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Сажетак
Постоји гледиште да је бављење спортом позитивно повезано са школским успехом ученика. Резултати бројних иностраних 
истраживања указују на ту повезаност, док је код нас рађен мали број истраживања о том проблему. Ово истраживање представља 
покушај да се истражи повезаност између бављења спортом и школског успеха ученика средње школе. Испитаници (N=359) су 
попунили упитник који се односио на укљученост ученика у спорт и оцене школског успеха. Т-тестом проверене су разлике 
између резултата ученика - спортиста и неспортиста, а Пирсоновом линеарном корелацијом проверен је ниво корелација за све 
варијабле. Примењен је и Χ2 тест за табеле контингенције ради провере повезаности између испитиваних подручја. Резултати 
T-теста, за независне узорке, показују да постоје разлике у школском успеху између ученика спортиста и неспортиста, у корист 
спортиста, али Пирсонова линеарна корелација указује да не постоји повезаност између варијабли које дефинишу бављење 
спортом и варијабли школског успеха у узорку ученика-спортиста (N=82). Добијени резултати Χ2 теста за табеле контингенције 
варијабли школског успеха и бављења спортом показују да између та два подручја не постоји статистички значајна повезаност. 
Tи резултати упућују на закључак да бављење спортом није имало утицаја на школски успех, већ је бољи школски успех ученика 
спортиста последица неког другог фактора.

Кључне речи: СПОРТ/ ШКОЛСКИ УСПЕХ/ АДОЛЕСЦЕНТИ

УВОД

У нашој земљи постоји широко рас-
прострањено мишљење да  бављење спортом, 
својим позитивним утицајима, доприноси бољем 
школском успеху ученика, као и статусу уче-
ника у школском окружењу. Суштина схватања 
која дају потпору позитивном деловању бављења 

спортом на школски успех и статус у групи, на-
лази се у учењу присталица развојне теорије 
који истичу утицај спорта на изградњу „карак-
тера“ и на социјализацијско деловање члано-
ва спортског тима, што потврђују резултати не-
ких истраживања (McHale et al., 2005; Eccles et 
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al., 2003; Danish, 2002; Ewing et al., 2002; Larson, 
1994; Spreitzer, 1994). Дружење са вршњацима је 
за младе особе значајно, одобравање и прихватање 
од стране вршњака утиче на самоуважавање, на 
школски успех, на морални развој и прихватљиво 
социјално понашање. Познато је да се у спортској 
групи развијају и формирају специфични начи-
ни међусобних контаката и комуникација међу 
спортистима, карактеристичне норме и прави-
ла понашања, устаљени начини награђивања, 
кажњавања, кооперативност, испољавање так-
мичарства, положаји које појединци у гру-
пи заузимају и друга психосоцијална својства и 
интеракције (Милојевић, 2004) који могу да ути-
чу не бољи школски успех ученика-спортиста. У 
свету, посебно у Америци, постоји велики број 
истраживања у спорту са аспекта психолошких 
и социјалних наука, нарочито утицаја школског 
(High School) спорта на школски успех. 

Резултати истраживања показују да 
бављење спортом доприноси бољем школском 
успеху и едукативним аспирацијама (Fejgin, 1994; 
Eccles & Barber, 1999; Stephens & Schaben, 2002; 
Moriana, Alcala, Pino, Herruzo & Riuz, 2006). У 
скоријем истраживању групе аутора (Castelli, 
Hillman, Buck & Erwin, 2007) утврђено је да чак 
и сама физичка припремљеност значајно и по-
зитивно корелира са школским успехом. Аероб-
ни капацитет, као показатељ физичке спремности, 
имао је позитивне релације са школским успе-
хом, док је индекс телесне масе (BMI - body mass 
index) био обрнуто повезан са школским успехом. 
Утврђене су значајне релације физичке кондиције 
са општим школским успехом, успехом из мате-
матике и успехом из читања, тако да, како аутори 
сматрају, неки аспекти физичке спремности могу 
уопштено да буду повезани са школским успехом 
преадолесцената. Врло упечатљиви су резултати 
лонгитудиналног истраживања у средњим шко-
лама Северне Каролине (Whitley, 1999), у пери-
оду од 1993. до 1996. године, где су прикупљени 
подаци за 285805 ученика из 306 средњих шко-
ла. Подаци су сумирани на крају сваке године, а 
резултати истраживања показали су да спорти-
сти имају боље резултате од неспортиста у свим 
истраживаним сегментима. Просечна вредност 
школског успеха била је за 22,66% већа код спор-
тиста, него неспортиста. Спортисти су, у просеку, 
изостајали 6 дана наставе годишње мање од не-
спортиста. Резултати истраживања показују да је 

било нешто више од 30% спортиста који су има-
ли неку врсту дисциплинског прекршаја, наспрам 
више од 40% неспортиста. Проценат ученика који 
су напустили школу показује да постоји велика 
разлика у процентима ученика који су напусти-
ли школовање: у просеку код спортиста тај про-
ценат износи само 0.7%, док је одговарајући про-
ценат код ученика неспортиста 8.98%. Значајност 
добијених резултата овог истраживања огледа се 
и у чињеници да се ради о великом репрезентатив-
ном узорку, где се јасно види и колико се пажње 
посвећује средњошколском спорту. У неким дру-
гим истраживањима, аутори су дошли до сазнања 
да бављење спортом, поред већ поменутог пози-
тивног утицаја на школски успех, има позитивне 
корелације и са самопоштовањем, популарношћу 
и уважавањем међу вршњацима (Beckett, 1999; 
White, 2005).

Занимљиви су резултати новијег 
истраживања које је спровео Карлсон са сарад-
ницима (Carlson, Scott, Planty & Thompson, 2005), 
осам година након матуре у средњој школи уче-
ника спортиста и неспортиста, у којем је утврђено 
да су ученици-спортисти успешнији од својих фи-
зички неактивних вршњака у даљем образовању, 
проналажењу посла и имају бољи здравствени 
статус.

Битно је да се напомене да постоје и 
истраживања чији резултати указују да не постоји 
утицај бављења спортом на школски успех (Sallis, 
et al., 1999; Tremblay, Wyatt & Douglas, 2000; 
McGee, 2001; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves 
& Malina, 2006), али да су малобројнија од 
истраживања која потврђују позитивне утицаје и 
релације између спорта и школског успеха.

Истраживања наших аутора о поменутој 
проблематици представљају праву рет-
кост (Мартиновић, 2002), што је прилично 
изненађујуће, с обзиром да спорт код нас 
представља веома важан сегмент свакодневног 
живота младих. Одавно је познато да су спорти-
сти најбољи промотери своје земље, па је и наша 
земља препознатљива у свету управо захваљујући 
успесима наших спортиста.

Истраживање повезаности бављења спор-
том и школског успеха посебно је значајно у адо-
лесцентском узрасту, које карактеришу бројне 
психофизичке промене, и резултати многобројних 
истраживања говоре у прилог потребе већег фи-
зичког ангажовања у периоду адолесценције, што 
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је потврђено у ранијим истраживањима (Gruber 
& Kirkendall, 1970; Wilson, Tunstall & Eysenck, 
1971;  Милојевић, 1996; Бачанац, Лазаревић, и 
Милојевић, 2001; Harris, A., & Eccles, J.S., 2005). 
У том развојном периоду доказано је да постоје 
значајне позитивне релације између интелекту-
алних и моторичких способности, а које треба да 
се искористе тако да на најбољи начин допринесу 
што свестранијем развоју омладине.     

МЕТОД 

Проблем истраживања повезаности између 
бављења спортом и школског успеха ученика, 
захтевао је примену дијалектичке методе и стати-
стичке обраде података. Истраживање има транс-
верзални карактер.

Узорак испитаника
Узорак испитаника у овом раду је чини-

ло 359 од укупно 417 ученика и ученица дру-
ге и треће године Гимназије у Краљеву, узраста 
од 16 до 19 година. Након попуњавања упитни-
ка утврђено је да се спортом активно бави 82 уче-
ника или 22,8%, док се 277 ученика или 77,1% не 
бави редовно спортом. 

У делу узорка који чине спортисти, 45 су 
дечаци, а 37 девојчице. У делу узорка који чине 
неспортисти, 98 су дечаци, a 179 су девојчице. 

С обзиром да је прикупљање података у 
овом истраживању спроведено помоћу упитни-
ка, који је унапред припремљен, сви испитаници 
су добили усмена упутства пре испуњавања ис-
тог. Испитаници су свесно и добровољно испу-
нили упитнике и били упознати  са чињеницом 
да ће подаци бити строго поверљиви, чувани и 
коришћени искључиво у научне сврхе. 

Узорак варијабли и инструменти
У овом истраживању коришћени су инстру-

менти за мерење бављења спортом и инструмен-
ти за мерење школског успеха. 

Мерни инструменти бављења 
спортом 
Прикупљање података о бављењу спортом 

обављено је анкетирањем ученикa, а као приклад-
на коришћена је незнатно модификована анкета 
Гашић-Павишић и Јањетовић (Гашић-Павишић и 
Јањетовић, 2007). Aнкетирањем ученика је испи-
тивано следеће:

• редовна укљученост у спортске активности 
(да или не), 

• врста спорта (назив спортске дисциплине),
• интензитет тренинга (број тренинга 

недељно), 
• припадност испитаника спортском клубу 

или удружењу (да или не), 
• дужина бављења спортом (у годинама) и 
• учествовање у спортским такмичењима и 

ранг тих такмичења (без учешћа, учешће 
на локалном нивоу, учешће на регионалном 
нивоу, учешће на националном нивоу и 
учешће на међународном нивоу). 
На основу података који су добијени де-

финисан је критеријум статуса спортисте, тако 
да су спортистима сматрани ученици који се ре-
довно баве спортом најмање годину дана, који су 
чланови спортских клубова или удружења и који 
учествују на такмичењима неког од наведених 
рангова.   

Према томе, истраживане варијабле бав-
љења спортом су:  

1. године тренирања (ГТР),
2. ранг такмичења (РТАК) и
3. број тренинга недељно (БТРН).

Мерни инструменти школског 
успеха
Основни показатељ образовних постигнућа 

ученика су школске оцене. У оквиру овог истра-
живања, за индикаторе школског успеха одабра-
на су три параметра. Као главни индикатор по-
служила је варијабла општи успех на крају проте-
кле школске године, затим две додатне варијабле 
- оцена из математике на крају протекле школ-
ске године и општи успех на полугодишту текуће 
школске године. 

Избор ових индикатора омогућио је да 
се адекватније утврди школски успех, јер је 
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три. За поређење добијених резултата ученика-
спортиста и ученика-неспортиста примењен је Т 
– тест за независне узорке. У циљу потпунијег 
увида у релације између истраживаних подручја, 
израчунати су и коефицијенти Пирсонове ли-
неарне корелације између спортских варијабли 
и варијабли школског успеха, затим табеле 
контингенције и Χ2 тест.

РЕЗУЛТАТИ 

Основни статистички параметри 
бављења спортом и школског успеха 
ученика-спортиста
Резултати приказани у Табели 1 показују 

да се ученици-спортисти, у просеку, баве спор-
том 5,62 година, имају 4,00 тренинга седмично и 
најчешће учествују на локалном и регионалном 
нивоу такмичења (1,70). Општи школски успех 
ученика спортиста просечно износи 4,11, док је 
просечна оцена из математике нешто нижа и из-
носи 3,40. Највећи распон резултата (8) је прису-
тан код варијабли године тренирања (ГТР) и број 
тренинга недељно (БТРН).

коришћено више индикатора и да се преко про-
сечног школског успеха ученика, балансирају су-
протне тенденције које се јављају у оцењивању на 
завршним циклусима у једној школској години. 
Наиме, у истраживањима ефеката образовања у 
којима је утврђивана повезаност школског успеха 
са низом био-психо-социјалних карактеристика 
ученика, утврђено је да: ученици постижу нижи 
школски успех на полугодишту, него на крају 
школске године, да су оцене већине школских 
предмета добри предиктори просечног школског 
успеха и да су ученичка постигнућа у математици 
најнижа, било да се процењују критеријумским 
тестовима, било конвенционалном скалом школ-
ских оцена (Хавелка, 1990, 1997).

Испитиване варијабле школског успеха су:
1. општи школски успех (ОШУ), 
2. оцена из математике (ОММ) и
3. општи школски успех на полугодишту 
(ОШУП).

Статистичка обрада података
Основни статистички показатељи најпре 

су дати као централни и дисперзиони параме-

Табела 1. Централни и дисперзиони параметри бављења спортом и школског успеха ученика-спортиста

Варијабла N Range Min. Max. Mean SD Skewness Kurtosis

ГТР 82 8 1 9 5,62 2,41 -,27 -,92

РТАК 82 3 1 4 1,70 ,80 ,91 ,12

БТРН 82 8 2 10 4,00 1,78 1,45 2,15

ОШУ 82 4 1 5 4,11 ,89 -,76 ,36

ОШУП 82 4 1 5 3,98 ,90 -,47 -,16

ОММ 82 4 1 5 3,40 1,22 ,02 -1,46

Утврђене вредности централних и диспер-
зионих параметара даље указују да је осетљивост 
примењених инструмената задовољавајућа, изу-
зев код варијабле број тренинга недељно (БТРН), 
где је вредност скјуниса нешто већа. 

Основни статистички параметри 
школског успеха ученика-
неспортиста
У Табели 2 приказани су резултати ученика-

неспортиста који имају просечан школски успех 
на крају протекле школске године (ОШУ) 3,82, 
док је успех на полугодишту (ОШУП) нешто 
нижи и износи 3,62. Просечна оцена из математи-
ке (ОММ) је 3,10. 
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спортиста и неспортиста. Главни разлог због кога 
се приступило поређењу просечних резултата је у 
чињеници да сам просечан резултат неке мере не 
говори много о вредности тог резултата, уколи-
ко тај резултат нема неку компаративну меру на 
основу које се може јасније спознати његова вред-
ност.

Компаративном анализом резултата уоче-
но је да цео узорак ученика спортиста има бољи 
просечан успех на крају протекле школске године 
(ОШУ) од ученика неспортиста (4,11 према 3,82), 
затим на полугодишту текуће школске године 
(ОШУП) 3,98 према 3,64, и коначно бољу оцену 
из математике (ОММ) 3,40 према 3,10 (Табела 3). 

Табела 2. Централни и дисперзиони параметри школског успеха ученика неспортиста

Варијабла N Range Min. Max. Mean SD Skewness Kurtosis

ОШУ 277 4 1 5 3,82 1,01 -,57 -,13

ОШУП 277 4 1 5 3,64 1,02 -,32 -,41

ОММ 277 4 1 5 3,10 1,20 ,35 -1,29

Компарација просечних резултата вари-
јабли школског успеха ученика спортиста и не-
спортиста показује боље просечне резултате уче-
ника спортиста и указује на потребу примене T 
– теста за независне узорке, како би се утврдила 
стварна разлика аритметичких средина добијених 
резултата. 

Разлике аритметичких средина 
добијених резултата
Након израчунатих централних и дисперзио-

них параметара за обе групе испитаника, израчу-
нате су и разлике аритметичких средина ученика 

Табела 3.  Разлике аритметичких средина варијабли школског успеха између ученика спортиста и 
ученика неспортиста

Варијабла
Mean Mean

t df р
Valid N Valid N Std.Dev. Std.Dev.

Спорт. Неспорт. Спорт. Неспорт. Спорт. Неспорт.

ОШУ 4,11 3,82 2,32* 357 ,021 82 277 ,89 1,01

ОШУП 3,98 3,64 2,67** 357 ,008 82 277 ,90 1,02

ОММ 3,40 3,10 1,97* 357 ,050 82 277 1,21 1,20

* статистички значајна разлика на нивоу 0.05
** статистички значајна разлика на нивоу 0.01

На основу добијених резултата, уочава се 
да је разлика аритметичких средина статистич-
ки најзначајнија код варијабле општи школски 
успех на полугодишту (ОШУП; t = 2,67; p<0.01), 
затим варијабле општи школски успех на крају 
прошле школске године (ОШУ t = 2,32; p<0.05) 
и варијабле оцена из математике (ОММ; t = 1,97; 
p<0.05).

Добијене вредности указују да су ученици 
спортисти успешнији у погледу школског успеха 
у свим испитиваним мерама школског успеха. 

Пирсонова линеарна корелација
С обзиром на резултате добијене основ-

ним статистичким процедурама, као и резулта-
те Т – теста за независне узорке, који су пока-
зали значајне разлике у корист ученика спорти-
ста, приступљено је израчунавању коефицијената 
Пирсонове линеарне корелације, како би се про-
верило постојање корелација између подручја 
бављења спортом и школског успеха ученика. 
Корелације су тестиране на нивоима значајности 
.01 и .05. 
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Резултати из Табеле 4 показују постојање 
врло малих биполарних корелација, тако да се 
може констатовати да ниједна варијабла бављења 
спортом нема статистички значајне корелације са 
варијаблама школског успеха за цео узорак уче-

Табела 4.   Коефицијенти линеарних корелација између „спортских варијабли“ и варијабли школског 
успеха свих ученика-спортиста

Варијабла ОШУ ОШУП ОММ
ГТР -,15 -,08 -,07
РТАК ,05 ,14 ,08
БТРН -,06 ,05 -,04

ника спортиста на нивоу статистичке значајности 
.01 и .05.

У циљу утврђивања прецизнијих корелација 
за подузорке, посебно су утврђене корелације за 
ученике и ученице спортисте.

Табела 5.   Коефицијенти линеарних корелација између „спортских варијабли“ и варијабли школског 
успеха ученика-спортиста 

Варијабла ОШУ ОШУП ОММ
ГТР -,09 -,02 ,03
РТАК ,20 ,34(*) ,22
БТРН ,15 ,29 ,11

*    корелација значајна на нивоу 0.05
**  корелација значајна на нивоу 0.01

Анализом резултата из Табеле 5 примећује 
се постојање биполарних корелација мале 
значајности. Уочава се нешто нижа повеза-
ност варијабле ранг такмичења (РТАК) са оп-
штим школским успехом на крају првог полуго-
дишта текуће школске године (ОШУП) на нивоу 

значајности .05, док остале варијабле међусобно 
немају значајнe корелације.

После утврђених вредности коефицијената 
линеарних корелација истраживаних простора за 
ученике-спортисте, иста процедура примењена је 
за ученице-спортисткиње.

Табела 6.   Коефицијенти линеарних корелација између „спортских варијабли“ и варијабли школског 
успеха ученица спортисткиња 

Варијабла ОШУ ОШУП ОММ
ГТР -,08 -,04 -,05
РТАК -,03 ,01 ,03
БТРН -,33(*) -,30 -,15

*    корелација је значајна на нивоу 0.05
**  корелација је значајна на нивоу 0.01

Резултати из Табеле 6 показују постојање 
биполарних корелација мале значајности. Уочава 
се нешто нижа повезаност између варијабле број 
тренинга недељно (БТРН) и општег школског 
успеха на крају протекле школске године (ОШУ) 
на нивоу значајности .05, док остале варијабле 
међусобно немају зна  чајније корелације.

Табеле контингенције и Χ2 тест
Поред Пирсонове линеарне корелације, 

применом Χ2 теста за табеле контингенције про-
верена је повезаност истраживаних подручја. 
Све истраживане варијабле су тестиране како 
би се проверила њихова међусобна повезаност. 
Појединачно су испитане везе између парамета-
ра школског успеха (ОШУ, ОШУП и ОММ)  и 
бављења спортом (ГТР, РТАК и БТРН): 
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• оцена из математике и број тренинга 
недељно.

Из Табеле 7, где су приказани резултати Χ2 
теста за табеле контингенције варијабли школ-
ског успеха и спортског искуства, дефинисаног 
као године тренирања, приметно је да је највећи 
проценат ученика-спортиста (40,2%) остварио 
одличан успех на крају протекле школске годи-
не, као и на полугодишту текуће школске године 
(34,1%). Нешто слабији успех ученици-спортисти 
су остварили из математике, јер је оцена довољан 
заступљена са 31,7%, што не одступа од општег 
тренда оцене из математике у истраживаном 
узрасту.

• општи школски успех на крају протекле 
школске године и године тренирања, 

• општи школски успех на полугодишту 
текуће школске године и године тренирања,

• оцена из математике и године тренирања,
• општи школски успех на крају протекле 

школске године и ранг такмичења,
• општи школски успех на полугодишту 

текуће школске године и ранг такмичења,
• оцена из математике и ранг такмичења,
• општи школски успех на крају протекле 

школске године и број тренинга недељно,
• општи школски успех на полугодишту 

текуће школске године и број тренинга 
недељно и

Табела 7. Резултати Χ2теста за табелу контингенције варијабли школског успеха и година тренирања 
ученика спортиста

 

ОШУ ОШУП ОММ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 У
че
ни
ци

 
сп
ор
ти
ст
и

ГТ
Р

1 0 0 1 1 3 0 0 1 3 1 0 1 1 2 1 
5 

6%

2 0 0 0 2 4 0 0 0 3 3 0 1 1 1 3
6 

7%

3 0 0 2 2 2 0 0 2 1 3 0 4 0 0 2
6 

7%

4 0 0 1 4 4 0 0 2 4 3 0 1 3 2 3
9 

11%

5 1 0 5 2 5 1 1 6 1 4 1 4 3 3 2
13 

15.8%

6 0 0 2 5 3 0 0 3 4 3 0 3 2 3 2
10 

12.1%

6.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 

1.2%

7 0 0 1 6 3 0 0 2 5 3 0 5 2 1 2
10 

12.1%

8 0 1 2 3 4 0 0 4 3 3 0 3 1 4 2
10 

12.1%

9 0 0 5 3 4 0 0 5 3 4 0 4 2 3 3
12 

14.6%

ук
уп
но 1 

1.2%
1

 1.2%
19

 23.2%
28

 34.1%
33

 40.2%
1

 1.2%
1 

1.2%
25

 30.5%
27 

32.9%
28 

34.1%
1

 1.2%
26

 31.7%
15 

18.3%
19 

23.2%
21

 25.6%
82

 100%

 χ2=27.39 (df=36); p=.848 χ2=24.61 (df=36); p=.925 χ2=23.27 (df=36); p=.950
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успех, у најважнијем показатељу школског успе-
ха, општем успеху на крају школске године, ре-
зултати Χ2 теста показују да не постоји значајна 
повезаност између школског успеха и година 
тренирања.   

Када се говори о спортском искуству, еви-
дентна је одређена равномерна заступљеност го-
дина бављења спортом која се креће(од 1 године 
до 9 година) процентуално од 6% до 15,8%.

И поред чињенице да су ученици-спортисти 
у доста високом проценту испољили одличан 

Табела 8.   Резултати Χ2 теста за табелу контингенције варијабли школског успеха и броја тренинга 
недељно

 

ОШУ ОШУП ОММ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

У
че
ни
ци

 
сп
ор
ти
ст
и

БТ
РН

2 1 0 0 4 5 1 0 1 4 4 1 2 1 4 2
10 

12.1%

3 0 0 7 11 16 0 1 10 10 13 0 11 5 6 12
34

41.4%

4 0 0 5 5 5 0 0 6 6 3 0 6 3 3 3
15 

18.3%

5 0 1 3 3 3 0 0 3 4 3 0 4 1 3 2
10 

12.1%

6 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 3 0 1
4 

4.8%

7 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0
4 

4.8%

8 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
3 

3.6%

10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 

2.4%

ук
уп
но 1

 1.2%
1

 1.2%
19

 23.2%
28

 34.1%
33

 40.2%
1

 1.2%
1

 1.2%
25

 30.5%
27

 32.9%
28

 34.1%
1

 1.2%
26

 31.7%
15

 18.3%
19

 23.2%
21

 25.6%
82

 100%

 χ2=28.23 (df=28); p=.452 χ2=17.46 (df=28); p=.939 χ2=31.32 (df=28); p=.303

Резултати Χ2 теста за табеле контингенције 
варијабли школског успеха и броја тренинга 
недељно показују да највише ученика-спортиста 
(41,4%), тренира три пута недељно, затим четири 

пута недељно (18,3%), али да повезаност између 
ових простора статистички није значајна (p=.452; 
p=.939; p=.303).
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И на крају, приказани су резултати Χ2 те-
ста за табелу контингенције варијабли школског 
успеха и ранга такмичења ученика-спортиста, из 
којих се може видети да се ученици-спортисти 
најчешће баве спортом на локалном нивоу (48,7%) 
и на регионалном нивоу (35,3%), међутим, као и 
код осталих спортских варијабли, ранг такмичења 
није показао статистички значајну повезаност са 
школским успехом.

ДИСКУСИЈА

Новија истраживања релација и утицаја 
бављења спортом на школски успех ученика дала 
су контрадикторне резултате. У циљу провере 
постојања, или непостојања, повезаности између 
бављења спортом и школског успеха, урађено је 
истраживање те повезаности на одабраном узор-
ку.

Дескриптивном анализом добијени су па-
раметари централне тенденције и дисперзије 
за све варијабле у истраживању. Компаратив-
на анализа просечних резултата ученика, спор-

Табела 9.   Резултати Χ2 теста за табелу контингенције варијабли школског успеха и ранга такмичења 
ученика спортиста

 

ОШУ ОШУП ОММ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 У
че
ни
ци

 
сп
ор
ти
ст
и

РТ
А
К

1 1 0 9 15 15 1 1 14 12 12 1 15 8 5 11 
40

 48.7%

2 0 1 8 8 12 0 0 9 9 11 0 9 3 9 8 
29 

35.3%

3 0 0 1 4 6 0 0 1 5 5 0 1 3 5 2 
11 

13.4%

4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
2 

2.4%

ук
уп
но 1 

1.2%
1

 1.2%
19

 23.2%
28

 34.1%
33

 40.2%
1

 1.2%
1

 1.2%
25

 30.5%
27

 32.9%
28

 34.1%
1

 1.2%
26

 31.7%
15

 18.3%
19

 23.2%
21

 25.6%
82 

100%

 χ2=6.80 (df=12); p=.871 χ2=6.52 (df=12); p=.887 χ2=12.52 (df=12); p=.405

тиста и неспортиста, показала је боље резулта-
те код ученика-спортиста у свим испитиваним 
варијаблама школског успеха, што је и потврђено 
применом t – теста за независне узорке (ОШУП; 
t = 2,67; p<0.01; ОШУ t = 2,32; p<0.05; ОММ; t = 
1,97; p<0.05). Добијени резултати на овом нивоу 
статистичке обраде података, потврђују резулта-
те бројних истраживања у којима је утврђено да 
ученици-спортисти постижу бољи школски успех 
од својих, физички мање активних, вршњака 
(Fejgin, 1994; Eccles & Barber, 1999; Stephens & 
Schaben, 2002; Moriana, Alcala, Pino, Herruzo & 
Riuz, 2006). 

Даљом статистичком анализом, Пирсоно-
вом линеарном корелацијом, покушало се утврди-
ти да ли постоје статистички значајне корелације 
између варијабли које дефинишу простор 
бављења спортом и школског успеха. На осно-
ву вредности коефицијената Пирсонове линеар-
не корелације, који се крећу од -.15 до .14, јасно 
је да не постоји статистички значајна корелација 
између истраживаних подручја, односно разли-
ке које постоје у резултатима ученика спортиста 
и неспортиста, вероватно су узроковане неким 
другим фактором, а не бављењем спортом. Ови 
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лесцентског узраста. Делимично су потврђени 
резултати ранијих истраживања о позитивној по-
везаности бављења спортом и школског успеха 
(Fejgin, 1994; Eccles & Barber, 1999; Stephens & 
Schaben, 2002; Moriana, Alcala, Pino, Herruzo & 
Riuz, 2006).  

С обзиром на одређену контрадикторност 
добијених резултата у овом раду, чињенице указују 
да је повезаност бављења спортом са школским 
успехом далеко комплексније подручје. Имајући 
у виду да ученици-спортисти имају бољи школ-
ски успех у овом истраживању, а који није имао 
значајне корелације са „спортским варијаблама“, 
евидентно је постојање неких других механизама 
који узрокују ту разлику. С друге стране, резулта-
ти досадашњих истраживања, у којима је доказа-
но постојање чврсте везе између бављења спор-
том и школског успеха, махом су рађена на узор-
цима из америчког средњошколског спорта, који 
је знатно боље организован, него код нас. Све ове 
чињенице упућују на потребу даљих истраживања 
у овој области, са препоруком да се истраживање 
обави на већем и бројчано уједначенијем узор-
ку, као и применом додатних инструмената за 
одређивање спортског статуса, као и додатних 
статистичких процедура и анализа.

Треба напоменути да се добијени резулта-
ти односе на истраживани узорак, дакле учени-
ке једне школе, што указује на чињеницу да би се 
на неком другом узорку и у некој другој средини 
могли добити сасвим другачији резултати.

резултати су у сагласности са резултатима не-
ких досадашњих истраживања (Sallis et al., 1999; 
Tremblay, Wyatt & Douglas, 2000; McGee, 2001; 
Coe, Pivarnik, Womack, Reeves & Malina, 2006) 
којима се негира постојање значајних релација 
између бављења спортом и школског успеха. 

Иако су вредности коефицијената Пирсоно-
ве корелације доста ниске, приметна је разлика у 
варијаблама које остварују одређену повезаност 
спортских варијабли са варијаблама школског 
успеха између ученика и ученица спортиста. Код 
ученика-спортиста ранг такмичења (РТАК) има 
највећу корелацију са школским успехом на полу-
годишту (.34; p<0.05), а код ученица број тренин-
га недељно (БТРН) је тај параметар који остварује 
одређену везу са школским успехом на крају го-
дине (-.33; p<0.05). 

Резултати Χ2 теста и табела контингенције 
додатно су потврдиле налазе претходних ста-
тистичких процедура, тако да ниједан параме-
тар школског успеха није показао статистички 
значајне везе са било којим параметром бављења 
спортом.

ЗАКЉУЧЦИ

У раду је истраживана повезаност између 
бављења спортом и школског успеха ученика адо-
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