 26.8

% 26.5

% 25.7

% 23.9

% 29.9

Aktiboak

% 29.1

% 29.3

% 19.6

% 21.8

% 50

% 49.3

Bai ikasleen datu orokorrak, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez genuen
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik topatu hazi eta jaiolekuaren eta
ariketa fisiko azturen artean. Hala ere, herrietan hazi eta jaio ziren mutil sedentarioen
portzentajea hiriburuetako mutilena baino baxuagoa da eta mutil moderatuen
portzentajea aldiz altuagoa.
Hurrengo 4.27. Taulan, ikerketan parte hartu zuten ikasleen bizitokiaren araberako
ariketa fisiko aztura aztertzean lortutako datuak sexuka azaltzen dira.
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4.27. Taula. Unibertsitateko ikasleen bizitokiaren araberako ariketa fisiko aztura
sexuka
Unibertsitateko ikasleen bizitokia
Guztiak

Neskak

Mutilak

Hiriburu

Herri

Hiriburu

Herri

Hiriburu

Herri

Sedentarioak

% 45.8

% 41.7

% 53.2

% 51.4

% 27.5

% 17.2

Moderatuak

% 28.2

% 26.2

% 28.6

% 25

% 27.5

% 29.3

% 26

% 32

% 18.3

% 23.6

% 45.1

% 53.4

Aktiboak

Bai ikasleen datu orokorrak, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez genuen
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik topatu bizitokiaren eta ariketa fisiko
azturen artean. Hala ere alde batetik ikasle guztien datuak aztertzean, herrietan bizi
ziren ikasle aktiboen portzentajea hiriburuetan bizi zirenena baino altuagoa zela
aipagarria da. Bestetik mutilen kasuan, herrietan bizi ziren sedentarioen portzentajea
hiriburukoekin konparatuta baxuagoa eta aktiboen portzentajea aldiz altuagoa zela ere
kontuan hartzekoa da.
Unibertsitateko ikasleak bizi ziren udalerriaren biztanle kopuruaren araberako
ariketa fisiko azturei buruzko datuak, 4.28. Taulan azaltzen dira. Ondorengo 4.29. eta
4.30. Tauletan aldiz, aurreko datu hauek sexuka beha daitezke.

4.28. Taula. Unibertsitateko ikasleak bizi diren udalerriaren biztanle kopuruaren
araberako ariketa fisiko aztura
Unibertsitateko ikasleen udalerrien biztanle kopurua
< 2000

200010.000

10.00150.000

50.001100.000

100.001400.000

Sedentarioak

% 40

% 53.6

% 42.5

% 37.5

% 44.3

Moderatuak

% 20

% 25

% 24.2

% 30

% 29

Aktiboak

% 40

% 21.4

% 33.3

% 32.5

% 26.8
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4.29. Taula. Unibertsitateko neskak bizi diren udalerriaren biztanle kopuruaren
araberako ariketa fisiko aztura
Nesken udalerrien biztanle kopurua
< 2000

200010.000

10.00150.000

50.001100.000

100.001400.000

Sedentarioak

% 54.5

% 60.9

% 48.3

% 59.1

% 51.9

Moderatuak

% 18.2

% 21.7

% 24.7

% 27.3

% 29.5

Aktiboak

% 27.3

% 17.4

% 27

% 13.6

% 18.6

4.30. Taula. Unibertsitateko mutilak bizi diren udalerriaren biztanle kopuruaren
araberako ariketa fisiko aztura
Mutilen udalerrien biztanle kopurua
< 2000

200010.000

10.00150.000

50.001100.000

100.001400.000

Sedentarioak

%0

% 20

% 25.8

% 11.1

% 25.9

Moderatuak

% 25

% 40

% 22.6

% 33.3

% 27.8

Aktiboak

% 75

% 40

% 51.6

% 55.6

% 46.3

Bai ikasleen datu orokorrak, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez genuen
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik topatu ikasleak bizi ziren udalerriaren
biztanle kopuruaren eta ariketa fisiko azturen artean.
Espanian kirolen udal-eskaintzen programak 80. hamarkadatik aurrera martxan
jartzen hasi ziren eta bai udalerri txikiek bai handiek, kirol instalazio berriak eta hobeak
lortu zituzten. Honela, udalerri txiki, handi eta hirien artean dagoen kirol-instalazioen
aldea desagertu eta poulazio guztiak bere esku dauka gaur egun kirola edo ariketa
fisikoa bere moduan egiteko aukera. Honen ondorioz, ikasleen ariketa fisiko azturak
aztertzean, ez genuen ezberdintasunik aurkitu hirien eta herrien ezta udalerrien
biztanle kopuruen artean.
Hala ere mutilen kasuan, 50.001-100.000 biztanle tarteko udalerrietan bizi ziren
mutil sedentarioen portzentajea, 100.001-400.000 biztanle tarteko udalerrietako
sedentarioen portzentajea baino baxuagoa eta moderatu eta aktiboen portzentajea
aldiz altuagoa zela aipagarria da.
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Gure datuen ildoan, Zaragoza (650.000 biztanle) eta Sabiñanigoko (10.000
biztanle) nerabeen ariketa fisiko ohituren arteko ezberdintasunak aztertzeko egindako
ikerketa batean, Zaragozan sedentarismo altuagoa argitaratu zen (Zaragoza eta lank.,
2006). EnKid ikerketan aldiz, 350.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan egunero
60 minutu ariketa fisikoaren gomendioa betetzen zuten pertsona gehiago behatu ziren
10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrien aldean (Serra Majem eta lank., 2006).
Beraz, inguruneak ariketa fisiko ohituretan duen eragina aztertu duten zenbait
ikerketen emaitzak ez datoz bat. Alde batetik, herri eta hirietako nerabeen ariketa fisiko
ohituren artean estatistikoki adierazgarriak ez diren ezberdintasunak argitaratu dira
(Shephard RJ eta lank., 1980). Beste ikerlan batean aldiz, hirietako gazteek herrietako
gazteek baino ariketa fisiko gehiago egiten dutela argitaratu da (Cantera, 1997). Honek
guztiak, datuetatik ondorio argiak atera ezin daitezkeela adierazten du.
Aztertutako ikasleen bizitoki aldaketaren araberako ariketa fisiko aztura aztertzean
lortutako datuak sexuka, 4.31. Taulan azaltzen dira.

4.31. Taula. Unibertsitateko ikasleen bizitoki aldaketaren araberako ariketa fisiko
aztura, sexuka banatuta
Unibertsitateko ikasleen bizitoki aldaketa
Guztiak

Neskak

Mutilak

Bizitoki
aldaketa

Ez

Bizitoki
aldaketa

Ez

Bizitoki
aldaketa

Ez

Sedentarioak

% 44.7

% 43.4

% 55.4

% 51.2

% 15

% 24.1

Moderatuak

% 32.9

% 25.5

% 32.1

% 25.6

% 35

% 25.3

Aktiboak

% 22.4

% 31.1

% 12.5

% 23.3

% 50

% 50.6

Datuak aztertzean, ez genuen ez ikasle guztiak orokorrean aztertzean, ez neska ez
mutilen kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu ikasleen
bizitoki aldaketaren eta ariketa fisiko aztura talde ezberdinen artean. Hala ere mutilen
kasuan, bizitokiz aldatu ez zuten ikasle sedentarioen portzentajea bizitokiz aldatu
zutenena baino altuagoa eta moderatuen portzentajea aldiz baxuago zela aipagarria
da. Modu honetan, bizitokiz aldatzeak ez dirudi eragin kaltegarria duenik.
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Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxearen araberako unibertsitateko
ariketa fisiko azturari buruzko datuak, 4.32. Taulan azaltzen dira. Ondorengo 4.33. eta
4.34. Tauletan aldiz, aurreko datu hauek sexuka azaltzen dira.

4.32. Taula. Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxearen araberako
unibertsitateko ariketa fisiko aztura
Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxea
Ikastetxe publikoa

Ikastetxe pribatua

Ikastola

Sedentarioak

% 43.5

% 47.9

% 42.1

Moderatuak

% 26.9

% 25.6

% 22.8

Aktiboak

% 29.6

% 26.5

% 35.1

4.33. Taula. Unibertsitateko nesken batxilergoko ikastetxearen araberako
unibertsitateko ariketa fisiko aztura
Nesken batxilergoko ikastetxea
Ikastetxe publikoa

Ikastetxe pribatua

Ikastola

Sedentarioak

% 51.6

% 58.2

% 51.2

Moderatuak

% 28.7

% 24.1

% 16.3

Aktiboak

% 19.7

% 17.7

% 32.6

4.34. Taula. Unibertsitateko mutilen batxilergoko ikastetxearen araberako
unibertsitateko ariketa fisiko aztura
Mutilen batxilergoko ikastetxea
Ikastetxe publikoa

Ikastetxe pribatua

Ikastola

Sedentarioak

% 22

% 26.3

% 14.3

Moderatuak

% 22

% 28.9

% 42.9

% 55.9

% 44.7

% 42.9

Aktiboak

Emaitzak aztertzean ez genuen ez ikasle guztiak orokorrean aztertzean, ez neska
ez mutilen kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu ikasleen
batxilergoko ikastetxearen eta unibertsitateko ariketa fisiko aztura talde ezberdinen
artean.
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Hurrengo 4.35. Taulan, unibertsitateko ikasleen batxilergo ikastetxearen araberako
batxilergoko ariketa fisiko azturari buruzko datuak azaltzen dira. Ondorengo 4.36. eta
4.37. Tauletan aldiz, aurreko datu hauek sexuka azaltzen dira.

4.35. Taula. Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxearen araberako
batxilergoko ariketa fisiko aztura
Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxea
Ikastetxe publikoa

Ikastetxe pribatua

Ikastola

Sedentarioak

% 32.6

% 28.4

% 24.6

Moderatuak

% 17.2

% 30.2

% 15.8

Aktiboak

% 50.2

% 41.4

% 59.6

2

χ : 10.77 *; * (p<0.05)

4.36. Taula. Nesken batxilergoko ikastetxearen araberako batxilergoko ariketa
fisiko aztura
Nesken batxilergoko ikastetxea
Ikastetxe publikoa

Ikastetxe pribatua

Ikastola

Sedentarioak

% 37.2

% 31.6

% 27.9

Moderatuak

% 18.6

% 36.7

% 16.3

Aktiboak

% 44.2

% 31.6

% 55.8

2

χ : 13.61 **; ** (p<0.01)

4.37. Taula. Mutilen batxilergoko ikastetxearen araberako batxilergoko ariketa
fisiko aztura
Mutilen batxilergoko ikastetxea
Ikastetxe publikoa

Ikastetxe pribatua

Ikastola

Sedentarioak

% 20.3

% 21.6

% 14.3

Moderatuak

% 13.6

% 16.2

% 14.3

Aktiboak

% 66.1

% 62.2

% 71.4

Ikasle guztien (p<0.05) eta sexuka nesken (p<0.01) datuak aztertzean, estatistikoki
adierazgarriak

ziren

ezberdintasunak

behatu

genituen

ikasleen

batxilergoko

ikastetxearen eta batxilergoko ariketa fisiko aztura taldeen artean. Honela, bai ikasle
guztien zein nesken kasuan, sedentarioen portzentaje baxuena eta aktiboen
portzentaje handiena ikastolan ikasten zutenen artean behatu genuen. Bestetik bai
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ikasle guztien bai nesken batxilergoko ariketa fisiko patroi hau, unibertsitatean
mantentzen ez zela aipatzekoa da. Izan ere, unibertsitate mailan sedentarismoa hiru
ikastetxe motetan igo bazen ere, gehienbat ikastetxe pribatuetan eta ikastoletan eta
modu nabariagoan nesken kasuan gertatu zela behatu genuen. Bestetik, ikasle guztien
eta neska aktiboen murrizpena gehienbat ikastetxe publiko eta ikastoletan gertatu zen.
Mutilen datuek aldiz, aldaketa txikiagoa jasan zuten eta portzentajeak egonkorrago
mantendu ziren. Honela unibertsitatean, sedentarismoa ia egonkor mantendu eta
aktiboen portzentajea murriztu egin zen moderatuen igoera eraginez.
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen erretze ohituraren arabera, hauen ariketa fisiko
aztura aztertzean lortutako datuak sexuka 4.38. Taulan azaltzen dira.

4.38. Taula. Unibertsitateko ikasleen erretze ohituraren araberako ariketa fisiko
aztura, sexuka banatuta
Unibertsitateko ikasleen erretze ohitura
Guztiak

Neskak

Mutilak

Erre

Ez-erre

Erre

Ez-erre

Erre

Ez-erre

Sedentarioak

% 48.5

% 42.8

% 51.5

% 54.7

% 40.5

% 14.5

Moderatuak

% 26.5

% 25.7

% 27.3

% 24.3

% 24.3

% 28.9

% 25

% 31.5

% 21.2

% 21

% 35.1

% 56.6

Aktiboak

χ2: 9.852 **
** (p<0.01)
Erretze ohiturari dagokionez, ikasle guztiak orokorrean eta sexuka neskak
aztertzean, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu
erretzetzaileen eta hauen ariketa fisiko aztura taldeen artean. Erretzen ez zuten mutil
gehiago zeuden aldiz, ariketa fisikoa astean birritan baino gehiagotan egiten zutenen
artean (p<0.01). Ariketa fisikoa jarduera osasungarria baino gehiago da, izan ere,
ohitura osasuntsuen bereganatzean oso garrantzitsua dela aztertu da. Zenbait
ikerketek, ariketa fisikoa egiten duten ikasleek alkohol eta droga gutxiago kontsumitu
eta gutxiago erretzen dutela argitaratu dute (García F, 1993b; Sánchez C eta lank.,
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1999; Castillo I eta lank., 1999; Rodríguez Ordax eta lank., 2003; Paavola eta lank.,
2004; Pérez D eta lank., 2005). Populazio orokorraren kasuan ere ondorio bera
argitaratu da (Hickey eta lank., 1975; Hartley, 1985; Raitakari eta lank., 1995; Aaro eta
lank., 1995; Aarnio eta lank., 2002; Prieto eta lank., 2003). Beste ikerketa batzuk,
jokabide eta ohitura osasuntsuen arteko erlazio positiboa eta alderantzizkoa aurkitu eta
honek bizimodu zehatzen sustapenean duen garrantzia azpimarratu dute (Mendoza,
2000; Prieto eta lank., 2003; Paavola eta lank., 2004). Gure ikerketan mutilen kasuan
behatutakoa bat dator erretzeari dagokionez autore hauen lanen ondorioekin.
Ariketa fisiko erregularrak, bizi-ohituretan aldaketa garrantzitsuak eragiten ditu,
ohitura higieniko eta dietetikoen hobekuntzan oinarrituak. Berehalako efektua, ongizate
subjektiboaren sentsazioa da eta epe luzera osasun egoera hobea eragiten du (Prieto
eta lank., 2003).
Espainiako 2006. urteko Osasun Inkestan (MSC, 2007), 16-24 urte bitarteko
nesken % 31.15 eta mutilen % 25.53 erretzaileak zirela argitaratu zen. Gure datuek
joera berdina jarraitzen zutela behatu genuen. Izan ere, ikerketan parte hartu zuten
ikasle erretzaileen datuak aztertzean, neska erretzaileak (% 35.4) mutil erretzaileak
(% 32.7) baino gehiago zirela behatu genuen. Bestetik, UPV/EHUko esperientzia
geletako ikasleekin (55-80 urte bitartean) egindako beste ikerketa batean, gizon
erretzaileak (% 41.07) emakume erretzaileen (% 22.37) ia bikoitza zirela argitaratu zen
(Jauregi, 2005). Honen guztiaren azalpena, belaunaldi eta gizarte-garaiaren aldaketan
bilatu behar da.
Emakumeak, modernizazioaren ildoan eta generoen arteko berdintasunerako
bidean mutilen esparruan aintzinatik kokatzen ziren ohiturak bereganatzen joan ziren,
nahiz eta horietako batzuk osasungarriak ez izan. Bereganatutako ohitura horien
artean erretzearen ohitura da aipagarri, izan ere, datuek adierazten duten eran neska
gazte erretzaileen portzentajea asko handitu baita azkenaldian (MSC, 2007).
Gure ikerketan lortutako datuetan, aipatutako azkenaldiko aldaketak isladatzen
direla uste dugu. Honela mutilen kasuan, aintzinatik erretzearen ohitura guztiz
bereganatua dagoen gizarte-sektorean, ez erretzea ohitura osasungarria den ariketa
fisikoaren praktikarekin erlazionatzen da. Nesken kasuan aldiz, modernizazioa eta
generoen berdintasunerako bidean gertatu diren aldaketa berri ez hain osasungarrien
eraginez, erretze ohitura eta ariketa fisikoaren praktika uztartu egin direla uste dugu.
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4.2.4. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak
Ikasleak unibertsitatean ikasten hastearekin batera, beren bizitza ohituretan
aldaketak eragin ditzaketen hainbat gertakizunen aurrean aurkitzen dira. Bizitza
ohituretan gertatzen diren aldaketak, ariketa fisiko ohituretan eragin zuzena izango
dute. Honela hurrengo atal honetan, ariketa fisiko ohituretan gertatu diren aldaketak
aztertuko ditugu. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak sexuka,
4.39. Taulan azaltzen dira. Bertan, batxilergotik unibertsitatera igarotzean eta ondoren
unibertsitateko ikasturte ezberdinetako ariketa fisiko ohituren aldaketak deskribatzen
dira.
Unibertsitateko lehenengo ikasturtera igarotzean ikasleen % 19.8-ak (neska guztien
% 21.7 eta mutil guztien % 15.2), bigarren ikasturtera igarotzean ikasleen % 9.5-ak
(neska guztien % 11.7 eta mutil guztien % 3.8) eta hirugarren ikasturtera igarotzean
ikasleen % 13.7-ak (neska guztien % 14.2 eta mutil guztien % 12.1) ariketa fisikoa
egiteari utzi zion.
Ariketa fisikoa egiteari utzi zion ikasleen portzentaje altuena batxilergotik
unibertsitatera igarotzean behatu genuen, zenbait ikerketek argitaratu dutena
konfirmatuz (Blasco eta lank., 1996; Froján eta lank., 1997; Hernández, 1999; Segura
eta lank., 1999; Ruiz F eta lank., 2001a, 2002a; López, 2003; Pavón eta lank., 2004;
Castillo E eta lank., 2007). Populazio orokorrean gazteekin egindako beste ikerketa
batzuk, ariketa fisikoaren murrizpena 13-18 urte bitartean gertatzen dela argitaratu
dute (Sallis, 2000), nahiz eta Espainiako gazteen kasuan 11 urterekin gertatzen dela
behatu izan den (Lasheras eta lank., 2001). Ikerketa metodoaren arabera
aldakortasunak egon badaitezke ere, urtero 10-17 urte bitarteko mutil gazteen % 1.8-tik
% 2.7-ra ariketa fisikoa egiteari uzten dio. Hala ere, nesken kasuan portzentajeak
askoz altuagoak dira, % 2.6-tik % 7.4-ra (Sallis, 1993).
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4.39. Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak sexuka
Unibertsitateko ikasleak
Guztiak
Neskak
Mutilak
Batxilergotik unibertsitatera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 26.3

% 31.9

% 12.5

AF egiteari uzten diote

% 19.8

% 21.7

% 14.3

AF egiten jarraitzen dute

% 41.8

% 34.4

% 60.7

AF egiten hasten dira

% 12.1

% 12

% 12.5
χ2: 25.44 ***

1. Ikasturtetik 2. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 33.8

% 39.6

% 19

AF egiteari uzten diote

% 9.5

% 11.7

% 3.8

AF egiten jarraitzen dute

% 44.6

% 35.1

% 68.6

AF egiten hasten dira

% 12.2

% 13.6

% 8.6
2

χ : 34.82 ***
2. Ikasturtetik 3. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 26.7

% 31.9

% 9.1

AF egiteari uzten diote

% 13.7

% 14.2

% 12.1

AF egiten jarraitzen dute

% 46.6

% 40.7

% 66.7

% 13

% 13.3

% 12.1

AF egiten hasten dira

χ2: 8.75 *
* (p<0.05); ***(p<0.001); AF, ariketa fisikoa
Modu orokorrean ariketa fisikoa bertan behera uzten da, arrazoi pertsonalen,
sozialen eta kirolak berak duen egituraren ondorioz. Alde batetik unibertsitarioek
ikasteko denbora gehiago behar dute eta bestetik bizi-lekuz aldatzeak ere denboran
mugak dakartza. Beraz, aisialdiari eskainitako denbora murrizten da eta bizitzaren aldi
honetan gazteen aisialdirako ordutegia batez ere gaueko ekintzetan oinarritzen dela
kontuan izanik (García F, 1993a, 1993b; Froján eta lank., 1997; Segura eta lank.,
1999), ikasleek ariketa fisikoari lehentasuna emateko gero eta denbora gutxiago dute.
Hala ere, arrazoi garrantzitsuenetako bat ariketa fisikoarekiko jarreraren aldaketa
izango da. Gazte gehienek ariketa fisikoarekiko jarrera positiboa erakusten dute, baina
helduago egiten diren heinean jarrera zalantzagarriagoa bilakatzen da eta ariketa
fisikoaren murrizpena dator.
Gehienetan pertsonek aisialdian egiten dituzten ekintzak aztertzen direnean,
populazioko adin talde guztien datuak azaltzen dira. Hala ere, gazteek egiten dituzten
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ekintzak gutxi gora behera berdinak dira nahiz eta ordenean aldaketaren bat egon
daitekeen. García Ferrandoren hitzetan, azkeneko hamar urtetan Espainiako
populazioak aisialdian egiten dituen ekintzek egonkortzeko joera bat izan dute.
Lehenengo etxe barruan egin daitezkeen aisialdi ekintzak azaltzen dira (telebista ikusi
eta familiarekin egon), ondoren lagunekin egon, aldizkariak irakurri, musika entzun,
irratia entzun, zinemara joan moduko ekintzak aipatzen dira eta hauen guztien ostean,
ariketa fisikoa egitea azaltzen da (García Ferrado, 1991; 2001). Ispizuak 2001. urtean,
Bizkaiko populazioaren kirol ohiturak aztertzean, gehiengoak aisialdian egiten zituen
ekintzak Espainiako populazioarentzat aipatutako berdinak izan zirela argitaratu zuen,
nahiz eta kirola egitea azkeneko postuetan azaldu izan zen (Ispizua, 2003). Bestetik,
2005. urteko Espainiako populazioren ariketa fisiko ohituren inkestan, ibiltzea eta
merkataritza-guneetan erosketak egitea moduko ekintzak gehitu ziren eta honela,
ibiltzea hirugarren postuan telebista ikustearen atzetik eta merkataritza-guneetan
erosketak egitea irratia entzutearen ostean agertzen ziren. Ariketa fisikoa egitea aldiz,
hamahirugarren postuan zegoen, aurretik aipatutako ekintza guztien eta kirola ikusi eta
tabernetara joatearen ostean (García F eta lank., 2006).
Modu honetan, bai Espainian (García F, 1993a, 2001; Navarro eta lank., 1993;
Junta de Castilla y León, 1994; Romero eta lank., 1994; Ispizua, 1996, 2003; Peris i
Pascual, 1996; García S eta lank., 2001; García M, 2001; Hernández, 1999; CIS, 2002;
Agüí eta lank., 2004; Otero, 2004; INE, 2004; Ruiz F, 2001; Ruiz F eta lank., 2000,
2001b, 2004), bai beste nazioetan argitaratutako ikerketak (Bokuvka, 1992; Pierón eta
lank., 1996, 1997, 1998, 2002), bat datoz populazioarentzat asialdian lehentasuna
duten ekintzak aipatzerakoan.
Hala ere egoera hipotetiko batean egoera pertsonala edo soziala aldatuz, gustokoa
izango luketen edozein ekintza egitea beren esku soilik egongo balitz, populazioak
egiteko gustokoa izango lituzkeen ekintzen artean kirola edo ariketa fisikoa egitea leku
hobean egongo litzateke, hain zuen ere, laugarren (CIS, 2000), bostgarren (García F,
1991, 2001) eta zazpigarren postuetan (García F eta lank., 2006).
Gazteen aisialdiko ekintzak aztertu direnean ariketa fisikoa, kalera atera, lagunekin
egon, musika edo irratia entzun, telebista ikusi, zinemara joan edo eta irakurri moduko
ekintzen atzetik azaltzen da. Ikerketa askotan, ariketa fisiko jarduera bigarren postuan
(Romero eta lank., 1994), hirugarren postuan (García M, 2001), seigarren postuan
(Bokuvka, 1992), zortzigarren postuan (CIS, 2000), hamargarren postuan (CIS, 2002)
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edo eta azkeneko postuetan (Ispizua, 1996; García S eta lank., 2001; Otero, 2004)
argitaratu izan da. 15-24 urte bitarteko gazteek ariketa fisiko eta kirolarengatik interes
handiagoa adierazten dute populazioko beste adin talde batzuen aldean (García F,
1991, 2001; García F eta lank., 2006). Unibertsitateko ikasleekin egindako beste
ikerketa batean aldiz, ariketa fisikoa egitea aisialdiko lehen ekintza zela adierazi zuten
eta ondoren gizarte-erlazioekin zerikusia zuten ekintzak, zaletasun pertsonalak eta
ekintza kulturalak azaldu ziren (Pavón eta lank., 2006c).
Hala ere gazteek, urteko sasoi eta asteko egun ezberdinetan zehar egiten dituzten
ariketa fisiko jarduerak aztertzen direnean ere, ezberdintasunak aurkitu dira. Almeriako
Unibertsitateko ikasleekin egindako zenbait ikerketetan, astean zehar batez ere aisialdi
pasiboko ekintzak, asteburuetan gizarte-erlazio eta dibertimendu ekintzak eta udan
zehar ariketa fisiko eta kirol ekintzak egiten zituztela argitaratu zen (Ruiz F eta lank.,
2000, 2001b; Ruiz F, 2001; Gómez eta lank., 2005).
Modu berean, ariketa fisikoa egiteari uzteak ere, zerikusia dauka kirol-jarduera
antolatzeko

moduarekin

(errendimendu

helburuak,

federazioetan

jardutea,

txapelketetan parte hartzea) eta eskola mailako kirolaren eta federatuaren artean
dagoen etenarekin. Gainera unibertsitatean ere, mundu akademikoaren eta kirolaren
egituraketaren artean koordinazio faltarengatik, kirola gazteen bizitzatik kanpo
geratzen dela argitaratu da (Madera eta lank., 2003; Salguero eta lank., 2003a,
2003b).
Bestetik eta datuek adierazten zuten moduan, aipatzekoa da estatistikoki
adierazgarriak ziren ezberdintasunak aurkitu genituela neska eta mutilen artean
batxilergotik unibertsitatera igarotzean (p<0.001), lehenengo ikasturtetik bigarren
ikasturtera igarotzean (p<0.001) eta bigarren ikasturtetik hirugarren ikasturtera
igarotzean (p<0.05). Zenbait egilek ariketa fisikoa egiteari uzten diotenen kasuak,
ariketa fisiko gutxiago egiten duten pertsonen eta batez ere, emakumeen artean
nabariagoak direla argitaratu dute (Gutierrez eta lank., 1995; Cale, 1996; Soto eta
lank., 1998; Casimiro, 1999; Pastor eta lank., 1999; Cockburn, 2000, 2002; Rodríguez,
2000; López eta lank., 2001; Ruiz F eta lank., 2002b; Pérez IJ eta lank., 2002; MSC,
2003). Gure ikerketan ere, emakumeek gizonek baino proportzio handiagoan ariketa
fisikoa egiteari utzi ziotela behatu genuen eta honen arrazoietako bat, kirolarekin eta
lehiaketarekin erlazionaturiko aldeengatiko lehentasun eskasarengatik izan daitekeela
uste dugu.
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Ariketa fisikoa egiten jarraitzen zuten eta egiten hasten ziren ikasleen datuak
aztertzean, Unibertsitateko Kiroldegiak betetzen zuen funtzioa behatu genuen. Honela,
ariketa fisikoa egiten jarraitzen zuten eta horretarako Unibertsitateko Kiroldegia
erabiltzen zuten ikasleen portzentajea garrantzitsua bazen ere, ariketa fisikoa egiten
hasi ziren bai neska eta baita mutilen proportzio handiago batek Unibertsitateko
Kiroldegia

erabiltzen

zuela

behatu

genuen.

Era

honetan,

zerbitzu

honen

eragingarritasuna agerian utzi eta kasu honetan ere, Komunitate Unibertsitarioan
ariketa fisikoa sustatzeko politikek eragina dutela baiezta dezakegu.
Hurrengo 4.40. Taulan, unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak
ariketa fisiko motaren arabera sexuka azaltzen dira. Datuak sexuka aztertzean,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak topatu genituen hiru ikasturteetan
zehar (p<0.001).
Hiru ikasturteetan zehar ariketa fisikoa egiteari utzi zioten ikasle gehienak,
bakarkako ekintzetan jarduten ziren. Datu hauek sexuka aztertzean, taldeka ariketa
fisikoa egiteari utzi zioten mutilen portzentajea neskena baino altuagoa izan zen
(p<0.001). Hala ere, neskek orokorrean ariketa fisikoa gehiago bakarka eta mutilek
aldiz taldeka egiten zutela gogoratu behar da.
Kirol asoziazionismoa, ariketa fisikoaren jardueraren jarraitasuna zihurtatzeko
modu eraginkorra da (Palou eta lank., 2000). Kirol antolatuetan parte hartzerako
orduan, familiaren aldean lagunen eragin handia argitaratu da (Greendorfer eta lank.,
1978) eta hau batez ere mutiletan gertatzen da (MEC y MSC, 2006; Moreno JA eta
lank., 2006). Gure datuek ariketa fisikoa taldeka egiten zutenen jarraikortasuna
handiagoa zela azaltzen zuten eta hau batez ere, mutiletan nabariagoa zen (p<0.001).
Hiru ikasturteetan zehar bai ikasle guztien bai neska eta mutilen kasuan, ariketa fisikoa
egiten hasi ziren gehienak bakarkako ariketa fisiko ekintzak aukeratu zituzten.
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4.40. Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak sexuka
Unibertsitateko ikasleak
Guztiak
Neskak
Mutilak
Batxilergotik unibertsitatera igarotzean
AF egiteari utzi

AF egiten jarraitu

AF egiten hasi

Taldeka

% 32.8

% 26.7

% 56

Banaka

% 67.2

% 73.3

% 44

Taldeka

% 44.4

% 26.9

% 69.2

Banaka

% 55.6

% 73.1

% 30.8

Taldeka

% 4.1

%0

% 14.4

Banaka

% 95.9

% 100

% 85.6

χ2: 61.63 ***
1. Ikasturtetik 2. Ikasturtera igarotzean
AF egiteari utzi

AF egiten jarraitu

AF egiten hasi

Taldeka

% 11.3

% 9.4

% 20.8

Banaka

% 88.7

% 90.6

% 79.2

Taldeka

% 27.7

% 13.5

% 46.9

Banaka

% 72.3

% 86.4

% 53.1

Taldeka

% 8.3

% 5.9

% 22.1

Banaka

% 91.7

% 94.1

% 77.9

χ2: 65.28 ***
2. Ikasturtetik 3. Ikasturtera igarotzean
AF egiteari utzi

AF egiten jarraitu

AF egiten hasi

Taldeka

% 10.2

% 6.3

% 24.8

Banaka

% 89.8

% 93.7

% 75.2

Taldeka

% 20

% 11.3

% 38.1

Banaka

% 80

% 88.7

% 61.9

Taldeka

%0

%0

%0

Banaka

% 100

% 100

% 100
χ2: 18.79 **

** (p<0.01); *** (p<0.001); AF, ariketa fisikoa
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4.2.4.1. Ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak jakintza arloka
Ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak jakintza arloka 4.41. Taulan azaltzen dira.

4.41. Taula. Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohituren aldaketak jakintza
arloka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

Batxilergotik unibertsitatera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 25.8

% 28.6

% 24.3

AF egiteari uzten diote

% 23.9

% 19.8

% 14

AF egiten jarraitzen dute

% 41.9

% 38.1

% 45.8

AF egiten hasten dira

% 8.4

% 13.5

% 15.9

1. Ikasturtetik 2. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 35.8

% 32.5

% 32.4

AF egiteari uzten diote

% 8.8

% 9.1

% 10.8

AF egiten jarraitzen dute

% 42.6

% 42.5

% 50

AF egiten hasten dira

% 12.8

% 15.8

% 6.8

2. Ikasturtetik 3. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 22.2

% 31.3

% 23.5

AF egiteari uzten diote

% 13.3

% 14.9

% 11.8

AF egiten jarraitzen dute

% 44.4

% 44.8

% 52.9

% 20

%9

% 11.8

AF egiten hasten dira
AF, ariketa fisikoa

Bai ikasleen datu orokorrak, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez genuen
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu ariketa fisiko ohituren
aldaketak jakintza arloka aztertzean.
Hala ere, Unibertsitateko lehenengo ikasturtean Gizarte zientzien arloko ikasleek
(% 23.9) eta bigarren ikasturtean Zientzia esperimentalen arloko ikasleek (% 10.8),
ariketa fisikoa egiteari utzi zioten ikasleen portzentaje altuena zuten. Bigarren
ikasturtetik hirugarren ikasturtera igarotzean aldiz, Osasun arloko ikasleek ariketa
fisikoa egiteari utzi zioten ikasleen portzentaje altuena zuten (% 14.9).
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Datu hauek sexuka aztertu genituen eta nesken datuak 4.42. Taulan azaltzen dira.

4.42. Taula. Unibertsitateko nesken ariketa fisiko ohituren aldaketak jakintza
arloka
Neskak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

Batxilergotik unibertsitatera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 25.8

% 28.6

% 24.3

AF egiteari uzten diote

% 23.9

% 19.8

% 14

AF egiten jarraitzen dute

% 41.9

% 38.1

% 45.8

AF egiten hasten dira

% 8.4

% 13.5

% 15.9

1. Ikasturtetik 2. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 35.8

% 32.5

% 32.4

AF egiteari uzten diote

% 8.8

% 9.1

% 10.8

AF egiten jarraitzen dute

% 42.6

% 42.5

% 50

AF egiten hasten dira

% 12.8

% 15.8

% 6.8

2. Ikasturtetik 3. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 22.2

% 31.3

% 23.5

AF egiteari uzten diote

% 13.3

% 14.9

% 11.8

AF egiten jarraitzen dute

% 44.4

% 44.8

% 52.9

% 20

%9

% 11.8

AF egiten hasten dira
AF, ariketa fisikoa

Lehengo ikasturtean ikasten hastean, Gizarte zientzien arloko neskek (% 23.6),
bigarren ikasturtera igarotzean Zientzia esperimentalen arloko neskek (% 10.8) eta
hirugarren ikasturtean ikasten hastean Osasun arloko neskek (% 14.9) ariketa fisikoa
egiteari utzi zioten nesken portzentaje altuenak zituzten.
Mutilen datuei erreparatuz (4.43. Taula), ariketa fisikoa egiteari utzi zioten mutilen
portzentaje altuenak lehenengo (% 19) eta bigarren (% 5) ikasturteetan Osasun arloko
mutilek eta hirugarren ikasturtean aldiz Zientzia arloko mutilek (% 23.1) izan zituzten.
Honela, datuak sexuka aztertzean, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren
ezberdintasunik behatu.
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4.43. Taula. Unibertsitateko mutilen ariketa fisiko ohituren aldaketak jakintza
arloka
Mutilak
Gizarte arloa

Osasun arloa

Zientzia arloa

Batxilergotik unibertsitatera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 17

% 4.8

% 11.4

AF egiteari uzten diote

% 17

% 19

% 11.4

AF egiten jarraitzen dute

% 59.6

% 57.1

% 61.4

AF egiten hasten dira

% 6.4

% 19

% 15.9

1. Ikasturtetik 2. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 20.5

% 10

% 22

AF egiteari uzten diote

% 4.5

%5

% 2.4

AF egiten jarraitzen dute

% 63.6

% 70

% 73.2

AF egiten hasten dira

% 11.4

% 15

% 2.4

2. Ikasturtetik 3. Ikasturtera igarotzean
AF egin gabe jarraitzen dute
% 11.1

% 9.1

% 7.7

AF egiteari uzten diote

%0

% 9.1

% 23.1

AF egiten jarraitzen dute

% 77.8

% 72.7

% 53.8

AF egiten hasten dira

% 11.1

% 9.1

% 15.4

AF, ariketa fisikoa
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4.2.5. Unibertsitateko ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak
Ikerketan parte hartu eta ariketa fisikoa egiten ez zuten ikasleei ariketa fisikoa ez
egitearen arrazoia galdetzean lortu genituen emaitzak 4.44. Taulan azaltzen dira.
Ikasle gehienek denbora faltagatik (% 46.5), ondoren borondate faltagatik (% 42.9) eta
azkenik beste arrazoi batzuen ondorioz (% 7.1) ariketa fisikorik egiten ez zutela
adierazi zuten. Beste batzuen atalean: ohitura falta, gustatzen ez zitzaiolako, pentsatu
ez zuelako edo eta ariketa fisikoa egin nahi ez zuela moduko arrazoiak bildu genituen.

4.44. Taula. Unibertsitateko ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak sexuka
Unibertsitateko ikasle guztiak
Guztiak

Neskak

Mutilak

Denbora falta

% 46.5

% 47.3

% 41.7

Borondate falta

% 42.9

% 43.8

% 37.5

Talde falta

% 3.5

% 2.7

% 8.3

Beste batzuk

% 7.1

% 6.2

% 12.5

Unibertsitateko ikasleekin egindako beste ikerketa batzuetan batez ere ikasketek
eragiten duten denbora falta (Palou eta lank., 2000; Pérez D eta lank., 2005) eta
interes falta (Pavón, 2004; Gómez, 2005; Castillo, 2006), ariketa fisikoa ez egitearen
arrazoi nagusiak direla argitaratu da. Gure emaitzak ere, datu hauekin bat datoz.
Gainera Espainian 2005. urteko populazio orokorraren ariketa fisiko ohiturak
aztertzean, 15-24 urte bitarteko gazteen arrazoi nagusiak lehenengo denbora falta,
ondoren ariketa fisikoa atsegin ez zutelako eta azkenik garrantzian borondate falta izan
ziren (García F eta lank., 2006). Ildo berean, zenbait autorek, motibazio falta ariketa
fisikoa egiteari uzteko arrazoi garrantzitsua dela adierazi dute (Masachs eta lank.,
1994; Tabernero, 1998).
Modu berean, beste ikerketa batzuk, kirol-instalazioen falta, gutxiegitasuna edo
desegokitasuna ariketa fisikoa egiteari uzteko arrazoi garrantzitsua dela ere argitaratu
dute (Weinberg eta lank., 1996; Llopis eta lank., 1999). Hala ere, azkeneko arrazoi
honekin erlazionatuta, badaude beste autore batzuk kontrako iritziak aurkeztu
dituztenak. Izan ere egile batzuk, kirol-instalazioek ariketa fisikoaren jardueran eragina
dutela diote, baina ez uzteko orduan (Año, 1995; Canellas eta lank., 1995) edo eta
kirol-instalazioek ariketa fisikoaren jardueran eraginik ez dutela baieztatzen duten
autoreak ere topatu ditugu (Paris, 1996). Gure ikerketan parte hartu zuten ikasleek ez
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zuten kirol-instalazioen falta, gutxiegitasuna edo desegokitasuna ariketa fisikoa egiteari
uzteko arrazoi bezala adierazi.
Ispizuak 2001. urtean Bizkaiko populazioaren ariketa fisiko ohiturak aztertu zituen.
Ikerketa honetan adin tarte ezberdineko pertsonek parte hartu bazuten ere, ariketa
fisikoa ez egiteko arrazoi nagusia denbora falta izan zen (Ispizua, 2003). Bestetik,
2000. urtean Espainiarren kirol ohiturei buruzko ikerketan ere denbora falta arrazoi
nagusia zela argitaratu zen (CIS, 2000). Gure ikerketako datuak, ikerketa honetan
argitaratutako arrazoiekin bat datoz.
Datuak sexuka aztertzean, ez zegoen estatistikoki ezberdintasun adierazgarririk bi
sexuen artean. Bai neska eta baita mutil gehienek ere, lehenengo kasuan denbora
faltagatik eta bigarren kasuan borondate faltagatik ariketa fisikoa egiten ez zutela
adierazi zuten.
Nerabezaroan gazteek garapenean eta gizarte-maila aldaketak jasaten dituzte eta
hauek ariketa fisikoaren mantenuan era negatiboan eragin dezakete. Honela, ariketa
fisikoa egiterako edo jarraitasuna mantentzerako orduan populazio orokorreko beste
adin taldeak baino arazo gehiago adierazten dituzte, hala nola, denbora falta, interes
edo motibazio falta, eguraldi desatsegina, neskalagun edo mutilaguna izatea edo eta
norberaren irudiarekin eta beste gizarte faktoreekin zerikusia duten oztopoak aipatzen
dituzte (Robbins eta lank., 2003; O´Dea 2003; Sallis eta lank., 2000; Trost eta lank.,
1996; Tappe eta lank., 1989; Neumark-Sztainer eta lank., 2003).
Oztopo hauek guztiak ezagutu beharko dira, egokiak diren Osasun Programak
ezarri ahal izateko.
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4.2.5.1. Ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak ikasturteka
Unibertsitateko ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak ikasturteka eta
sexuka banatuta aztertzean, lortutako datuak 4.45. Taulan azaltzen dira.

4.45. Taula. Unibertsitateko ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak
ikasturteka, sexuka banatuta
Unibertsitateko ikasleak
Guztiak

Neskak

Mutilak

1. Ikasturtea
Denbora falta

% 51.9

% 56.8

% 25

Borondate falta

% 40.4

% 36.4

% 62.5

Talde falta

% 1.9

% 2.3

%0

Beste batzuk

% 5.8

% 4.5

% 12.5

2. Ikasturtea
Denbora falta

% 45.5

% 43.6

% 54.5

Borondate falta

% 40.9

% 45.5

% 18.2

Talde falta

% 4.5

% 1.8

% 18.2

Beste batzuk

% 9.1

% 9.1

% 9.1

3. Ikasturtea
Denbora falta

% 42.3

% 42.6

% 40

Borondate falta

% 48.1

% 48.9

% 40

Talde falta

% 3.8

% 4.3

%0

Beste batzuk

% 5.8

% 4.2

% 20

Bai ikasleen datu orokorrak, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez genuen
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu ariketa fisikoa ez egitearen
arrazoiak ikasturte ezberdinetan zehar aztertzean.
Hala ere, lehenengo ikasturtean ikasle guztien eta datuak sexuka aztertzean,
nesken arrazoi nagusia denbora falta eta mutilena borondate falta izan zela aipatzekoa
da. Bigarren ikasturtean aldiz, ikasle guztien eta sexuka mutilen arrazoi nagusia
denbora falta eta neskena borondate falta izan zen. Eta azkenik hirugarren ikasturtean,
ikasle guztien eta sexuka aztertzean nesken arrazoi nagusia borondate falta bazen
ere, mutilena denbora eta borondate falta izan ziren proportzio berean.

Emaitzak eta eztabaida 141

Ariketa fisiko ohiturak unibertsitateko ikasketetan zehar

Espainian, Leoneko Unibertsitatean, Kirol Hezkuntzako ikasleekin egindako
ikerketa batean, ikasketako kurtsoak aurrera joan ahala ariketa fisikoa egiten ez zuten
ikasleen arrazoi nagusia, ikasketen ondoriozko denbora falta izan zen karrerako kurtso
guztietan zehar (Pérez D eta lank., 2005). Hala ere, ikasle hauen ariketa fisiko praktika
portzentajeak beren adin tarteko ikasleen mailatik gora mantentzen baziren ere
(Sánchez-Barrera eta lank., 1995; Mendoza, 2000; Delgado eta lank., 2002; García F,
1997; García F eta lank., 2006) eta konparatzeko guztiz egokiak ez badira ere,
kurtsoak igaro ahala ariketa fisiko gutxiago ere egiten zutela argitaratu zen (Pérez D
eta lank., 2005).

4.2.5.2. Ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak jakintza arloka
Ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak arloka eta sexuka banatuta 4.46. Taulan
azaltzen dira. Bai ikasleen datu orokorrak, bai neska eta mutilen datuak aztertzean, ez
genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu ariketa fisikoa ez
egitearen arrazoiak jakintza arloka aztertzean.
Hala ere aipatzeko da, ariketa fisikoa egiten ez zuten Gizarte zientzien eta Zientzia
esperimentalen arloko ikasleen arrazoi nagusia, denbora falta zela. Osasun arloko
ikasleentzat aldiz, borondate falta zen ariketa fisikoa ez egitearen arrazoi nagusia.
Datu hauek sexuka aztertzean, aurretik ikasle guztientzat aipatutako joera bera
behatu genuen. Honela, Gizarte zientzien eta Zientzia esperimentalen arloko bai neska
zein mutilentzat, denbora falta ariketa fisikoa ez egiteko arrazoi nagusia zen eta
Osasun arloko bai neska zein mutilentzat aldiz, borondate falta.
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4.46. Taula. Unibertsitateko ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoiak
jakintza arloka sexuka
Unibertsitateko ikasleak
Guztiak

Neskak

Mutilak

Gizarte arloa
Denbora falta

% 50.7

% 51.7

% 46.2

Borondate falta

% 43.7

% 44.8

% 38.5

Talde falta

% 2.8

% 1.7

% 7.7

Beste batzuk

% 2.8

% 1.7

% 7.7

Osasun arloa
Denbora falta

% 43.9

% 44.4

% 33.3

Borondate falta

% 47.4

% 46.3

% 66.7

Talde falta

% 3.5

% 3.7

%0

Beste batzuk

% 5.3

% 5.6

%0

Zientzia arloa
Denbora falta

% 42.9

% 44.1

% 37.5

Borondate falta

% 35.7

% 38.2

% 25

Talde falta

% 4.8

% 2.9

% 12.5

Beste batzuk

% 16.6

% 14.8

% 25
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4.3. OSASUNA ETA ARIKETA FISIKOA: IKASLEEN EGOERA FISIKOA

4.3.1. Unibertsitateko ikasleen datu antropometrikoak
Aurretik aipatu dugun moduan, pertsona baten gorputz egitura eta osaera
ezagutzeko gehienetan erabiltzen den metodoa antropometria da. Neurtzen diren
ezaugarri antropometrikoak, pertsonaren egoera fisikoari buruzko datuak ematen
dizkigute eta modu berean, ariketa fisiko ohituren adierazle ere izan daitezke. Ondoren
aurkezten den 4.47. Taulan, ikasleen datu antropometrikoak sexuka azaltzen dira.

4.47. Taula. Unibertsitateko ikasleen ezaugarri antropometrikoak sexuka
Unibertsitateko ikasleak
Neskak

Mutilak

Bb ± ds

Bb ± ds

Pisua (Kg)

60.1 ± 9.72 ***

74.6 ± 10.9

Altuera (cm)

164 ± 5.44 ***

178 ± 6.29

Gorputz Masaren Indizea (Kg/m2)

22.3 ± 3.30 **

23.6 ± 3.15

Σ Sei tolestura (mm)

115 ± 38.3 **

90.2 ± 38.3

Σ Enbor-tolestura (mm)

50.6 ± 22.5

48.9 ± 24.4

Σ Beheko gorputz-adar tolestura (mm)

47.4 ± 13.3***

30.1 ± 13.6

Gantz-portzentajea (%)

21.5 ± 5.93 ***

15.1 ± 4.35

Hezur-portzentajea (%)

15.3 ± 1.81 *

15.9 ± 1.81

Gihar-portzentajea (%)

42.4 ± 4.77 ***

44.9 ± 3.14

Endomorfia

4.77 ± 1.61 ***

3.77 ± 1.58

Mesomorfia

3.81 ± 1.41 **

4.39 ± 1.15

Ektomorfia

2.32 ± 1.21

2.49 ± 1.25

SOMATOTIPOA

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
* Student-en T testa, p<0.01 neska eta mutilen artean
** Student-en T testa, p<0.001 neska eta mutilen artean
*** Student-en T testa, p<0.0001 neska eta mutilen artean
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Emaitza hauen iruzkina egin aurretik nahitaezkoa da esatea, azken urteetan
populazioen gorputz osaera eta bereziki obesitatea aztertzeko ikerketa asko egin direla
(Elcarte eta lank., 1993; Moreno LA eta lank., 1997, 1998, 2005a; Rios eta lank., 1999;
Rocandio eta lank., 2000; Dura eta lank., 2001; Martinez Vizcaino eta lank., 2002;
Garcés eta lank., 2002; Serra Majem eta lank., 2003a; Crescente eta lank., 2003). Hala
ere, ikerketa hauek askotan irizpide metodologiko ezberdinak erabiltzen dituzte eta
datuak konparatzea zaila da (SEEDO, 2000; Moreno LA eta lank., 2005a, 2005b).
Horregatik, OME-k onartuta eta IOTF-ak proposatuta, ikerketa epidemiologikoak
egitean datuak konparagarriak izan daitezen, GMI-a erabiltzea aholkatzen da (IOTF,
2004). Hau dela eta, parametro honen datuak azalduz hasiko gara.
Nesken batez besteko GMI-a 22.3 eta mutilena aldiz 23.4 zen. Bestetik, mutilen
batez besteko GMI-a neskena baino handiagoa zela behatu genuen (p<0.001).
Ikerlanean parte hartutako ikasleen GMI-a aztertzeko, zenbait osasun taldek
aholkatutako sailkapenaren arabera ikasleak taldetan banatu genituen (OME, 1998;
NHLBI, 1998; Cole eta lank., 2000). Ondoko 4.48. Taulan azaltzen den moduan eta
GMI-aren baloreen arabera, ikasleak aholkatutako pisuan, honen azpitik, gainetik edo
duten obesitatearen arabera portzentajeetan sailkatuta azaltzen dira. Bertan ere,
aztertutako parametroaren baloreak ikasleen sexuaren arabera sailkatuta ikus
daitezke.

4.48. Taula. Ikasleen GMI-aren araberako sailkapena portzentajeetan
Aholkatutako
pisuaren azpitik
GMI < 18.5

Aholkatutako
pisua
GMI 18.5 < 24.9

Gainpisua

Obesitatea

GMI 25 < 29.9

GMI > 30

Ikasle guztiak

% 4.4

% 78.4

% 12.8

% 4.4

Neskak

% 5.7

% 78.7

% 11.6

% 4.0

Mutilak

% 0.9

% 77.6

% 15.9

% 5.6
NHLBI, 1998

GMI: Gorputz Masaren Indizea
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4.1. Irudia. Ikasleen GMI-aren banaketa.
4%

4%

13%

Aholkatutako pisuaren azpitik
Aholkatutako pisua
Gainpisua
Obesitatea

79%

Ikasleen gehiengoa, % 78.4, aholkatutako pisuaren barnean zegoen (GMI 18.5 <
24.9) (4.1. Irudia). Aholkatutako pisuaren azpitik ikasleen % 4.4 azaldu zen (GMI <
18.5). Gainpisua zuten ikasleen ehunekoa (GMI 25 < 29.9) nesken kasuan % 11.6 eta
mutilen kasuan aldiz, % 15.9 zen. Eta azkenik, obesitatearen barnean laginaren % 4.4
zegoen (GMI > 30). Gainpisua eta obesitatearen prebalentzia batera aztertzean,
nesken % 15.6 eta mutilen % 21.4 talde honetan zeuden. Mutilen GMI-a neskena
baino handiagoa bazen ere (p<0.001), sailkapen honetan ez zegoen mutil eta nesken
arteko diferentzia estatistikoki adierazgarririk.
Datu hauen esanahia ulertzeko, gure ingurunean egin diren ikerketekin
konparatuko ditugu. Honela, EAE-ko 2002. urteko Osasun Inkestan (Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004), GMI-aren azterketan oinarrituz, populazioa
aipatutako taldetan banatu zen. Datu hauen arabera, 16-24 urte bitarteko mutilen %
23.3-ak gainpisua eta % 2.6-ak obesitatea zuen. Nesken kasuan aldiz, % 11.1-ak
gainpisua eta % 1.9-ak obesitatea zuen. Gainpisua eta obesitatea zuten gazteak talde
bakarrean sailkatzean, nesken % 13 eta mutilen % 25.9 talde honetan zeuden.
1998-2000 urteetan Espainian egin zen EnKid ikerketan, 2-24 urte bitarteko ume
eta gazteen azterketa epidemiologikoan, populazio talde honen gainpisu eta obesitate
mailak aztertu ziren. Ikerketa honetan argitaratutako datuen arabera, 18-24 urte
bitarteko gazteen gainpisu portzentajea % 20 eta obesitatea % 4 zen. Datuak sexuka
aztertzean, gainpisua zuten mutilak % 27.5 eta obesitatea zutenak % 5.9 ziren.
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Nesketan aldiz, % 12-ko gainpisua eta % 2-ko obesitatea argitaratu zen (Serra Majem
eta lank., 2003a). Gainpisua eta obesitatea zuten gazteak talde bakarrean sailkatzean,
nesken % 14 eta mutilen % 33.4 talde honetan zeuden.
2001. urteko Espainiako Osasun Inkestan 16-24 urte bitarteko mutilen obesitatea
% 3.1 eta neskena % 2.2 zen (MSC, 2003). Hala ere, kasu honetan datuak parte
hartzaileen estimazioetatik lortu ziren eta honek balioen gutxiespena eragin dezake,
GMI-a zalantzagarri bilakatuz. Izan ere datu hauek seguraski, benetakoak baino
baxuagoak izango dira (Moreno B eta lank., 2006).
Gure ikerketako mutilen gainpisu eta obesitatearen prebalentziaren datuak
baxuagoak dira enKid eta EAEko ikerketako datuen aldean eta hau, bat dator maila
kultural handiagoa duten populazio taldeen obesitate eta gainpisu prebalentzia
baxuagoa dela argitaratu duten lanekin (Aranceta eta lank., 2001; Serra Majem eta
lank., 2001, 2003a; Rodríguez Artalejo eta lank., 2002; Moreno B eta lank., 2006).
Mutilen kasuan egoera sozio-ekonomiko baxuagoa, gainpisu eta obesitate prebalentzia
altuagoarekin erlazionatu da (egoera sozio-ekonomiko altutik ertain-baxura igarotzean)
(Moreno LA eta lank., 2005a). Hala ere, azken ikerketa honetan beste ikerketa batzuen
aldean, mutilen gainpisu eta obesitate prebalentzia baxuenak egoera sozio-ekonomiko
altuenean eta baxuenean argitaratu zirela aipatu behar da (Moreno LA eta lank.,
2005a). Europan egin diren ikerketetan, egoera sozio-ekonomiko kaskarragoa
obesitate maila altuago batekin erlazionatu da (Langnäse eta lank., 2002; De
Spiegelare eta lank., 1998). Bestetik nazioarteko ikerketa batek garatutako
herrialdeetan obesitatea, nutrizio maila kaskarrago eta hezkuntza maila baxuago
batekin erlazionatzen zuen. Garapen bidean zeuden herrialdeen kasuan aldiz, maila
sozioekonomiko hobea zuten populazio taldeak, obesitate maila handiago batekin
erlazionatu ziren (Bellizi eta lank., 1999).
Bai gure datuek bai enKid, EAE-ko eta Espainiako Osasun Inkestako datuek mutil
gazteen kasuan, gainpisu eta obesitate portzentaje altuagoak behatu dituzte nesken
datuen aldean. Espainiako beste ikerketa batzuk ere mutil gazteen azkenaldiko joera
hau argitaratu dute (Aranceta eta lank., 2001, 2004; Moreno LA eta lank., 2005a).
Aldiz, Espanian populazio helduarekin egindako ikerketetan emakumezkoen gainpisu
eta obesitate portzentaje altuagoak argitaratu dira eta hauek urteak igaro ahala batez
ere hezkuntza maila baxuagoa dutenen kasuan handituz dihoazela argitaratu da
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(Aranceta eta lank., 2001, 2003; Banegas eta lank., 2001; Gutiérrez-Fisac eta lank.,
2002, 2003).
Gazte eta helduen arteko gainpisu eta obesitatearen datuen diferentziak,
gizartearen joeraren aldaketa adieraz dezakete. Azkeneko urteetan irudiak hartu duen
garrantzia izugarria da eta batez ere neska gazteen artean honek duen eragina
kontuan izan behar da. Izan ere, gizarteko eskakizun sozio-kulturalek neurri batean,
emakumeak pisuagatiko kezka iraunkorra izatera eta argalago egotera behartzen
dituzte etengabe (Taylor CB eta lank., 1998; Stice eta lank., 2001; Tanaka eta lank,
2002). Gure datuek ere joera hau isladatzen dute. Honela, alde batetik neskak
proportzio handiagoan aholkatutako pisuaren azpitik eta bestetik, gainpisu eta
obesitate proportzio baxuagoa zuten mutilen aldean. Jende gazteagorekin egindako
ikerketek ere gainpisua eta obesitatea mutiletan gehiago gertatzen dela baieztatzen
dute. Modu honetan, Espainiako Osasun Ministerioak finantziatutako Avena ikerketa
(Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes) aipatzekoa da.
Ikerketa hau 2000-2002. urteetan zehar egin zen Espainiako bost hiritan (Granada,
Murtzia, Madril, Santander eta Zaragoza). Bertan, zozketaz aukeratutako 13-18.5 urte
bitarteko 2160 gaztek parte hartu zuten (1109 mutil eta 1051 neska). Ikerketa honetan
beste neurketa batzuen artean, gazteen gorputz osaera aztertu zen parametro
antropometrikoen bidez. Argitaratutako datuen arabera, mutilen obesitatea % 5.7 eta
neskena % 3.1 zen. Bestetik, gainpisu eta obesitatearen prebalentziaren datua
mutilentzat % 25.69 eta neskentzat % 19.13 zen (Moreno LA eta lank., 2005a).
Espainiako populazio helduaren obesitatearen prebalentzia Europako iparralde,
Frantzia eta Australia herrialdeetako prebalentzia baxuenen eta Estatu Batuetako eta
Europa ekialdeko herrialdeetako prebalentzia altuenen aldean erdiko puntu batean
dago (IOTF, 2004; NCHS, 2004). Haurren edo gazteen obesitate prebalentzia handituz
doa nazioarteko herrialde garatuetan eta modu honetan baita ere Europako
herrialdeetan (Wang eta lank., 2002; Ebbeling eta lank., 2002; Guillame eta lank.,
2002).

Lobstein

eta

Frelut-ek

1992-2000.

urteetan

zehar

Europan

gazteen

obesitatearen prebalentzia aztertzeko zenbait ikerketa epidemiologikoren datuak bildu
eta herrialde ezberdinetako gainpisuaren prebalentziak konparatu zituzten (Lobstein
eta lank., 2003). Honela, argitaratutako datuen arabera, 14-17 urte bitarteko gazteen
gainpisu prebalentzia maila baxuenak, 90. hamarkadan ekonomi atzeratze aldiak jasan
zituzten Europa erdialdeko eta ekialdeko herrialdeetan behatu zituzten batez ere
Errusian (% 9), Txekiar Errepublikan (% 9), Eslovakian (% 8) eta Polonian (% 12).
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Europako mendebaldeko beste herrialdeetako gainpisu prebalentziak ondokoak izan
ziren: Alemanian % 13, Holandan % 13, Danimarkan % 17 eta Erresuma Batuan %
21. Gainpisu prebalentzia maila altuenak aldiz, batez ere Europako hegoaldeko
herrialdeetan behatu ziren, hala nola, Grezian (% 22), Espainian (% 21), Kroazian (%
20), Serbian (% 17), Zipren (% 23) eta baita Europako ekialdeko Bulgarian (% 17)
(Lobstein eta

lank., 2003).

Aztertutako unibertsitateko

ikasleen

gainpisuaren

prebalentzia, inguruko ikerketek aurkeztutako prebalentzien aldean, gure ikasleen
egoera oso kezkagarria ez zela aipatzen genuen. Hala ere, azterketa maila zabalago
batean Europako beste herrialde batzuetako datuen aldean, emaitzek bestelako
egoera bat isladatzen zuten. Izan ere, gure ikasleen gainpisuaren prebalentzia
Europako iparraldeko herrialdeena baino altuagoa zela behatu genuen. Kontuan izan
behar da hala ere, Europako herrialdeetako gainpisuaren prebalentzia aztertzen duten
ikerketen datuak gure datuekin guztiz konparagarriak ez badira ere, hauen esanahia
hobeto ulertzeko lagungarriak direla.
Zenbait osasun erakundek, azkeneko urteetan obesitatearen arazoak osasun,
hilkortasun eta bizi-kalitatean duen eraginagatik eta honen dimentsioa gero eta
handiagoa dela ikusirik, XXI. mendeko epidemia izendatu dute (OME, 2000, 2003a;
IOTF, 2004). Kasu honetan ez soilik helduen, baizik eta ume eta gazteen obesitatearen
prebalentziaren datuak ere handituz dihoazela argitaratu da (Wang eta lank., 2002;
Ebbeling eta lank., 2002; Guillame eta lank., 2002). Gure unibertsitateko ikasleen
gainpisu eta obesitate datuak ez dira gure ingurukoak baino okerragoak, baina % 17
inguruko gainpisu eta obesitate maila kontuan hartzekoa da. Egoera hau are eta
larriagoa da, gaztaroan obesitatea pairatzen dutenek helduaroan osasun arazo hau
pairatzeko aukera gehiago dituztela kontuan hartzen bada (Serdula eta lank., 1993;
Guo eta lank., 1994; Yang eta lank., 2007).
Nesken beste datu antropometrikoei zegokienez taldearen batez besteko pisua
60.1 Kg-koa zen eta altuera 164 cm-koa. Antropometrikoki estimatutako batez besteko
gantz-portzentajea pisuaren % 21.5 zen, gihar-portzentajea % 42.7 eta azkenik hezurportzentajea % 15. Adin tarte hontako neskentzat gantz-portzentaje egokia % 20-25
dela

kontutan hartuta

(Wilmore eta lank., 1998), aztertutako

nesken % 22.5

balore onargarrien gainean zegoen (>% 25).
Mutilen ezaugarri antropometrikoei zegokienez taldearen batez besteko pisua 74.6
Kg-koa zen eta altuera 178 cm-koa. Antropometrikoki estimatutako batez besteko
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gantz-portzentajea pisuaren % 15.09 zen, gihar-portzentajea % 45.2 eta azkenik
hezur-portzentajea % 15.6. Adin tarte hontako mutilentzat gantz-portzentaje egokia
% 13-20 dela kontutan hartuta (Wilmore eta lank., 1998), aztertutako mutilen
% 14.2 balore onargarrien gainetik zegoen (>% 20).
2000-2002. urteetan zehar Espainiako Osasun Ministerioak finantziatutako Avena
ikerketan, zozketaz aukeratutako 13-18.5 urte bitarteko 2160 gazteren datu
antropometrikoak aztertzeko adin tarte ezberdinen araberako sailkapen bat egin zen.
Modu honetan, 17.5 urteko nesken batez besteko GMI-a 21.72, sei tolesturen batuketa
102.31 mm eta gantz-portzentajea % 26.3 zen. Adin hontako mutilen batez besteko
GMI-a aldiz 22.91, sei tolesturen batuketa 73.13 mm eta gantz-portzentajea % 20.68
zen (Moreno LA eta lank., 2005b). Datu hauek gure datuekin guztiz konparagarriak ez
badira ere adin tarteak ezberdinak direlako, emaitzen esanahia hobeto ulertzeko
lagungarriak dira. Honela, gure ikerketan parte hartu zuten bai neska bai mutilen GMI-a
eta sei tolesturen batuketaren balioak, gazte hauenak baino altuagoak ziren.
Bi sexuen arteko dimorfismo antropometrikoa askotan argitaratu da (Carter eta
lank., 1990; Rebato eta lank., 1996; Greil eta lank., 2007). Bertan ikus daitekeen
bezala, sexuen arteko diferentzia estatistikoki txikiena hezur-portzentajean eta
handienak aldiz gihar eta gantz-portzentajeetan gertatuko dira. Gantzari dagokionez,
enbor-tolesturetan ez da sexuen arteko diferentziarik topatu, baina bai beheko gorputz
adarreko tolesturetan. Izan ere, mutilen gantza gehienbat enborrean metatzen da eta
emakumeena aldiz gorputz-adarretan.
SOMATOTIPOA
Ikasleen somatotipoari dagokionez, nesken batezbeteko somatotipoa mesomorfikoendomorfikoa zen (4.8-3.7-2.3) eta mutilena zentrala (3.8-4.3-2.5). Aztertutako
bilbiografian, honelako populazio batean somatotipoa kalkulatzen duten lan gutxi dago,
izan ere lan gehienak kirolarietan egin dira. Rebato eta lankideek 1996. urtean
argitaratutako ikerlaneko datuekin alderatuz gero azken hamar urte hauetan ikasleen
somatotipoak aldaketa gutxi izan dituela esan dezakegu (Rebato eta lank., 1996).
Ikertzaile hauek argitaratutako lanean 19 urteko nesken somatotipoa 5.6-3.1-2.2 zen
eta mutilena 4.2-4.0-2.4. Beraz gaur egungo unibertsitateko neskek eta mutilek
endomorfia txikiagoa, mesomorfia handiagoa eta antzerako ektomorfia dutela esan
dezakegu.
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Somatotipoan ere sexuen arteko diferentzia argia azaltzen da, neskak mutilak
baino endomorfikoagoak izango dira eta mutilak aldiz mesomorfikoagoak. Diferentzia
hau aurretik ere aurkitua izan da (Carter eta lank., 1990; Rebato eta lank., 1996).

4.3.2. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa
Atal honetan, unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoaren datuak azaltzen dira.
Ikerketaren hasieran azaldu genuen moduan, ikasleen gaitasun aerobiko maximoa
estimatzeko, Astrand-en testa erabili genuen. Froga submaximo honetan gaitasun
aerobikoaren iragarpena, sexuan, adinean, ahalegineko bihotz maiztasunean eta
zikloergometroan lortutako potentzian oinarritzen da.
Ondoko taula honetan, aztertutako ikasleen gaitasun aerobikoa edo oxigenokontsumo maximoarekin erlazionatutako datuak azaltzen dira (4.49. Taula). Lehenengo
oxigeno-kontsumo maximoaren balio absolutuak, ondoren balio erlatiboak eta azkenik
gihar pisuaren araberako balioak sexuka banatuta daude.

4.49. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa (oxigeno-kontsumo
maximo absolutua, erlatiboa eta gihar pisuaren araberakoa)
Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa
VO2 maximo
absolutua
(l/min)

VO2 maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)

VO2 maximo gihar
pisua
(ml/Kgmusk/min)

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Neskak

2.43 ± 0.6

43.20 ± 11.8

101.61 ± 24.4

Mutilak

3.04 ± 0.7

43.90 ± 11.2

96.41 ± 22.2

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
Nesken eta mutilen batez besteko oxigeno-kontsumo maximo absolutua 2.43 l/min
eta 3.04 l/min zen hurrenez hurren. Bestetik, nesken batez besteko oxigeno-kontsumo
maximo erlatiboa 43.20 ml/Kg/min eta mutilena 43.9 ml/Kg/min zen. Azkenik nesken
gihar pisuaren araberako batez besteko oxigeno-kontsumo maximoa 101.61
ml/Kgmusk/min eta mutilena 96.41 ml/Kgmusk/min zen.
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Azkeneko urteetan gazteen gaitasun aerobikoa ezagutzeko ikerketa ugari egin dira
(Barnett eta lank., 1995; Al-Hazzaa, 2001; Eisenmann eta lank., 2002; Guerra eta
lank., 2002; Twisk eta lank., 2002a, 2002b; Lefevre eta lank., 2002; Koutedakis eta
lank., 2003; Tomkinson eta lank., 2003; Beets eta lank., 2004; Bouziotas eta lank.,
2004; Matsuzaka eta lank., 2004). Alde batetik aipatutako ikerketa gehienak, adin
gazteko haurrekin egin dira eta gure kasuan adin tarte oso espezifikoa duen populazio
talde bat aztertu dugunez zaila da datuak konparatzea. Bestetik, ikerketa hauek
askotan irizpide metodologiko ezberdinak erabiltzen dituzte eta era berean datuak
konparatzea ez da gauza erraza. Hala ere, zenbait ikerketa aipagarri dira gure datuen
esanahia hobeto ulertzeko.
UPV/EHU-ko mutilek lortutako oxigeno-kontsumo maximoaren datuak, adin
berdinekoen artean aurretik argitaratutako datuak baino murritzagoak ziren (Astrand
PO eta lank., 1985). Astrand eta bere lankideek 20 urteko neska eta mutilen bai
oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren baloreak argitaratu zituzten.
Nesken oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren batez besteko balioak
hurrenez hurren, 2.6 l/min eta 43 ml/Kg/min ziren. Mutilen batez besteko balioak aldiz,
oxigeno-kontsumo maximo absolutuarentzat 3.6 l/min eta erlatiboarentzat 54 ml/Kg/min
ziren (Astrand PO eta lank., 1985).
Pate eta bere lankideek, 1999-2002. urteetan zehar Estatu Batuetako National
Center for Health Statistics-ek aztertutako 12-19 urte bitarteko 3287 gazteren egoera
aerobikoaren datuak bildu zituzten (CDC, 2004a, 2004b). Gaitasun aerobikoaren
azterketarako aukeratu zen froga submaximoa gurpildun tapiza izan zen. Ikertzaile
hauek, ikerketan parte hartu zuten gazte guztiak adin tarte ezberdinetan sailkatu
zituzten. Honela, 18-19 urteko bitarteko 323 neska eta 383 mutilen oxigeno-kontsumo
maximo erlatiboaren batez besteko balioak hurrenez hurren, 37.5 ml/Kg/min eta 47.6
ml/Kg/min izan ziren (Pate RP eta lank., 2006).
Indian Amritsar-ko Guru Nanak Dev Unibertsitatean egindako ikerlanean diferentzia
handiagoak topatu zituzten 19-26 urte bitarteko neska eta mutilen artean. Bertan 148
ikaslek (99 mutil eta 49 neska), gaitasun aerobikoaren eta gorputz osaeraren arteko
erlazioa aztertzeko ikerketa batean parte hartu zuten (Sadhan eta lank., 2007).
Oxigeno-kontsumo maximoaren azterketarako Queen´s College-n Step testa erabili
zuten (McArdle eta lank., 2001). Lortutako datuen arabera, nesken eta mutilen
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oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren batez besteko balioak hurrenez hurren,
33.97 ml/Kg/min eta 48.74 ml/Kg/min izan ziren.
Egin diren ikerketa hauek gure datuekin alderatzean, nahiz eta metodologia aldetik
guztiz konparagarriak ez izan, UPV/EHU-ko mutilen batez besteko gaitasun
aerobikoaren balioa beste ikasketetan topatutakoa baina baxuagoa eta neskena aldiz
altuagoa zela ikus daiteke. Berez, gure laginean behatu genituen unibertsitate-adineko
neska eta mutilen arteko oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren balioen berdintasuna
ez da topatu orain arte egindako ikerketeta ia guztietan.
Hala ere, unibertsitateko neska eta mutilen oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren
batez besteko baloreen parekotasuna kontuan hartuz, gure ingurunean egindako eta
antzeko joera deskribatzen zuen ikerketa bat aipatzea interesgarri iruditu zaigu.
Honela, 2001-2002 kurtsoan zehar Bilboko hiru ikastetxe publikoetako 13-15 urte
bitarteko 75 gaztek (36 mutil eta 39 neska) ariketa fisiko ohiturak, egoera fisikoa eta
elikadura ohiturak aztertzeko ikerketa batean parte hartu zuten. Egoera fisikoa
baloratzeko ikasleek Astrand-en Step test froga submaximoa egin zuten. Ikerketa
honetan argitaratu ziren gaitasun aerobikoaren datuen arabera, nesken oxigenokontsumo

maximo

absolutu

eta

erlatiboaren

batez besteko

balioak hurrenez

hurren, 2.2 l/min eta 38.04 ml/Kg/min ziren. Mutilen batez besteko balioak aldiz,
oxigeno-kontsumo maximo absolutuarentzat 2.47 l/min eta erlatiboarentzat 39.25
ml/Kg/min ziren (Orduña eta lank., 2003). Kasu honetan, mutil eta nesken oxigenokontsumo maximo erlatiboaren baloreak oso parekoak ziren, unibertsitateko ikasleen
kasuan bezala. Izan ere, bi ikerketa hauen froga garaiak aztertzean, beha genezake
antzeko urte eta tokian jaio eta bizitako pertsonak zirela. Hau da, baliteke gure
inguruan azken urte hauetan neska eta mutilen oxigeno-kontsumo maximoak
berdintzeko joera egotea. Bestetik, ikerketa honetako gaitasun aerobikoaren balioak,
nahiz eta laginaren ezaugarriengatik datuak guztiz konparagarriak ez izan, gure
ikerketako balioak baino baxuagoak ziren. Gaitasun aerobiko maximoa nesken kasuan
20 urte arte eta mutilen kasuan 25 urte arte handiagotuz doala eta ondoren murriztu
egiten dela argitaratu da (Wilmore eta lank., 1998). Bilboko ikasleak unibertsitateko
ikasleak baino gazteagoak zirela kontuan izanda, balio baxuagoen arrazoia oraindik
oxigeno-kontsumo maximo altuenera ailegatu ez izana izan daiteke.
Nahiz eta batez besteko datuak beste ikerketekin konparatzeko egokiak izan, ez
digute informazio osoa ematen populazioaren egoera aerobikoari buruz, ez baitakigu
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populazioa nola banatua dagoen. Gizabanakoak bere egoera aerobikoaren arabera
sailkatzeko, Astrand eta Ryhming-ek 1954. urtean oxigeno-kontsumo maximoaren
estimazioa egiteko erabili zuten normograman oinarrituta, sexu eta adin tarte
ezberdinentzat aproposak ziren oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren
erreferentziazko baloreak argitaratu ziren (4.50 Taula) (Astrand I, 1960).

4.50. Taula. 20-29 urte bitarteko gazteen oxigeno-kontsumo maximoaren
erreferentziazko baloreak sexuka
Adina (urteak) 20-29
Oso baxua

Baxua

Onargarria

Ona

Oso ona

VO2 maximo
absolutua
(l/min)

Neskak

≤ 1.69

1.70-1.99

2.00-2.49

2.50-2.79

≥ 2.80

Mutilak

≤ 2.79

2.80-3.09

3.10-3.69

3.70-3.99

≥ 4.00

VO2 maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)

Neskak

≤ 28

29- 34

35- 43

44- 48

≥ 49

Mutilak

≤ 38

39- 43

44- 51

52- 56

≥ 57

Astrand I, 1960
Aztertutako ikasle guztien oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren
baloreak erreferentziazko balore horien arabera sailkatzean lortutako datuak 4.51.
Taulan azaltzen dira.

4.51. Taula. Astrand-ek argitaratutako erreferentziazko baloreetan oinarrituta,
ikasleen gaitasun aerobikoaren sailkapen portzentuala sexuka
Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoaren sailkapen portzentuala,
Astrand-ek argitaratutako erreferentziazko baloreen arabera

Guztiak

Neskak

Mutilak

VO2 maximo
absolutua (l/min)
VO2 maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
VO2 maximo
absolutua (l/min)
VO2 maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min
VO2 maximo
absolutua (l/min)
VO2 maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min
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Oso baxua

Baxua

Onargarria

Ona

Oso ona

% 14.3

% 12.5

% 34.5

% 19.4

% 19.2

% 17.4

% 11.3

% 33.8

% 15.3

% 22.3

% 7.5

% 10.8

% 34.3

% 24.7

% 22.6

% 9.3

% 10.8

% 36.2

% 17.2

% 26.5

% 31.3

% 17

% 34.8

% 6.3

% 10.7

% 37.5

% 12.5

% 27.7

% 11.6

% 10.7
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Onargarriak ziren oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren baloreen
barnean ikasleen % 34.5 eta % 33.8 zeuden hurrenez hurren. Oxigeno-kontsumo
maximo absolutuaren balore onean ikasleen % 19.4 eta oso onean % 19.2 sailkatu
ziren. Beste muturrean aldiz, oxigeno-kontsumo maximo absolutu balore baxua zuen
% 12.5-ak eta oso baxua aldiz % 14.3-ak. Oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren
baloreei zegokionez, balore oso onetan ikasleen % 22.3 eta onean % 15.3 zeuden.
Azkenik, balore oso baxuan ikasleen % 17.4 eta baxuan % 11.3 sailkatu ziren.
Datu hauek sexuka aztertzean nesken kasuan gehienak, bai oxigeno-kontsumo
maximo absolutu (% 34.3-a) bai erlatiboari (% 36.2-a) zegokionez, onargarriak ziren
baloreen barnean zeuden. Oxigeno-kontsumo maximo absolutuaren balore ona
nesken % 24.7-ak eta oso ona % 22.6-ak zuen. Oxigeno-kontsumo maximo
erlatiboaren balore onean nesken % 17.2 eta oso onean aldiz nesken % 26.5 zeuden.
Beste alde batetik, oxigeno-kontsumo maximo absolutuaren balore baxuan nesken
%10.8 eta oso baxuan % 7.5 sailkatu ziren. Oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren
balore baxuan aldiz, nesken % 10.8 eta oso baxuan % 9.3 zeuden.
Mutilen kasuan, oxigeno-kontsumo maximo absolutuaren baloreei zegokionez,
ikasleen % 34.8 onargarriak ziren baloreen barnean zeuden. Oxigeno-kontsumo
maximo absolutuaren balore ona mutilen % 6.3-ak eta oso ona % 10.7-ak zuen.
Bestetik, oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren balore onargarrietan ikasleen % 27.7,
onean % 11.6 eta oso onean aldiz % 10.7 sailkatu ziren. Beste alde batetik, oxigenokontsumo maximo absolutuaren balore baxuan mutilen % 17 eta oso baxuan % 31.3
zeuden. Oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren balore baxuan aldiz, mutilen % 12.5
eta oso baxuan % 37.5 saillkatu ziren.
Cooper Institutuko Fitness-Gram taldeak, osasun kardiobaskularren atalasea
nerabezaroan zehar 12-19 urte bitarteko mutilen kasuan 42 ml/Kg/min-tan eta 14-19
urte bitarteko nesketan 35 ml/Kg/min-tan ezarri zuen (The Cooper Institute for Aerobics
Research, 2004). Bestetik, Avena taldeko ikertzaileek, nerabeen abdomeneko gantz
metaketa mugatzeko beharrezkoa zen gaitasun aerobikoaren mailarik baxuena mutilen
kasuan 43.5 ml/Kg/min-tan eta nesken kasuan aldiz 40.7 ml/Kg/min-tan ezarri zuten
(Ortega FB eta lank., 2007). Aurreko bi ikerketetako emaitzak kontuan hartuz, Astranden oxigeno-kontsumoaren erreferentziazko balore baxuak eta oso baxuak zituzten bai
mutil zein neskek (Astrand I, 1960), abdomeneko gantz-metaketarako eta arazo
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kardiobaskularrerako arriskuan egongo lirateke. Honela, gure lagineko unibertsitateko
nesken % 20 eta mutilen % 50 arrisku talde honetan zeuden.
Bestetik unibertsitateko ikasleen datuak, Astrand-ek aholkatutako erreferentziazko
baloreen arabera aztertzean (Astrand I, 1960), mutilen datuak erreferentziazko balore
hauetatik askoz gehiago aldentzen zirela behatu genuen nesken aldean. Honen
guztiaren azalpena, alde batetik unibertsitateko nesken obesitate eta gainpisu
portzentaje baxuagoetan eta bestetik, nahiz eta sedentarismo portzentajea askoz ere
altuagoa izan, neskek askotan deklaratzen ez duten ariketa fisikoa eguneroko
ekintzetan barneratuta izatean egon daiteke. Avena ikerketako autoreek borondate eta
sistematizazio maila handiago edo baxuago batekin erlazionatzen diren eguneroko
jardueran barneratuta dauden ekintzak hauek (lekuetara oinez joan, eskilarak igo,
garbiketa, sukaldaritza eta abar) izendatzeko “ariketa ikustezina”-ren terminoa erabili
dute (Ortega FB eta lank., 2005).
Aztertutako ikasleen gaitasun aerobikoaren baloreak beren adinerako oso onak ez
direla baiezta dezakegu eta sexuka bereziki mutilen egoera kaskarra azpimarratu
behar da. Gainera adinarekin ariketa fisikoaren murrizpena gertatzen dela kontuan
izanez gero (Robinson, 1938; Astrand PO eta lank., 1985, 1992a, 1992b, 1997;
Astrand I eta lank., 1973; Buskirk eta lank., 1987; Armstrong eta lank., 1998; Sallis,
2000; Van Mechelen eta lank., 2000; Wilson TM eta lank., 2000; Lasheras eta lank.,
2001; Hellín, 2003; Diez, 2004; García F eta lank., 2006; Serra Majem eta lank., 2006;
MSC, 2007; Velásquez eta lank., 2006; Sánchez F eta lank., 2007), mutilen egoera
kezkagarria izan daitekeela uste dugu. Izan ere, etorkizunean osasunean eragin eta
bizi-kalitatea murriztu dezaketen gaixotasunak garatu baitaitezke epe laburrean
gazteen artean bizitza-ohituretan eragina duten eta ariketa fisikoa sustatzen duten
politikak bultzatzen ez badira.
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4.3.3. Unibertsitateko ikasleen tentsio arteriala
Ikerlanean parte hartu zuten ikasleen tentsio arterialaren baloreak ondoko 4.52.
Taulan azaltzen dira.

4.52. Taula. Ikasleen tentsio arteriala sexuka
Guztiak

Neskak

Mutilak

Presio sistolikoa (mmHg)

124 ± 14.7

120 ±12.2

135 ± 14.7 **

Presio diastolikoa (mmHg)

73.4 ± 9.33

72.2 ± 9.27

76.3 ± 8.9 **

** Student-en T testa, p<0.0001
Aztertutako ikasleen batez besteko tentsio arteriala 124/73 mmHg zen. Parametro
hau sexuka aztertuz gero, nesken batez besteko tentsio arteriala 120/72 mmHg eta
mutilena 135/76 mmHg zen. Modu berean, ikasleen batez besteko tentsio arterialean
neska eta mutilen artean estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunak zeuden.
Zenbait autorek ere, ezberdintasun hau argitaratu dute (Nussinovitch eta lank., 2005;
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, 2006; Turconi eta lank., 2006).
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4.4. ARIKETA FISIKO OHITURAK ETA OSASUN PARAMETROAK

4.4.1. Ariketa fisiko ohiturak unibertsitatean eta osasun parametroak

4.4.1.1. Ariketa fisiko ohiturak eta gaitasun aerobikoa
Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa, ariketa fisiko ohituren aldagaien
arabera sexuka ondorengo 4.53. eta 4.54. Tauletan azaltzen da.

4.53. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa (oxigeno-kontsumo
maximo absolutu eta erlatiboa) ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
Bd ± ds

Sedentarioak

2.31 ± 0.5 a

41.1 ± 10.9 a

2.67 ± 0.6 a

39.4 ± 10.7 a

Moderatuak

2.4 ± 0.4

44.4 ± 9.4

2.96 ± 0.5

42.3 ± 9.8

Aktiboak
Ariketa fisiko mota
Sedentarioak

2.73 ± 0.7

47.1 ± 15.2

3.27 ± 0.7

46.8 ± 44.1

2.31± 0.5 b

41.1 ± 10.9 b

2.67 ± 0.6 b

39.4 ± 10.7 b

Bakarka

2.5 ± 0.6 bb

45 ± 12.3 bb

3.04 ± 0.7 bb

44.7 ± 10 bb

Taldeka

2.9 ± 0.6 bbb

49.6 ± 13.4

3.32 ± 0.6

45.7 ± 11.2

41.1 ± 10.9 c

2.67 ± 0.6 c

39.4 ± 10.7 c

50.6 ± 15.5

3.4 ± 0.5

49.3 ± 11.1

Ariketa fisiko aztura
aa

Ariketa fisiko modalitatea
c

Sedentarioak

2.31± 0.5

Federatuak

2.9 ± 0.8 cc
ccc

44.6 ± 11.4
3.06 ± 0.7
Ez federatuak
2.5 ± 0.5
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; AF, ariketa fisikoa
a

Scheffe-ren testa, neska moderatu eta aktiboen artean p<0.05

Scheffe-ren testa, sedentarioak eta AF taldeka egiten dutenen artean p<0.05

bb

Scheffe-ren testa, sedentarioak eta AF bakarka egiten dutenen artean p<0.05

bbb
c

43.6 ± 10.6

Scheffe-ren testa, ikasle sedentario eta aktiboen artean p<0.05

aa
b

ccc

Scheffe-ren testa, AF taldeka eta bakarka egiten duten nesken artean p<0.05

Scheffe-ren testa, ikasle sedentario eta federatuen artean p<0.05

cc

Scheffe-ren testa, federatu eta ez federatutako nesken artean p<0.05

ccc

Scheffe-ren testa, ez federatu eta sedentarioen artean p<0.05
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4.54. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa (oxigeno-kontsumo
maximo absolutu eta erlatiboa) ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak
VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

Mutilak

VO2
maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
Bd ± ds

2.31± 0.5 a

41.1 ± 10.9 a

2.67 ± 0.6 a

39.4 ± 10.7 a

2.4

44.2

3.16 ± 0.1

47.3 ± 11.1

Aktiboak

2.84 ± 0.6

49.1 ± 12.5

3.43 ± 0.6

49.5 ± 11.4

Moderatuak

2.46 ± 0.4

44.4 ± 9.5

2.94 ± 0.6

41.8 ± 9.7

46.1 ± 16.5

3.16 ± 0.7

45.1 ± 11.3

Ariketa fisiko modalitatea eta aztura
Sedentarioak
Federatuak
Ez federatuak

Moderatuak

Aktiboak

2.68 ± 0.8

aa

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Sedentarioak
Taldean
Bakarka

Federatuak

2.31± 0.5 b

41.1 ± 10.9 b

2.96 ± 0.6

49.6 ± 13.4

3.47 ± 0.6

49.5 ± 11.7

0

0

3.12 ± 0.6

41.7 ± 9.9

Ez federatuak
Federatuak
Ez federatuak

2.70 ± 1.2

2.7 ± 0.6

b

39.4 ± 10.7

b

53.6 ± 21.6

3.02 ± 0.1

48 ± 9.2

bb

44.6 ± 11.5

3.04 ± 0.7

44.3 ± 10.9

2.31 ± 0.5

c

41.3 ± 10 c

2.67 ± 0.6 c

39.4 ± 10.7

2.55 ± 0.5

cc

44 ± 11

3.07 ± 0.6

45.4 ± 9.9

2.52 ± 0.5

Ariketa Fisikoa (MET estadioak)
< 3 MET (AF arina)
3-6 MET (AF ertaina)

>6 MET (AF kementsua)
2.62 ± 0.6
47.6 ± 13.7
3.2 ± 0.6
45.1 ± 11.6
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; MET, baliokide metabolikoak; AF,
ariketa fisikoa
a

Scheffe-ren testa, ikasle sedentario eta federatu aktiboen artean p<0.05

aa
b

Scheffe-ren testa, neska sedentario eta ez federatu aktiboen artean p<0.05

Scheffe-ren testa, ikasle sedentario eta ariketa fisikoa taldeka modalitate federatuan

egiten dutenen artean p<0.05
bb

Scheffe-ren testa, ariketa fisikoa bakarka modalitate ez federatuan eta neska

sedentarioen artean p<0.05
c

Scheffe-ren testa, <3 MET eta >6 MET artean p<0.05

cc

Scheffe-ren testa, 3-6 MET eta <3 MET artean p<0.05
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Gaitasun aerobikoa, ariketa fisiko azturaren arabera aztertzean, bai neska bai mutil
aktiboen oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren baloreak sedentarioenak
baino altuagoak ziren (p<0.05). Modu berean, neska aktiboen oxigeno-kontsumo
maximo absolutua ere, moderatuena baino altuagoa zen (p<0.05). Emaitzek adierazten
zuten eran, astean birritan edo gehiagotan ariketa fisikoa eginez lor daiteke oxigenokontsumo maximoaren (absolutu zein erlatiboaren) hobetzea.
Zenbait autorek, gaitasun aerobikoa hobetzea, bihotzeko gaixotasunak ekiditeko
osagairik garrantzitsuena dela argitaratu dute (Powell eta lank., 1987; Sesso eta lank.,
2000). Hala ere, aurreko ikerketa batzuk azaldu duten moduan, ariketa fisiko moderatu
zein arinak ez du modu nabarmenean bihotzekoak emateko arriskua gutxitzen (Sesso
eta lank., 2000; ACSM, 1998). Autore hauen emaitzen arabera, osasun fisiko egokia
mantendu ahal izateko, astean birritan edo gehiagotan ariketa fisikoa egitea
beharrezkoa zela argitaratu zen. Hala ere, gaur egun ACSM-ak ariketa fisikoak
osasunean eragin ditzakeen ondorio onuragarriak hautemateko, asteko 5 egunetan 30
minutuko gutxienezko ariketa fisiko moderatua edo eta asteko 3 egunetan 20 minutuko
gutxienezko ariketa fisiko kementsua gomendatzen du (Haskell eta lank., 2007).
Ara eta bere lankideen lana ere gure datuekin bat dator. Ikertzaile hauek Aragoiko
probintzian, zozketaz aukeratutako 7-12 urte bitarteko 1068 eskolako haurren ariketa
fisiko maila, hala nola, egoera fisiko (gaitasun aerobikoa aztertzeko Course Navete-ren
testa erabiliz) eta gantz-metaketaren arteko erlazioa aztertu zuten parametro
antropometrikoen bidez (Ara eta lank., 2007). Haurrak ariketa fisiko mailaren arabera
aktibo (ikerketa aurreko astean eskolaz kanpoko 2 ordu ariketa fisiko gutxienez egiten
zutenak) eta sedentarioetan sailkatu zituzten. Ikerketan lortutako datuen arabera,
aktiboak ziren neska eta mutilen oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren baloreak
sedentarioenak baino altuagoak ziren (Ara eta lank., 2007). Gure ikerketan parte hartu
zuten ikasleak nagusiagoak izan arren eta datuak guztiz konparagarriak ez badira ere,
ariketa fisikoa maila altuagoa egiten zuten ikasleek gaitasun aerobiko altuagoa ere
lortu zuten.
Gaitasun aerobikoa ariketa fisiko motaren arabera aztertzean, ariketa fisikoa
taldeka zein bakarka egiten zuten bai neska bai mutilen oxigeno-kontsumo absolutu
eta erlatiboaren baloreak sedentarioenak baino altuagoak ziren (p<0.05). Era berean,
ariketa fisikoa taldeka egiten zuten nesken oxigeno-kontsumo absolutuaren balorea,
ariketa fisikoa bakarka egiten zutenena baino altuagoa zen (p<0.05).
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Ikerketan

parte

hartu

zuten

ikasleen

gaitasun

aerobikoa

ariketa

fisiko

modalitatearen arabera aztertzean, bai neska bai mutil federatu eta federatu gabeen
oxigeno-kontsumo maximo absolutuaren baloreak sedentarioenak baino altuagoak
ziren (p<0.05). Modu berean eta bi sexuetan ere, ikasle federatuen oxigeno-kontsumo
erlatiboaren baloreak sedentarioenak baino altuagoak ziren (p<0.05). Bestetik eta soilik
nesken datuak aztertzean, federatuen oxigeno-kontsumo absolutuaren balorea ez
federatuena baino altuagoa zela behatu genuen (p<0.05).
Ikasleen gaitasun aerobikoa, ariketa fisiko modalitatearen eta ariketa fisiko
azturaren arabera aztertzean, ariketa fisikoa federatuta modu aktiboan egiten zuten bai
neska

bai

mutilen

oxigeno-kontsumo

absolutu

eta

erlatiboaren

baloreak

sedentarioenak baino altuagoak ziren (p<0.05). Bestetik eta soilik nesken datuak
aztertzean, ariketa fisikoa federatu gabe modu aktiboan egiten zutenen oxigenokontsumo absolutuaren balorea sedentarioena baino altuagoa zela behatu genuen
(p<0.05).
Gaitasun aerobikoa, ariketa fisiko mota eta modalitatearen arabera aztertzean,
ariketa fisikoa federatuta eta taldeka egiten zuten bai neska bai mutilen oxigenokontsumo absolutu eta erlatiboaren baloreak sedentarioenak baino altuagoak ziren
(p<0.05). Bestetik eta soilik nesken datuak aztertzean, ariketa fisikoa federatu gabe eta
bakarka egiten zutenen oxigeno-kontsumo absolutuaren balorea sedentarioena baino
altuagoa zela behatu genuen (p<0.05). Hala ere, nahiz eta estatistikoki adierazgarria
ez izan, ariketa fisikoa federatuta eta bakarka egiten zuten bai neska bai mutilen
gaitasun aerobikoaren baloreak sedentario eta federatu gabekoenak baino altuagoak
zirela aipatzekoa da.
Unibertsitateko ikasleen aisialdiko ariketa fisikoa, eguneko batez besteko baliokide
metabolikoaren (MET kopuruaren) arabera aztertzeko, Ainsworth eta bere lankideek
(2000) ariketa fisiko ezberdinentzat argitaratutako gastu energetikoaren baliokideen
kalkuluak erabili genituen. Aurreko bi astetan zehar egindako ariketa fisikoaren
kuantifikazioa eta intentsitatea kontuan hartuz baliokide metabolikoak kalkulatu
genituen eta ondoren eguneko batez bestekoa. Lortutako datuak, Pate eta bere
lankideek 1995. urtean ariketa fisikoen intentsitatea neurtzeko erabili zuten MET
kopuruaren tarteen arabera sailkatu genituen. Honela, ariketa fisiko arina (<3 MET)
egiten zuten nesken oxigeno-kontsumo absolutua, ariketa fisiko ertaina (3-6 MET)
(p<0.05) eta kementsua (>6 MET) (p<0.05) egiten zutenena baino baxuagoa zen.
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Modu berean, ariketa fisiko arina (<3 MET) egiten zuten nesken oxigeno-kontsumo
erlatiboa, ariketa fisiko kementsua (>6 MET) egiten zutenena baino baxuagoa zen
(p<0.05). Mutilen datuei erreparatuz, ariketa fisiko arina (<3 MET) egiten zutenen
oxigeno-kontsumo absolutua, ariketa fisiko kementsua (>6 MET) egiten zutenena baino
baxuagoa zen (p<0.05).
Ariketa fisiko mota eta modalitatearen araberako datuak aztertu ondoren, ikasle
federatuek, federatu gabeek baino gaitasun aerobiko hobea dutela baiezta dezakegu.
Honen arrazoia alde batetik federatuetan, federatu gabeetan baino aktibo gehiago
daudelako izan daiteke. Hala ere, ez dirudi arrazoi bakarra, federatu aktiboek ez
federatu aktiboek baino gaitasun aerobikoaren balore altuagoak baitituzte. Federatua
egoteak dituen exijentziak (entrenamenduak, lehiaketetan parte hartzeak eta abar)
egoera aerobiko hobea edukitzera eraman dezakeela uste dugu. Modu honetan, neska
zein mutil federatuen eguneko baliokide metabolikoa (409.3 MET eta 411 MET
hurrenez hurren), federatu gabeko neska zein mutilena baino altuagoa zen (144.2 MET
eta 202.1 MET hurrenez hurren) (p<0.001) (4.55. Taula). Bestalde nesken kasuan,
taldeka ariketa fisikoa egiten zutenen gaitasun aerobikoa, bakarka egiten zutenena
baino hobea zen. Honen arrazoia, neska federatu gehiagok ariketa fisikoa taldeka
egiten zutela izan daiteke.

4.55. Taula. Unibertsitateko ikasle federatu eta federatu gabeen eguneko batez
besteko baliokide metabolikoak (MET) sexuka
Unibertsitateko ikasleak

Guztiak

Federatuak
Ez-federatuak

Neskak

Federatuak
Ez-federatuak

Mutilak

Federatuak
Ez-federatuak

Eguneko batez besteko
baliokide metabolikoa (MET/egun)
410.2 ± 242
164.8 ± 137 ***
409.3 ± 231
144.2 ± 256 ***
411 ± 256
202.1 ± 175 ***

*** (p<0.001)
Aurreko atal batean, aztertutako mutilen oxigeno-kontsumo maximoaren datuak
adin berdinekoen artean aurretik argitaratutako datuekin konparatzean (Astrand PO eta
lank., 1985), balore murritzagoak behatu eta ondorioz unibertsitateko ikasleen gaitasun
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aerobikoa eskasa zela ondorioztatzen genuen. Astrand eta bere lankideek neurtutako
nesken oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren batez besteko balioak
hurrenez hurren, 2.6 l/min eta 43 ml/Kg/min ziren. Mutilen batez besteko balioak aldiz,
oxigeno-kontsumo maximo absolutuarentzat 3.6 l/min eta erlatiboarentzat 54 ml/Kg/min
ziren (Astrand PO eta lank., 1985). Ariketa fisikoa modu aktiboan eta federatuta
taldeka zein bakarka egiten zuten unibertsitateko neskek, Astrand eta bere lankideek
neurtutako batez besteko balioak gainditzen zituzten. Mutilek aldiz, nahiz eta ariketa
fisikoa modu aktiboan federatuta eta taldeka egiten zutenek gaitasun aerobikoaren
balio altuenak lortu, ez ziren autore hauek argitaratutako balioetara ailegatzen. Hala
ere Astrand eta bere lankideen balioak lortzeko, 350 pertsonei oxigeno-kontsumo
maximoa neurtu zitzaien eta aztertutako pertsona horietatik guztietatik batzuk kirolari
entrenatuak ziren. Honela, ariketa fisikoa egiten ez duten pertsonek balio baxuagoak
dituztela kontuan izan behar da.
Honen ildoan Wilmore eta Costill-ek, beste autore batzuk egindako ikerketetako
datuetan oinarrituz (Robinson, 1938; Astrand I, 1960; Costill eta lank., 1970; Pollock,
1977; Pate RR eta lank., 1987), bi sexuetako adin tarte ezberdinetako elitezko
korrikalarien eta entrenatu gabeko pertsonen datuak konparatu zituzten. Honela, 19-20
urteko entrenatu gabeko neskentzat oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren balorea
42ml/Kg/min eta mutilentzat 50 ml/Kg/min zela argitaratu zuten (Wilmore eta lank.,
1998). Gure ikerketako ikasleen datuak Wilmore eta Costill-ek argitaratutako datuen
aldean, neska sedentarioen balioak autore hauek entrenatu gabeko neskentzat
argitaratutakoen antzekoak ziren. Bestetik, ariketa fisikoa egiten zuten neskek,
entrenatu gabeko neskentzat argitaratutako balio hauek gainditzen zituzten. Mutilen
kasuan aldiz, soilik federatuak, entrenatu gabeko mutilentzat argitaratutako balioetara
iristen ziren.

4.4.1.2. Ariketa fisiko ohiturak eta tentsio arteriala
Unibertsitateko ikasleen tentsio arterialaren baloreak, hauen ariketa fisiko ohituren
aldagaien arabera sexuka 4.56. eta 4.57. Tauletan deskribatzen dira. Bai neska bai
mutilen datuen analisian, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik
aurkitu ikasleen tentsio arterialaren baloreen eta ariketa fisiko ohituren aldagaien
artean. Hala ere, nahiz eta estatistikoki adierazgarria ez izan, ikasle federatuen tentsio
arterialaren baloreak, sedentario eta federatu gabeen baloreak baino baxuagoak ziren.

Emaitzak eta eztabaida 163

Ariketa fisiko ohiturak eta osasun parametroak

Modu berean eta ariketa fisiko mota eta modalitateari zegokionez, ariketa fisikoa
federatuta bakarka egiten zuten ikasleen tentsio arterialaren baloreak ere, sedentario
eta federatu gabeenak baino baxuagoak zirela kontuan izan behar da.

4.56. Taula. Unibertsitateko ikasleen tentsio arterial sistoliko eta diastolikoaren
baloreak hauen ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

TAS
(mmHg)

TAD
(mmHg)

TAS
(mmHg)

TAD
(mmHg))

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

Sedentarioak

119.8 ± 12

72.5 ± 9.3

135.8 ± 8.2

75.3 ± 8

Moderatuak

119.5 ± 13

71.6 ± 9.1

134.6 ± 11

78.5 ± 9

Aktiboak

118.7 ± 11

71.8 ± 9.6

131 ± 12.8

74.9 ± 9

Sedentarioak

119.8 ± 12

72.5 ± 9.3

135.8 ± 8.2

75.3 ± 8

Bakarka

119 ± 12.9

71.8 ± 9.4

132.5 ± 12

75.3 ± 8.6

Taldeka

120.1 ± 11

70.7 ± 9.6

132.5 ± 13

76 ± 9.2

Ariketa fisiko aztura

Ariketa fisiko mota

Ariketa fisiko modalitatea
Sedentarioak

119.8 ± 12

72.5 ± 9.3

135.8 ± 8.2

75.3 ± 8

Federatuak
Ez federatuak

117.2 ± 11

69.7 ± 8.8

130.7 ± 13

75 ± 8.7

119.6 ± 13

72.1 ± 9.4

133 ± 12

76.7 ± 9.3

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
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4.57. Taula. Unibertsitateko ikasleen tentsio arterial sistoliko eta diastolikoaren
baloreak hauen ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

TAD
(mmHg)
Bd ± ds

TAS
(mmHg)
Bd ± ds

TAD
(mmHg))
Bd ± ds

119.8 ± 12

72.5 ± 9.3

135.8 ± 8.2

75.3 ± 8

107

73

129 ± 16.8

71.3 ± 2.3

Aktiboak

118.6 ± 11

69.6 ± 9.2

130.9 ± 13

75.4 ± 9.2

Moderatuak

119.7 ± 13

71.6 ± 9.2

135.2 ± 11

79.3 ± 9.2

Aktiboak

118.8 ± 12

73 ± 9.8

131.1 ± 12

74.5 ± 9.1

119.8 ± 12

72.5 ± 9.3

135.8 ± 8.2

75.3 ± 8

120.1 ± 11

70.7 ± 9.6

131 ± 14

75.2 ± 9.4

0

0

133.5 ± 12

79.4 ± 10.2

107.6 ± 8.3

66.4 ± 4.5

128.7 ± 12

73.5 ± 3.4

Ez federatuak 119.6 ± 13

72.1 ± 9.4

132.7 ± 12

75.6 ± 8.9

TAS
(mmHg)
Bd ± ds
Ariketa fisiko modalitatea eta aztura
Sedentarioak
Moderatuak

Federatuak
Ez federatuak

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Sedentarioak
Taldean
Bakarka

Federatuak
Ez federatuak
Federatuak

Ariketa Fisikoa (MET estadioak)
< 3 MET (AF arina)

119.8 ± 12

72.5 ± 9.3

135.8 ± 8.2

75.3 ± 8

3-6 MET (AF ertaina)

120.9 ± 12

72.7 ± 9.2

130.6 ± 12

75.1 ± 8

>6 MET (AF kementsua)
116.9 ± 13
76.6 ± 9.7
70.4 ± 9.4
133.1 ± 13
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa; MET, baliokide metabolikoak; AF, Ariketa Fisikoa
Ariketa fisikoak tentsio arterialaren murrizpenean (Murphy eta lank., 1998; Dunn
eta lank., 1999; Fagard, 2001; Chobain eta lank., 2003; Pescatello eta lank., 2004;
OME, 2003b; Padilla eta lank., 2005) eta kontrolean (Kokkinos eta lank., 2001;
Wallace,

2003;

Chrysohoou

eta

lank.,

2003;

Tsai

eta

lank.,

2004)

duen

eraginkortasuna aspaldi argitaratu zen bai entrenatu gabeko zein entrenatutako
pertsonekin egindako ikerketetan (McArdle eta lank., 1998).
Era berean, ariketa fisikoak hipertentsioaren tratamenduan duen garrantzia ere
aspalditik ezaguna da (AHA, 1990, 1992; ACSM, 1993; CDC, 1996; Fagard, 2001;
Hagberg eta lank., 2000; Whelton eta lank., 2002; Padilla eta lank., 2005), bai ariketa
zehatz eta egituratu batzuen preskripzioa jarraituz (Pescatello eta lank., 1991; Wallace
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eta lank., 1999), bai bihotz-birikien egoerarako eraginkorra den entrenamenduaren
bidez (Choquette eta lank., 1973; Connie eta lank., 1991; Gilders eta lank., 1989;
Hagberg eta lank., 2000; Marccau eta lank., 1993; Van Hoof eta lank., 1989; Moreau,
2001; Kenney eta lank., 1993; AMCS, 1993; Blair eta lank., 1989). Honela osasun
erakundeek, ariketa fisikoak hipertentsioan duen eragina ezagututa, etengabe sustatu
dute hainbat programen garapenaren bidez (Wallace, 2003).
Pertsona normotentsoen kasuan ariketa fisikoak ere, tensio arteriala gutxitzen
duela argitaratu da (Fagard eta lank., 1994). Gutxitze honek, ariketa fisikoa
hipertentsioaren aurrezaintzan eraginkorra dela argi uzten du (Blair eta lank., 1989;
Haskell, 1994; Kelley eta lank., 2000; Whelton eta lank., 2002; Barengo eta lank.,
2005). Izan ere normotentsoek, ariketa fisikoa eginez, normotentso izaten jarraitzen
dute.
Bestetik, ariketa fisiko akumulatua (eguneko aldi ezberdinetan egiten den ariketa
fisikoa) prehipertentsioaren maneiurako, ariketa fisiko jarraia baino eraginkorragoa dela
argitaratu da (Park eta lank., 2006). Modu honetan, bizitzako eguneroko ekintzetara
egokitzen

den

ariketa

fisiko

programatua

(etxeko

lanak,

lorezaintzarekin

erlazionatutako ekintzak eta abar), tentsio arterialaren murrizpenerako eraginkorra dela
ere argitaratu da bai hipertentso bai prehipertentsoen kasuan (Padilla eta lank., 2005).
Hala ere, tentsio arterialaren murrizpenaren mekanismoa oraindik ez da guztiz
ezaguna (ACSM, 1993; Hagberg eta lank., 2000), nahiz eta azkenaldian mekanismo
fisiologiko zehatzekin erlazionatu den (Cornelissen eta lank., 2005; Hammer, 2006).
Honela, ikerketa gehiago beharrezkoak dira tentsio arteriala murrizteko egokia den
ariketa fisiko dosia ezagutu ahal izateko (Padilla eta lank., 2005; Guidry eta lank.,
2006).
Laburbilduz, ariketa fisikoa egiten duten pertsonek, sedentarioek baino tentsio
arterial balore baxuagoak dituztela argitaratu da (Petrella eta lank., 2003; Wallace,
2003). Gure datuak aztertzean, hau betetzen ez zela behatu genuen. Hala ere, joera
bat zegoen eta batez ere ariketa fisikoa bakarka eta federatuta egiten zutenek tentsio
arterial balore baxuagoak zituzten. Nesketan oro har, federatuak eta ariketa fisiko
kementsua egiten zutenek (>6 MET), tentsio arterial balore baxuagoak zituzten.
Aurretik egindako beste ikerketa batek ere ez zuen ezberdintasunik topatu
deklaratutako ariketa fisikoaren eta tentsio arterialaren baloreen artean (Jauregi, 2005).
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Honek azalpen bat baino gehiago izan dezake. Horietako bat, ariketa fisikoa egiten
duten ikasle askok, honek osasunean eragiten dituen onurak ezagututa, hauetaz
jabetzeko ariketa fisikoa “modu terapeutikoan” egitea izan daiteke. Honela, beren
egoera fisikoa guztiz ona ez dela uste dutenek, argaldu nahi dutenek edo eta beren
itxura ere hobetu nahi dutenek, ariketa fisikoa “preskripzio terapeutiko” moduan
erabiltzen dutelako izan daiteke. Beste arrazoi bat, inkestetan adierazten den ariketa
fisiko maila, errealitatean egiten den ariketa fisikoarekin zeharo bat ez etortzea izan
daiteke. Modu honetan ikasleek, egiten duten ariketa fisikoa gainestimatzea posiblea
da. Eta azken arrazoi bat, ikasleek osasunean eraginak hautemateko beharrezkoa den
ariketa fisikoa ez egitea izan daiteke. Izan ere, nahiz eta askok ariketa fisikoa egin,
posiblea da egiten duten ariketa fisikoa osasunerako zentzu onuragarrian guztiz egokia
ez izatea (ariketa fisikoaren iraupenagatik, intentsitateagatik eta abar).
Beraz, aipatutako kasu hauetako ikasleak ariketa fisikoa egiten dutenen multzoan
sailkatuta egon arren, hauen tentsioa arterialaren baloreek ez lukete ariketa fisikoaren
ondoriozko efektu osasungarrien eragina isladatuko eta hori izan daiteke ariketa fisiko
deklaratua eta tentsio arterialaren baloreen artean ezberdintasunik topatu ez izanaren
arrazoia. Hau dela eta, badirudi inkestetan azaldutako ariketa fisikoa, tentsio
arterialaren balioen finkapenean indikatzaile guztiz egokia ez dela.
Dena den, ariketa fisiko erregularrak osasunean dituen ondorio onuragarriak
eztabaidezinak dira (Del Rio Barquero eta lank., 2001; Newman eta lank., 2003; Chen
eta lank., 2004; Warburton eta lank., 2006). Hala ere, adituek eta gure datuek ere
adierazten duten bezala, ariketa fisikoa gutxienezko intentsitate, iraupen eta maiztasun
maila zehatz batean egitea beharrezko da osasunean eragiten dituen onurak
eraginkorrak izan daitezen (Strong eta lank., 2005; Andersen eta lank, 2006; Haskell
eta lank, 2007). Honen guztiaren ildoan osasun eta kirol erakundeek ariketa fisiko
gomendioak argitaratzen dituzte aspalditik, nahiz eta adituek osasunean eragin
onuragarriak hautemateko jarraitu beharreko ariketa fisiko dosiaren ezaugarriak
oraindik adostu ez izan. Honela, ikerketa gehiago beharrezkoak direla eta etorkizunean
ariketa fisikoaren dosi efektuetan arreta jarri behar dela adierazten dute (Boreham eta
lank., 2001a; Warburton eta lank., 2006). Hala ere, gaur egun ikerketetan
argitaratutako aurkikuntza berrien arabera osasun erakundeek, ariketa fisiko
gomendioen etengabeko berrazterketa egiten dute beharrezkoak direnean arau berriak
proposatuz.
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4.4.1.3. Ariketa fisiko ohiturak eta parametro antropometrikoak

Ondorengo atal honetan, ikerketan parte hartu zuten ikasleen parametro
antropometrikoak ariketa fisiko azturaren arabera aztertzen dira. Ikasleen pisua,
altuera, Gorputz Masaren Indizea, sei-tolesturen batuketa, enbor-tolesturen batuketa,
hezur-portzentajea, gihar-portzentajea eta gantz-portzentajea ariketa fisiko azturaren
arabera sexuka 4.58 eta 4.59. Tauletan azaltzen dira.
4.58. Taula. Nesken parametro antropometriko ezberdinak (pisua, altuera, GMI, Σ
sei tolestura, Σ enbor tolestura, hezur %, gihar % eta gantz %), ariketa fisiko
azturaren arabera
Neskak

Pisua (Kg)

Sedentarioak

Moderatuak

Aktiboak

Bb ± ds

Bb ± ds

59.5 ± 9.9

59.1 ± 8.7

62.5 ± 10.2

a

165.5 ± 5.9

Bb ± ds

163.7 ± 5.3

162.9 ± 5

22.1 ± 3.4

22.2 ± 2.7

22.8 ± 3.7

116.4 ± 38.4

116.3 ± 32.2

112.9 ± 45.3

Σ Enbor-tolestura (mm)

51.1 ± 23

50.6 ± 19.4

49.8 ± 25

Hezur-portzentajea (%)

15.1 ± 2

14.7 ± 1.4

14.8 ± 1.6

Gihar-portzentajea (%)

42.4 ± 5.1

42.7 ± 4.2

43.2 ± 5.9

Gantz-portzentajea (%)

21.6 ± 5.9

21.6 ± 5

20.7 ± 7.3

Altuera (cm)
2

GMI (Kg/m )
Σ Sei tolestura (mm)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
a

Scheffe-ren testa, neska moderatu eta aktiboen artean p<0.05
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4.59. Taula. Mutilen parametro antropometriko ezberdinak (pisua, altuera, GMI, Σ
Sei tolestura, Σ enbor tolestura, hezur %, gihar % eta gantz %), ariketa fisiko
azturaren arabera
Mutilak
Sedentarioak

Moderatuak

Aktiboak

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Pisua (Kg)

72.2 ± 10.1

75.1 ± 11.5

74.7 ± 9.9

Altuera (cm)

177.5 ± 5.6

176.4 ± 5.9

178 ± 6.7

GMI (Kg/m2)

22.8 ± 2.8

24 ± 3.2

23.6 ± 2.8

Σ Sei tolestura (mm)

89.7 ± 43.7

100.5 ± 42.5

84 ± 33.1

Σ Enbor-tolestura (mm)

48.2 ± 25.8

53.6 ± 26.3

44.5 ± 20.7

Hezur-portzentajea (%)

15.7 ± 1.6

15.3 ± 1.9

15.6 ± 1.7

Gihar-portzentajea (%)

45.1 ± 3.7

44.5 ± 3.2

46 ± 2.5

Gantz-portzentajea (%)

15 ± 4.7

16 ± 4.6

14.3 ± 3.6

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
Neska aktiboak, moderatuak baino altuagoak ziren (p<0.05). Neska aktibo asko
saskibalioan aritzen ziren eta kirol honetan altuera abantaila denez, hau izan zitekeen
ezberdintasuna estatistioki adierazgarria izatearen arrazoia. Mutilen datuak aztertzean
aldiz, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu.
Ara eta bere lankideek, Aragoiko probintzian, zozketaz aukeratutako 7-12 urte
bitarteko 1068 eskolako haurren ariketa fisiko maila eta egoera fisiko (gaitasun
aerobikoa aztertzeko Course Navete-ren testa erabiliz) eta gantz-metaketaren arteko
erlazioa aztertu zuten parametro antropometrikoen bidez (Ara eta lank., 2007). Haurrak
ariketa fisiko mailaren arabera aktibo (ikerketa aurreko astean eskolaz kanpoko 2 ordu
ariketa fisiko gutxienez egiten zutenak) eta sedentarioetan sailkatu zituzten. Ikerketa
honetako mutil aktiboen pisua eta GMI-a, sedentarioena baino altuagoa izan zen baina
nesken kasuan aldiz kontrakoa behatu zuten. Honela, neska aktiboen pisua eta GMI-a
sedentarioena baino baxuagoa zen (Ara eta lank., 2007). Gure ikerketan parte hartu
zuten ikasleak nagusiagoak izan arren eta datuak guztiz konparagarriak ez badira ere,
ariketa fisikoa maila altuagoa egiten zuten unibertsitateko mutilek pisu eta GMI balore
altuagoak ere izan zituzten.
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Ondoko 4.60. Taulan, unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko azturak aztertzen dira,
hauen GMI-aren taldeen arabera. Datu hauek sexuka, 4.61. eta 4.62. Tauletan
aurkezten dira.

4.60. Taula. Unibertsitateko ikasleen GMI-aren sailkapenaren araberako ariketa
fisiko aztura

Sedentarioak

Aholkatutako
pisuaren azpitik
GMI < 18.5
% 58.8

Unibertsitateko ikasleak
Aholkatutako
Gainpisua
pisua
GMI 18.5 < 24.9 GMI 25 < 29.9
% 46
% 34

Obesitatea
GMI > 30
% 44.4

% 23.5

% 26.5

% 28.3

% 16.7

% 17.6
Aktiboak
GMI, Gorputz Masaren Indizea

% 27.5

% 37.7

% 38.9

Moderatua

4.61. Taula. Nesken GMI-aren sailkapenaren araberako ariketa fisiko aztura

Sedentarioak
Moderatua

Aholkatutako
pisuaren azpitik
GMI < 18.5
% 62.5
% 25

% 12.5
Aktiboak
GMI, Gorputz Masaren Indizea

Neskak
Aholkatutako
Gainpisua
pisua
GMI 18.5 < 24.9 GMI 25 < 29.9
% 53.2
% 52.9

Obesitatea
GMI > 30
% 50

% 27

% 23.5

% 8.3

% 19.8

% 23.5

% 41.7

4.62. Taula. Mutilen GMI-aren sailkapenaren araberako ariketa fisiko aztura

Sedentarioak
Moderatua
Aktiboak

Aholkatutako
pisuaren azpitik
GMI < 18.5
%0

Mutilak
Aholkatutako
Gainpisua
pisua
GMI 18.5 < 24.9 GMI 25 < 29.9
% 27.6
%0

Obesitatea
GMI > 30
% 33.3

%0

% 25.3

% 36.8

% 33.3

% 100

% 47.1

% 63.2

% 33.3

GMI, Gorputz Masaren Indizea
Datuak aztertzean, ez genuen ez ikasle guztien, ez sexuka neska eta mutilen
kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu. Honen arrazoia,
ikasle askok, ariketa fisikoa “modu terapeutikoan” erabiltzea izan daitekeela uste dugu.
Izan ere, bai neska bai mutil portzentaje handi bat, gainpisu eta obesitate taldeetan
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sailkatu zen. Hala ere, gure ikerketan behatu ez bagenuen ere beste zenbait
ikerketetan, ariketa fisiko maila eta GMI-ren arteko erlazio negatiboa argitaratu da
(Tremblay eta lank., 2000; Pérez Rodrigo eta lank., 2001).
Hurrengo 4.63. eta 4.64. Tauletan, unibertsitateko ikasleen gantz eta giharportzentajeak ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka azaltzen dira. Kasu
honetan bi aldagai bakar hauen datuak aztertuko ditugu, alde batetik emaitzak asko
luza ez daitezen eta bestetik, egoera fisikoaren adierazle garrantzitsuak eta ariketa
fisiko ohiturekin erlazio zuzena dutelako.

4.63. Taula. Unibertsitateko ikasleen gantz eta gihar-portzentajeak ariketa fisiko
ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

Gantz %

Gihar %

Gantz %

Gihar %

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

21.6 ± 5.9

42.4 ± 5.1

15 ± 4.7

45.1 ± 3.7

21.6 ± 5

42.7 ± 4.2

16 ± 4.6

44.5 ± 3.2

20.7 ± 7.3

43.2 ± 5.9

14.3 ± 3.6

46 ± 2.5

Sedentarioak

21.6 ± 5.9

42.4 ± 5.1

15 ± 4.7

45.1 ± 3.7

Bakarka

21.2 ± 6.1

43 ± 4.9

14.6 ± 4.1

45.6 ± 2.8

Taldeka

21.4 ± 6.6

42.8 ± 5.7

15.6 ± 4

45 ± 3

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak
Aktiboak
Ariketa fisiko mota

Ariketa fisiko modalitatea
Sedentarioak

21.6 ± 5.9

42.4 ± 5.1

15 ± 4.7

45.1 ± 3.7

Federatuak
Ez federatuak

19.6 ± 6.5

44.3 ± 5.6

13.9 ± 3.4

46.1 ± 2.4

21.5 ± 6

42.7 ± 4.8

15.3 ± 4.3

45.1 ± 3

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
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4.64. Taula. Unibertsitateko ikasleen gantz eta gihar-portzentajeak ariketa fisiko
ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

Gantz %

Gihar- %

Gantz %

Gihar %

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

21.6 ± 5.9

42.4 ± 5.1

15 ± 4.7

45.1 ± 3.7

16.8

47.4

15.1 ± 6

45.2 ± 3.9

20.2 ± 6.8

43.6 ± 5.7

13.7 ± 3.1

46.3 ± 2.2

Moderatuak

21.6 ± 5

42.7 ± 4.2

16.1 ± 4.6

44.4 ± 3.2

Aktiboak

21 ± 7.6

43 ± 6

14.7 ± 3.9

45.7 ± 2.7

21.6 ± 5.9 a

42.4 ± 5.1 a

15 ± 4.7

45.1 ± 3.7

21.4 ± 6.6

42.8 ± 5.7

14 ± 3

46.2 ± 2.2

0

0

16.6 ± 4.8

44.1 ± 3.5

Federatuak

14.5 ± 2

48.5 ± 2

13.3 ± 5.8

45.9 ± 3.6

Ez federatuak

21.5 ± 6

42.7 ± 4.8

14.8 ± 4

45.5 ± 2.7

Ariketa fisiko modalitatea eta aztura
Sedentarioak
Federatuak
Ez federatuak

Moderatuak
Aktiboak

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Sedentarioak
Taldean
Bakarka

Federatuak
Ez federatuak

Ariketa Fisikoa (MET estadioak)
< 3 MET (AF arina)

21.6 ± 5.9

42.4 ± 5.1

15 ± 4.7

45.1 ± 3.7

3-6 MET (AF ertaina)

22.2 ± 6.7

42.3 ± 5.7

13.7 ± 3.2

46.1 ± 2.2

>6 MET (AF kementsua)
20.2 ± 4.7
43.7 ± 3.9
15.4 ± 4.3
45.1 ± 3
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; MET, baliokide metabolikoak; AF,
ariketa fisikoa
a

Scheffe-ren testa, neska sedentario eta ariketa fisikoa bakarka modalitate federatuan

egiten dutenen artean p<0.05
Nesken ariketa fisiko mota eta modalitatearen datuak aztertzean, ariketa fisikoa
federatuta eta bakarka egiten zutenen gantz-portzentajea sedentarioena baino
baxuagoa eta gihar-portzentajea aldiz, sedentarioena baino altuagoa zen (p<0.05).
Bestetik, mutilen datuak aztertzean joera bera behatu baina ez genuen estatistikoki
adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu. Hala ere, nahiz eta estatistikoki
adierazgarria ez izan, ariketa fisikoa federatuta eta bakarka egiten zuten mutilek,
gantz-portzentaje

baxuagoa

hartzekoa da.
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Modu berean nahiz eta estatistikoki adierazgarriak ez izan, ikasle federatuak
osotasunean

aztertzean

aktiboek,

gantz-portzentaje

baxuagoa

eta

muskulu-

portzentajea altuagoa zutela ere aipatzekoa da.
Shepard-ek aspaldi, ariketa fisikoa egiten zuten pertsonen gantz-portzentajea
sedentarioena baino baxuagoa zela argitaratu zuen (Shephard RJ, 1997a). Hala ere,
gure ikerketako datuak aztertzean, hau kasu guztietan betetzen ez zela behatu
genuen.
Ara eta bere lankideek Aragoiko probintzian egin zuten ikerketan, 7-12 urte
bitarteko 1068 eskolako haurren ariketa fisiko maila eta gantz-metaketaren arteko
erlazioa aztertu zuten parametro antropometrikoen bidez (Ara eta lank., 2007). Haurrak
ariketa fisiko mailaren arabera aktibo (ikerketa aurreko astean eskolaz kanpoko 2 ordu
ariketa fisiko gutxienez egiten zutenak) eta sedentarioetan sailkatu zituzten. Ikerketan
lortutako datuen arabera neska aktiboek, obesitate prebalentzia baxuagoa izan zuten
sedentarioekin konparatuta. Mutilen kasuan aldiz, gainpisu eta obesitate prebalentziak
antzekoak izan ziren aktibo eta sedentarioen taldeetan. Modu berean, nesken sei
pleguen batuketaren balioa baxuagoa izan zen aktiboen taldean baina mutilen kasuan
aldiz, ez zen horrelako ezberdintasunik aurkitu. Unibertsitateko ikasleak nagusiagoak
izan arren eta datuak guztiz konparagarriak ez badira ere, gure ikerketako datuak
ulertzeko lagungarriak dira. Nahiz eta estatistikoki adierazgarria ez izan, ariketa fisiko
kementsua egiten zuten (>6 MET) unibertsitateko nesken gantz-portzentajea, ariketa
fisiko arina eta moderatua egiten zutenena baino baxuagoa zen. Mutiletan aldiz, ez
zegoen ezberdintasunik.
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Ondorengo 4.65. eta 4.66. Tauletan, unibertsitateko ikasleen MET estadioen
araberako parametro antropometrikoen deskribapena sexuka azaltzen da.

4.65. Taula. Nesken MET estadioen araberako parametro antropometrikoak
Unibertsitateko ikasleen ariketa fisikoa
(MET estadioak)
Neskak
< 3 MET
AF arina
Bb ± ds 1

3-6 MET
AF ertaina
Bb ± ds 1

>6 MET
AF kementsua
Bb ± ds 1

59.5 ± 9.9

62 ± 9.8

59 ± 9

163.7 ± 5.3

164.4 ± 5.8

163.6 ± 5.3

GMI (Kg/m )

22.1 ± 3.4

22.9 ± 3.4

22 ± 2.8

Σ Lau tolestura (mm)

68.7 ± 27.9

71.5 ± 29.7

62.6 ± 21

Σ Sei tolestura (mm)

116.4 ± 38.4

120.7 ± 43.2

107.4 ± 30.4

51.1 ± 23

53.6 ± 24.9

46 ± 17.1

47.6 ± 12.9

49.2 ± 15.2

44.7 ± 11.6

15.1 ± 2 a

14.4 ± 1.5

15.1 ± 1.5

Pisua (Kg)
Altuera (cm)
2

Σ Enbor tolestura (mm)
Σ Beheko gorputz-adar
tolestura (mm))
Hezur-portzentajea (%)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
a

Scheffe-ren testa <3 MET eta 3-6 MET artean p<0.05
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4.66. Taula. Mutilen MET estadioen araberako parametro antropometrikoak
Unibertsitateko ikasleen ariketa fisikoa
(MET estadioak)
Mutilak
< 3 MET
AF arina
Bb ± ds

3-6 MET
AF ertaina
Bb ± ds

>6 MET
AF kementsua
Bb ± ds

72.2 ± 10.1

71.5 ± 7.3

76.5 ± 11.4

177.5 ± 5.6

177.2 ± 6.1

177.6 ± 6.7

GMI (Kg/m )

22.8 ± 2.8

22.8 ± 2.3

24.2 ± 3.2

Σ Lau tolestura (mm)

60.8 ± 30.8

52 ± 21.4

63.2 ± 28.3

Σ Sei tolestura (mm)

89.7 ± 43.7

78.7 ± 29.2

95.1 ± 39.7

Σ Enbor tolestura (mm)

48.2 ± 25.8

40.9 ± 18.3

51 ± 24.5

30.2 ± 17.4

26.7 ± 9.4

31.7 ± 13.4

15.7 ± 1.6

16 ± 1.6

15.2 ± 1.8

Pisua (Kg)
Altuera (cm)
2

Σ Beheko gorputz-adar
tolestura (mm))
Hezur-portzentajea (%)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
Datuak aztertzean, soilik nesken kasuan estatistikoki adierazgarriak ziren
ezberdintasunak aurkitu genituen Patek eta bere lankideek (1995) proposatutako MET
estadioen eta aztertutako parametro antropometrikoen artean. Honela, ariketa fisiko
arina (<3 MET) egiten zuten nesken hezur-portzentajea, ariketa fisiko ertaina (3-6
MET) egiten zutenena baino handiagoa zen (p<0.05).
Unibertsitateko ikasleen gainpisu eta obesitate prebalentziaren portzentajeak, Pate
eta bere lankideek ariketa fisikoen MET intentsitatea sailkatzeko aurkitutako 3
estadioen arabera sexuka, ondoko 4.67. Taulan azaltzen dira. Nesken gainpisu eta
obesitate portzentajeak batzean, ariketa fisiko arinaren estadioan (<3 MET) aztertutako
neska guztien % 15.7, ertainean (3-6 MET) % 21.9 eta kementsuan (>6 MET) % 10.2
sailkatu genituen. Mutilen datuei zegokienez eta era berean gainpisu eta obesitate
portzentajeak batzean, ariketa fisiko arinaren estadioan (<3 MET) mutil guztien % 7.7,
ertainean

(3-6 MET) % 17.9 eta kementsuan (>6 MET) % 30.5 aurkitu genituen.

Ariketa fisiko kementsuan (>6 MET), gainpisua eta obesitatea piratzen zuten ikasleen
banaketa ezberdina zen mutil eta nesketan. Izan ere, talde honetan sailkatutako
mutilen portzentajea neskena baino askoz altuagoa zen.
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4.67. Taula. Ikasleen MET estadioen araberako GMI taldeen banaketa sexuka

Neskak

Mutilak

< 3 MET
AF arina

3-6 MET
AF ertaina

>6 MET
AF kementsua

Aholkatutako pisuaren azpitik
GMI < 18.5

% 6.6

% 4.1

% 5.1

Aholkatutako pisua
GMI 18.5 < 24.9

% 77.6

% 74

% 84.7

Gainpisua
GMI 25 < 29.9

% 11.8

% 16.4

% 6.8

Obesitatea
GMI > 30

% 3.9

% 5.5

% 3.4

Aholkatutako pisuaren azpitik
GMI < 18.5

%0

%0

% 1.7

Aholkatutako pisua
GMI 18.5 < 24.9

% 92.3

% 82.1

% 67.8

Gainpisua
GMI 25 < 29.9

%0

% 17.9

% 23.7

Obesitatea
GMI > 30

% 7.7

%0

% 6.8

MET, baliokide metabolikoak; AF, ariketa fisikoa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
Ariketa fisiko maila eta gantz metaketarekin (GMI, gainpisu eta obesitatearekin)
erlazionatutako parametroen arteko erlazioa, soilik ariketa fisiko kementsua (>6 MET)
egiten zutenen kasuan betetzen zen. Adituek gantz-metaketa ekiditeko beharrezkoa
den ariketa fisiko mailaren ezaugarriak oraindik adostu ez izan arren, ikerketa berrietan
argitaratutako datuetan oinarrituz, osasun erakunde ezberdinek ariketa fisiko
gomendioen etengabeko berrazterketa egiten dute beharrezkoak diren moldaketak eta
arau berriak proposatuz.
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4.4.2. Ariketa fisiko ohiturak batxilergoan eta osasun parametroak

4.4.2.1. Batxilergoko ariketa fisiko ohiturak eta gaitasun aerobikoa
Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa, batxilergoko ariketa fisiko ohituren
aldagaien arabera aztertzean, lortutako datuak sexuka 4.68. eta 4.69. Tauletan
azaltzen dira.

4.68. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa batxilergoko ariketa
fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
erlatiboa
(ml/Kg/min)
Bd ± ds

Sedentarioak

2.34 ± 0.5

42.2 ± 10.6

2.69 ± 0.6 a

40.1 ± 10.8 a

Moderatuak

2.43 ± 0.6

43.6 ± 14

2.73 ± 0.7 aa

36.2 ± 8.2 aa

Aktiboak

2.52 ± 0.6

43.9 ± 11.7

3.23 ± 0.6

46.8 ± 10.9

Sedentarioak

2.34 ± 0.5

42.2 ± 10.6

2.69 ± 0.6 b

40.1 ± 10.8 b

Bakarka

2.46 ± 0.6

43.85 ± 13.3

2.95 ± 0.7

42.5 ± 11

Taldeka

2.53 ± 0.5

43.78 ± 11.4

3.2 ± 0.7

45.5 ± 11.2

Ariketa fisiko aztura

Ariketa fisiko mota

Ariketa fisiko modalitatea
Sedentarioak

2.34 ± 0.5 c

42.2 ± 10.6 c

2.69 ± 0.6 c

40.1 ± 10.8 c

Federatuak

2.65 ± 0.7

47.3 ± 15

3.2 ± 0.6

47 ± 11

2.91 ± 0.7

40.7 ± 10 cc

Ez- federatuak

2.42 ± 0.6

cc

42.2 ± 11

cc

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
a

Scheffe-ren testa, mutil sedentario eta aktiboen artean p<0.05

aa
b

Scheffe-ren testa, mutil moderatu eta aktiboen artean p<0.05

Scheffe-ren testa, mutil sedentario eta ariketa fisikoa taldeka egiten dutenen artean

p<0.05
c

Scheffe-ren testa, ikasle sedentario eta federatuen artean p<0.05

cc

Scheffe-ren testa, ikasle ez federatu eta federatuen artean p<0.05
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4.69. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa batxilergoko ariketa
fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

VO2
maximo
erlatiboa
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds

VO2
maximo
erlatiboa
(l/min)
Bd ± ds

2.34 ± 0.5 a

42.2 ± 10.6

2.69 ± 0.6 a

40.1 ± 10.8

--

--

3.05 ± 1.3

34.3 ± 3.4

Aktiboak

2.65 ± 0.67

46.7 ± 13

3.27 ± 0.6

47.5 ± 11 b

Moderatuak

2.41 ± 0.65

42.5 ± 12.1

2.68 ± 0.6

36.5 ± 8.7

Aktiboak

2.42 ± 0.5

41.6 ± 9.6

3.11 ± 0.7

44.3 ± 10.8

2.34 ± 0.5

42.2 ± 10.6 c

2.69 ± 0.6 d

40.1 ± 10.8

2.65 ± 0.6

45.5 ± 11.9

3.26 ± 0.6

46.7 ± 11.4

2.35 ± 0.5

cc

3 ± 0.64

41.2 ± 10.3

3.28 ± 0.6

50.3 ± 7.5

2.87 ± 0.75

40.3 ± 10.95

VO2
maximo
absolutua
(l/min)
Bd ± ds
Ariketa fisiko modalitatea eta aztura
Sedentarioak
Federatuak
Ez
federatuak

Moderatuak

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Sedentarioak
Taldean
Bakarka

Federatuak
Ez federatuak
Federatuak

2.68 ± 1

41.1 ± 10

54.7 ± 23.2

Ez federatuak
2.44 ± 0.6
42.6 ± 11
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
a

ccc

Scheffe-ren testa, ikasle sedentario federatu aktiboen artean p<0.05

b

Scheffe-ren testa, ariketa fisikoa modalitate federatuan modu aktiboan eta ariketa

fisikoa modalitate ez federatuan modu moderatuan egiten duten mutilen artean p<0.05
c

Scheffe-ren testa, neska sedentario eta ariketa fisikoa bakarka modalitate federatuan

egiten dutenen artean p<0.05
cc

Scheffe-ren testa, ariketa fisikoa modalitate ez federatuan taldeka eta ariketa fisikoa

bakarka modalitate federatuan egiten duten nesken artean p<0.05
ccc

Scheffe-ren testa, ariketa fisikoa bakarka modalitate ez federatuan eta ariketa fisikoa

bakarka modalitate federatuan egiten duten nesken artean p<0.05
d

Scheffe-ren testa, mutil sedentario eta ariketa fisikoa taldeka modalitate federatuan

egiten dutenen artean p<0.05
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Gaitasun aerobikoa, ariketa fisiko azturaren arabera aztertzean, mutil aktiboen
oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta erlatiboaren baloreak sedentarioenak eta
moderatuenak baino altuagoak ziren (p<0.05).
Aztertutako ikasleen gaitasun aerobikoa ariketa fisiko motaren arabera aztertzean,
ariketa fisikoa taldeka egiten zuten mutilen oxigeno-kontsumo maximo absolutu eta
erlatiboaren baloreak sedentarioenak baino altuagoak ziren (p<0.05).
Gaitasun aerobikoa ariketa fisiko modalitatearen arabera aztertzean, bai neska bai
mutil federatuen oxigeno-kontsumo absolutu eta erlatiboaren baloreak sedentarioenak
baino altuagoak ziren (p<0.05). Modu berean neska federatuen gaitasun aerobikoaren
bi baloreak eta mutil federatuen oxigeno-kontsumo erlatiboaren baloreak federatu
gabeen baloreak baino altuagoak ziren (p<0.05).
Ikerketan

parte

hartu

zuten

ikasleen

gaitasun

aerobikoa,

ariketa

fisiko

modalitatearen eta ariketa fisiko azturaren arabera aztertzean, ariketa fisikoa
federatuta modu aktiboan egiten zuten bai neska bai mutilen oxigeno-kontsumo
maximo absolutuaren baloreak sedentarioenak baino altuagoak ziren (p<0.05).
Bestetik eta soilik mutilen datuak aztertzean, ariketa fisikoa federatuta modu aktiboan
egiten zutenen oxigeno-kontsumo maximo erlatiboa, ariketa fisikoa federatu gabe
modu moderatuan egiten zutenena baino altuagoa zen (p<0.05).
Azkenik gaitasun aerobikoa, ariketa fisiko mota eta modalitatearen arabera
aztertzean, ariketa fisikoa federatuta eta bakarka egiten zuten nesken oxigenokontsumo

erlatiboaren baloreak, sedentarioenak eta ariketa fisikoa federatu gabe

bakarka eta taldeka egiten zutenen baloreak baino altuagoak ziren (p<0.05). Bestetik
eta mutilei zegokienez, ariketa fisikoa federatuta eta taldeka egiten zutenen oxigenokontsumo absolutuaren baloreak, sedentarioenak baino altuagoak zirela behatu
genuen (p<0.05).
Oro har unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoaren parametroak beren
batxilergo mailako ariketa fisiko ohituren arabera aztertzean, oxigeno-kontsumo
maximoaren parametroen artean dagoen diferentzia txikiagoa da unibertsitateko
ariketa fisiko azturekin aztertzen genituenean baino. Honek guztiak, ariketa fisiko
erregularrak, gaitasun aerobikoan dituen ondorio onuragarrien eragina argi uzten du.
Hau batez ere, nesken kasuan garrantzitsua dela gogoratu behar da. Izan ere,
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unibertsitatera heltzean askoz gehiago dira mutilen aldean, ariketa fisikoa egiteari
uzten diotenak.

4.4.2.2. Batxilergoko ariketa fisiko ohiturak eta tentsio arteriala
Hurrengo 4.70. eta 4.71. Tauletan, unibertsitateko ikasleen tentsio arterial sistoliko
eta diastolikoaren baloreak, batxilergoko ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera
azaltzen dira.
Datuak aztertzean, soilik ariketa fisikoa modu moderatuan egiten zuten mutilen
tentsio arterial diastolikoa, aktiboena baino altuagoa zela behatu genuen (p<0.05).
Bestetik, nahiz eta estatistikoki adierazgarria ez izan, ariketa fisikoa federatuta eta
bakarka egiten zuten neska eta mutilen tentsio arterial sistoliko eta diastolikoaren
baloreak, beste taldeenak bainoa baxuagoak zirela aipatzekoa da.
Aurretik unibertsitateko ariketa fisiko aztura eta tentsio arterialaren baloreak aztertu
genituenean, orain arteko lanetan argitaratutakoaren arabera, ariketa fisikoa egiten
zuten pertsonen tentsio arterialaren baloreak sedentarioenak baino baxuagoa zirela
(Petrella eta lank., 2003; Wallace, 2003) gogoratzen genuen. Batxilergoko datuak
aztertzean ere, hau betetzen ez zela behatu genuen. Honela, aurreko atalean
unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko azturak eta tentsio arterialaren baloreen artean
gertatzen zena azaltzeko eman genituen arrazoiak puntu honetan ere kontuan izan
behar dira. Era honetan alde batetik, ariketa fisikoa “modu terapeutikoan” egiten zuten
ikasleen faktorea aipatzen genuen. Bestetik, ikasleek inkestetan adierazitako ariketa
fisikoaren

gainestimazioa

eta

azkenik,

ikasleek

egiten

zuten

ariketa

fisikoa

osasunerako zentzu onuragarrian guztiz egokia ez izatea erabakigarria izan zitekeela
pentsatu genuen.
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4.70. Taula. Unibertsitateko ikasleen tentsio arterialaren baloreak batxilergoko
ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

TAS
(mmHg)
Bd ± ds

TAD
(mmHg)
Bd ± ds

TAS
(mmHg)
Bd ± ds

TAD
(mmHg))
Bd ± ds

Sedentarioak

119.5 ± 11

72.5 ± 7.7

132.5 ± 9.4

75.2 ± 8.7

Moderatuak

119 ± 14.5

71.6 ± 9.6

137.6± 10

81.5 ± 8.5 a

Aktiboak

120 ± 11.9

72.4 ± 10.5

132.2 ± 12.6

74.9 ± 8.8

Sedentarioak

119.5 ± 11

72.5 ± 7.7

132.5 ± 9.4

75.2 ± 8.7

Bakarka

119.6 ± 13

71.6 ± 9

131.3 ± 12.4

76.3 ± 7.3

Taldeka

119.3 ± 13

72.6 ± 11.7

134.2 ± 12.4

75.2 ± 9.2

Ariketa fisiko aztura

Ariketa fisiko mota

Ariketa fisiko modalitatea
Sedentarioak

119.5 ± 11

72.5 ± 7.7

132.5 ± 9.4

75.2 ± 8.7

Federatuak

118.4 ± 11

71.2 ± 9.3

133.1 ± 12.5

75.7 ± 8.6

Ez- federatuak

120 ± 13.9

72.4 ± 10.5

133.1 ± 12.1

76.6 ± 10

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
a

Scheffe-ren testa, mutil moderatu eta aktiboen artean p<0.05
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4.71. Taula. Unibertsitateko ikasleen tentsio arterialaren baloreak batxilergoko
ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

TAD
(mmHg)
Bd ± ds

TAS
(mmHg)
Bd ± ds

TAD
(mmHg))
Bd ± ds

119.5 ± 11

72.5 ± 7.7

132.5 ± 9.4

75.2 ± 8.7

--

--

145

88

Aktiboak

118.2 ± 11

70.9 ± 9.2

132.7 ± 12

75.3 ± 8.4

Moderatuak

119.3 ± 15

71.8 ± 9.8

136.4 ± 10

80.5 ± 8.7

Aktiboak

121.3 ± 12

73.5 ± 11.3

130.5 ± 13

73.4 ± 10.1

119.5 ± 11

72.5 ± 7.7

132.5 ± 9.4

75.2 ± 8.7

Federatuak

119.5 ± 11

72 ± 9.7

133.9 ± 12

76 ± 9

Ez federatuak

119.1 ± 15

73.5 ± 14.2

133.4 ± 13

74.4 ± 11.3

Federatuak

113.9 ± 9.3

68.2 ± 7

126 ± 13.3

73.8 ± 4.5

TAS
(mmHg)
Bd ± ds
Ariketa fisiko modalitatea eta aztura
Sedentarioak
Federatuak
Ez
federatuak

Moderatuak

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Sedentarioak
Taldean
Bakarka

Ez federatuak
120.2 ± 13
72 ± 9
132.9 ± 12
78.4 ± 8.9
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
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4.4.2.3. Batxilergoko ariketa fisiko ohiturak eta parametro antropometrikoak
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen gantz eta muskulu-portzentajeak batxilergoko
ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera aztertzean, lortutako datuak sexuka 4.72. eta
4.73. Tauletan azaltzen dira.

4.72.

Taula.

Unibertsitateko

ikasleen

gantz

eta

muskulu-portzentajeak

batxilergoko ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

Gantz %

Gihar %

Gantz %

Gihar %

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

21.4 ± 5.2

42.7 ± 4.7

15.3 ± 3.5

Ariketa fisiko aztura
Sedentarioak
Moderatuak

45 ± 2.8
43.4 ± 4.4 a

21.2 ± 6

42.8 ± 5

21.4 ± 6.6

42.6 ± 5.4

14.3 ± 3.8

45.9 ± 2.6

21.4 ± 5.2

42.7 ± 4.7

15.3 ± 3.5

45 ± 2.8

Bakarka

20.6 ± 6

43.2 ± 4.8

15.6 ± 5.5

44.8 ± 4

Taldeka

22.2 ± 6.8

42.2 ± 5.6

14.7 ± 4

45.5 ± 2.8

Sedentarioak

21.4 ± 5.2

42.7 ± 4.7

15.3 ± 3.5

45 ± 2.8

Federatuak
Ez federatuak

20.5 ± 6.2

43.5 ± 5.1

14.2 ± 3.5

45.9 ± 2.4

21.7 ± 6.4

42.3 ± 5.3

16 ± 5.6

44.5 ± 4.1

Aktiboak

17.2 ± 6.1

a

Ariketa fisiko mota
Sedentarioak

Ariketa fisiko modalitatea

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
a

Scheffe-ren testa, mutil moderatu eta aktiboen artean p< 0.05
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4.73.

Taula.

Unibertsitateko

ikasleen

gantz

eta

muskulu-portzentajeak

batxilergoko ariketa fisiko ohituren aldagaien arabera sexuka
Neskak

Mutilak

Gantz %

Gihar %

Gantz %

Gihar %

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

Bd ± ds

21.4 ± 5.2

42.7 ± 4.7

15.3 ± 3.5

45 ± 2.8

--

--

17.7 ± 10.7

42.3 ± 5.9

20.5 ± 6.2

43.6 ± 5.2

14 ± 3.3

46 ± 2.2

21.4 ± 6

42.8 ± 5

17.1 ± 5.9

43.6 ± 3.4.4

22.2 ± 6.8

41.8 ± 5.5

15 ± 5.2

45.3 ± 3.8

21.4 ± 5.2

42.7 ± 4.7

15.3 ± 3.5

45 ± 2.8

21.7 ± 6.3

42.6 ± 5.3

14.5 ± 3.6

45.7 ± 2.4

14.8 ± 5.5

45 ± 4

11.3 ± 1.7

47.4 ± 1.4

16.9 ± 5.6

44 ± 4.3

Ariketa fisiko modalitatea eta aztura
Sedentarioak
Federatuak
Ez
federatuak

Moderatuak
Aktiboak
Moderatuak
Aktiboak

Ariketa fisiko mota eta modalitatea
Sedentarioak
Taldean
Bakarka

Federatuak
Ez federatuak
Federatuak

41.5 ± 6.2

23 ± 7.4
15.7 ± 2

a

b

47 ± 2

Ez federatuak
21.4 ± 6.1
42.6 ± 5
Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra
a

Scheffe-ren testa, ariketa fisikoa bakarka modalitate federatuan egiten duten eta

beste talde guztien nesken artean p<0.05
b

Scheffe-ren testa, ariketa fisikoa taldeka modalitate ez federatuan eta bakarka

modalitate federatuan egiten duten nesken artean p<0.05
Mutilen ariketa fisiko aztura aztertzean, ariketa fisikoa modu aktiboan egiten
zutenen gantz-portzentajea moderatuena baino baxuagoa eta gihar-portzentajea aldiz,
moderatuena baino altuagoa zen (p<0.05).
Nesken ariketa fisiko mota eta modalitatearen datuak aztertzean, ariketa fisikoa
federatuta eta bakarka egiten zutenen gantz-portzentajea aztertutako beste talde
guztiena baino baxuagoa zen (p<0.05). Modu berean, ariketa fisikoa federatuta eta
bakarka egiten zuten nesken muskulu-portzentajea ariketa fisikoa federatu gabe eta
taldeka egiten zutenena baino altuagoa zen (p<0.05).
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Beste alde batetik, nahiz eta estatistikoki adierazgarria ez izan, ariketa fisikoa
bakarka eta federatuta egiten zuten mutilek, aztertutako beste taldeak baino gantzportzentaje baxuagoa eta muskulu-portzentaje altuagoa zutela aipatzekoa da.
Aurretik unibertsitateko ariketa fisiko aztura eta gantz-portzentajea aztertu
genuenean, ariketa fisikoa egiten zuten pertsonen gantz-portzentajea sedentarioena
baino baxuagoa zela (Shephard RJ, 1997a) gogoratzen genuen. Batxilergoko datuak
aztertzean ere, hau zeharo betetzen ez zela behatu genuen.
Kasu honetan, parametro antropometrikoak bai batxilergo zein unibertsitateko
ariketa fisiko azturen arabera aztertzean, balioak oso antzekoak izan ziren.
Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa, bi aldietako ariketa fisiko azturen arabera
aztertzean aldiz, ezberdintasunak behatu genituela aipatzen genuen. Izan ere, gorputz
osaeraren aldaketak (gantz-metaketarekin erlazionatutako parametroen aldaketak eta
abar) denbora luzea eskatzen duen prozesua denez, epe laburrean adierazgarriak
diren aldaketak aztertzea zaila da. Aldiz gaitasun aerobikoa, epe askoz laburragoan
aldakortasun maila handiagoa duen parametroa denez, ariketa fisiko azturen gorabeheretan berehala nabarmengarriak diren aldaketak beha daitezke.
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4.4.3. Parametro fisiologiko eta antropometrikoen arteko korrelazioak

4.4.3.1.

Gaitasun

aerobikoa

eta

beste

parametro

antropometriko

eta

fisiologikoak
Atal honetan, aztertutako parametro fisiologiko eta antropometrikoen arteko
korrelazioak aztertzen dira. Ondorengo hiru tauletan (4.74., 4.75. eta 4.76. Taulak),
unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoaren parametroen (oxigeno-kontsumo
maximo absolutua, erlatiboa eta gihar pisuaren araberakoa) eta aztertutako parametro
antropometriko eta fisiologikoen arteko korrelazioak sexuka azaltzen dira.

4.74. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa (VO2 maximo absolutua)
eta parametro fisiologiko eta antropometrikoen arteko korrelazioak sexuka
Ikasleen gaitasun aerobikoa
VO2 maximo absolutua (l/min)
Neskak

Mutilak

TAS (mmHg)

R = -0.142*

R = -0.036

TAD (mmHg)

R = -0.214**

R = -0.171

GMI

R = 0.125*

R = 0.096

Pisua (Kg)

R = 0.189**

R = 0.134

Altuera (cm)

R = 0.177**

R = 0.083

Σ Sei tolestura (mm)

R = 0.014

R = -0.171

Σ Lau tolestura (mm)

R = 0.027

R = -0.139

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = 0.021

R = -0.124

Σ Beheko gorputz-adar tolestura (mm)

R = -0.012

R = -0.187

Gantz-portzentajea (%)

R = 0.014

R = -0.139

Hezur-portzentajea (%)

R = -0.060

R = 0.029

Gihar-portzentajea (%)

R = 0.006

R = 0.176

R, Pearson-en korrelazioa; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial
Diastolikoa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
*(p<0.05), **(p<0.01)
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4.75. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa (VO2 maximo erlatiboa)
eta parametro fisiologiko eta antropometrikoen arteko korrelazioak sexuka
Ikasleen gaitasun aerobikoa
VO2 maximo erlatiboa (ml/Kg/min)
Neskak

Mutilak

TAS (mmHg)

R = -0.293**

R = -0.211*

TAD (mmHg)

R = -0.308**

R = -0.253**

GMI

R = -0.361**

R = -0.366**

Pisua (Kg)

R = -0.360**

R = -0.405**

Altuera (cm)

R = -0.081

R = -0.156

Σ Sei tolestura (mm)

R = -0.411**

R = -0.511**

Σ Lau tolestura (mm)

R = -0.389**

R = -0.485**

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = -0.387**

R = -0.469**

Σ Beheko gorputz-adar tolestura (mm)

R = -0.389**

R = -0.475**

Gantz-portzentajea (%)

R = -0.411**

R = -0.485**

Hezur-portzentajea (%)

R = 0.267**

R = 0.362**

Gihar-portzentajea (%)

R = 0.381**

R = 0.459**

R, Pearson-en korrelazioa; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial
Diastolikoa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
* (p<0.05), ** (p<0.01)
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4.76. Taula. Unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoa (VO2 maximoa/ gihar
pisua) eta parametro fisiologiko eta antropometrikoen arteko korrelazioak
sexuka
Ikasleen gaitasun aerobikoa
VO2 maximo/gihar pisua
(mk/Kgmusk/min)
Neskak

Mutilak

TAS (mmHg)

R = -0.130*

R = -0.166

TAD (mmHg)

R = -0.197**

R = -0.240*

GMI

R = -0.048

R = -0.227*

Pisua (Kg)

R = -0.045

R = -0.276**

Altuera (cm)

R = -0.012

R = -0.151

Σ Sei tolestura (mm)

R = -0.017

R = -0.321**

Σ Lau tolestura (mm)

R = -0.008

R = -0.280**

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = -0.033

R = -0.265**

Σ Beheko gorputz-adar tolestura (mm)

R = -0.009

R = -0.339**

Gantz-portzentajea (%)

R = -0.017

R = -0.280**

Hezur-portzentajea (%)

R = 0.110

R = 0.265**

Gihar-portzentajea (%)

R = -0.018

R = 0.233*

R, Pearson-en korrelazioa; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial
Diastolikoa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
* (p<0.05), ** (p<0.01)
Hasteko, aztertutako gaitasun aerobikoaren parametroen eta tentsio arterialaren
arteko korrelazioak aztertuko ditugu. Bai neska bai mutilen gaitasun aerobikoa
(oxigeno-kontsumo maximo absolutua, erlatiboa eta gihar pisuaren araberakoa),
tentsio arterial sistoliko eta diastolikoarekin negatiboki korrelazionatzen zen. Gainera
kasu gehienetan korrelazioak estatistikoki adierazgarriak ziren. Honela, gaitasun
aerobikoaren baloreak altuagoak ziren heinean, tentsio arterial sistoliko eta
diastolikoaren baloreak baxuagoak ziren. Ikasleek deklaratutako ariketa fisikoa eta
tentsio arteriala aztertzean, ez genuen ezberdintasunik topatu. Kasu honetan ere,
egoera fisikoak, deklaratutako ariketa fisikoaren aldean, tentsio arterialaren baloreetan
duen garrantzia agerian geratzen da.
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Gure ikerketan, gaitasun aerobikoaren inguruan lortutako emaitzek, aurretik bai
helduekin (Folsom eta lank., 1985; Bouchard eta lank., 1990) bai gazteekin (AlHazzaa, 2001; Minck eta lank., 2002; González-Gross eta lank., 2003; Bouziotas eta
lank., 2004; Sadhan eta lank., 2007; Ara eta lank., 2007; Ortega FB eta lank., 2007)
egindako beste ikerketa batzuk berresten dituzte. Hauetan, negatiboak diren
korrelazioak agertzen dira oxigeno-kontsumo maximoaren artean, hau da, gaitasun
aerobikoa eta bihotzekorako arriskutsuak diren faktore batzuen artean bai mutil (AlHazzaa, 2001; González-Gross eta lank., 2003; Ara eta lank., 2007; Ortega FB eta
lank., 2007; Sadhan eta lank., 2007) bai nesken kasuan (González-Gross eta lank.,
2003; Ara eta lank., 2007; Ortega FB eta lank., 2007).
Gaitasun fisiko guztien artetik, erresistentzia aerobikoaren urritzeak, gaixotasun
kardiobaskularren agerpenean funtzio garrantzitsua betetzen du (Blair eta lank., 1989;
Maaroos eta lank., 2001; Williams, 2001; Petrella eta lank., 2003; Okura eta lank.,
2003; Fleischmann eta lank., 2004). Izan ere, gaixotasun kardiobaskularren arrisku
faktoreen garapenean, egoera fisiko baxuak duen garrantzia, dislipemia, hipertentsio
eta obesitate moduko faktoreak baino garrantzitsuagoa dela argitaratu da (Myers eta
lank., 2002). Beste zenbait autorek gaitasun aerobikoa eta indar muskularra, ez soilik
gaixotasun kardiobaskularren, baizik eta beste kausa guztien ondorioz gaixotzeko eta
hiltzeko faktore iragarleak direla argitaratu dute bai mutil (Kurl eta lank., 2003;
Carnethon eta lank., 2003; Metter eta lank., 2002) bai nesken kasuan (Metter eta lank.,
2002; Carnethon eta lank., 2003; Gulati eta lank., 2003; Mora eta lank., 2003; Sawada
eta lank., 2003a).
Zeharkako metodologia erabili duten ikerketa askok, haurtzaro eta nerabezaroan
zehar egoera fisikoa eta gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktoreen arteko erlazioa
argitaratu dute (Wedderkopp eta lank., 2003; Ekelund U eta lank., 2001). Modu berean
zeharkako metodologia erabili duten beste ikerketa batzuk, haurtzaro eta nerabezaroko
egoera fisikoak, helduaroko egoera fisikoa eta gaixotasun kardiobaskularren ohiko
arrisku faktoreen presentzia (hiperkolesterolemia, obesitatea, hipertentsioa eta abar)
baldintzatzen duela argitaratu dute (Malina, 1996; Taylor WC eta lank., 1999; Janz eta
lank., 2000, 2002; Boreham eta lank., 2001b, 2002; Hasselstrom eta lank., 2002; Twisk
eta lank., 1995; 2002a; 2002b). Gure ikerketan, gaztetatik gaitasun aerobikoaren
balore baxuagoak, tentsio arterialaren balore altuagoekin erlazionatzen dira. Modu
berean, aztertutako ikasleen sedentarismo maila altua eta gaitasun aerobikoaren
baloreak oso onak ez zirela ere aurretik deskribatzen genuen. Bestetik, gaitasun
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aerobikoaren baloreen murrizpena adinarekin gertatzen dela jakin badakigu. Hala ere,
bizitzan zehar ariketa fisikoa egiten jarraitzen dutenen gaitasun aerobikoaren baloreak
neurri askoz txikiago batean murrizten dira. Honela, gazte sedentarioak helduaroan
sedentarioak izateko aukera gehiago dituztenez, aztertutako ikasleen aurreko
ezaugarriak kontuan hartuz, unibertsitateko zenbait ikasleen egoera kezkagarria dela
uste dugu.
Ondoren,

aztertutako

gaitasun

aerobikoaren

baloreen

eta

parametro

antropometrikoen arteko korrelazioak aztertuko ditugu. Ikerketan parte hartu zuten
mutil eta nesken oxigeno-kontsumo maximo absolutuaren eta pisua, altuera, GMI-a eta
gihar-portzentajeen artean korrelazio positiboak zeuden. Hauek nesken kasu
batzuetan estatistikoki adierazgarriak ziren. Honela, gero eta pisu, altuera, GMI-a eta
gihar-portzentajearen baloreak altuagoak izan, oxigeno-kontsumo absolutuaren
baloreak ere altuagoak ziren. Izan ere altuera eta pisu handiagoa duten pertsonek
muskulu-pisu handiagoa dute eta muskulua denez oxigeno gehien erabil dezakeen
ehuna, ondorioz VO2max handiagoa dute. Baita ere normaltzat har dezakegu,
muskulu-portzentaje

altuagoa

oxigeno-kontsumo

absolutu

handiago

batekin

erlazionatzea.
Hala ere, oxigeno-kontsumo absolutuak ez du pertsonaren pisua kontuan hartzen
eta pisu handiagoa duen bati, nahiz eta egoera aerobiko kaskarrago batean egon,
balore hau kontuan hartzean mesede egiten zaio eta oxigeno-kontsumo altuagoa
izango du argalagoa den baten aldean. Hau saihesteko asmoz, oxigeno-kontsumo
erlatiboa erabiltzen da. Izan ere azken parametro hau, osaera ezberdina duten
pertsonen arteko konparaketa egiteko aukera emateaz gain, pertsonaren pisuaren
arabera oxigeno-kontsumoa baloratzeko aukera ematen du. Bestalde, oxigenokontsumo erlatiboan pertsona bakoitzak egiten duen lana bere pisuaren arabera
aztertzean, pisu handiagoa dutenek orohar gantz-portzentaje altuagoa izaten dutenez,
oxigeno-kontsumo erlatiboaren balore baxuagoa izango dute. Ez da gauza bera izango
pisu txikiagoa edo handiagoa mugitzea lana egitean eta horren ondorioz oxigenokontsumoaren balorea pertsonaren gorputz osaeraren arabera zehatzagoa izango da.
Gure ikerketan oxigeno-kontsumo erlatiboaren eta gantz-metaketarekin zerikusia
zuten parametroak negatiboki korrelazionatzen ziren. Honela, bai unibertsitateko mutil
bai nesken kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren korrelazio negatiboak aurkitu
genituen oxigeno-kontsumo erlatiboaren eta Gorputz Masaren Indizea (p<0.01), pisua
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(p<0.01), sei eta lau tolesturen batuketa (p<0.01), enborreko pleguen eta beheko
gorputz-adarreko pleguen batuketa (p<0.01) eta gantz-portzentajearen (p<0.01)
artean. Datuek adierazten zuten eran, aipatutako parametro guztien baloreak
handiagoak ziren heinean, gaitasun aerobiko erlatiboaren baloreak baxuagoak ziren.
Argaltasunaren adierazgarriak ziren parametroen eta oxigeno-kontsumo erlatiboaren
artean aldiz, korrelazio positiboak aurkitu genituen. Era honetan, estatistikoki
adierazgarriak

ziren

korrelazio

positiboak

behatu

genituen

oxigeno-kontsumo

erlatiboaren eta hezur-portzentaje (p<0.01) eta gihar-portzentajeen (p<0.01) artean.
Honela, hezur-portzentaje eta gihar-portzentajeen baloreak altuagoak ziren heinean,
oxigeno-kontsumo erlatiboaren baloreak ere altuagoak ziren. Kasu honetan ere,
ikasleek deklaratutako ariketa fisikoa eta hezur eta gihar-portzentajeak aztertzean,
aldaketa gutxi agertzen zirela aipatzen genuen. Izan ere, ez zuten hezur eta giharportzentaje altuagoak ariketa fisiko gehiago egiten zutenek. Era honetan, deklaratutako
ariketa fisikoa eta hezur eta gihar-portzentajeen baloreen artean ez genuen
ezberdintasunik topatu.
Ikerketa askotan oxigeno-kontsumo maximoa, obesitatearekin (Trembaly eta lank.,
2000; Pérez-Rodrigo eta lank., 2001; Petrella eta lank., 2003; Frykman eta lank., 2003;
Hu eta lank., 2004a), gantz-metaketarekin (Al-Hazzaa, 2001; González-Gross eta
lank., 2003; Bouziotas eta lank., 2004; Sadhan eta lank., 2007; Ara eta lank., 2007;
Ortega FB eta lank., 2007) eta presio arterialarekin (Petrella eta lank., 2003; Wallace,
2003) negatiboki erlazionatu da. Oxigeno-kontsumo maximoaren baloreek, egindako
ariketa fisiko maila eta ondoriozko egoera fisikoa isladatzen dute. Honela, ikerketa
hauetan gaitasun aerobikoaren baloreen hobekuntza, GMI-aren eta tentsio arterialaren
baloreen murrizpenarekin erlazionatu da. Gure ikerketako emaitzek, beste ikerketa
hoietan lortutako emaitzak baieztatu zituzten eta honela bai neska bai mutilen kasuan,
gaitasun aerobikoaren baloreak, GMI-a eta presio arterialarekin modu negatiboan
erlazionatu ziren estatistikoki adierazgarriak ziren tarteetan.
Oxigeno-kontsumo erlatiboa eta gantz-metaketarekin zerikusia duten parametroen
arteko korrelazioak bi esanahi ezberdin izan ditzake. Alde batetik, gerta daiteke gantzportzentajea baxuagoa izatean, ehun aktiboaren portzentajea handiagoa denez,
oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren balorea hobea izatea. Baita ere gerta daiteke
gaitasun aerobikoa hobea izateko, energia eta gantz gehiago erretzearen ondorioz
(muskulua

egoera

aerobiko

hobe

batean

egotean),

gantz-metaketarekin

erlazionatutako parametroen baloreak baxuagoak izatea. Izan ere, oxigeno-kontsumo
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maximo erlatiboa kontuan hartzean, posiblea da muskuluaren egoera aerobiko
kaskarragoa duen baina argal dagoen batek, gizenagoa baina egoera aerobiko hobea
(muskulua egoera aerobiko hobe batean egon) duen beste batek baino oxigenokontsumo maximo erlatibo handiagoa izatea gantz-portzentaje gutxiago duelako.
Beraz, oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren parametroa kontuan hartuta, ez da
erraza izaten zerk eragiten duen zer jakitea.
Oxigeno-kontsumo erlatiboak absolutuaren aldean, gaitasun aerobikoaren balore
zehatzago bat ematen badu ere, ez du gantza alde batera utzita muskulu pisuaren
arabera muskuluaren egoera aerobikoari buruzko informazio guztiz zehatza ematen.
Horretarako, pertsonaren gihar pisuaren araberako oxigeno-kontsumoaren balorea
erabiliko dugu. Azken hau, gantz pisua alde batera utzita, pisu muskularraren arabera
pertsonaren gaitasun aerobikoari buruzko informazioa lortzeko aproposa da. Kasu
honetan, beste faktore guztiak alde batera utzita, soilik pertsonaren pisu muskularra
eta honen egoera kontuan hartuz, egoera aerobiko zehatzari buruzko informazioa
lortzen da. Hau batez ere neskentzat baliagarria da beren baloreak mutilekin
konparatzen direnean. Izan ere, nesken gorputz osaerako berezko gantz-portzentajea
mutilen aldean altuagoa baita.
Gure ikerketan, soilik mutilen datuak aztertzean, estatistikoki adierazgarriak ziren
korrelazio negatiboak topatu genituen gihar pisuaren araberako oxigeno-kontsumo
maximoaren eta gantz-metaketarekin erlazionatutako parametroen artean. Honela,
mutilen gihar pisuaren araberako oxigeno-kontsumo maximoaren eta Gorputz Masaren
Indizea (p<0.05), pisua (p<0.01), sei eta lau tolesturen batuketa (p<0.01), enborreko
pleguen eta beheko gorputz-adarreko pleguen batuketa (p<0.01) eta gantzportzentajearen (p<0.01) parametroen artean estatistikoki adierazgarriak ziren
korrelazio negatiboak behatu genituen. Datuek adierazten zuten eran, aipatutako
parametro guztien baloreak altuagoak ziren heinean, gaitasun aerobikoaren baloreak
txikiagoak ziren. Hau da mutiletan, neurri batean behintzat, gantz metaketa baxuago
bat muskuluaren egoera aerobiko hobe batekin erlazionatzen da. Aldiz, nesketan ez
genuen topatu korrelazio adierazgarririk muskuluaren gaitasun aerobikoaren eta gantz
metaketaren

artean.

Horregatik,

pentsa

genezake

oxigeno-kontsumo

maximo

erlatiboaren eta gantz metaketaren arteko erlazio negatiboa nesketan ondorengo
arrazoiaren ondorioz gertatzen dela: argalagoek, ehun aktiboaren portzentaje altuagoa
dutenez, oxigeno-kontsumo erlatiboa handiagoa dutela.
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Modu erregularrean egiten den eta egoera fisiko egokia mantentzeko beharrezkoa
den ariketa fisikoak, gorputz osaera hobetu eta gantzaren pilaketa eragozten du (Del
Rio Barquero eta lank., 2001; Newman eta lank., 2003; Chen eta lank., 2004). Gure
ikerketako datuak aztertzean, bai neska

bai mutilen kasuan, oxigeno-kontsumo

maximo erlatiboa gantz-portzentajearekin modu negatiboan erlazionatu genuen. Gihar
pisuaren araberako oxigeno-kontsumo maximoa aztertzean aldiz, nahiz eta bai neska
bai mutilen kasuan korrelazioa negatiboa izan, soilik mutilen kasuan estatistikoki
adierazgarria izan zen (p<0.01).
Bestetik, gaztaroko gaitasun aerobiko baxua, helduaroko gantz-metaketarekin
(Eisenmann eta lank., 2005), arterien gogortzearekin (Ferreira eta lank., 2003), profil
lipidiko pobrearekin (Hasselstrom eta lank., 2002; Twisk eta lank., 2002b) eta ariketa
fisiko maila baxuarekin (Glenmark eta lank., 1994) erlazionatu da. Beraz, egokia
litzateke gaitasun aerobikoaren hobekuntza eragiten dituzten jarduerak sustatzea,
etorkizuneko gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktoreetan eragiteko. Azkenik,
populazioaren azterketa fisikoa ikuspegi klinikotik egokia izan dadin, adostutako
metodologia

erabiliz, aztertu

beharreko

populazioaren erreferentziazko balore

eguneratuen beharra ere funtsezkoa da (Ruiz JR eta lank., 2006; Ortega FB eta lank.,
2005).

4.4.3.2. Tentsio arteriala eta parametro antropometrikoen arteko korrelazioak
Bigarren atal honetan, tentsio arterialaren eta gorputz osaeraren parametroen
arteko korrelazioak aztertzen dira. Ondorengo 4.77. Taulan, ikasleen tentsio arteriala
eta gorputz osaeraren parametroen arteko korrelazioak sexuka azaltzen dira.
Nesken kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren korrelazio positiboak zeuden
tentsio arterial sistoliko eta diastolikoaren eta GMI-a (p<0.01), pisua (p<0.01), sei eta
lau tolesturen batuketa (p<0.01), enborreko pleguen eta beheko gorputz-adarreko
pleguen batuketa (p<0.01), eta gantz-portzentajeen (p<0.01) parametroen artean.
Aipatutako parametro guztiak altuagoak ziren heinean, tentsio arterial sistoliko eta
diastolikoak ere altuagoak ziren. Bestetik eta nesken kasuan beti ere, estatistikoki
adierazgarriak ziren korrelazio ezkorrak aurkitu genituen tentsio arterial sistoliko eta
hezur-portzentaje (p<0.01) eta gihar-portzentajeen (p<0.01) artean. Tentsio arterial
diastolikoaren datuei erreparatuz, estatistikoki adierazgarriak ziren korrelazio ezkorrak
zeuden hezur-portzentaje (p<0.05) eta gihar-portzentajeen (p<0.01) parametroen
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artean ere bai. Honela, hezur-portzentaje eta gihar-portzentajeak altuagoak ziren
heinean, tentsio arterial sistoliko eta diastolikoak baxuagoak ziren.
Mutilen kasuan, estatistikoki adierazgarria zen korrelazio positiboa zegoen tentsio
arterial sistolikoaren eta GMI-a (p<0.05) eta pisuaren artean (p<0.01). Modu berean,
estatistikoki adierazgarria zen korrelazio positiboa aurkitu genuen tentsio arterial
diastolikoaren eta enborreko pleguen batuketaren (p<0.05) artean. Hala ere, nahiz eta
estatistikoki adierazgarriak ez izan, joera positiboa behatu genuen tentsio arterialaren
eta sei eta lau tolesturen batuketa, enborreko pleguen, beheko gorputz-adarreko
pleguen batuketa eta gantz-portzentajeen parametroen artean. Modu berean,
estatistikoki adierazgarria zen korrelazio negatiboa zegoen tentsio arterial sistolikoaren
eta

hezur-portzentajearen

artean

(p<0.05).

Bestetik,

nahiz

eta

estatistikoki

adierazgarriak ez izan, joera ezkorra behatu genuen ere tentsio arterial sistolikoaren
eta gihar-portzentajearen eta tentsio arterial sistoliko eta diastolikoaren eta hezur eta
gihar-portzentajeen artean.
Korrelazio positiboak adierazten duen moduan, GMI altua duten neskek tentsio
arterial balio altuagoa izango dute eta beraz, hipertentsioa izateko arrisku handiagoa.
Datu hau beste autore batzuk argitaratutako emaitzekin bat dator (Neter eta lank.,
2003; Sowers, 2003; Droyvold eta lank., 2005; Turconi eta lank., 2006). Mutilen
kasuan, tensio arterial (sistoliko eta diastoliko) eta GMI baloreen artean aipatutako
korrelazioa ere aurkitu bada ere, gure ikerlanean tentsio arterial sistoliko eta GMI
baloreen artean soilik aurkitu da horrelako korrelazioa. Hala ere, aipatutako beste
parametroen kasuan, adierazgarria ez den joera dago.
Obesitate eta hipertentsioaren arteko erlazioa aspaldi ezagutzen da (Stamler eta
lank., 1978). Honela, zenbait autorek adierazi duten moduan, obesitatea jasaten
dutenek hipertentsioa izateko arrisku handiagoa dute (Yamagishi eta lank., 2003;
Brotons, 2006), eta honekin batera, arazo kardiobaskularrak izateko arriskua (Hubert
eta lank., 1983; Rubestein, 2005).
Gure ikerketan, nesken kasuan, erlazio negatiboa behatu genuen tentsio
arterialaren eta hezur-portzentajearen artean. Mutilen kasuan aldiz, soilik tentsio
arterial sisitoliko eta hezur-portzentajearen artean. Hezur-portzentaje altuagoa, gantzportzentaje baxuago batekin erlazionatzen da eta azken hau bestetik tentsio arterial
balore baxuagoekin. Honen guztiaren azalpena, argalagoak direnak edo gantz-
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portzentaje txikiagoa eta beraz hezur-portzentaje handiagoa dutenek, tentsio arterial
balore baxuagoak dituztelako da.

4.77. Taula. Unibertsitateko ikasleen tentsio arteriala eta gorputz osaeraren
parametroen arteko korrelazioak, sexuka banatuta
Unibertsitateko ikasleak
Neskak
TAS (mmHg)

TAD (mmHg)

Mutilak
TAS (mmHg)

TAD (mmHg)

GMI

R = 0.315**

R = 0.261**

R = 0.209*

R = 0.104

Pisua (Kg)

R = 0.325**

R = 0.243**

R = 0.244**

R = 0.176

Altuera (cm)

R = 0.081

R = 0.015

R = 0.099

R = 0.103

Σ Sei tolestura (mm)

R = 0.299**

R = 0.243**

R = 0.140

R = 0.123

Σ Lau tolestura (mm)

R = 0.302**

R = 0.210**

R = 0.143

R = 0.168

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = 0.300**

R = 0.201**

R = 0.136

R = 0.187*

R = 0.246**

R = 0.272**

R = 0.113

R = 0.013

Gantz-portzentajea (%)

R = 0.299**

R = 0.243**

R = 0.142

R = 0.168

Hezur-portzentajea (%)

R = -0.165**

R = -0.119*

R = -0.231*

R = -0.124

Gihar-portzentajea (%)

R = - 0.288**

R = -0.245**

R = - 0.060

R = -0.158

Σ Beheko gorputz-adar
tolestura (mm)

R, Pearson-en korrelazioa; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial
Diastolikoa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
* (p<0.05), **(p<0.01)
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4.4.3.3. Parametro antropometrikoren arteko korrelazioak
Parametro antropometriko eta fisikogikoei dagokien korrelazioen azken atal
honetan, unibertsitateko ikasleen gorputz osaeraren parametroen arteko korrelazioak
sexuka azaltzen dira. Datuak 4.78. Taulan azaltzen dira.

4.78. Taula. Unibertsitateko ikasleen gorputz osaeraren parametroen arteko
korrelazioak sexuka
Unibertsitateko ikasleak
Neskak

Mutilak

Giharportzentajea
(%)

Hezurportzentajea
(%)

Giharportzentajea
(%)

GMI

R = -0.782**

R = -0.676**

R = -0.634** R = -0.846**

Pisua (Kg)

R = -0.745**

R = -0.604**

R = -0.618** R = -0.612**

Altuera (cm)

R = -0.066

Σ Sei tolestura (mm)

R = -0.956**

R = -0.592**

R = -0.893** R = -0.754**

Σ Lau tolestura (mm)

R = -0.932**

R = -0.578**

R = -0.929** R = -0.772**

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = -0.910**

R = -0.577**

R = -0.919** R = -0.768**

R = -0.851**

R = -0.525**

R = -0.701** R = -0.626**

R = -0.956**

R = -0.592**

R = -0.929** R = -0.772**

Σ Beheko gorputz-adar

R = 0.048

R = -0.082

Hezurportzentajea
(%)

R = 0.301**

tolestura (mm)
Gantz-portzentajea (%)

R, Pearson-en korrelazioa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
* (p<0.05), ** (p<0.01)
Bai neska bai mutilen kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren korrelazio
negatiboak zeuden gihar-portzentaje eta pisua (p<0.01), Gorputz Masaren Indizea
(p<0.01), sei eta lau tolesturen batuketa (p<0.01), enborreko pleguen eta beheko
gorputz-adarreko pleguen batuketa (p<0.01), eta gantz-portzentajeen (p<0.01)
parametroen artean.
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Modu berean eta neska eta mutilen kasuan ere, gihar eta hezur-portzentajea
negatiboki korrelazionatzen da pisua (p<0.01), Gorputz Masaren Indizea (p<0.01), sei
eta lau tolesturen batuketa (p<0.01), enborreko pleguen eta beheko gorputz-adarreko
pleguen batuketa (p<0.01), eta gantz-portzentajeekin (p<0.01). Datuek adierazten
zuten eran, aipatutako parametro guztien baloreak handiagoak ziren heinean, gihar eta
hezur-portzentajeak baxuagoak ziren. Mutilen datuek adierazten duten moduan,
estatistikoki adierazgarria zen korrelazio positiboa behatu genuen hezur-portzentaje
eta altueraren artean (p<0.01). Honela, altuagoak ziren mutilak, hezur-portzentaje
handiagoa zuten. Honek guztiak, parametro antropometrikoen artean dagoen erlazioa
egokia dela adierazten du.

4.5. EGOERA FISIKOA UNIBERTSITATEKO IKASKETETAN ZEHAR

4.5.1. Bizi-ohiturak eta egoera fisikoa
Unibertsitateko ikasleen hazi eta jaiolekuaren arabera gaitasun aerobikoa, tentsio
arteriala eta gantz-portzentajea aztertzean, lortutako emaitzak 4.79. Taulan azaltzen
dira. Ondorengo 4.80. eta 4.81. Tauletan datu horiek sexuka azaltzen dira.
Ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu hazi eta
jaiolekuaren eta aztertutako parametro fisiologiko eta antropometriko ezberdinen
artean.
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4.79. Taula. Unibertsitateko ikasleen hazi eta jaiolekuaren araberako gaitasun
aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea

VO2 absolutua /(l/min)

Unibertsitateko ikasleen hazi eta jaiolekua
Hiriburua
Herria
2.66 ± 0.7
2.59 ± 0.6

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

44.51 ± 13.1

42.83 ± 10.7

TAS (mmHg)

123.74 ± 13.6

124.14 ± 15.4

TAD (mmHg)

73.52 ± 8.7

73.18 ± 9.7

18.8 ± 6
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

20 ± 6.4

4.80. Taula. Unibertsitateko nesken hazi eta jaiolekuaren araberako gaitasun
aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Nesken hazi eta jaiolekua
VO2 absolutua /(l/min)

Hiriburua
2.45 ± 0.6

Herria
2.44 ± 0.5

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

44 ± 14.1

42.9 ± 10.4

TAS (mmHg)

119.22 ± 11.5

119.64 ± 13

TAD (mmHg)

73 ± 9.4

71.8 ± 9.4

20.6 ± 5.7
21.8 ± 6.1
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.81. Taula. Unibertsitateko mutilen hazi eta jaiolekuaren araberako gaitasun
aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea

VO2 absolutua /(l/min)

Mutilen hazi eta jaiolekua
Hiriburua
Herria
3.11 ± 0.6
3 ± 0.7

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

45.7 ± 10.5

42.7 ± 11.5

TAS (mmHg)

132.3 ± 11.2

133.6 ± 12.1

TAD (mmHg)

74.6 ± 7.2

76.9 ± 9.8

14.9 ± 4.1
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

15 ± 4.3

Ikasleen gaur eguneko bizitokiaren araberako gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala
eta gantz-portzentajea 4.82. Taulan azaltzen dira. Lortutako emaitzak sexuka,
ondorengo 4.83. eta 4.84. Tauletan daude. Kasu honetan ere, ez genuen ikasle guztiak
orokorrean aztertzean ezta nesken kasuan ere, estatistikoki adierazgarriak ziren
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ezberdintasunik topatu. Mutilen kasuan aldiz, hiriburuetan bizitokia zutenen oxigenokontsumo maximo erlatiboa, herrietan bizi zirenena baino altuagoa zen (p<0.05).

4.82. Taula. Unibertsitateko ikasleen bizitokiaren araberako gaitasun aerobikoa,
tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Unibertsitateko ikasleen bizitokia
Hiriburua

Herria

2.67 ± 0.6

2.58 ± 0.6

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

44.59 ± 12.4

42.63 ± 11.1

TAS (mmHg)

124.13 ± 14.3

123.82 ± 15.5

TAD (mmHg)

73.25 ± 9

73.25 ± 9.6

VO2 absolutua /(l/min)

19.2 ± 5.9
19.9 ± 0.6
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.83. Taula. Unibertsitateko nesken bizitokiaren araberako gaitasun aerobikoa,
tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Nesken bizitokia
Hiriburua

Herria

2.45 ± 0.6

2.44 ± 0.6

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

43.72 ± 12.8

43 ± 11.2

TAS (mmHg)

119.3 ± 11.8

119.4 ± 13.1

TAD (mmHg)

72.45 ± 9.3

72 ± 9.4

VO2 absolutua /(l/min)

20.9 ± 5.6
21.7 ± 6.4
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.84. Taula. Unibertsitateko mutilen bizitokiaren araberako gaitasun aerobikoa,
tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Mutilen bizitokia
Hiriburua
VO2 absolutua /(l/min)

Herria

3.19 ± 0.6

2.93 ± 0.7
a

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

46.7 ± 11.1

TAS (mmHg)

133.8 ± 10.6

132.8 ± 12.8

TAD (mmHg)

75.12 ± 8.1

76.3 ± 9.7

41.6 ± 11

14.9 ± 4.1
15.1 ± 4.3
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
a

Student-en T testa, hiriburuetan eta herrietan bizi ziren mutilen artean p<0.05
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Unibertsitateko ikasleak bizi ziren udalerriaren biztanle kopuruaren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea 4.85. Taulan azaltzen dira.

4.85. Taula. Unibertsitateko ikasleak bizi ziren udalerriaren biztanle kopuruaren
araberako gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Unibertsitateko ikasleen udalerrien biztanle kopurua
< 2000

200010.000

10.00150.000

50.001100.000

100.001400.000

2.61 ± 0.6

2.41 ± 0.7

2.58 ± 0.7

2.7 ± 0.5

2.67 ± 0.6

44.1 ± 7.8

40.7 ± 10.8

42.9 ± 12

43.2 ± 9.6

44.3 ± 12.4

TAS (mmHg)

124.2 ± 13

120.8 ± 15

124.6 ± 16

124.7 ± 13

123.8 ± 14

TAD (mmHg)

70.2 ± 7

72.5 ± 10.2

73.4 ± 10.1

74.5 ± 8.9

73.3 ± 9

VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)

Gantz18.8 ± 5.9
20.2 ± 6.8
20 ± 6.5
18.4 ± 6.5
portzentajea
(%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

19.3 ± 6

Ondorengo 4.86. eta 4.87. Tauletan aldiz, datu hauek sexuka banatuta aztertzen
dira.
4.86. Taula. Neskak bizi ziren udalerriaren biztanle kopuruaren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Nesken udalerrien biztanle kopurua
< 2000
VO2 absolutua
2.39 ± 0.3
(l/min)
VO2 erlatiboa
42.41 ± 7.3
(ml/Kg/min)

200010.000

10.00150.000

50.001100.000

100.001400.000

2.17 ± 0.6

2.5 ± 0.6

2.53 ± 0.5

2.44 ± 0.6

38.6 ± 10.7

43.8 ± 11.8

45.27 ± 9.6

43.5 ± 13

TAS (mmHg)

118.6 ± 9.6

118.1 ± 13

120.4 ± 14

118.8 ± 11

119 ± 11.5

TAD (mmHg)

68.25 ± 6.1

71.2 ± 9.6

72.2 ± 9.8

74 ± 8.3

72.4 ± 9.4

Gantz22.3 ± 5.6
21.4 ± 6.3
21.6 ± 6.3
21.3 ± 6.5
portzentajea
(%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
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4.87. Taula. Mutilak bizi ziren udalerriaren biztanle kopuruaren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Muitlen udalerrien biztanle kopurua
< 2000

200010.000

10.00150.000

50.001100.000

100.001400.000

3.42 ± 0.4

3.2 ± 0.3

2.9 ± 0.9

2.85 ± 0.6

3.14 ± 0.6

49.8 ± 5.8

47.3 ± 7.2

41.9 ± 13.5

40.1 ± 9.1

45.8 ± 10.8

TAS (mmHg)

138.7 ± 7.5

132.8 ± 13

132.5 ± 14

132.4 ± 11

133 ± 10.8

TAD (mmHg)

76.25 ± 4.8

77.6 ± 12.5

77.36 ± 9.2

75.33 ± 9.3

75 ± 8.7

VO2 absolutua
(l/min)
VO2 erlatiboa
(ml/Kg/min)

Gantz11.9 ± 1.5
13.7 ± 2.8
15.8 ± 4.4
14.6 ± 4.3
portzentajea
(%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

14.9 ± 4.3

Ez genuen ez ikasle guztiak orokorrean aztertzean, ez neska ez mutilen kasuan,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu.
Haurren

eta

gazteen

gainpisu

eta

obesitate

prebalentziaren

joerarekin

erlazionatzen diren ezaugarri sozio-demografikoei buruzko ikerketak eskasak dira
(Moreno LA eta lank., 2004; Lissau eta lank., 2004). Hala ere, herri edo hiri batean
bizitzeak, haur eta gazteen eguneroko energia-gastuan eragina izan dezake
(eskolarako distantzia eta garraioa, ariketa fisikoa egiteko ingurune erreztasunak,
guraso eta gazteen ohitura ezberdinak eta abar) eta honen ondoriozko obesitatearen
prebalentzian (Ara eta lank., 2007).
EnKid ikerketan gainpisu eta obesitate prebalentzia altuenak, 10.000 eta 50.000
biztanle kopuruko udalerrietan behatu ziren. Modu berean, 350.000 biztanle baino
gehiagoko udalerri handietan eta 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri txikietan
prebalentziak oso antzekoak ziren (Serra Majem eta lank., 2003a).
Ara eta bere lankideek, Aragoiko probintzian, zozketaz aukeratutako 7-12 urte
bitarteko 1068 eskolako haurren ariketa fisiko maila eta egoera fisiko eta gantzmetaketaren arteko erlazioa aztertu zuten. Ikerketan lortutako datuen arabera, gainpisu
eta obesitate prebalentzia antzekoa zen herri (10.000 biztanle baino gutxiagoko
udalerrietan) zein hiri ingurunean (10.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan) (Ara
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eta lank., 2007). Aragoiko probintzian egindako beste ikerketa batek, joera ezberdina
aztertu zuen eta honela, gainpisu eta obesitate prebalentzia herri ingurunean (10.000
biztanle baino gutxiagoko udalerrietan), hiri ingurunean baino handiagoa zen (10.000
biztanle baino gehiagoko udalerrietan) (Moreno LA eta lank., 2001). Hiri eta herrien
arteko obesitate prebalentziaren ezberdintasunak, ariketa fisiko maila eta elikadura
ohitura ezberdinen ondorioz gertatzen direla argitaratu da (Moreno LA eta lank., 2001).
Gure unibertsitateko ikasleen gantz-portzentajeak jaioleku eta bizitokien arabera
aztertzean, herrietan portzentaje altuenak behatu genituen. Hala ere datuak udalerrien
biztanle kopuruaren arabera aztertzean, ikasle guztien kasuan portzentaje altuenak
2000-10.000 biztanle kopurua zuten udalerrietan behatu genituen. Sexuka nesken
gantz-portzentaje altuenak 2000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan eta mutilen
gantz-portzentaje altuenak aldiz, 10.001-50.000 biztanle tarteko udalerrietan behatu
genituen enKid ikerketako datu orokorren joera bera mantenduz. Bestetik, ikasleen
udalerrien biztanle kopuruaren arabera ariketa fisiko azturak aztertzean, 2000-10.000
biztanle kopurua zuten udalerrietan ikasle sedentario maila altuena zegoela gogoratu
behar da. Datuak sexuka aztertzean, 10.001-50.000 biztanle tarteko udalerrietan bizi
ziren mutilen sedentarismoa ere altuagoa zela behatu genuen. . Dena den, emaitzek
ez dute adierazgarritasun estatistikoa lortzen.
Aztertutako ikasleen bizitoki aldaketaren edo ezaren araberako gaitasun aerobikoa,
tentsio arteriala eta gantz-portzentajea aztertzean, lortutako emaitzak sexuka 4.88.
Taulan azaltzen dira.

4.88. Taula. Unibertsitateko ikasleen bizitoki aldaketa edo ezaren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Unibertsitateko ikasle guztiak
Bizitoki aldaketa

Bizitoki aldaketarik ez

VO2 absolutua /(l/min)

2.64 ± 0.7

2.61 ± 0.6

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

44.5 ± 11.8

43.28 ± 11.8

TAS (mmHg)

121.6 ± 14.6

124.35 ± 15

TAD (mmHg)

71.88 ± 10

73.5 ± 9.2

19.1 ± 5.5
19.6 ± 6.4
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
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Emaitzak sexuka, ondorengo 4.89. eta 4.90. Tauletan daude. Datuak aztertzean ez
genuen ez ikasle guztiak orokorrean aztertzean, ez neska ez mutilen kasuan,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu. Honela, ez dirudi bizitoki
aldaketak eragin negatiboa duenik. Zentzu berean, bizitoki aldaketaren arabera ariketa
fisiko azturak aztertzean, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu ez
genuela ere gogoratu behar da.
4.89. Taula. Unibertsitateko nesken bizitoki aldaketa edo ezaren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Neskak
Bizitoki aldaketa

Bizitoki aldaketarik ez

VO2 absolutua /(l/min)

2.5 ± 0.6

2.43 ± 0.5

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

44.6 ± 12

43 ± 12

TAS (mmHg)

117.6 ± 12

119.8 ± 12.6

TAD (mmHg)

71.4 ± 9.6

72.4 ± 9.3

20.7 ± 5
21.5 ± 6.2
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.90. Taula. Unibertsitateko mutilen bizitoki aldaketa edo ezaren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea
Mutilak
Bizitoki aldaketa

Bizitoki aldaketarik ez

VO2 absolutua /(l/min)

3.03 ± 0.7

3.05 ± 0.7

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

44.7 ± 10.7

44 ± 11.5

TAS (mmHg)

132.2 ± 9.7

133.3 ± 12.2

TAD (mmHg)

73.9 ± 10.8

76 ± 8.5

14.5 ± 3.8
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

15 ± 4.3

Ikerketan parte hartu zuten ikasleen batxilergoko ikastetxearen araberako gaitasun
aerobikoa, tentsio arterialaren baloreak eta gantz-portzentajea aztertzean, lortutako
emaitzak 4.91. Taulan azaltzen dira. Ondorengo 4.92. eta 4.93. Tauletan datu hauek
sexuka azaltzen dira.
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4.91. Taula. Unibertsitateko ikasleen batxilergoko ikastetxearen araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea sexuka
Unibertsitateko ikasleen batxilergo ikastetxea
Ikastetxe
publikoa
2.6 ± 0.6

Ikastetxe
pribatua
2.63 ± 0.6

2.65 ± 0.7

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

43.1 ± 11.2

43.5 ± 12.2

44.5 ± 12.7

TAS (mmHg)

123.5 ± 15.5

124.1 ± 13.5

124.7 ± 14.7

TAD (mmHg)

73 ± 9.9

73.8 ± 8.6

72.9 ± 9.1

VO2 absolutua /(l/min)

19.8 ± 6.4
19 ± 5.8
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

Ikastola

19.4 ± 6.7

4.92. Taula. Unibertsitateko nesken batxilergoko ikastetxearen araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea sexuka
Nesken batxilergo ikastetxea
Ikastetxe
publikoa
2.42 ± 0.6

Ikastetxe
pribatua
2.45 ± 0.5

2.5 ± 0.6

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

43.13 ± 11.4

43 ± 12.5

44.2 ± 12.7

TAS (mmHg)

118.9 ± 12.9

120 ± 12

119.8 ± 11.1

TAD (mmHg)

71.8 ± 9.7

72.7 ± 8.7

72.4 ± 9.5

21.5 ± 6.2
21.1 ± 5.3
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

21.3 ± 6.5

VO2 absolutua /(l/min)

Ikastola

4.93. Taula. Unibertsitateko mutilen batxilergoko ikastetxearen araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajea sexuka
Mutilen batxilergo ikastetxea
Ikastetxe
publikoa
3.06 ± 0.6

Ikastetxe
pribatua
3.01 ± 0.7

3.11 ± 0.9

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

43.02 ± 10.7

44.8 ± 11.5

45.1 ± 13.1

TAS (mmHg)

133.4 ± 12.1

131.3 ± 11.5

136.2 ± 11.2

TAD (mmHg)

76.09 ± 9.8

76.05 ± 8.1

74.5 ± 7.8

15.4 ± 4.7
14.5 ± 3.7
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

13.8 ± 3.4

VO2 absolutua /(l/min)
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Datuak aztertzean, ez genuen ez ikasle guztiak orokorrean aztertzean, ez neska ez
mutilen kasuan, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu. Modu
berean, ikasleen batxilergoko ikastetxearen araberako unibertsitateko ariketa fisiko
azturak aztertzean, estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu ez
genuela ere gogoratu behar da.
Ondorengo 4.94. Taulan, ikerketan parte hartu zuten ikasleen erretze ohituraren
araberako gaitasun aerobikoa, tentsio arterialaren baloreak eta gantz-portzentajea
aztertzean lortutako emaitzak azaltzen dira.

4.94. Taula. Unibertsitateko ikasleen erretze ohituraren araberako gaitasun
aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajearen baloreak
Unibertsitateko ikasle guztiak
Erre

Ez-erre

2.6 ± 0.6

2.63 ± 0.7

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

43.26 ± 11.3

43.5 ± 12

TAS (mmHg)

124.35 ± 14.6

123.8 ± 15

TAD (mmHg)

72.76 ± 10.4

73.64 ± 8.7

VO2 absolutua /(l/min)

19.7 ± 7
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

19.5 ± 6

Datu hauek sexuka aztertzean, lortutako emaitzak ondorengo 4.95. Taulan
azaltzen dira.
4.95. Taula. Unibertsitateko neska eta mutilen erretze ohituraren araberako
gaitasun aerobikoa, tentsio arteriala eta gantz-portzentajearen baloreak
Neskak

Mutilak

Erre

Ez-erre

Erre

Ez-erre

2.5 ± 0.6

2.43 ± 0.5

3.04 ± 0.8

3.05 ± 0.6

VO2 absolutua /(ml/Kg/min)

43.3 ± 12.7

42.9 ± 10.1

44.12 ± 14

43.7 ± 9.6

TAS (mmHg)

118.9 ± 12

120.5 ± 12

133 ± 11.3

133.17 ± 1

TAD (mmHg)

72.5 ± 8.2

71.7 ± 11.1

75.5 ± 7.8

76.1 ± 9.4

VO2 absolutua /(l/min)

21.3 ± 5.6
21.6 ± 6.7
14.8 ± 4.7
Gantz-portzentajea (%)
TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

15 ± 4

Ez genuen ez ikasle guztiak orokorrean aztertzean, ez neska ez mutilen kasuan,
estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik aurkitu.

Emaitzak eta eztabaida 205

Egoera fisikoa unibertsitateko ikasketetan zehar

4.5.2. Ikasketa-mota eta ikasketa emaitzen eragina

4.5.2.1. Parametro fisiologiko eta antropometrikoak jakintza arloka
Parametro antropometrikoak jakintza arloka
Atal honetan, ikerketan parte hartu zuten ikasleen parametro antropometrikoak
jakintza arloka aztertzean lortutako emaitzak azaltzen dira. Ondoko 4.96. eta 4.97.
Tauletan, aipatutako datuak sexuka beha daitezke.

4.96. Taula. Nesken ezaugarri antropometrikoak jakintza arloka
Neskak
Gizarte/giza
arloa
Bb ± ds

Osasun
arloa
Bb ± ds

Zientzia
arloa
Bb ± ds

61 ± 11.4

59.8 ± 8.2

58.8 ± 9.1

Altuera (cm)

163.6 ± 5.8

164.3 ± 5

163.7 ± 5.4

GMI (Kg/m2)

22.7 ± 3.9

22.1 ± 2.81

21.9 ± 3

Σ Sei tolestura (mm)

119.2 ± 42.3

114.2 ± 34.6

112.1 ± 37.7

Σ Enbor-tolestura (mm)

52.5 ± 23.4

50.4 ± 21.3

48.2 ± 23.3

48.4 ± 15.4

46.6 ± 11.8

47.3 ± 11.9

Gantz-portzentajea (%)

22 ± 6.5

21.1 ± 5.6

20.9 ± 5.8

Hezur-portzentajea (%)

14.8 ± 1.7

14.9 ± 2

15.1 ± 1.5

Gihar-portzentajea (%)

42.2 ± 5.4

43 ± 4.8

43 ± 4.8

Pisua (Kg)

Σ Beheko goruptz
adarreko tolestura (mm)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
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4.97. Taula. Mutilen ezaugarri antropometrikoak jakintza arloka
Mutilak
Gizarte/giza
arloa
Bb ± ds

Osasun
arloa
Bb ± ds

Zientzia
arloa
Bb ± ds

75.6 ± 11

75.6 ± 10.3

72.2 ± 9.9

Altuera (cm)

177.6 ± 6.2

178.1 ± 7.7

177 ± 5.6

GMI (Kg/m2)

24 ± 3.5

23.8 ± 2.5

23 ± 2.5

Σ Sei tolestura (mm)

95.3 ± 45.3

91.8 ± 32.1

82.5 ± 32.7

Σ Enbor-tolestura (mm)

50.9 ± 27.2

49 ± 20.9

44 ± 20.5

32 ± 16.3

30.2 ± 10.5

28 ± 11.4

Gantz-portzentajea (%)

15.6 ± 4.9

15.2 ± 3.6

14.1 ± 3.6

Hezur-portzentajea (%)

15.5 ± 2

15.3 ± 1.7

15.7 ± 1.5

Gihar-portzentajea (%)

44.8 ± 3.5

45.4 ± 2.5

46 ± 2.7

Pisua (Kg)

Σ Beheko goruptz
adarreko tolestura (mm)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
Neska eta mutilak jakintza arloka konparatzean, ez genuen aipatutako parametro
antropometrikoen artean ezberdintasun estatistikoki adierazgarririk aurkitu. Dena den,
Zientzia esperimentalen arloko nesken kasuan, GMI, sei tolesturen batuketa eta gantzportzentaje balore baxuenak behatu genituen. Izan ere, arlo honetan ariketa fisikoa
modu aktiboan egiten zuten nesken portzentaje handiena behatu genuela gogoratu
behar da.
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Parametro fisiologikoak jakintza arloka
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen parametro fisiologikoak jakintza arloka eta
sexuka aztertzean, lortutako emaitzak 4.98. eta 4.99. Tauletan azaltzen dira.

4.98. Taula. Nesken parametro fisiologikoak jakintza arloka
Neskak
Gizarte/giza
arloa
Bb ± ds

Osasun
arloa
Bb ± ds

Zientzia
arloa
Bb ± ds

2.47 ± 0.5

2.40 ± 0.5

2.44 ± 0.7

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

43.17 ± 11.4

42.43 ± 10.2

44.66 ± 14.9

TAS (mmHg)

120.2 ± 13.1

119 ± 12.2

119 ± 11.1

TAD (mmHg)

72.15 ± 10

71.81 ± 9

72.73 ± 8.7

VO2 absolutua (l/min)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.99. Taula. Mutilen parametro fisiologikoak jakintza arloka
Mutilak
Gizarte/giza
arloa
Bb ± ds

Osasun
arloa
Bb ± ds

Zientzia
arloa
Bb ± ds

3 ± 0.7

3.13 ± 0.4

3.05 ± 0.7

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

42.76 ± 12.3

44.21 ± 7.3

44.94 ± 11.5

TAS (mmHg)

130.9 ± 13.4

135.3 ± 9.8

134.4 ± 10.3

TAD (mmHg)

74.66 ± 9.2

76.76 ± 6

77 ± 9.6

VO2 absolutua (l/min)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
Jakintza arloetako neska eta mutilak konparatzean ez genuen parametro
fisiologikoen artean ezberdintasun estatistikoki adierazgarririk aurkitu. Hala ere,
Zientzia arloko nesken oxigeno-kontsumo erlatiboa beste bi jakintza arloen aldean
altuagoa zela kontuan hartzekoa da.
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4.5.2.2. Parametro antropometriko eta fisiologikoak eta etekin akademikoa
Parametro antropometrikoak eta etekin akademikoa
Atal honen hasieran, ikasleen parametro antropometrikoak, unibertsitateko sarreranotaren

arabera

sexuka

konparatzen

dira.

Ondoren,

batxilergoko

etekin

akademikoaren eta parametro antropometrikoen arteko korrelazioak aztertzen dira.
Bukaeran, unibertsitateko ikasketetan ikerketako aurreko ikasturtean lortutako batez
besteko nota kontuan izanda, datuen azterketa berdina egingo dugu.
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen unibertsitateko sarrera-nota eta parametro
antropometrikoak aztertzean, lortutako datuak sexuka 4.100. eta 4.101. Tauletan
azaltzen dira.

4.100. Taula. Nesken parametro antropometrikoak sarrera- notaren arabera
Nesken sarrera-nota
Nahiko

Oso ongi

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

60.7 ± 11

60.1 ± 9

57.8 ± 8.8

Altuera (cm)

163.6 ± 5.6

164 ± 5.5

164.2 ± 5

GMI (Kg/m2)

22.6 ± 3.8

22.3 ± 3

21.4 ± 2.9

Σ Sei tolestura (mm)

120.6 ± 42.7

113.9 ± 35.8

103.4 ± 32.9

Σ Enbor-tolestura (mm)

53.3 ± 25.2 a

50.6 ± 21.2

41.7 ± 17.6

49.3 ± 14.1

46.1 ± 13

45.7 ± 12.1

Gantz-portzentajea (%)

22.2 ± 6.6

21.2 ± 5.5

19.6 ± 5

Hezur-portzentajea (%)

14.9 ± 1.6

14.8 ± 2

15.3 ± 1.6

Gihar-portzentajea (%)

41.9 ± 5.7

43 ± 4.7

44.2 ± 4

Pisua (Kg)

Σ Beheko goruptz
adarreko tolestura (mm)

Bikain

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI; Gorputz Masaren Indizea
a

Scheffe-ren testa, nahiko eta bikain zuten nesken artean p<0.05

Emaitzak eta eztabaida 209

Egoera fisikoa unibertsitateko ikasketetan zehar

4.101. Taula. Mutilen parametro antropometrikoak sarrera- notaren arabera
Mutilen sarrera-nota
Nahiko

Oso ongi

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

76.3 ± 11

73.2 ± 10.5

69 ± 6.3

178 ± 6.8

176.8 ± 6

177.4 ± 5

GMI (Kg/m )

24.1 ± 3.3

23.3 ± 2.8

21.9 ± 1.5

Σ Sei tolestura (mm)

96.2 ± 43.6

89 ± 31.2

65.2 ± 23.2

Σ Enbor-tolestura (mm)

51.9 ± 26.1

46.7 ± 20.3

34.5 ± 14.4

31.9 ± 15.1

30.9 ± 11.7

21.5 ± 6.7

Gantz-portzentajea (%)

15.6 ± 4.6

14.7 ± 3.6

12.4 ± 2.7

Hezur-portzentajea (%)

15.4 ± 2

15.4 ± 1.7

16.7 ± 0.9

Gihar-portzentajea (%)

44.8 ± 3.3

45.6 ± 2.5

46.6 ± 2

Pisua (Kg)
Altuera (cm)
2

Σ Beheko goruptz
adarreko tolestura (mm)

Bikain

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
Nahiko atera zuten nesken enbor-tolesturen balioa, bikain atera zutenena baino
altuagoa

zen

(p<0.05).

Mutilen

datuak

aztertzean,

ez

genuen

estatistikoki

adierazgarriak ziren ezberdintasunik behatu. Hala ere orokorrean, nota hobeak zituzten
ikasleen parametro antropometrikoen balioak, argaltasunarekin erlazionatzen ziren.
Honela, gero eta etekin akademiko hobea, argaltasun maila handiagoa adierazten
zuten parametro antropometrikoen baloreekin erlazionatzen zen.
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Ikerketan parte hartu zuten ikasleen unibertsitateko sarrera-nota eta parametro
antropometrikoen arteko korrelazioak sexuka 4.102. Taulan azaltzen dira.

4.102. Taula.

Unibertsitateko ikasleen unibertsitaterako sarrera-nota eta

parametro antropometrikoen arteko korrelazioak sexuka
Unibertsitaterako sarrera-nota
Neskak

Mutilak

GMI

R = -0.108

R = -0.204*

Pisua (Kg)

R = -0.084

R = -0.208*

Altuera (cm)

R = 0.041

R = -0.062

Σ Sei tolestura (mm)

R = -0.143*

R = -0.207*

Σ Lau tolestura (mm)

R = -0.149*

R = -0.198*

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = -0.151*

R = -0.200*

Σ Beheko gorputz-adar tolestura (mm)

R = -0.107

R = -0.172

Gantz-portzentajea (%)

R = -0.143*

R = -0.198*

Hezur-portzentajea (%)

R = 0.037

R = 0.152

Gihar-portzentajea (%)

R = 0.155*

R = 0.185

R, Pearson-en korrelazioa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
* (p<0.05)
Estatistikoki adierazgarriak ziren korrelazio ezkorrak zeuden nesken unibertsitateko
sarrera-nota eta sei (p<0.05) eta lau tolesturen batuketa (p<0.05), enborreko tolesturen
batuketa (p<0.05) eta gantz-portzentajearen (p<0.05) artean. Aipatutako parametro
antropometriko guztiak altuagoak ziren heinean, etekin akademikoa baxuagoa zen.
Bestetik eta nesken kasuan ere, estatistikoki adierazgarria zen korrelazio positiboa
behatu genuen gihar-portzentaje eta unibertsitateko sarrera-notaren artean (p<0.05).
Mutilen kasuan, unibertsitateko sarrera-nota eta GMI (p<0.05), pisua (p<0.05), sei
(p<0.05) eta lau tolesturen batuketa (p<0.05), enborreko tolesturen batuketa (p<0.05)
eta gantz-portzentajearen (p<0.05) artean korrelazio negatibo adierazgarriak zeuden.
Honela, aipatutako parametro antropometriko guztiak altuagoak ziren heinean, etekin
akademikoa baxuagoa zen.
Ez dugu etekin akademikoa eta gorputz osaeraren parametroen arteko erlazioa
aztertzen duen ikerketik topatu. Hala ere, bizi-ohitura osasungarriagoekin erlazionatzen
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diren baloreak, etekin akademikoan eragina izan dezaketela uste dugu. Izan ere, pisua
mantentzeko eta osasuntsuagoak diren ohituren mantenuan disziplina eta ordena
beharrezkoak dira. Aipatutako faktore hauek gainera, ikasketen antolaketan eta
ondorengo etekin positiboan duten garrantzia ez da ahaztu behar.
Ikasleen

unibertsitateko

ikasturteko

batez

besteko

nota

eta

parametro

antropometrikoak aztertzean, lortutako emaitzak sexuka 4.103. eta 4.104. Tauletan
azaltzen dira.

4.103. Taula. Nesken parametro antropometrikoak unibertsitateko ikasturteko
batez besteko notaren arabera
Nesken unibertsitateko batez besteko nota
Gutxiegi

Nahiko

Oso ongi

Bikain

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

63.7 ± 10.6

60.2 ± 9.8

59.2 ± 9.5

54.6 ± 9

Altuera (cm)

163 ± 4.1

163.8 ± 5.6

164.4 ± 5.2

162 ± 5.8

GMI (Kg/m2)

23.6 ± 4

22.4 ± 3.3

21.9 ± 3.3

20.7 ± 3

Pisua (Kg)

Σ Sei tolestura (mm)

126 ± 42.1

117.1 ± 38.7 106.7 ± 33.9

92.5 ± 38.2

Σ Enbor-tolestura (mm)

56.6 ± 23.1

51.4 ± 22.5

45.8 ± 20.9

39.3 ± 23.2

50.3 ± 16.2

47.8 ± 13.6

45.5 ± 11.6

38 ± 11.8

Gantz-portzentajea (%)

23 ± 6.5

21.7 ± 6

20.1 ± 5.2

17.9 ± 5.9

Hezur-portzentajea (%)

14.5 ± 1.6

14.9 ± 1.9

15 ± 1.6

16 ± 1.6

Gihar-portzentajea (%)

41.5 ± 5.4

42.4 ± 5.1

44 ± 4.2

45.2 ± 4.8

Σ Beheko gorputz adar
tolestura (mm)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea
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4.104. Taula. Mutilen parametro antropometrikoak unibertsitateko ikasturteko
batez besteko notaren arabera
Mutilen unibertsitateko batez besteko nota
Gutxiegi

Nahiko

Oso ongi

Bikain

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

75 ± 4

75 ± 11.3

74.2 ± 8.7

68.1 ± 7.1

Altuera (cm)

175.4 ± 4.7

178.3 ± 6.4

175.3 ± 6.1

177 ± 2.8

GMI (Kg/m2)

24.4 ± 2.1

23.5 ± 3.1

24.2 ± 3.1

21.7 ± 2.1

Σ Sei tolestura (mm)

88.4 ± 26.4

91 ± 40.6

95.6 ± 34.6

68.6 ± 24.8

51 ± 24.1

48.6 ± 24

49.3 ± 24

36.6 ± 16.1

27.4 ± 7.4

30.1 ± 14

35.8 ± 14

23.3 ± 6.6

Gantz-portzentajea (%)

15.1 ± 3.6

15 ± 4.3

15.3 ± 4.2

12.7 ± 2.9

Hezur-portzentajea (%)

14.9 ± 1.7

15.7 ± 1.8

14.6 ± 1.6

16.6 ± 1.3

Gihar-portzentajea (%)

45.8 ± 2.8

45.1 ± 3.1

46 ± 2.9

46.5 ± 1.7

Pisua (Kg)

Σ Enbor-tolestura (mm)
Σ Beheko gorputz adar
tolestura (mm)

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI, Gorputz Masaren Indizea

Bai nesken bai mutilen ikasturteko batez besteko notak eta parametro
antropometrikoak aztertzean, ez genuen ezberdintasun estatistikoki adierazgarririk
topatu. Hala ere orokorrean, nota hobeak zituzten ikasleak argalagoak ziren.
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Ondorengo 4.105. Taulan, ikasleen unibertsitateko etekin akademikoa eta
parametro antropometrikoen arteko korrelazioak sexuka azaltzen dira.

4.105. Taula. Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa eta parametro
antropometrikoen arteko korrelazioak sexuka
Ikasleen etekin akademikoa
Neskak

Mutilak

GMI

R = -0.121*

R = -0.057

Pisua (Kg)

R = -0.103

R = -0.098

Altuera (cm)

R = 0.021

R = -0.086

Σ Sei tolestura (mm)

R = -0.159**

R = -0.039

Σ Lau tolestura (mm)

R = -0.160**

R = -0.061

Σ Enbor-tolestura (mm)

R = -0.143*

R = -0.067

Σ Beheko gorputz-adar tolestura (mm)

R = -0.131*

R = 0.047

Gantz-portzentajea (%)

R = -0.159**

R = -0.061

Hezur-portzentajea (%)

R = 0.081

R = -0.034

Gihar-portzentajea (%)

R = 0.158*

R = 0.106

R, Pearson-en korrelazioa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
* (p<0.05), ** (p<0.01)
Estatistikoki adierazgarriak ziren korrelazio negatiboak aurkitu genituen nesken
etekin akademikoa eta Gorputz Masaren Indizea (p<0.05), sei eta lau tolesturen
batuketa (p<0.01), enborreko tolesturen batuketa eta beheko gorputz-adarreko
tolesturen batuketa (p<0.05), eta gantz-portzentajeen (p<0.01) artean. Datuek
adierazten zuten eran, aipatutako parametro guztiak altuagoak ziren heinean, etekin
akademikoa baxuagoa zen. Bestetik eta nesken kasuan beti ere, estatistikoki
adierazgarria zen korrelazio positiboa aurkitu genuen etekin akademikoa eta giharportzentajearen (p<0.05) artean. Mutilen kasuan aldiz, ez genuen estatistikoki
adierazgarriak ziren korrelaziorik aurkitu. Hala ere, beste kasuetan aipatzen genuen
bezala,

etekin

akademiko

hobea,

argaltasuna

antropometrikoen baloreekin erlazionatzen zen.
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Parametro fisiologikoak eta etekin akademikoa
Atal

honetan,

aurreko

ataleko

ordena

mantenduz,

lehenengo

parametro

fisiologikoak unibertsitateko sarrera-notaren eta ondoren unibertsitateko ikasturteko
batez besteko notaren arabera aztertzen dira. Ondoren, parametro hauen eta etekin
akademikoaren arteko korrelazioak azaltzen dira.
Aztertutako ikasleen unibertsitaterako sarrera-nota eta parametro fisiologikoak
aztertzean, lortutako datuak sexuka ondorengo 4.106. eta 4.107. Tauletan azaltzen
dira.
4.106. Taula. Nesken parametro fisiologikoak sarrera-notaren arabera
Nesken sarrera nota
Nahiko
Bb ± ds

Oso ongi
Bb ± ds

Bikain
Bb ± ds

VO2 absolutua (l/min)

2.47 ± 0.6

2.44 ± 0.5

2.38 ± 0.6

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

44.1 ± 14

43.1 ± 10.6

43.4 ± 9.8

TAS (mmHg)

119.6 ± 12.4

120.2 ± 12.6

117.1 ± 11.1

TAD (mmHg)

72.4 ± 9.3

71.8 ± 10.1

72.9 ± 7

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.107. Taula. Mutilen parametro fisiologikoak sarrera-notaren arabera
Muitlen sarrera nota
Nahiko
Bb ± ds

Oso ongi
Bb ± ds

Bikain
Bb ± ds

VO2 absolutua (l/min)

3.01 ± 0.7

3.12 ± 0.6

2.91 ± 0.7

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

42.2 ± 11.3

45.5 ± 10.8

44.4 ± 9.1

TAS (mmHg)

133.1 ± 12.9

133.5 ± 10.6

137.8 ± 7.7

TAD (mmHg)

76.3 ± 10.7

74.9 ± 6.6

78.1 ± 8.4

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
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Datuak aztertzean, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik
behatu ez neska ez mutilen kasuan. Ikerketan parte hartu zuten ikasleen ariketa fisiko
ohituren eta etekin akademikoaren arteko erlazioa aztertu genuenean, unibertsitateko
ikasturteko notak hobeak ziren heinean, ariketa fisiko gutxiago egiten zela aurkitu
genuen. Atal honetan aldiz, gaitasun aerobikoarekin erlazionatutako emaitzak
aztertzean, datu hauek ariketa fisiko ohiturak aztertzean aurkitutakoa isladatzen ez
zutela behatu genuen. Izan ere, bai neska zein mutilen gaitasun aerobikoaren
emaitzak oso antzekoak izan baitziren etekin akademiko maila ezberdinetan.
Aztertutako ikasleen unibertsitaterako sarrera-nota eta parametro fisiologikoen
arteko korrelazioak, sexuka banatuta 4.108. Taulan azaltzen dira. Datuak aztertzean,
bai neska zein mutilen kasuan, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren
ezberdintasunik behatu.

4.108. Taula. Unibertsitateko ikasleen sarrera-nota eta parametro fisiologikoen
arteko korrelazioak sexuka
Ikasleen unibertsitaterako sarrera-nota
Neskak

Mutilak

VO2 absolutua

R = -0.042

R = 0.015

VO2 erlatiboa

R = -0.028

R = 0.116

TAS (mmHg)

R = -0.042

R = 0.087

TAD (mmHg)

R = 0.004

R = -0.002

R, Pearson-en korrelazioa; GMI, Gorputz Masaren Indizea
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Aztertutako ikasleen ikasturteko batez besteko nota eta parametro fisiologikoak
aztertzean lortutako datuak sexuka 4.109. eta 4.110. Tauletan azaltzen dira.

4.109. Taula. Nesken parametro fisiologikoak unibertsitateko ikasturteko batez
besteko notaren arabera
Nesken ikasturteko batez besteko nota
Gutxiegi

Nahiko

Oso ongi

Bikain

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

VO2 absolutua (l/min)

2.38 ± 0.4

2.45 ± 0.6

2.44 ± 0.6

2.44 ± 0.3

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

41.22 ± 10

43.5 ± 12

42.9 ± 13.4

47.5 ± 7.6

TAS (mmHg)

119.5 ± 9.5

120.7 ± 12

116.1 ± 11

120 ± 15.1

TAD (mmHg)

73.3 ± 9.2

72.6 ± 9.8

70.8 ± 8.8

70.4 ± 6.4

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.110. Taula. Mutilen parametro fisiologikoak unibertsitateko ikasturteko batez
besteko notaren arabera
Mutilen ikasturteko batez besteko nota
Gutxiegi

Nahiko

Oso ongi

Bikain

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

VO2 absolutua (l/min)

3.06 ± 0.8

3.09 ± 0.7

3.01 ± 0.6

2.41 ± 0.5

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

42.8 ± 9.5

44.1 ± 11.6

42.85 ± 8.9

37.4 ± 8

TAS (mmHg)

126 ± 11.9

133.2 ± 12

130 ± 9.3

141 ± 5.6

TAD (mmHg)

77.2 ± 5

76 ± 9.4

76 ± 9.8

74.5 ± 2.4

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
Datu

hauek

aztertzean,

ez

genuen

estatistikoki

adierazgarriak

ziren

ezberdintasunik behatu. Hala ere, neska eta mutilen joera ezberdina aipatzekoa da.
Bikain zuten neskek oxigeno-kontsumo maximo erlatibo altuagoa zuten, mutiletan aldiz
alderantzizko joera behatu genuen.
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Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa eta parametro fisiologikoen arteko
korrelazioak sexuka 4.111. Taulan azaltzen dira.

4.111. Taula. Unibertsitateko ikasleen etekin akademikoa eta parametro
fisiologikoen arteko korrelazioak sexuka
Ikasleen etekin akademikoa
Neskak

Mutilak

VO2 absolutua

R = 0.007

R = -0.140

VO2 erlatiboa

R = 0.030

R = -0.091

TAS (mmHg)

R = -0.110

R = 0.197*

TAD (mmHg)

R = -0.085

R = -0.034

R, Pearson-en korrelazioa; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa; TAD, Tentsio Arterial
Diastolikoa
* (p<0.05)
Mutiletan, etekin akademiko hobea zutenen tentsio arterial sistolikoa altuagoa zela
behatu genuen (p<0.05). Hau bat dator mutil sedentarioek tentsio arterial altuagoa eta
emaitza hobeak lortzen zituztela aipatzen genuen datuekin.
Nesken kasuan aldiz, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren korrelaziorik
aurkitu.
Ikerketa gutxik, egoera fisikoa eta etekin akademikoaren arteko erlazioa aztertu
dute eta horiek ez dute erlazio sendorik aurkitu (Grissom, 2005). Gure datuek ere,
gaiaren konplexutasuna argi uzten dute.
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4.5.3. Ikasturteen arteko konparazioa

4.5.3.1. Ikasleen parametro antropometrikoak ikasturteka
Unibertsitateko ikasleen parametro antropometrikoak sexuka eta ikasturteka 4.112.
eta 4.113. Tauletan azaltzen dira. Ikasturte ezberdinetako neska eta mutilak
konparatzean, ez genuen ezberdintasun estatistikoki adierazgarririk topatu.

4.112. Taula. Nesken ezaugarri antropometrikoak ikasturteka
Neskak
1.Ikasturtea

2.Ikasturtea

3.Ikasturtea

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Pisua (Kg)

60.9 ± 9.45

59.4 ± 9.69

60.1 ± 9.96

Altuera (cm)

164 ± 5.35

164 ± 5.25

164 ± 5.70

GMI (Kg/m2)

22.7 ± 3.4

22.1 ± 3.21

22.3 ± 3.33

Σ Sei tolestura (mm)

122 ± 39.5

112 ± 35.3

115 ± 39.9

Σ Enbor-tolestura (mm)

54.7 ± 24.3

48.5 ± 21.6

49.6 ± 21.8

Gantz-portzentajea (%)

22.5 ± 6.11

20.8 ± 5.46

21.3 ± 6.18

Hezur-portzentajea (%)

15.3 ± 1.70

15.3 ± 1.44

15.4 ± 2.02

Gihar-portzentajea (%)

41.4 ± 5.10

42.9 ± 4.70

42.4 ± 5.14

Endomorfia

5.23 ± 1.73

4.55 ± 1.5

4.65 ± 1.59

Mesomorfia

3.85 ± 1.50

3.77 ± 1.31

3.81 ± 1.41

Ektomorfia

2.25 ± 1.22

2.46 ± 1.1

2.36 ± 1.22

SOMATOTIPOA

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI; Gorputz Masaren Indizea

Emaitzak eta eztabaida 219

Egoera fisikoa unibertsitateko ikasketetan zehar

4.113. Taula. Mutilen ezaugarri antropometrikoak ikasturteka
Mutilak
1.Ikasturtea

2.Ikasturtea

3.Ikasturtea

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

Pisua (Kg)

75.5 ± 11.8

75.3 ± 11.3

72.4 ± 10.9

Altuera (cm)

178 ± 7.30

179 ± 5.82

176 ± 5.29

GMI (Kg/m2)

24.0 ± 3.64

23.5 ± 3.20

23.4 ± 2.35

Σ Sei tolestura (mm)

95.9 ± 47.9

84.1 ± 34.3

92.4 ± 29.8

Σ Enbor-tolestura (mm)

50.9 ± 29.1

46.8 ± 23.6

49.5 ± 18.5

Gantz-portzentajea (%)

15.6 ± 5.3

14.6 ± 4.12

15.2 ± 3.27

Hezur-portzentajea (%)

15.8 ± 1.79

15.9 ± 1.93

15.8 ± 1.45

Gihar-portzentajea (%)

44.5 ± 3.94

45.4 ± 2.71

44.9 ± 2.49

Endomorfia

4.02 ± 1.94

3.5 ± 1.44

3.87 ± 1.23

Mesomorfia

4.57 ± 1.38

4.33 ± 1.0

4.35 ± 0.88

Ektomorfia

2.58 ± 1.31

2.58 ± 1.32

2.41 ± 0.94

SOMATOTIPOA

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; GMI; Gorputz Masaren Indizea
Ikerketan parte hartu zuten ikasleen datuak aztertzean, ikasturteak igaro ahala datu
antropometrikoak oso antzekoak ziren. Populazio orokorrean egin diren zenbait
ikerketetan aldiz, nagusitzen garen heinean gantz-metaketarekin erlazionatzen diren
parametroak

goranzko

joera

jarraitzen

dutela

argitaratu

da,

batez

ere

emakumezkoetan eta hezkuntza maila baxuagoa duten gizarte sektoreetan (Aranceta
eta lank., 2001, 2003; Banegas eta lank., 2001; Gutiérrez-Fisac eta lank., 2002, 2003).
Gure ikerketa oso denbora epe laburrean egin zenez, oso zaila zen aztertutako
parametro antropometrikoen artean ezberdintasunik aurkitzea.

4.5.3.2. Ikasleen parametro fisiologikoak ikasturteka
Unibertsitateko ikasleen parametro fisiologikoak sexuka eta ikasturteka 4.114. eta
4.115. Tauletan azaltzen dira.
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4.114. Taula. Nesken parametro fisiologikoak ikasturteka
Neskak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

VO2 absolutua (l/min)

2.41 ± 0.6

2.44 ± 0.5

2.45 ± 0.6

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

43 ± 12.3

43.82 ± 10.5

42.8 ± 12.6

TAS (mmHg)

118.1 ± 10.4

122.8 ± 12.3

119 ± 12.9

TAD (mmHg)

71.48 ± 7.3

73.51 ± 8.6

71.47 ± 10.9

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa

4.115. Taula. Mutilen parametro fisiologikoak ikasturteka
Mutilak
1. Ikasturtea

2. Ikasturtea

3. Ikasturtea

Bb ± ds

Bb ± ds

Bb ± ds

VO2 absolutua (l/min)

2.94 ± 0.52

3.13 ± 0.8

3.04 ± 0.72

VO2 erlatiboa (ml/Kg/min)

43.2 ± 11.24

44.38 ± 11.7

44 ± 10.8

TAS (mmHg)

129.36 ± 12.2

134.42 ± 8.7

132.4 ± 8.5

TAD (mmHg)

75.56 ± 9

76.72 ± 9.9

75.42 ± 7.5

Bb, batez bestekoa; ds, desbiderapen estandarra; TAS, Tentsio Arterial Sistolikoa;
TAD, Tentsio Arterial Diastolikoa
Datuak aztertzean, ez genuen estatistikoki adierazgarriak ziren ezberdintasunik
behatu. Gaitasun aerobikoaren datuei zegokienez, bai nesken bai mutilen kasuan,
aztertutako baloreak oso antzekoak ziren ikasturteetan zehar. Era honetan ikasleek,
ikasturteak aurera joan ahala ez zuten orohar gaitasun aerobikoa galtzen.
Ikasturte ezberdinetako parametro antropometrikoak eta fisiologikoak aztertzean,
ez genuen aipagarriak ziren ezberdintasunik behatu. Izan ere aurreko atal batean,
ikasturte ezberdinetako ariketa fisiko ohiturak aztertzean, ez genuen ezberdintasunik
aurkitu. Beraz, ariketa fisiko ohiturak ikasturte ezberdinetan zehar aldatu ez zirenez,
parametro antropometriko eta fisiologikoak ere aldatu ez zirela uste dugu.

Emaitzak eta eztabaida 221

Emaitzen azterketa orokorra

4.6. EMAITZEN AZTERKETA OROKORRA

Tesi honetan aurkeztutako emaitza guztien azterketa orokorra egin baino lehen,
ikerketa honetan parte hartutako laginaren ezaugarriak azpimarratu nahi ditugu. Alde
batetik guztira ia 400 ikaslek parte hartu dute, hau kopuru handia izateaz gain zozketaz
aukeratutakoen % 72.4 da. Laginaren ezaugarriak kontuan izanda, parte hartze handi
hau azpimarratu beharreko ezaugarria da. Gainera, Leioa/Erandioko guneak
UPV/EHU-ko ikasleen portzentaje handia bildu eta ikasketa aukera zabala du. Bestetik,
gure laginaren bigarren ezaugarria, unibertsitateko ikasleen adina bizi-ohiturak
barneratzeko garrantzitsua dela da. Izan ere, garai honetan bereganatzen diren bizi eta
osasun-ohiturak, etorkizunean mantenduko diren ohituren indikatzaileak direla aztertu
da.
Unibertsitateko ikasleen ariketa fisiko ohiturak aztertuta, laginaren ia erdia
sedentarioak dira. Unibertsitateko ikasleekin egindako beste ikerketa batzuk, antzeko
sedentarismo maila aurkitu badute ere (Segura eta lank., 1999; Pavón eta lank.,
2006a), beste asko ezin dira gure datuekin zuzenki konparatu, bai laginaren
ezaugarriengatik bai sedentario izatea definitzeko parametro ezberdinak erabili
direlako (García F, 1990; Froján eta lank., 1997; Sánchez A eta lank., 1998; Gutiérrez
eta lank., 1999; Palou eta lank., 2000). Gure unibertsitateko ikasleen sedentarismoa
sexuka aztertzean, nesken kasuan handiagoa da, bai unibertsitateko ikasleekin zein
gizarte osoko gazteekin egindako beste ikerketa batzuetan aurkitu den bezala (Abadía,
1995; Torre, 1995; Gutierrez eta lank., 1995; Paris, 1996; Parera eta lank., 1998;
Quesada eta lank., 1998; Mendoza, 2000; Palou eta lank., 2000; Ruiz F eta lank.,
2002a, 2002b; Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004; Hellín, 2003; European
Opinión Research Group, 2003; Haase eta lank., 2004; García F eta lank., 2006; Serra
Majem eta lank., 2006; Otero, 2004; Pavón eta lank., 2003a, 2004, 2006a; MTAS,
2006; Castillo, 2006; MSC, 2007).
Aztertutako ikasleen batez besteko oxigeno-kontsumo maximoaren datuak
aztertzean, aipatzekoa da gure laginean behatu ditugun unibertsitate-adineko neska
eta mutilen arteko oxigeno-kontsumo maximo erlatiboaren batez besteko balioen
parekotasuna ez dela orain arte egindako ikerketeta gehienetan behatu. Hala ere,
unibertsitateko ikasleen gaitasun aerobikoaren datuak beste ikerketetako datuen
aldean, unibertsitateko mutilen batez besteko gaitasun aerobikoa baxuagoa eta
neskena aldiz altuagoa da (Pate RP eta lank., 2006; Sadhan eta lank., 2007). Puntu

222 Emaitzak eta eztabaida

Emaitzen azterketa orokorra

honetan, unibertsitateko nesken sedentarismoa mutilena baino altuago izanda, mutilen
gaitasun aerobikoa neskena baino kaskarragoa izatea aipagarria da. Modu honetan,
unibertsitateko nesken % 20 eta mutilen % 50 abdomeneko gantz-metaketarako
(Ortega FB eta lank., 2007) eta arazo kardiobaskularrerako (The Cooper Institute for
Aerobics Research, 2004) arrisku taldeen barnean egongo lirateke, beste ikerketa
batzuetan adostutako gaitasun aerobikoaren atalaseen arabera.
Unibertsitateko mutil gazteen gainpisu eta obesitate portzentajeak neskenak baino
altuagoak dira eta Espainiako beste ikerketa batzuk ere mutil gazteen azkenaldiko
joera hau argitaratu dute (Aranceta eta lank., 2001, 2004; Moreno LA eta lank., 2005a).
Hala ere, Espainiako populazio helduarekin egindako ikerketetan emakumeen gainpisu
eta obesitate portzentajeak altuagoak dira eta hauek batez ere hezkuntza maila
baxuagoa dutenen kasuan urteak igaro ahala handituz dihoazela argitaratu da
(Aranceta eta lank., 2001, 2003; Banegas eta lank., 2001; Gutiérrez-Fisac eta lank.,
2002, 2003). Honela, gure inguruko gazte eta helduen gainpisu eta obesitatearen
sexuen arteko diferentziek, gizartearen joeraren aldaketa adieraz dezaketela uste
dugu.
Unibertsitateko

ikasleen

sedentarismoa

eta

obesitatea,

gure

inguruneko

gizartearen sedentarismoa (Ispizua, 1993; Centro de Investigaciones Sociológicas,
1997; García F, 2001; Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004; Serra Majem eta lank.,
2006) eta obesitatea baino baxuagoak dira (Aranceta eta lank., 2001; Serra Majem eta
lank., 2001, 2003a; Rodríguez Artalejo eta lank., 2002; Moreno B eta lank., 2006).
Horrela gure ikasleek, populazio orokorreko gazteek baino ariketa fisiko gehiago egiten
dute eta gainpisu eta obesitate portzentaje baxuagoak dituzte (Sánchez-Barrera eta
lank., 1995; García F, 1990, 2001, 2006; Ruiz F eta lank., 2001a; Hellín, 2003; Pavón
eta lank., 2006a, 2006c).
Baina datu positibo hauek ez lukete ahaztarazi behar gure unibertsitateko ikasleen
sedentarismoa eta gainpisua, Europa iparraldeko eta mendebaldeko herri gehienena
baino altuagoa dela (Lobstein eta lank., 2003; Haase, 2004). Modu berean, aztertutako
ikasleen batez besteko oxigeno-kontsumo maximoaren datuak, aurretik argitaratutako
datuen aldean (Astrand PO eta lank., 1985), murritzagoak dira. Orokorrean,
unibertsitateko ikasleen egoera EAE-ko eta Espainiako egoeraren aldean hobea
badirudi ere, Europako eta nazioarteko datuen aldean, ez dirudi hain ona.
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Unibertsitateko ikasleek ariketa fisikoa ez egitearen arrazoi nagusiak, bai Espainian
unibertsitateko ikasleekin (Palou eta lank., 2000; Pérez D eta lank., 2005; Pavón, 2004;
Gómez, 2005; Castillo, 2006), bai populazio orokorrean (CIS, 2000; Ispizua, 2003;
García F eta lank., 2006) egindako beste ikerlanen emaitzekin bat datoz. Honela ikasle
gehienek, lehenengo denbora faltagatik eta ondoren borondate faltagatik ariketa fisikoa
egiten ez dutela adierazten dute.
Unibertsitateko ikasleen gehiengoak ariketa fisikoa bakarka egiten du, modalitate
ez federatuan eta hauetan neskak nagusi dira, bai unibertsitateko ikasleekin (Abadía,
1995; Paris, 1996; Reyes eta lank., 1999; Gutierrez eta lank., 1999; Pavón, 2001,
2004, 2006a; López, 2003; Castillo, 2006), bai populazio orokorrean helduekin
egindako ikerketek aurretik aurkitu duten moduan (Canellas eta lank., 1995; CIS, 1997,
1999, 2000; Hellín, 2003; García F, 2001; García F eta lank., 2006; MTAS, 2006;
Moreno JA eta lank., 2006b).
Hala ere, unibertsitateko ikasleen federazio lizentzien portzentajea Espainiako
gazteen populazio orokorrekoa baino altuagoa da eta honen arrazoia, EAE-n dagoen
kirol-erakunde edo kluben partaidetza kulturan egon daiteke (García F eta lank., 2006).
Bestetik, ikasle federatu gehienek ariketa fisikoa modu aktiboan egiten dute Espainiako
populazio orokorreko gazteek bezala (García F eta lank., 2006) eta hauen artean
ariketa fisikoa taldeka egiten duten mutilak nagusi dira (Sánchez F eta lank., 2007).
Gainera ikasle federatuek, federatu gabeek baino gaitasun aerobiko hobea dute.
Honela, modalitate federatuetan ikasle aktibo gehiago egoteak eta honek dituen
exijentziak (entrenamenduak, lehiaketetan parte hartzeak eta abar), egoera aerobiko
hobea edukitzera eraman dezakeela uste dugu.
Batxilergoko ariketa fisiko ohiturak aztertzean, ikasle sedentarioen portzentajea
baxuagoa eta aktiboena altuagoa zen. Bestetik, batxilergoan gehiago ziren ariketa
fisikoa taldeka egiten zuten ikasleak eta unibertsitatean aldiz, bakarkako joera handituz
joan zen. Sexuka nesken sedentarismoa unibertsitatean handitu eta mutilen kasuan
aldiz, sedentarioen proportzioa antzekoa izaten jarraitu zuen. Hala ere, batxilergoan
neska sedentarioen portzentajea mutilena baino altuagoa zen unibertsitatean bezala.
Datuak orokorrean aztertuta, unibertsitateko ikasleen batxilergoko sedentarismo
portzentajea, Espainiako populazio orokorreko gazteena baino baxuagoa zen (Serra
Majem eta lank., 2006). Ikerketan parte hartu duten ikasleen ariketa fisiko mota eta
modalitatea aztertzean lortutako datuek bai batxilergo zein unibertsitate mailan joera
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berdina jarraitu eta beste ikerketa batzuen emaitzak baieztatzen dituztela esan
dezakegu (García F, 2001; García F eta lank., 2006).
Unibertsitateko ikasketek ikasleen ariketa fisiko ohituretan duten eragina
aztertzean, aztertutako aldagai ezberdinen artean (ikasturte aldaketa, jakintza arloa eta
etekin-akademikoa) aldaketa ugari topatu ditugu.
Honela, ariketa fisiko ohiturek ikasturteetan zehar, aldakortasun maila handia
jasaten dute. Ikasturteak igaro ahala, ikasle sedentario eta aktibo zati bat moderatuak
izatera pasa ziren. Modu berean, ariketa fisikoa bakarka egiten zuten ikasleen (batez
ere nesken) portzentajeak gora eta taldeka egiteko joera zutenena (batez ere mutilen
kasuan) behera egin zuen. Bestetik, ariketa fisiko federatuta (taldeka zein bakarka)
egiten zuten ikasleen portzentajea murriztuz joan zen. Beste zentzu batean,
ikasturteak aurrera joan ahala ikasleek orokorrean, Unibertsitateko Kiroldegia gehiago
erabili zuten eta gehienenek ariketa fisikoa modu moderatuan egiten zuten. Honek,
kirol-erakundeen politikek ikasleen ariketa fisiko ohituretan duten eragina isladatzen
du.
Ariketa fisikoa egiteari utzi zioten ikasleen portzentaje altuena batxilergotik
unibertsitatera igarotzean behatu genuen, hainbat ikerketek argitaratu dutena
konfirmatuz (Blasco eta lank., 1996; Frojan eta lank., 1997; Hernández, 1999; Segura
eta lank., 1999; Ruiz F eta lank., 2001a, 2002a; López, 2003; Pavón eta lank., 2004;
Castillo E eta lank., 2007) eta gehiago ziren nesken kasuak mutilen aldean aurretik
beste ikerlan batzuk aurkitu duten moduan (Gutierrez, 1995; Cale, 1996; Soto eta
lank., 1998; Casimiro, 1999; Pastor eta lank., 1999; Cockburn, 2000, 2002; Rodríguez,
2000; López eta lank., 2001; Ruiz F eta lank., 2002a, 2002b; Pérez IJ eta lank., 2002;
MSC, 2003). Bestalde, hiru ikasturteetan zehar ariketa fisikoa egiteari utzi zioten ikasle
gehienak, bakarkako ekintzetan jarduten ziren. Era honetan, ariketa fisikoa taldeka
egiten zutenen jarraikortasun maila handiagoa zen eta hau batez ere, mutilen kasuan
nabariagoa zela behatu genuen. Bestetik, ariketa fisikoa egiten hasi ziren gehienak,
bakarkako ariketa fisikoak aukeratu zituzten.
Orokorrean ariketa fisiko ohiturak jakintza arlo ezberdinetan aztertzean, ikasle
guztientzat eta sexu bakoitzarentzat unibertsitate osoan aurkitutako patroiak
mantentzen dira.
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Bizitza akademikoa eta ariketa fisikoaren arteko erlazioa neska eta mutiletan
ezberdina da. Mutiletan sedentarioek emaitza hobeak lortzen dituzte, bai batxilergoan
baita unibertsitatean ere, aktibo eta moderatuen aldean. Hau da, badirudi kontrako
erlazioa dagoela ariketa fisikoa eta emaitza akademikoen artean, zenbait lanen
emaitzekin bat (Daley eta lank., 2000; Tremblay eta lank., 2000) eta ez daude adoz
ariketa fisikoak emaitzen hobetzea dakarrela dioten lanekin (Dwyer eta lank., 1983;
Shephard RJ, 1996, 1997c; Whitehead eta lank., 1997; Cocke, 2002; Sibley eta lank.,
2003). Nesketan soslaia ezberdina da eta muturreko notak lortzen dituztenak, bai
batxilergoan bai unibertsitatean, sedentarioagoak dira bitarteko emaitzak lortzen
dituztenen aldean. Hau da, nesketan ez da betetzen mutilen erlazio negatibo bera eta
aurrerago aztertu beharko den erlazioa topatu dugu. Hala ere orokorrean, etekin
akademiko hobea, batez ere nesken kasuan unibertsitatean eta mutilen kasuan
batxilergoan,

argaltasunarekin

erlazionatzen

zen.

Izan

ere,

bizi-ohitura

osasungarriagoekin erlazionatzen diren baloreak (ordena, disziplina eta abar), etekin
akademikoan eragina izan dezaketela uste dugu.
Ariketa fisiko ohiturak bizi-ohituren aldagai ezberdinekin erlazionatzean (hazi eta
jaiolekua, bizitokia eta udalerriaren biztanle kopurua, bizitoki aldaketa, batxilergoko
ikastetxea

eta

erretze

ohitura),

erretze

ohituraren

aldaketa

soilik

mutiletan

adierazgarria da.
Honekin gizarte eta azkenaldiko aldaketak isladatzen direla uste dugu. Honela
mutilen kasuan, aintzinatik erretzearen ohitura guztiz bereganatua dagoen gizartesektorean, ez erretzea ariketa fisikoaren praktikarekin erlazionatzen da. Nesken
kasuan aldiz, modernizazioa eta generoen berdintasunerako bidean gertatu diren
aldaketa berri ez hain osasungarrien eraginez, erretze ohitura eta ariketa fisikoaren
praktika uztartu egin direla uste dugu. Dena den, nahiz eta mutilen artean
sedentarismo gutxiago egon, ez daude gaitasun aerobikoaren eta obesitatearen
diferentziak erretzaile eta ez erretzaileen artean.
Populazio talde ezberdinen bizi eta osasun ohiturak aztertzeko ikerketa gehienak
inkesten bidez egiten dira eta honen adibide dira esate baterako, Espainiako Osasun
eta Kontsumo Ministerioak egindako Osasun Inkestak (MSC, 1999, 2003, 2007),
Estatistikako Institutu Nazionalak Denboraren erabilera aztertzeko egindako inkesta
(INE, 2004) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako Osasun Inkesta
ESCAV´02 (Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004). Datuak kasu askotan, pertsonek
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adierazten dituzten erantzunetan oinarritzen dira edo eta beste batzuetan telefonoz
jasotako informazioetan. Gutxi dira datuak laborategian egindako neurketa eta frogen
bidez baieztatzen dituzten ikerketak (Gasque eta lank., 2000), nahiz eta azkenaldian
batzuk planifikatzen hasiak diren, hala nola, PEPAF Ariketa Fisikoa Sustatzeko
Programa Esperimentala (Grandes eta lank., 2003).
Gure ikerketako inkestaren diseinuan metodologia zorrotza erabili genuen eta
erantzunak faltsutu zitzaketen galderak alde batera uzten saiatu ginen. Hala ere,
inkestekin lan egitearen eragozpenak aurretik aipatu ditugu eta era honetan,
atzerabegirako galderetan gertatzen diren oroimen akatsen ondoriozko arazo
metodologikoak dira aipagarri (Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, 2004). Beste alde
batetik, ikerketan parte hartu zuten ikasleek ez zekiten egindako beste froga
funtzionalek (antropometria, Astrand-en testa eta tentsio arterialaren neurketa),
inkestetako erantzunak balidatzea zutela helburu.
Ariketa fisikoa eta egoera fisikoa bakoitza bere aldetik aztertuta, egoera fisikoa,
ariketa fisikoaren aldean gaixotasun kardiobaskularren prebentzioan funtzio handiagoa
betetzen duela aztertu da (Williams, 2001). Bestetik, gaitasun aerobikoak (bihotzbirikietako egoera fisikoak), inkesten bidez lortzen diren datuen aldean, osasun
egoeraren azterketa askoz fidagarriagoa eskaini eta emaitzak gaizki sailkatzeko
arriskua murrizten du (Blair eta lank., 2001)
Unibertsitateko ikasleen egoera fisikoa aztertzeko erabilitako parametroak, osasun
egoerarekin eta ariketa fisikoaren ohituren azterketarako erabilitako inkestako datuekin
erlazionatu ditugu, beste ikerketetako emaitzekin errazago konparatzeko. Honela,
beste autore batzuk beren ikerketetan egin zutena imitatuz (Khol eta lank., 1988;
Oliviera eta lank., 1996; Gasque eta lank., 2000), gure ikerketan erabilitako ariketa
fisiko ohituren inkesta balidatzeko asmoz, bertan lortutako emaitzak ikasleekin
egindako beste froga funtzionalen (egoera fisikoa baloratzeko) emaitzekin erlazionatu
ditugu. Gainera, ariketa fisikoaren kuantifikaziorako eta intentsitate maila ezartzeko
sailkapen ugari dago. Beraz, emaitzen homogeneizazioa eta ondorengo lanen arteko
konparaketak modu egokian egitea ez da gauza erraza (Laporte eta lank., 1985,
Gratton, 1999; Ortega FB eta lank., 2005; García F eta lank., 2006; Serra Majem eta
lank., 2006; Ruiz JR eta lank., 2006).
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Gure ikerketan, ariketa fisiko maila eta egoera fisiko hobearen artean erlazioa
dago. Izan ere, ariketa fisiko maiztasun handiagoa, gaitasun aerobiko hobearekin
erlazionatzen da. Emaitzek, astean birritan edo gehiagotan ariketa fisikoa eginez,
gaitasun aerobikoaren hobetzea lor daitekeela adierazten dute.
Ariketa fisiko aztura negatiboki erlazionatzen da tentsio arterialarekin (Petrella eta
lank., 2003; Wallace, 2003) eta gantz-metaketarekin erlazionatutako parametroekin
(GMI-a eta gantz-portzentajea) (Shephard RJ, 1997a; Petrella eta lank., 2003;
Frykman eta lank., 2003; Hu eta lank., 2004a, 2004b). Hala ere gure datuak
aztertzean, hau ez da batzuetan betetzen. Aztertutako ikasleen oxigeno-kontsumo
maximo erlatiboa, tentsio arterialarekin, GMI-arekin eta gantz-portzentajearekin
erlazionatzean, estatistikoki adierazgarriak diren korrelazio negatiboak behatu ditugu bi
sexuetan. Tentsio arterialaren baloreen eta gaitasun aerobikoaren parametroen artean
(oxigeno-kontsumo maximo absolutua, erlatiboa eta gihar pisuaren araberakoa) aurkitu
ditugun korrelazio ezkorrak, bi sexuetan gehienetan estatistikoki adierazgarriak direla
aipatzekoa da. Bestalde, argaltasunaren adierazleak diren hezur eta muskuluportzentajeak, oxigeno-kontsumo maximo erlatiboarekin erlazionatzean, bi sexuetan
estatistikoki adierazgarriak diren korrelazio positiboak behatu ditugu. Baina aldiz
ikasleen ariketa fisiko aztura, tentsio arterialarekin, GMI-arekin, gantz, hezur eta
muskulu-portzentajearekin erlazionatzean, ez dugu estatistikoki adierazgarriak diren
ezberdintasunik behatu ez neska ez mutilen datuak aztertzean. Honela, gure kasuan,
ez dute tentsio arterial baxuagoa eta ez dira argalagoak (GMI eta gantz-portzentaje
baxuagoa eta hezur eta muskulu-portzentaje altuagoa) ariketa fisiko gehiago egiten
dutela esaten dutenek, ezta alderantziz. Hala ere, ariketa fisiko maila eta tentsio
arteriala, hala nola, gantz metaketarekin erlazionatutako parametroen arteko erlazioa,
soilik federatuta dauden eta ariketa fisiko kementsua (>6 MET) egiten dutenen kasuan
betetzen dela kontuan izan behar da.
Modu honetan, ikasleek adierazitako ariketa fisiko aztura eta egindako froga
funtzionaletan neurtutako egoera fisikoaren artean ezberdintasunak behatu ditugu,
oxigeno-kontsumo maximoa eta goputz-osaeraren arteko parametroen emaitzak
aztertzean adierazi dugun bezala. Azaldutako datu hauek guztiak kontrajarri egiten
direla behatu dugu. Honela, egoera fisikoaren adierazle diren frogen eta inkestaren
bidez adierazitako ariketa fisiko azturen (bai unibertsitatean zein batxilergoan) artean
adierazgarriak diren erlazio gutxi behatu ditugu.
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Hau dela eta, egindako froga funtzionalen eta ariketa fisiko ohituren inkestetan
lortutako emaitzen arteko desadostasuna ondorioztatu dugu. Izan ere, gure datuak,
tesi honetan azaldutako beste ikerketa batzuetan argitaratutako emaitzen datuekin
kontrajartzen dira. Honela, ikerketan ariketa fisikoaren kuantifikaziorako erabilitako
inkestaren balidazioa egiterakoan, lan-tresna honen fidagarritasun maila baxua agerian
geratu da. Hala ere, populazioko ariketa fisiko ohituren ikerketak egiteko eta beste datu
batzuk lortzeko inkestak metodo erraz, ekonomikoak eta guztiz baliagarriak dira (CIS,
1997, 2000; Serra Majem eta lank., 2006; García F eta lank., 2006) eta autore
ezberdinek beren lanen bitartez balidatu egin dituzte (Craig eta lank., 1996; Sallis eta
lank., 1993, 1996; Weston eta lank., 1997; Sirard eta lank., 2001). Gure kasuan,
metodo honen bidez lortutako emaitzei eta ateratako ondorioei baliagarritasun maila
baxua egotzi diegu.
Gaur egungo gizarteetan bai erakunde ezberdinen, hala nola, komunikabideen eta
gizarte-ingurunearen eraginagatik, ariketa fisikoa eta kirola osasunarekin etengabe
erlazionatzen da. Honek guztiak pertsonen gain duen eragina jakinda eta ikasleek
gainera ariketa fisikoaren onurak ezagutzen dituztela kontuan izanda, ariketa fisko
ohituren ezagutzarako inkestako galderak modu egokian erantzun ez dituztela uste
dugu. Hala ere, gure datuak inkesten bidez egindako beste ikerketa batzuetan
argitaratutako datuen antzekoak dira (CIS, 1997, 2000; Palou eta lank., 2000; Garcia
Ferrando, 2001; García F eta lank., 2006; Ruiz F eta lank., 2001a; Hellín, 2003; Pavón
eta lank., 2004, 2006a; Moreno JA eta lank., 2006; Castillo, 2006; Castillo E eta lank.,
2007; MSC, 2007).
Aurreko datuak laburbilduz, ariketa fisiko ohiturak ezagutzeko froga objektiboen
bitartez balidatu gabeko inkesten erabilpena zalantzagarria dela uste dugu. Izan ere,
inkesta hauen datuetan oinarrituz, alde batetik, populazio mailan bizi-ohitura
osasungarriak sustatzeko politikak antolatu eta bestetik, argitaratutako ondorioak
osasun-maila eta gizarte-mailara estrapolatzen direla kontuan izan behar da.
Bestetik, hasierako datuen arabera, ariketa fisiko ohiturek aldakortasun maila
handia erakusten dute. Beraz, ikasleen artean ohitura osasuntsuak bultzatu eta ariketa
fisiko ohitura egonkorrak sustatzen dituzten osasun programak beharrezkoak direla
uste dugu. Izan ere, osasuna mantentzeko eta onurak eragiteko, egiten den ariketa
fisikoa jarraia izan behar denez, egokia izango litzateke ume eta gazteek betiko finkatu
daitezkeen kirol eta ariketa fisikoaren ohiturak jabetzea.
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1.

Unibertsitateko

ikasleen

sedentarismoa

altua

da,

ia

laginaren

erdia

sedentarioak dira. Datuak sexuka aztertzean, neskek mutilek baino ariketa
fisiko gutxiago egiten dutela diote.
2.

Ariketa fisiko ohiturei dagokionez, unibertsitatean ariketa fisikoa egiten duten
ikasle gehienek (bereziki neskak) ariketa fisikoa bakarka eta federatu gabe
egiten dute. Gainera, ikasturteak aurrera doazen heinean joera hau indartzen
da.

3.

Bizitza akademikoa eta ariketa fisikoaren arteko erlazioa neska eta mutiletan
ezberdina da. Mutil sedentarioek emaitza akademiko hobeak lortzen dituzte,
bai batxilergoan zein unibertsitatean, moderatu eta aktiboen aldean.
Nesketan aldiz, ez da betetzen mutilen erlazio negatiboa eta muturreko notak
lortzen dituztenak, bai batxilergoan zein unibertsitatean, sedentarioagoak dira
bitarteko emaitzak lortzen dituztenen aldean.

4.

Unibertsitateko neska eta mutilen oxigeno-kontsumo maximo erlatiboa
antzekoa da. Hala ere, gure datuetan beste ikerketetako datuen aldean,
unibertsitateko mutilen gaitasun aerobikoa baxuagoa eta neskena aldiz
altuagoa da.

5.

Unibertsitateko mutilen gainpisu eta obesitate portzentajeak neskenak baino
altuagoak dira.

6.

Unibertsitateko ikasleen sedentarismoa, gainpisu-obesitate prebalentzia eta
gaitasun aerobikoaren batez besteko datuak, EAE-ko eta Espainiako
populazioaren datuen aldean hobeak badira ere, Europako datuen aldean
gure ikasleen egoera okerragoa da.

7.

Ariketa fisiko maila eta egoera aerobiko hobearen artean erlazioa dago. Izan
ere, ariketa fisiko maiztasun handiagoa, gaitasun aerobiko hobearekin
erlazionatzen da. Ariketa fisikoa federatuta, modu aktiboan eta era
kementsuan (>6 MET) egiten duten ikasleen gaitasun aerobikoa hobea da.
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8.

Ariketa fisikoa federatuta eta bakarka egiten duten ikasleek, obesitatearekin
erlazionatzen diren parametroen balio baxuagoak dituzte.

9.

Ikasleen oxigeno-kontsumo maximo erlatiboa, tentsio arterialarekin, GMIarekin eta gantz-portzentajearekin erlazionatzean, estatistikoki adierazgarriak
diren kontrako erlazioak daude bi sexuetan. Hau da, oxigeno-kontsumo
maximo erlatibo altuagoa dutenek, arazo kardiobaskularrerako arriskutsuak
diren aipatutako faktoreen balio baxuagoak dituzte.

10. Egoera fisikoak, ariketa fisikoaren aldean, gaixotasun kardiobaskularren
prebentzioan duen garrantzia handia da. Unibertsitateko ikasleen ariketa
fisiko ohiturek aldakortasun maila handia jasaten dute ikasturteak aurrera
joan ahala. Hau honela izanda, ikasleen artean ohitura osasuntsuak bultzatu
eta betiko finkatu daitezkeen kirol eta ariketa fisiko ohiturak jabetzeko osasun
programak beharrezkoak dira.
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I. ERANSKINA: IKASLEEI GUTUNA
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II. ERANSKINA: BAIMEN INFORMATUA
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III. ERANSKINA: ARIKETA FISIKO OHITUREN GALDEKETA
1

Ikasturte honetan, ariketa fisikoa erregulartasunez egiten duzu?
Bai
Ez
EE

Ariketa fisikoa gaur egun egiten baduzu Zein da egiten duzun ariketa fisikoa? Zenbatero?
Eta zein da saioen iraupena?
Ariketa mota

Zenbat bider
astean zehar?

Denbora
(minutu/ saio)

Igeriketa
Taldekako kirolak (futbola, saskibaloia, eskubaloia,
hockey …)
Atletismoa, lasterketak oinez
Tenisa, padle, frontoia…
Eskia eta beste neguko kirol batzuk
Borroka-arteak (judo, karate…)
Txirrindularitza
Mendia/Ibilbideak
Aerobic, gimnasia erritmikoa, gorputz-espresioa,
dantza, step, pilates, mantentzezko gimnasia
Piraguismoa, jaitsierak, arraunketa
Golf
Urpeko ariketak (urpekaritza, urpeko arrantza)
Patinatzea, skateboard
Motoziklismo
Ur-motorrak, ur-eskia
Eskalatzea/ Espeleologia
Hipika
Muskulazio, kulturismo, halterofilia
Beste batzuk……………………
2

Gaur egun ariketa fisikoa egiten dutenei soilik: Federatuta zaude?
Bai
Ez
EE

Eranskinak
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3

Soilik aurreko 15 egunetan, ariketa fisikorik egin duzu?
Bai
Ez
EE

Aurreko 15 egunetan 1riketa fisikoa egin baduzu Zein izan da egin duzun ariketa fisikoa?
Eta zein izan da saioen iraupena?
Ariketa mota aurreko 15 egunetan

Zenbat bider
astean zehar?

Denbora
(minutu/ saio)

Igeriketa
Taldekako kirolak (futbola, saskibaloia, eskubaloia,
hockey …)
Atletismoa, lasterketak oinez
Tenisa, padle, frontoia…
Eskia eta beste neguko kirol batzuk
Borroka-arteak (judo, karate…)
Txirrindularitza
Mendia/Ibilbideak
Aerobic, gimnasia erritmikoa, gorputz-espresioa,
dantza, step, pilates, mantentzezko gimnasia
Piraguismoa, jaitsierak, arraunketa
Golf
Urpeko ariketak (urpekaritza, urpeko arrantza)
Patinatzea, skateboard
Motoziklismo
Ur-motorrak, ur-eskia
Eskalatzea/ Espeleologia
Hipika
Muskulazio, kulturismo, halterofilia
Beste batzuk……………………
4

Gaur egun ariketa fisikorik egiten EZ dutenei bakarrik: Zein da kirola ez egitearen
arrazoi nagusia?

Kirol instalaziorik hurbil eta egokirik ez daukat
Talderik ez daukat
Nagikeria eta gogo faltagatik
Astirik ez daukat
Ez dut onuragarritzat jotzen
Ez zait gustatzen
Beste arrazoi batzuk:…………………………………………
EE
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5

Batxilergoan, ariketa fisikoa erregulartasunez egiten zenuen?
Bai
Ez
EE

Batxilergoan ariketa fisikoa egiten bazenuen Zein zen egiten zenuen ariketa fisiko mota?
Zenbatero? Eta zein zen egindako saioen iraupena?
Ariketa mota

Zenbat bider
astean zehar?

Denbora
(minutu/ saio)

Igeriketa
Taldekako kirolak (futbola, saskibaloia, eskubaloia,
hockey …)
Atletismoa, lasterketak oinez
Tenisa, padle, frontoia…
Eskia eta beste neguko kirol batzuk
Borroka-arteak (judo, karate…)
Txirrindularitza
Mendia/Ibilbideak
Aerobic, gimnasia erritmikoa, gorputz-espresioa,
dantza, step, pilates, mantentzezko gimnasia
Piraguismoa, jaitsierak, arraunketa
Golf
Urpeko ariketak (urpekaritza, urpeko arrantza)
Patinatzea, skateboard
Motoziklismo
Ur-motorrak, ur-eskia
Eskalatzea/ Espeleologia
Hipika
Muskulazio, kulturismo, halterofilia
Beste batzuk……………………
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IV. ERANSKINA: IKASLEEN BIZI-OHITUREN GALDEKETA
OSASUNAREKIN ERLAZIOA DUEN IKASLEEN BIZIMODUAREN BALORAZIOA
1

Informazio orokorra:

Izen-abizenak
Neska/ Mutila

Sexua
Jaiotze data
Jaiolekua
Gaurko bizilekua
Telefonoa

2

Erretzailea zara?
Bai
Ez
EE

IKASLEEN ETEKIN AKADEMIKOAREN BALORAZIOA
1

Zenbat ikasgairen matrikula egin zenuen pasadan ikasturtean? Hoietatik,
zenbat gainditu zenituen? Zeintzuk izan ziren lortutako emaitzak?

Nahiko
Oso ongi
Bikain
Ohorezko Matrikula
EE

2
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Zein ikastetxetan ikasi zenuen batxilergoa?
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V. ERANSKINA: ASTRAND-EN NOMOGRAMA

Adina

Faktore zuzentzailea

15
25
35
40
45
50
55

1.10
1.00
0.87
0.83
0.78
0.75
0.71
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