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Сажетак
Питање разлога повлачења из спорта представља проблем којем стручњаци у многим државама прилазе са великом пажњом. 
На подручју Босне и Херцеговине ово питање није било тема ранијих истраживања, што је био повод аутору да испита који су 
најчешћи разлози повлачења спортиста на овим просторима. Испитано је укупно 160 бивших спортиста помоћу адаптираних 
упитника за утврђивање разлога повлачења из спорта. Факторском анализом добијено је 8 фактора (разлога повлачења). Поред 
утврђивања примарних разлога повлачења из спорта за читав узорак, помоћу Т-теста испитане су и разлике између спортиста 
мушког и женског пола (N=79 жене, N=81 мушкарци), разлике између спортиста из индивидуалних и колективних спортова 
(N=77 индивидуални, N=83 колективни), те разлике између спортиста националног и интернационалног нивоа такмичења (N=101 
национални, N=59 интернационални). Утврђено је да спортисти из Босне и Херцеговине, као најзначајније разлоге повлачења, 
истичу „интерес за друге активности“, „незадовољство са тренером/клубом“, те „проблеми са новцем“. Поређењем добијених 
резултата са резултатима спортиста из других држава увиђају се специфичности код спортиста из Босне и Херцеговине, гдје се 
као битни разлози појављују „незадовољство са тренером/клубом“, те „проблеми са новцем“. 

Кључне речи: ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СПОРТА / РАЗЛОЗИ / БИВШИ СПОРТИСТI 

УВОД

Учествовање у спортској активности може 
да има вишеструки позитиван утицај на човјека. 
Посебно је овај утицај изражен код дјеце и омла-
дине у виду стицања различитих позитивних фи-
зичких и психо-социјалних карактеристика, као 
што су: тјелесни раст и развој, физичка спрем-
ност, одговорност, моралност, самопоуздање, 

перцепција компетентности, те социјалне 
вјештине (Bredemeier, Weiss,  Shields & Shewchuk, 
1986; Feltz & Ewing, 1987;  Weiss, 1987; Martens, 
1988; Smith, Smoll & Smith, 1989). Велики број 
младих сваке године улази у спорт и такође ве-
лики број њих дужи период остаје у спорту. Пре-
ма истраживању које су спровели Евинг, Зефелд 
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и Браун (1996) у Америци 48,374.000 младих ста-
рости од 5 до 17 година учествује у неком виду 
спортске активности. Међутим, истраживања су 
такође показала да велики број њих трајно на-
пушта спорт и то чак до 35% сваке године (Sapp 
& Haubenstricker, 1978; Pooley, 1981; Sefton & Fry, 
1981; Robertson, 1981). Из свега овога дошло се 
до закључка да уколико се жели искористити неу-
питни потенцијал спортске активности за општи 
(психо-социјално-физички) раст и развој особе 
мора се усмјерити пажња на два питања која су 
од примарног значаја. Прво питање односи се на 
појаву уласка и задржавања у спорту и гласи „шта 
је то што привлачи младе ка спорту“ тј. „зашто се 
млади баве спортом“, док се друго питање односи 
на појаву престанка бављења спортом, те испитује 
разлоге (мотиве) повлачења из спорта што 
представља и примарни циљ овог истраживања.

 
Повлачење из спорта представља примар-

ни термин тј. појам овог истраживања, а узет је 
са циљем испитивања појаве напуштања спор-
та тј. испитивања разлога које спортисти на-
воде као круцијалне за одлазак из спорта. У 
бројним истраживањима на ову тему кориштени 
су различити термини, као што су  флуктација, 
испадање, сагоријевање, „retirement“, услијед 
чега стручњаци упућују на обазривост приликом 
коришћења датих термина (Gould, 1987; Klint & 
Weiss, 1986). Тако се под термином флуктација у 
спорту подразумјева прелазак спортисте из једног 
колектива у други, или из једног спорта у други. 
Термин испадање (dropout) означава својевољно 
преурањено прекидање спортске каријере тј. 
изненадно и неочекивано напуштање спор-
та у ситуацији када спортиста није искористио 
у потпуности свој потенцијал (Salmela, 1994). 
Сагоријевање (burnout) се користи као појам у 
случају када спортиста услијед великог физич-
ког и психичког оптерећења доживи емоционал-
ну исцрпљеност и стрес што за посљедицу има 
негативан став према бављењу спортом, услијед 
чега долази до напуштања спортске активно-
сти (Smith, 1986). „Retirement“ (пензионисање) 
је такође често кориштен термин, а односи се 
на спортисте који својевољно одлуче да напу-
сте спорт и то из разлога испуњења спортских 
циљева, или из разлога достизања одређене ста-
росне доби (Alfermann, 1995).

Сви наведени термини према својој де-
финицији представљају специфичан начин на-
пуш тања спорта. С обзиром да је тема овог 
истраживања утврђивање свих разлога који ути-
чу на спортисте из Босне и Херцеговине да напу-
сте спортску активност, нити један од наведених 
термина нема адекватну ширину да обухвати ис-
питивану област. С тога је у овоме раду коришћен 
термин повлачење, као један општи термин за 
дефинисање напуштања спорта који обухва-
та све горе наведене специфичне појмове осим 
појма „пензионисање“, с обзиром да је нагласак 
у истраживању био на спортистима млађе доби 
(од 15 до 30 година). Дакле, термин повлачење из 
спорта, као основни термин у овоме раду може 
се дефинисати као појава напуштања активног 
бављења спортом од стране спортисте услијед 
бројних могућих разлога. Који су то разлози  
управо је тема овога рада.

Повлачење из спорта, те разлози који дово-
де до тога, први пут постају тема интересовања 
током седамдесетих година (Orlick, 1974 према 
Weiss & Ferrer-Caja, 2002; Sapp & Haubenstricker, 
1978), a посебан значај добијају током осамдесе-
тих година (Robertson, 1981; Sefton & Fry, 1981; 
Gould, Feltz., Horn & Weiss, M, 1982; Scanlan 
& Lewthwaite, 1984; Scanlan, Ravizza & Stein, 
1989). Прва истраживања имала су за циљ про-
сто идентификовање разлога повлачења из спор-
та. Након тога истраживачи укључују и друге 
варијабле (култура, пол, врста спорта, ниво спорт-
ске активности, итд.) како би испитали евентуал-
не разлике и тиме дошли до нових сазнања. На 
основу ових, али и многих других студија, истра-
живачи су дошли до закључака да, без обзира на 
полне и културолошке разлике и разлике у ни-
воу и врсти спортске активности, спортисти че-
сто истичу сличне разлоге повлачења. Најчешћи 
разлози који се појављују у већини истраживања 
су: интерес за друге активности, недостатак за-
баве и задовољства, недостатак успјеха или 
напредовања, слаба минутажа на такмичењима, 
компетитивни стрес, незадовољство са трене-
ром и програмом, досада, недостатак пријатеља 
(Gould, 1987; Weiss & Petlichkoff, 1989; Weiss & 
Chaumeton, 1992). Поред ових општих разло-
га у неким радовима се појављују и специфич-
ни разлози, као што је недостатак новца, те слаба 
социјална подршка (Coakley & White, 1992).
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Примарни циљ овога рада био је испи-
тивање тј. идентификовање разлога повлачења из 
спорта у Босни и Херцеговини, како би се утврди-
ле евентуалне специфичности спортиста на овим 
просторима  Имајући у виду споменути значај 
спорта за младе, те тренутну ситуацију у којој се 
спорт на овим просторима налази, јасно је због 
чега се приступило истраживању. Ако схватимо 
разлоге повлачења из спорта младих у Босни и 
Херцеговини, онда можемо да стекнемо одређена 
предзнања за бољу организацију спортских ак-
тивности и тиме привучемо већи број младих у 
спорт, а истовремено смањимо број оних који га 
напуштају. 

Вођени смјерницама које су поставили Вајс 
и Петлишкоф (1989) приликом истраживања ове 
појаве поред аспекта „култура“, у раду су узети и 
други социјално-контекстуални аспекти, као што 
су: пол, тип спортске активности (индивидуални 
и колективни спорт) и ниво такмичарског иску-
ства (национални и интернационални ниво). 

У раду je испитанo укупно 160 бивших ак-
тивних спортиста из Босне и Херцеговине како би 
се установиле специфичности код спортиста на 
овим просторима те евентуалне разлике између 
спортиста мушког и женског пола, спортиста из 
колективних и  индивидуалних спортова, те спор-
тиста са националим и интернационалним иску-
ством, по питању разлога повлачења из спорта. С 
обзиром на поменуте смјернице, у дјелу рада који 
се односи на представљање резултата извршена 
је класификација датих резултата према аспекти-
ма који су били од значаја за истраживање. Тако 
су прво представљени резултати за читав узорак, 
а односе се на најважније разлоге повлачења из 
спорта спортиста са подручја БиХ и то је озна-
чено као „културолошки аспект“. Други аспект 
односи се на утврђивање разлика између спор-
тиста мушког и женског пола по питању ових 
разлога повлачења, те је означен  као „аспект – 
пол“. Трећи аспект представља испитивање раз-
лика између спортиста из колективних и спорти-
ста из индивидуалних спортова и означен је као 
„аспект – тип спортске активности“. Посљедњи 
аспект означен је као „аспект - ниво такмичар-
ског искуства“ , а односи се на испитивање разли-
ка у истицању најважнијих разлога повлачења из 
спорта између спортиста националног такмичар-
ског искуства (спортисти су се такмичили само у 
БиХ) и спортиста интернационалног такмичар-

ског искуства (спортисти који су се такмичили и 
у БиХ и у иностранству).

Рад је ретроспективног карактера, као и 
већина истраживања на ову тему. То значи да узо-
рак представљају, како је већ речено, бивши ак-
тивни спортисти тј. спортисти који су задовољили 
критерије за ово истраживање (година тренирања, 
број сати тренинга и такмичења), али који су окон-
чали своју спортску каријеру прије учествовања 
у овоме истраживању, те се њихови одговори 
базирају на сјећању тј. на ретроспективи догађаја.

На основу наведених претходних истра-
живања, која су на ову тему рађена у другим 
државама, претпостављено је да ће и спортисти 
из Босне и Херцеговине изнети сличне разло-
ге повлачења из спорта. Међутим, узевши у об-
зир социјално-економску ситуацију Босне и Хер-
цеговине, претпостављено је такође да би се код 
ових спортиста могле утврдити и одређене спе-
цифичности. Посебно се то односи на поменуто 
економско стање тј. утицај финансија на бављење 
спортом. Лоша економска ситуација у БиХ чија 
је посљедица и лоше финансијско стање спорт-
ских клубова, као и самих грађана, засигурно ути-
че на процесе у спорту, односно на одлуке да ли 
се бавити спортом, или напустити спорт. На осно-
ву тога може се претпоставити да ће спортисти 
из БиХ, као разлоге напуштања спорта, навести 
оне који стоје у директној вези са финансијама, 
тј. новцем.

МЕТОД

Узорак испитаника
У раду је испитано укупно 160 бивших 

спортиста (79 женског пола и 81 мушког пола) из 
бањалучке општине (БиХ). Од тога их је 77 уче-
ствовало у индивидуалним спортовима, а 83 у ко-
лективним спортовима (види табелу 1). Што се 
тиче врсте спортских грана из којих су бирани 
испитаници, узета су 4 најзаступљенија индиви-
дуална спорта (атлетика, тенис, пливање и бори-
лачки спортови) и 4 најзаступљенија колективна 
спорта (фудбал, кошарка, рукомет и одбојка) на 
подручју Босне и Херцеговине. 
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Табела 1.  Узорак испитаника раздвојен према полу и типу спортске активности

Пол индивидуални спортови колективни спортови укупно

жене 37 42 79 (49,4%)

мушкарци 40 41 81 (50,6%)

Укупно 77 (48,1%) 83 (51,9%) 160 (100%)

искључиво на такмичењима у Босни и Херцего-
вини (N= 101) и  „интернационални ниво“ - спор-
тисти који су учествовали и на интернационал-
ним тј. међународним такмичењима (N= 59)

Мјерни инструменти
Упитник који је ко риштен за испитивање 

разлога повлачења из спорта добијен је на осно-
ву  упитника „Questionnaire of Reasons for Atri-
tion” (Gould et al., 1982) и отвореног питања о 
разлозима повлачења из спорта постављеног 
бившим спортистима приликом пилот тестирања. 
Упитник се састоји од 29 питања у коме су  
испитаници рангирали значај различитих разлога 
за њихово повлачење из спорта на четворостепеној 
Ликертовој скали (1=не слажем се, 2= углавном 
се не слажем, 3= углавном се слажем, 4=слажем 
се). Примјер- Престао сам се бавити спортом јер: 
тренер је био некомпетентан; постизао сам лоше 
резултате; било је досадно… Путем факторске 
анализе резултата читавог узорка утврђено је 8 
фактора, односно 8 примарних разлога повлачења 
из спорта: незадовољство са тренером/клубом, 
недостатак напретка/успјеха, интерес за друге 
активности, губитак интересовања/недостатак 
забаве, недостатак социјалне подршке, недостатак 
новца, здравствени проблеми/повреде и стрес/
напор. Ови фактори објашњавају 54,4 % од укупне 
варијансе. Тестирањем поузданости добијене 
факторске структуре утврђена је задовољавајућа 
интерна конзистентност за свих 8 фактора, јер 
се Cronbach α креће од најмањег 0,68  - фактор 
„недостатак новца“,  до највећег, 0,83 – фактор 
„незадовољство са тренером/клубом“ (Табела 2).

Критеријуми које су спортисти морали да 
испуне да би били узети у испитивање односе се 
на старост у моменту испитивања, године прове-
дене у активном бављењу спортом, редовно орга-
низовано тренирање у току седмице, учествовање 
на такмичењима и вријеме  напуштања спорта. 

Критеријуми избора испитаника:
• старост (услов је од 15 до 30 година):  

просјечна старост за читав узорак износи 
М= 23,69 година (Мин= 16 година, Макс= 
30 година, SD=3,48), 

• године активног бављења спортом 
(услов је минимум 2 године): просјечна 
вриједност за читав узорак износи М= 8,48 
година (Мин= 2 године, Макс.= 20 година, 
SD=3,71),

• редовно организовано тренирање (услов 
је минимум 5 сати тренинга седмично): 
просјечна вриједност за читав узорак 
износи М= 11,66 сати седмично (Мин=7 
сати, Макс= 30 сати, SD=5,40) 

• учешће на такмичењу (услов је учешће на 
такмичењима за вријеме активног бављења 
спортом): 70 спортиста учествовало је 
редовно, 63 често, 27 понекад

• година напуштања спорта (услов да 
је спортиста престао активно да се бави 
спортом након 1995. године тј. након 
рата) сви испитаници су задовољили овај 
критеријум

Поред наведених подјела испитаника пре-
ма полу, те према учешћу у индивидуалним, од-
носно колективним спортовима, за потребе рада 
извршена је и подјела према такмичарском ни-
воу, који су испитаници за вријеме бављења спор-
том достигли. Тако је извршена подјела на „на-
ционални ниво“ - спортисти који су учествовали 
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Табела 2.   Број ајтема, аритметичка средина (М), стандардно одступање (SD), распон  корелација између 
појединачних ставки и коригованог укупног скора на скали (rit), Cronbach α  и постотак 
објашњености варијансе за субскале упитника разлози повлачења из спорта

Субскала број 
ајтема M SD Range rit α % von 

Varianz
незадовољство са 
тренером/клубом 6 2,00 0,78 .52 - .66 .83 19,9

недостатак напретка/
успјеха 5 1,46 0,55 .48 - .67 .79 8,2

интерес за друге 
активности 4 2,04 0,83 .42 - .74 .80 6,6

губитак интересовања/
недостатак забаве 4 1,55 0,67 .52 - .67 .76 5,4

недостатак социјалне 
подршке 3 1,15 0,36 .49 - .57 .71 4,7

недостатак новца 3 1,96 0,90 .34 - .63 .68 4,1

здравствени проблеми/
повреде 2 1,62 0,96 .59 .74 3,1

стрес/напор 2 1,54 0,75 .59 .74 2,4

укупно 54,4

Поступак истраживања
С обзиром да узорак у овоме раду 

представљају бивши спортисти, тј. истраживање 
је ретроспективног карактера, тражење односно 
контактирање спортиста вршено је на више начи-
на и то у периоду од средине фебруара до средине 
марта 2007. године. Први начин контактирања био 
је одлазак у спортске клубове (свих 8 спортова) и 
прикупљање информација о бившим спортистима 
од стране тренера и управе клубова. Други начин 
је био одлазак на Факултет физичког васпитања и 
спорта у Бањој Луци и контактирање асистената 
у циљу добијања информација о студентима који 
су се раније бавили активно спортом. Трећи на-
чин је била тзб. „snowball“ метода прикупљања 
узорка испитаника (Salganik & Heckathorn, 2004). 
Испитаници који су контактирани на основу 
информација добијених у спортским клубовима и 
на факултету дали су информације о њиховим ко-
легама, који су такође напустили спорт.

Већина испитаника контактирана је дирек-
тно од стране аутора, приликом чега су након до-
датних информација о истраживању испунили 

упитнике. Само мањи број испитаника је кон-
тактиран индиректно, односно њима су уручени 
упитници преко тренера и пријатеља који су им 
пренели додатне информације о истраживању и 
начину испуњења упитника.

Статистички поступци
Као што је споменуто, у раду је кориште-

на експлоративна факторска анализа главних оса 
у циљу екстракције фактора и ту је дата пред-
ност паралелној анализи (у односу на методу 
задржавања фактора према „eigenvalues“ већој 
од 1.0) помоћу које се одлучило за задржавање 
8 фактора. Након утврђивања броја фактора 
урађена је коса ротација (промакс типа) у циљу 
поједностављења и прочишћења структуре 
рјешења. Добијена факторска структура  пред-
стављена је у Табели 3. Дескриптивна статистика 
је била полазна тачка за анализу резултата за чи-
тав узорак, а састојала се од аритметичких среди-
на и стандардних девијација за све субскале. Раз-
лике у истицању најважнијих разлога повлачења 
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из спорта према варијаблама пол, врста спортске 
активности (индивидуални – колективни спор-
тови) и ниво такмичарског искуства (национал-
ни – интернационални ниво) испитане су помоћу 
Студентовог Т-теста. Двофакторска ANOVA је 
употребљена да се провјере могуће интеракције 
за варијабле пол-колективно/индивидуални, те 
пол-домаћи/међународни, међутим, како се нити 

Табела 3.  Факторска засићења за ајтеме скале разлога повлачења из спорта
фактори

  Престао сам се бавити спортом јер 1 2 3 4 5 6 7 8

24. ...је била лоша атмосфера у клубу. .796        
8.   ... је била лоша организација у клубу. .711        
16. ...није било тимског рада. .657        
2.   ...тренер није био компетентан. .652        
3.   ...није било тимског духа. .642        
22. ...сам имао одређене проблеме са тренером. .588        
10. ...сам постизао лоше резултате.  .805       
5.   ...нисам био довољно успјешан колико сам желио.  .797       
11. ...нисам довољно напредовао.  .735       
14. ...нисам добијао довољно награда.  .532       
7.   ...нисам добијао довољно признања.  .420       
20. …је ми је то узимало пуно времена.   .884      
13. ... нисам имао довољно времена за школу (факултет)   .809      
1.   ... сам имао друге обавезе.   .675      
6.   ...нисам имао времена за пријатеље.   .402      
4.   ...нисам имао више интересовања.    .790     
23. ... ми је било досадно.    .754     
28. ... није више било забавно.    .584     
12. ...није било довољно узбудљиво.    .476     
15. ...су моји родитељи и/или пријатељи то жељели.     .728    
27. ...моји родитељи ми нису више пружали подршку.     .667    
17. ... нисам упознавао нове пријатеље.     .600    
21. ...нисам могао постићи финансијску независност.      .837   
29. ...нисам могао зарадити довољно новца.      .715   
9.  ... је то захтјевало пуно новца.      .403   
18. ...сам имао проблема са здрављем (болест).       .807  
19. …сам се повриједио.       .739  
26. ...је било стресно.        .732
25. ...је било напорно.        .553

Напомена: нису дата засићења мања од 0,30

једна од могућих интеракција није показала ста-
тистички значајном, добијени резултати нису 
приказани. 

Све наведене статистичке обраде подата-
ка су рађене помоћу статистичког пакета SPSS за 
Windows (Statistical Package for the Social Sciences, 
Version 15.0)



187

Разлози повлачењa из спорта бивших активних спортиста из Босне и Херцеговине

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД,  63 (2009) 2

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Културолошки аспект
На скали разлога повлачења спортисти 

из БиХ као први истичу „интерес за друге ак-
тивности“ (M=2,04; SD= 0,83), под којим се 
подразумјева да су спортисти углавном напуш-
тали спорт јер су хтјели своје вријеме да утро-
ше на друге активности (школа, посао, хоби 
итд.) којима су придавали већи значај (Слика 
1). Истраживање код кога се овај разлог такође 
појављује као примарни јесте оно спроведено у 
САД (Sapp & Haubenstricker, 1978; Gould et al., 
1982), гдје је означен као „интерес за друге ак-
тивности“, те истраживање са бившим спорти-
стима из Шпаније (Marquez, Salguero, Molinero, 
Tuero & Alvarez, 2006) који су као главни разлог 
истакли „имао сам других обавеза“. Поред овог 
разлога повлачења, као разлоге од скоро једнаког 
значаја спортисти истичу „незадовољство са тре-
нером/клубом“ (M= 2,00; SD= 0,78), те „проблеми 
са новцем“ (M= 1,96; SD= 0,90).  

Код ова три примарна разлога напуштања 
спорта могу се примјетити ниже просјечне 
вриједности,  што може да наведе на погре-
шан закључак да ово нису искључиви разлози 
повлачења. Потврда да ово јесу примарни раз-
лози лежи у чињеници да спортисти, како у дру-
гим истраживањима, тако и у овоме, приликом 
навођења разлога повлачења по правилу истичу 
више разлога који у спрези утичу на повлачење из 
спорта. То за посљедицу има већи број разлога са 
приближним, али нижим вриједностима.

Незадовољство са начином рада трене-
ра, организацијом у клубу те односима тј. атмос-
фером у тиму представља специфичност ово-
га рада, јер ријетка су истраживања код којих је 
утврђен већи значај овога разлога повлачења. 
Од бројних истраживања овога типа једино је 

у САД утврђен значај овога разлога повлачења 
(Martin,  1997; Bussmanna, 2004). Што се тиче Ев-
ропе то је истраживање које је спровео Marquez 
и сарадници (2006). Објашњење значаја разло-
га „незадовољство са тренером/клубом“ лежи у 
скоријој историји Босне и Херцеговине у којој 
је услијед ратних дешавања дошло до одласка 
постојећег стручног кадра те настанка лошег 
економског стања земље у којој нема довољно 
улагања у спорт и високостручне спортске уста-
нове које би требале да произведу нове стручњаке.

Проблеми са новцем, односно недоста-
так финансијских средстава за озбиљан рад, те 
немогућност да се кроз спорт заради за норма-
лан живот, такође представља разлог од вели-
ког значаја за напуштање спорта у БиХ. Посеб-
но овај разлог представља специфичност овог 
истраживања, јер су ријетка истраживања као 
ово, или истраживање које су спровели Коклеј и 
Вајт (1992) код којих је недостатак новца иден-
тификован као битан фактор за напуштање спор-
та. У већини истраживања овај разлог се чак и не 
појављује. Објашњење значаја овог разлога лежи 
у већ споменутој економској ситуацији и недо-
статку новца у свим друштвеним сферама, а по-
себно у спорту. Високи трошкови бављења врхун-
ским спортом тјерају спортисте да траже посло-
ве од којих могу да живе, или да се даље школују 
како би на основу тога омогућили бољe услове за 
живот, али све то на штету спортске активности 
која тада добија секундарни значај. 

Поред ова три примарна разлога спор-
тисти истичу и разлоге, али са далеко мањим 
значајем, као што су „здравствени проблеми“ 
(M=1,62; SD=0,96), „губитак интересовања/не-
достатак забаве“ (M=1,55; SD=0,67), „стрес/
оптерећење“ (M=1,54; SD=0,75)  те „недоста-
так напретка/успјеха (M= 1,46; SD= 0,55)“. Као 
посљедњи јавља се „недостатак социјалне под-
ршке“ (M=1,15; SD=0,36) који има најмањи значај 
за напуштање спорта.
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Слика 1.   Приказ изражености разлога повлачења из спорта преко просијечних вриједности за узорак у  
цијелини

Тиме се закључује да је у циљу рјешавања 
проблема повлачења из спорта на простору БиХ 
потребно фокусирати се на разлоге повлачења 
утврђене за читав узорак, док узимање у обзир 
аспекта пола односно посебан приступ рјешавању 
овог проблема код спортиста тј. спортисткиња, 
нема посебан значај.

Аспект – тип спортске активности 
(колективни-индивидуални)
Спортисти из колективних спортова као 

најзначајније разлоге повлачења најчешће истичу  
„незадовољство са тренером/клубом“ (М=2,12; 
SD= 0,79), затим „интерес за друге активности“ 
(М=2,03; SD= 0,83), те „проблеми са новцем“ 
(М=1,85; SD= 0,85), дакле разлоге који се као 
најзначајнији јављају и за читав узорак. Спор-
тисти из индивидуалних спортова такође исти-
чу ова три разлога као најзначајнија, али са том 
разликом да је на првом мјесту „проблеми са нов-
цем“ (М=2,08; SD= 0,94) на другом је исто „ин-
терес за друге активности“ (М=2,05; SD=0,83), 
а тек на трећем мјесту је „незадовољство са тре-
нером/клубом“ (М=1,85; SD= 0,75). Остали раз-
лози као што су „здравствени проблеми“,  „гу-
битак интересовања/недостатак забаве“, „стрес/
оптерећење“, те „недостатак напретка/успјеха“  
немају толики значај, као прва три, и њихове 
вриједности су сличне за спортисте из колектив-
них и индивидуалних спортова. Као посљедњи 

Аспект - пол
Три примарна разлога повлачења из спор-

та која се појављују за чи  тав узорак испитаника 
представљају такође најчешће разлоге повлачења, 
како за спортисте, тако и за спортисткиње, 
али са том разликом да спортисти као први ра-
зог повлачења истичу „проблеме са новцем“ 
(М=2,05: SD= 0,86), затим „интерес за друге ак-
тивности“ (М=1,95; SD=0,81), те „незадовољство 
са тренером/клубом (М=1,90; SD=0,77) док је код 
спортисткиња на првом мјесту „интерес за дру-
ге активности“ (М=2,13; SD=0,85), на другом 
„незадовољство са тренером/клубом“ (М=2,09; 
SD=0,77), а тек на трећем „проблеми са новцем“ 
(М=1,87; SD=0,83). „Проблеми са здрављем/по-
вреде“ налази се на четвртом мјесту и код једних 
и код других, док се код спортисткиња такође 
на четвртом мјесту налази разлог „губитак 
интересовања/недостатак забаве“ који код спор-
тиста долази тек на седмо мјесто. Код спортиста 
пето и шесто мјесто заузимају „стрес/оптерећење“ 
и „недостатак напретка/успјеха“ док се ова два 
разлога код спортисткиња налазе на шестом и сед-
мом мјесту. На посљедњем мјесту, и код једних и 
код других, налази се „недостатак социјалне под-
ршке“ са веома ниским вриједностима у односу 
на остале мотиве. 

С обзиром на дате разлике између 
рангирања разлога повлачења код спортиста и 
спортисткиња, урађен је Т-тест којим је утврђено 
да дате разлике нису статистички значајне.
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јавља се „недостатак социјалне подршке“ који 
има најмањи значај и за једне и за друге.

Тестирањем разлика између ове двије гру-
пе спортиста утврђено је да постоји статистич-
ки значајна разлика (ниво значајности 0,05) само 
за субскалу „незадовољство тренером/клубом“ 
(t = 2,254; p= 0,026). Давање већег значаја ово-
ме разлогу напуштања спорта може да се објасни 
већом везаношћу, односно зависношћу спорти-
сте од клуба, за разлику од спортиста из индиви-
дуалних спортова чија каријера тј. организација 
спортске активности углавном зависи од личног 
ангажовања, те ангажовања њихових родитеља, 
дакле од приватне организације. 

Поред наведеног разлога повлачења тре-
ба истаћи и „проблеме са новцем“ за који није 
утврђена статистички значајна разлика, али раз-
лика просјечних вриједности је примјетна. Спор-
тисти из индивидуалних спортова дају већи значај 
овоме разлогу управо због споменутог приватног 
организовања и самим тим личног финансирања 
спортске активности, те слабе ангажованости и 
подршке спортских клубова овим појединцима.

Аспект – ниво такмичарског 
искуства (национални-
интернационални)
Спортисти „националног“ нивоа исти-

чу „незадовољство са тренером/клубом“ као 
најзначајнији разлог повлaчења из спорта (M= 
2,03; SD=0,79), а затим „интерес за друге актив-
ности“ (M=1,95; SD=0,78) те „проблеми са нов-
цем“ (M= 1,79, SD=0,83). Ова три разлога такође 
су најзначајнија и код спортиста „интернационал-
ног“ нивоа, али са том разликом да је на првом 
мјесту „проблеми са новцем“ (M= 2,27; SD=0,92), 
„интерес за друге активности“ (M= 2,19; SD=0,90) 
је на другом, док је „незадовољство са тренером/
клубом“ (M= 1,94; SD= 0,76) тек на трећем мјесту. 
Т-тестом је утврђено да постоји статистички 
значајна разлика (ниво значајности 0,01) само 
за субскалу „проблеми са новцем“ (t = - 3,461; 
p= 0,001). Објашњење за давање већег значаја 
овом разлогу од стране спортиста „интернацио-
налног“ нивоа лежи у разликама у материјалним 
улагањима. Интернационални ниво такмичења 
захтјева далеко већа материјална улагања, како 
за путовања и трошкове такмичења у дру-
гим земљама, тако и за бројније и квалитетније 

тренинге, те стога проблеми тј. недостатак 
финансијских средстава може да има одлучујућу 
улогу за напуштање спорта, посебно у држави 
као што је Босна и Херцеговина, гдје је економска 
ситуација у незавидном положају. 

ЗАКЉУЧАК

Утврђивањем разлога повлачења из спор-
та спортиста из Босне и Херцеговине добијени 
су подаци који служе за поређење са спорти-
стима из других држава те утврђивање њихових 
специфичности. Као први и најзначајнији разлог 
повлачења спортисти су навели „интерес за дру-
ге активности“, као што су школа, посао, хоби, 
што представља један од најзначајних разлога 
повлачења и код спортиста на другим подручјима. 
Оно што се показало као интересантно и специ-
фично за спортисте са овог подручја јесте на-
вођење разлога повлачења „незадовољство тре-
нером/клубом“, те „проблеми са новцем“, као 
најбитније за напуштање спорта. Ови пода-
ци треба да послуже као смјернице одговор-
ним у државним институцијама, али и у приват-
ним спортским организацијама, да усмјере своју 
активност, а прије свега финансије, у правцу 
образовања стручног кадра, те такође да направе 
план финансијске помоћи перспективних спор-
тиста како би се спријечило њихово напуштање 
спорта.  

Овим су потврђене претпоставке постав-
љење на почетку истраживања да лоша економска 
ситуације у БиХ може да буде један од фактора 
који условљава специфичност разлога повлачења 
из спорта код ових спортиста у односу на оне из 
других развијених држава.

Код истицања ова два специфична разло-
га повлачења босанско-херцеговачких спортиста 
треба обратити пажњу и на податак да су спор-
тисти из колективних спортова дали већи значај 
разлогу „незадовољство тренером/клубом“, него 
спортисти из индивидуалних спортова. Из тога 
произилази да услијед веће везаности за клуб 
посебну пажњу у унапређењу квалитета рада и 
стручности треба поклонити особљу које је ак-
тивно у колективним спортовима. С друге стра-
не, „проблеми са новцем“ представља озбиљнију 
препреку за спортисте из индивидуалних спорто-
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ва, јер финансирање ових активности искључиво 
обезбјеђују сами спортисти тј. њихова породица. 
Дакле, приликом израде плана финансијске под-
ршке од стране државних институција посебно 
би требало обратити пажњу на спортисте из ових 
спортских грана. 

Такође је истраживање утврдило и упућује 
на проблематику везану за финансије код спор-
тиста „интернационалног нивоа“ такмичења. 
Ови спортисти, који су достигли виши спорт-
ски ниво тако што се натјечу и на такмичењима 
ван простора БиХ,  истакли су као најчешћи раз-
лог повлачења „проблеми са новцем“, што није 
случај код спортиста „националног нивоа“. По-
менуте знатно веће трошкове спортске активно-
сти на овоме нивоу немогуће је финансирати пу-
тем приватних породичних  фондова, те је једини 
начин већ поменуто ангажовање, како државних 
тако и приватних институција, које адекватним 
финансијским планом морају да спријече појаву 
напуштања спорта од стране врхунских спорти-
ста услијед недостатка новчаних средстава што 
представља скоро непознату појаву у већини 
земаља у којима су рађена истраживања овог 
типа. 

С обзиром да је ово истраживање једно од 
првих овог типа на простору БиХ, циљ је такође 
да се скрене пажња истраживача на ову про-
блематику, те да у скоријој будућности дође до 
истраживања која би поред већег узорка испита-
ника узела у обзир и заступљеност свих регија 
приликом избора тих испитаника, а не само 
бањалучке регије. Такође би било пожељно да 
будући радови узму у обзир статистику уласка 
и изласка из спорта на годишњем нивоу како би 
се добио увид о томе каква је будућност спорта 
у БиХ. У развијеним државама једна од области 
интересовања, која дефинитивно треба да нађе 
своје мјесто и у овој регији,  је емоционално-
економско-социјално стање прије свега врхун-
ских спортиста након престанка бављења спор-
том, те њихово адаптирање на нови живот и 
могућности које друштво нуди у ове сврхе.  
Једна од смјерница за будућа истраживања од-
носи се и на праћење мотива бављења спортом 
активних спортиста, те проспективним начи-
ном утврђивања њихових разлога повлачења из 
спорта, што услијед временских и финансијских 
ограничења није било могуће у овоме раду. То би 
омогућило не само прецизније информације него 
и адекватније реаговање на негативну појаву од-
ласка младих из спорта.
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