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Европска унија и спорт

Садржај овог одељка је преузет из „Беле 
књиге о спорту“ (European Commission, 2007). 
Овај документ описује приступ Европске уније 
спорту. Он укључује различите делове из раз-
них споразума и докумената који се односе на 
спорт. Документ је састављен из пет делова: 
увода, друштвене улоге, економске димензије, 
организације и праћења спорта.
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ПЕРЦЕПЦИЈА СПОРТА МЕЂУ БЕOГРАДСКИМ 
ОДБОЈКАШИМА ЈУНИОРСКОГ УЗРАСТА

Сажетак
Зашто млади учествују у спорту? Каква је перцепција спорта младих спортиста и спортисткиња? Различите организације користе 
спорт као средство да достигну хетерогену гаму циљева: неки мисле да су такмичења веома важна, други имају у виду да је 
користан за здравље, неки наглашавају свеукупну вредност спорта, док друге привлачи економско тржиште. На жалост, спорт 
може понекад показати своју негативну страну: насиље, дискриминацију, сенку национализма. Циљ овог истраживања је да 
проучи перцепцију спорта међу младим спортистима у Београду. Зашто у Србији? Читава бивша Југославија је недавно била 
поприште међуетничких сукоба: ови сукоби су оставили дубок траг у друштву и сећањима људи. Уз то, спорт такође представља 
инструмент успона у друштву, начин да се избегне сиромаштво. У овом контексту спорт може да потразумева различите вредности 
и може да се искористи за различите политике развоја. Истраживање се заснива на квантитативним методама: форма, заснована 
на Ликертовој скали, састоји се од пет батерија ставки које се односе на шест концепата спорта (образовање, социјализацију, 
здравље, забаву, учешће и такмичење), а финални део се односи на спортске идоле. Сви одбојкаши јуниори из Београда – сезона 
2008/09. – попунили су упитник: према њиховом мишљењу, образовање и социјализација су веома важни, здравље, такмичење 
и учешће важни, забава је релативно важна. Здрав стил живота је најважнија корист код бављења спортом. Током тренинга је 
веома важно побољшати вештине и комуникацију. „Играти добро за тим“ је главни квалитет „шампиона“ и такође најважнији 
аспект током игре. Важни циљеви током регуларне сезоне су они који се тичу учешћа у шампионату и постизање добре позиције 
у финалном поретку. Главни идоли у спорту су српске националности и мушког пола.

Кључне речи: ТАКМИЧЕЊЕ / ОБРАЗОВАЊЕ / ЗАБАВА / ЗДРАВЉЕ / СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА / УЧЕСТВОВАЊЕ 

Коресподенција са: Antonio Saccone, via dei Pini 5B 20090 Pieve Emanuele (MI) Italy, 
e-mail: saccone.antonio@gmail.com

УВОД

Живимо у глобализованом друштву, а 
спорт је сложен друштвени феномен. Због тога 
је увод сачињен од приступа спорту две вели-
ке међународне организације Европске уније и 
Уједињених нација. Штавише, увод извешта-
ва о информацијама из претходних елабората и 
истраживања која се односе на схватање спор-
та. Свеобухватни циљ истраживања је да покаже 
како млади спортисти схватају спорт .
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Увод. Спорт је све развијенији друштвени 
и економски феномен који значајно доприноси 
стратешким циљевима солидарности и проспери-
тета Европске уније. Спорт привлачи грађане Ев-
ропе, од којих већина редовно учествује у спорт-
ским активностима. Он развија важне вредности, 
као што су тимски дух, солидарност, толеранција 
и фер плеј, доприноси личном развоју и 
испуњењу. Комисија признаје битну улогу спор-
та у европском друштву, посебно када је потребно 
да се приближи грађанима и да се бави питањима 
која су директно њима важна. Међутим, спорт се 
такође сусреће са новим претњама и изазовима 
која настају у европском друштву, као што су при-
тисак тржишта, експлоатација младих играча, до-
пинг, расизам, насиље, корупција и прање новца.

Душтвена улога спорта. Спорт је област 
људске активности за коју су грађани Европ-
ске уније веома заинтересовани и има огромни 
потенцијал да их окупи, да стигне до свих, без об-
зира на узраст или друштвено порекло. Специ-
фични циљеви – побољшање здравља људи кроз 
физичку активност, удруживање снага у бор-
би против допинга, побољшање улоге спорта у 
образовању и обуци, промовисање волонтерства 
и активног грађанства кроз спорт, коришћење 
потенцијала спорта за друштвену инклузију, 
интеграцију и једнаке могућности, јачање 
превенције и борбу против расизма и насиља, раз-
мену европских вредности са другим деловима 
света и подржавање одрживог развоја.

Економска димензија спорта. Спорт може да 
служи као оруђе за локални и регионални развој, 
урбану регенерацију и рурални развој. Спорт има 
синергију са туризмом и може да стимулише на-
предак инфраструктуре и настанак новог партнер-
ства за финансирање спортских и објеката за од-
мор. Растућа улога економских вредности спорта 
је повезана са правима на интелектуалну својину, 
која се односе на ауторска права, комерцијалне 
комуникације, робне марке, и права на слику и 
медије. У сваком случају, огромна већина спорт-
ских активности одвија се у непрофитабилним 
структурама, а многе од њих зависе од подршке 
друштва да осигурају доступност спортских ак-
тивности за све грађане. Европска комисија жели 
да гарантује једнаке могућности и отворен при-
ступ спортским активностима.

Организација спорта. Европска комисија 
сматра да треба унапредити вредности и традиције 

европског спорта,  али није реалан покушај да се 
дефинише једнообразан модел организације спор-
та у Европи. Штавише, економски и друштвени 
развој, који су заједнички за већину држава чла-
ница, довели су до нових изазова за организацију 
спорта у Европи. Европска комисија признаје 
и разматра „специфичност спорта“ (сопствена 
правила, широку хетерогену гаму организација 
и заинтересованих страна), али је јасан приступ 
Комисије  да се спорт као активност регулише ев-
ропским законом.

Праћење. Комисија ће промовисати струк-
туриран дијалог свих актера који су укључени 
у област спорта. Штавише, Европска комисија 
жели да повећа сарадњу са државама чланицама 
и друштвени дијалог.

Уједињене нације и спорт

„Спорт се све више признаје као важно 
оруђе које помаже Уједињеним нацијама да до-
стигну своје циљеве, посебно Миленијумске 
циљеве развоја. Укључивањем спорта у развојне 
и мировне програме на систематичнији на-
чин, Уједињене нације могу потпуно да искори-
сте ово економично средство да нам помогну да 
створимо боји свет“ (Бан Ки Мун, United Nations 
Development Programme, 2009.). „Спорт треба да 
одигра пресудну улогу у напорима Уједињених 
нација да побољша живот људи широм све-
та. Спорт гради мостове између појединаца и 
заједница, стварајући тиме плодно тло за сетву 
семена развоја и мира“ (Вилфред Лемки, United 
Nations Development Programme, 2009.).

Спорт – од игре и физичке активности до 
организованог и такмичарског спорта – је моћан и 
економичан начин да се подрже развојни и миров-
ни циљеви. Постоји кључна потреба за агенције 
Уједињених нација, владе и све оне који су заин-
тересоване стране да интегришу спорт и физичку 
активност у политике и програме разних сектора,  
укључујући здравство, образовање, економски и 
друштвени развој. Промовишући спорт на стра-
тешки, систематски и кохерентан начин, може се 
реализовати потенцијал спорта као алата за развој 
и мир [...] Спортски програми морају бити засно-
вани на моделу „Спорт за све“, чиме се осигурава 
да је свим групама дата могућност да учествују, 
посебно онима који од тога имају додатне кори-
сти, као што су жене, особе са посебним потре-
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бама и млади. Спортски програми морају бити 
креирани да експлицитно извуку битне вешти-
не и вредности које се могу научити кроз спорт 
(Inter-Agency Task Force on Sport for Development 
and Peace, 2004).

„Спорт и развој“ се односи на коришћење 
спорта као средства развоја и мира. Различите 
агенције и тела УН користе спорт као средство да 
постигну свој циљ: УН су промовисале „спорт и 
развој“ кроз конференције, резолуције, докумен-
те, декларације и званичне публикације. Добро-
бит спорта се препознаје у неколико области ак-
тивности УН:

Здравље. Спорт и игра побољшавају здравље 
и благостање, продужавају животни век и смањују 
могућност добијања неколико болести. Редовна фи-
зичка активност и игра су од суштинског значаја за 
физички, ментални, психолошки и социјални развој 
(United Nations - International Year of Sport and Physi-
cal Education, 2005). Спорт побољшава здравље ста-
новништва, смањује трошкове здравствене зашти-
те (Inter-Agency Task Force on Sport for Development 
and Peace, 2004). Штавише, спорт смањује смртност 
деце - МЦР 4 - побољшава здравље мајки - МЦР 5 
– а и ефикасно је средство за борбу против ХИВ / 
СИДЕ – МЦР 6: спорт може да досегне до група до 
којих је иначе тешко доћи, пружа позитиван модел 
понашања тако што преноси поруке о превенцији, 
а спортске манифестације могу да се користе као 
место за кампање на којима се врши вакцинација 
(United Nations - International Year of Sport and Physi-
cal Education, 2005). 

Образовање. Спорт и физичко васпитање 
уче нас основним вредностима, друштвеним и 
животним вештинама, укључујући самопоуздање, 
тимски рад, комуникацију, инклузију, дисци-
плину, поштовање, фер плеј, преговарање и 
руковођење. Спорт и физичко васпитање имају 
психолошке користи, као што су смањење 
депресије и побољшање концентрације. Шта-
више, спорт доприноси да се постигне универ-
зално основно образовање – МЦР 2: у школа-
ма, физичко васпитање је саставни део квали-
тетног образовања. Уз то, спортске активности 
и физичко васпитање чине школе атрактивнијим 
и повећавају похађање ученика (United Nations - 
International Year of Sport and Physical Education, 
2005).

Социјална инклузија. „Спорт је универзал-
ни језик који спаја људе, без обзира на порекло, 

окружење, религиозна схватања и економски ста-
тус“ (Кофи Анан, United Nations International Year 
of Sport and Physical Education, 2005.). Спорт, као 
универзални језик, може бити моћно средство за 
промовисање мира, толеранције, помирења, ин-
теркултурног дијалога и разумевања (United Na-
tions - International Year of Sport and Physical Edu-
cation, 2005). Предности обезбеђују моћно сред-
ство за борбу против социјалне искључености, 
рехабилитацију деце која се користе као рад-
на снага и интеграцију маргинализованих гру-
па у друштво (UNICEF, 2004.). Осим тога спорт 
је моћно средство за промоцију волонтерства. 
Спорт промовише равноправност полова - МЦР 
3 - и то је моћно средство за интеграцију особа са 
инвалидитетом у друштво, за смањење изолације 
и разбијање предрасуда (United Nations - Interna-
tional Year of Sport and Physical Education, 2005). 
Оружане снаге такође могу да користе спорт за 
промоцију пријатељства и за изградњу мира и 
безбедности (2nd Magglingnen Conference Sport 
and Development, 2005).

Комуникација, заступање, партнерство и 
одрживи развој. Спорт има могућност да досегне 
до различите публике на разне начине, а посебно 
до група до којих је иначе тешко доћи: то је снажан 
канал за преношење порука. Многе организације 
Уједињених Нација сарађују са светом спорта у 
области комуникација: постоје различити начи-
ни да се спорт  примени као средство за слање 
порука, укључујући и рад са спортистима као ам-
басадорима или портпаролима (Inter-Agency Task 
Force on Sport for Development and Peace, 2004). 
Спорт нам даје хероје којима се дивимо и пози-
тивне моделе који инспиришу младе људе: они 
директно утичу на њих (UNICEF, 2004.). Уз то, 
спорт нуди бескрајне могућности за развој инова-
тивног партнерства између развијених и земаља 
у развоју у раду на остваривању Миленијумских 
циљева развоја - МЦР 8 (United Nations - Interna-
tional Year of Sport and Physical Education, 2005). 
Партнерство спортског света, медија и оних који 
су задужени за развој помоћи ће да се боље разу-
ме допринос који спорт може да пружи одрживом 
развоју (1st Magglingen Declaration, 2003).

Проблеми. „Спорт може да доведе до ели-
тизма и изолације, претераног конзумирања ал-
кохола и зависности од дроге. То може да дове-
де до неумерене конкуренције и национализма 
који даље води до подела у друштвима и наро-
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дима. Увек постоји могућност допинга, превара, 
корупције и насиља. Користи од спорта, међутим, 
далеко надмашују ове потенцијално негативне 
последице“ (UNICEF, 2004.).

Претходна анализа

Према документу “Грађанин Европске 
уније и спорт” (Special EUROBAROMETER 213– 
November 2004 - Universe: 25 Member States - Ro-
mania and Bulgaria were not EU member yet), 38% 
европских грађана се бави спортом. 15% у фит-
нес центрима, 16% у клубовима, 11% у спорт-
ским центрима, 6% у школама / на универзите-
ту и 51% на другим местима: „На другим ме-
стима” спортом се баве више у новим држава-
ма чланицама: Малти 69%, Словенији 63% и 
Пољској 62%. Здравље, и физичко и психичко 
(78%) и побољшање физичког учинка (46%) су 
главне предности спорта. Димензија слободног 
времена је такође важна: 43% повезује спорт са 
релаксацијом, 39% да се забаве (други одговори: 
31% да буду са пријатељима - 24% да побољшају 
самопоштовање - 19% да стекну нова познан-
ства - 18% за постизање циљева - 16% да развију 
нове вештине - 15% да изграде карактер и иден-
титет - 15% да подстакну такмичарски дух - 10% 
да помогну људима у неповољном положају да 
се интегришу у друштво - 9% да упознају дру-
ге људе и нове културе). Спорт је такође ефи-
касно средство за борбу против гојазности. Тим-
ски дух (52%) је главна вредност која се развија 
кроз спортске активности. Дисциплина (46%), 
пријатељство (38%), труд (36%), самоконтро-
ла (33%), поштовање других и фер-плеј (32%) 
сматрају се такође веома важним (други одго-
вори: 32% поштовање других - 32% фер-плеј 
- 31% поштовање правила - 23% толеранција - 
18% солидарност - 15% међусобно  разумевање, 
једнакост мушкараца и жена). Међу новим чла-
новима највећи просек се испољава у категорији 
“дисциплина”: Кипар је изузетак и на првом ме-
сту је “тимски дух”. Осим тога, спорт промови-
ше интеграцију имигрантске популације (73%) и 
бори се против дискриминације (64%). Допинг је 
главни негативни аспект спорта (72%): такође, ве-
лики нагласак је на новцу (55%), корупцији (41%), 
насиљу (32%) који се сматрају релевантним (дру-
ги одговори: 29% сексуално злостављање деце - 25 
% експлоатација деце - 22% претерано уношење 
суплемената - 18% дискриминација, претрени-

раност - 14% експлоатација људи из земаља у 
развоју).

Перцепција спорта италијанских ученика 

„Indagine conoscitiva sulla percezione 
dello sport nella scuola dell’obbligo” („Анали-
за перцепције спорта у основној школи”) је 
истраживање које је реализовао проф. Винћенцо 
Бианкалана (2004). Циљ је био да се покаже при-
ступ ученика спорту у италијанском образов-
ном систему, кроз три главне области: спорт-
ска пракса, познавање спорта и спорт у школи. 
Истраживањем је обухваћено 1258 ученика основ-
них школа из четири града покрајине Марке (цен-
трална Италија). Градови су изабрани у складу са 
спортском традицијом: Асколи Пићено има јаку 
традицију у фудбалу, Пезаро у кошарци, Фалко-
нара у одбојци, а Урбино нема посебну спортску 
традицију. Велика већина ученика се бави спор-
том: најпопуларнији спортови су фудбал (међу 
дечацима), одбојка (међу девојчицама) и пливање 
(без значајних разлика међу половима). Вели-
ка већина ученика су укључени у „тимске спор-
тове”. Испитаници сматрају да је спорт важан 
јер је здрава активност (92%). Што се познавања 
спорта тиче, одбојка је најпопуларнија дисципли-
на међу девојчицама. Фудбал је најпопуларнији 
спорт међу дечацима, али постоји значајан про-
ценат и међу девојчицама: иако су вероватно 
укључене у одбојку или гимнастику, оне су ин-
формисане о фудбалу (92% испитаница зна ко-
лико играча има фудбалски тим, 69% зна колико 
играча има кошаркашки тим, 54% зна колико игра-
ча има одбојкашка репрезентација, 36% зна коли-
ко играча има рагби тим, 19% зна колико играча 
има рукометни тим). Што се познавања спортиста 
и спортисткиња тиче, 1234 од 1258 (98%) зна бар 
једног фудбалера, 1162 (92%) зна бар једног бици-
клисту (1153 Пантани или Чиполини), 973 (77%) 
зна бар једног пливача , 745 (59%) зна бар једног 
кошаркаша (77% М. Џордана), 429 (34%) зна бар 
једног одбојкаша, 186 (15%) зна бар једног атле-
тичара. На питање „Да ли желите да постанете 
шампион?”, велика већина ученика је одговорила 
са ДА. Главни разлози су „да будем популаран” и 
„ да будем на телевизији”.

Ка теоријском моделу истраживања

Укрштањем два претходно предложена 
приступа и посматрањем феномена спорта кроз 
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европску статистику и претходна истраживања, 
могуће је креирати аналитички модел спорта кроз 
растављање комплексног макро-концепта спорта 
у шест концепата спорта који се односе на шест 
различитих аспеката.

Такмичење 

„Цитиус! Алитус! Фортиус! „популаран ци-
тат Де Кубертена који је објављен на Олимпијској 
повељи, значио је у оригиналу “Брже! Више! 
Јаче!” Спорт има победнике и губитнике: овај 
концепт узима у обзир резултате, успех, пласман.

Образовање

Неколико публикација – посебно оне које су 
написале Уједињене нације - истичу да је спорт 
одлично средство за унапређење образовања и 
чини школу привлачнијом. Димензија образовања 
се односи на то да научите како да се бавите неким 
спортом, кроз вештине и технике унапређења, да 
стичете знање, развијате тело и мишиће. На крају, 
али не и најмање важна, је неформална димензија 
образовања. Концепт „образовања” се састоји од 
ова четири елемента.

Забава

Димензија слободног времена је у самој 
основи спорта, нарочито код младих: у ствари, 
суштина „права на игру” УНИЦЕФ-а је димензија 
спорта као забаве. Спорт је такође игра, вид за-
баве, слободне активности. Да се забаве, да се 
играју, уживају, проводе: све те ситуације су део 
игре. То су димензије које се сматрају делом овог 
концепта.

Здравље

Радна група „Спорт за развој и мир” 
Уједињених нација наглашава да мејнстрим 
спортске праксе смањује здравствене трошкове 
становништва и повећава квалитет живота људи. 
Спорт се заснива на физичкој активности, здра-
вом начину живота и користи за тело и ум. Овај 
концепт мери колико је важно бити здрав кроз 
спорт.

Социјализација 

Европска комисија и УН - посебно УНИ-
ЦЕФ – јасно признају спорт као моћно средство 
које окупља људе. То је заједнички језик којим 
размењују искуства и осећања, начин да се стекну 

нови пријатељи, да се продубе пријатељства, да 
се сарађује са другима на постизању заједничких 
циљева. Овај концепт мери колико је важно бити 
и део тима и активан члан у групи. Он се односи 
на спорт као средство за побољшање друштвеног 
живота и друштвених вештина, у умрежавању и 
пријатељству.

Учешће / активно грађанство

Неколико институција укључених у Ев-
ропску комисију повезују вредности, као што су 
поштовање, толеранција и фер плеј са спортом. 
Спортисти и спортисткиње развијају грађанске 
вештине кроз поштовање: правила, судија, такми-
чара, оних коју су изгубили и победника. Део овог 
концепта чине и искусна комуникација са тимом, 
поштовање различитог мишљења, успостављање 
позитивних односа са управом (тренер и судије). 
Учешће у спорту је облик активног грађанства, а 
спорт се може сматрати сигурним средством да од 
спортиста постану бољи грађани.

МЕТОД

Ово истраживање проучава димензије 
у којима млади спортисти схватају спорт. За 
овај процес коришћено је шест концепата спор-
та: конкуренција, образовање, здравље, забава, 
социјализација и учествовање. Репрезентатив-
ни узорак је састављен од одбојкаша јуниорске 
категорије из Београда, а подаци су прикупљени 
током сезоне 2008/09. Истраживање је квантита-
тивно, статистика је обрађена СПСС софтвером. 

Учесници 

Одбојкаши јуниори из градског подручја 
Београда су одабрани као циљна група. Одбојка 
се заиста може сматрати једним од главних 
спортова у југословенској и српској традицији. 
Млади представљају будућност, нарочито у 
земљама у развоју које су недавно биле попри-
ште међуетничких сукоба. Сви клубови који су 
се пријавили за шампионат 2008/09 у јуниорској 
категорији у лиги Београда, са седиштем у град-
ском подручју Београда, су били контактирани да 
организују састанак са јуниорском екипом. Са-
станци су одржани или током тренинга или по-
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батерија од пет ставки. Свака батерија односи се 
на одређени тренутак у спорту: игру, регуларну 
сезону, тренинг, „шампиона” и вредности спор-
та (питање је: зашто би пријатељ требало да поч-
не да се бави спортом?). Свака ставка се одно-
си на концепт, сваки концепт има четири ставке. 
Спортисти су могли да бирају три ставке за сва-
ку батерију као „основу”: први избор добија де-
сет бодова, други добија пет, трећи добија један. 
Сходно томе сваки концепт се може мерити оце-
ном: од нуле (уопште није важно) до десет (вео-
ма важно). 

Последњи део упитника садржи део о идо-
лима у спорту: испитаник може да напише до три 
спортска идола, независно од спорта, пола, стату-
са, старости или националности. Циљ овог дела 
је да се истражи најпопуларнији спорт, спортиста 
и спортисткиња. Шема упитника је приказана на 
слици 1.

сле утакмица, како би се дошло до свих играча. 
Јуниорска категорија обухвата играче „млађе од 
17 година” на почетку регуларног дела сезоне: по-
даци су прикупљени током сезоне 2008/09. Пре-
ма овим критеријумима, узорак је састављен од 
18 тимова (13 женских и 5 мушких): 189 игра-
ча – 139 девојака (72,2%) и 50 младића (26,5%) 
– попуњавало је упитник. То је довољно велики 
узорак за академске и научне сврхе, а у исто вре-
ме, се уклапа у временски оквир и буџет пројекта.

Квантитативна метода

Избор метода је компромис између циљева 
истраживања и практичног плана. Квантитатив-
не методе се лако примењују и њихова примена 
дозвољава да се превазиђе недостатак познавања 
српског језика: у ствари,  довољно је једном пре-
вести упитник.

Упитник је направљен са циљем да се из-
мери перцепција спорта: он је састављен од 

Спорт и battery 1 battery 2 battery 3 battery 4 battery 5 TOTAL

Такмичење x x - x x 4

Образовање - x x x x 4

Забава x x x - x 4

Здравље - x x x x 4

Социјализација x x - x x 4

Учествовање x x x x - 4

Молимо Вас да изаберете три најважније ствари за сваку батерију. Молимо вас да напишете 1 за 
најважније, 2 за следеће важно и 3 за најмање важно

концепт шифра 
ајтема

1. Током утакмице колико је важно:

победити Ц б11ц

забављати се Ф б12ф

играти добро за тим С б13с

поштовати правила, тренера и такмичаре П б14п
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2. Размишљајући о сезони, колико је важно:

учествовати у такмичењу П б21п

имати што бољи пласман Ц б22ц

бити део групе С б23с

уживати, добро се провести Ф б24ф

имати физичку активност Х б25х

унапредити своје вештине Е б26е

3. Током тренинга, колико је важно:

имати физичку активност Х б31х

уживати са пријатељима, добро се провести Ф б32ф

унапредити своју технику Е б33е

комуницирати са тренером и групом П б34п

4. Размишљајући о „шампиону, колико је важно за шампиона:

победити на што више такмичења и утакмица Ц б41ц

поштовати правила, судије и такмичере П б42п

играти за тим и помоћи саиграчима С б43с

тренинрати и бити у доброј физичкој форми Х б44х

имати најбољу технику Е б45е

5. Размисли о пријатељу којис е не бави спортом. Шта би му сугерисао у вези са спортом:

стицање нових пријатења С б51с

имати здрав стил живота Х б52х

забављати се Ф б53ф

бити успешан на терену Ц б54ц

научити као се тренира у спорту Е б55е

Молимо напишите три спортска идола, из било ког спорта и времена. Додајте пол и врсту спорта.

ИМЕ ПОЛ СПОРТ

Слика 1. Шема упитника
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Обрада и приказ резултата

Резултати истраживања добијени су стати-
стичком анализом. Коришћен је софтвер СПСС. 
Резултати су приказани у четири блока, кроз ко-
ментаре, табеле и графиконе: концепти, преглед 
(овај одељак се односи на значај концепта спор-
та код одбојкаша јуниора из Београда, а друга об-
рада приказује средства концепта према полу ис-
питаника), батерије (овај одељак садржи обраду 
података у свакој батерији, блок је подељен на пет 
под-блокова, који се односе на: - игру, - регуларну 
сезону, - тренинг, - шампиона, - вредност спорта), 
концепти, лупа (сваки концепт је простудиран у 
складу са различитим ајтемима представљеним 
у различитим батеријама), и идоли у спорту (зав-
ршни део се односи на популарност спортских 
идола, разврстаних по полу и спорту).

РЕЗУЛТАТИ

Концепти 

Српски одбојкаши у категорији јуниора 
из Београда сматрају да је спорт средство за 

образовање (6,49) и социјализацију (6,12). 
Здравље (5,43), конкуренција (5,23) и учествовање 
(4,68) су такође важни. Димензија забаве (2,60) је 
релативно битна.

Такмичење и забава су фактори инте-
ресантнији за испитанике мушког пола 
(такмичење: 6,16 младића / 4,90 девојака - заба-
ва: 3,36 младића / 2,35 девојака). Социјализација 
и образовање су важнији елементи за испитани-
це (социјализација: 6,44 девојака / 5,23 младића - 
образовање: 6,69 девојака / 5,92 младића). Изгле-
да да здравље и учествовање достижу исти ниво 
важности у целој групи (здравље: 5,35 девојака / 
5,65 младића - учествовање: 4,56 девојака / 4,94 
младића).

Према Еуробарометру, главне вредности 
које се промовишу кроз спорт су тимски дух, дис-
циплина и пријатељство: чини се да ова анали-
за потврђује ове вредности. Према Еуробароме-
тру, спорт је ефикасно средство за интеграцију 
популације имиграната: важност социјализације 
потврђује ову изјаву. Више информација је до-
ступно из табеле 1 и графикона 1.

Табела 1   Концепти 

ЦЕО УЗОРАК ЖЕНСКИ ПОЛ МУШКИ ПОЛ

концепт АС СД АС СД АС СД

Образовање 6,49 2,17 6,69 2,16 6,16 2,60

Социализација 6,12 2,23 6,44 2,06 5,92 2,12

Здравље 5,43 2,49 5,35 2,47 5,65 2,53

Такмичење 4,68 2,49 4,90 2,37 5,23 2,45

Учествовање 2,60 2,90 4,56 2,07 4,94 2,50

Забава 2,60 2,10 2,35 1,20 3,36 3,36
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резултат (6,52 младића / 4,98 девојака), за разли-
ку од девојака којима је важније да се добро оди-
гра за тим (7,67 девојака / 5,56 младића). Ова раз-
лика је у складу са претходним одељком: спор-
тисти имају тенденцију да посвете више пажње 
такмичењу, супротно спортисткињама које 
обраћају више пажње на социјализацију. Више 
информација је доступно ако погледате табелу 2 
и графикон 2.

График 1

Батерије 

Игра 

Српски одбојкаши у категорији јуниора из 
Београда сматрају да је „добро одиграти за тим” 
најважније питање у току игре (7,11). Међутим, 
прва батерија показује разлику између полова: 
младићи сматрају важнијим позитиван коначан 

Табела 2   Утакмице

шифра Током утакнице колико јеважно:
цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС СД АС СД

1.1C победити 5,39 3,06 6,52 3,19 4,98 3,41

1.2F забављати се 2,81 2,53 3,53 3,22 2,55 2,33

1.3S играти добро за тим 7,11 3,47 5,56 3,47 7,67 3,31

1.4P поштовати правила, тренера и такмичере 3,94 3,26 4,22 3,37 3,85 3,24

График 2
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сматрају да је веома важно да буду део групе 
(4,94 укупно / 5,05 девојке / 4,68 младићи) и да 
унапређују вештину (5,11 укупно / 5,46 девојке / 
4,03 младићи). Са друге стране, младићи сматрају 
да је веома важно слободно време („да уживају, 
да се добро проведу”: 3,92 укупно / 5,00 младићи 
/ 3,50 девојке), а побољшање вештине је релатив-
но важно. Више информација је доступно ако по-
гледате табелу 3 и графикон 3.

Регуларна сезона

Испитаници сматрају да је добар пласман 
на табели најважнији циљ који треба да се по-
стигне током регуларног дела сезоне (6,11 укуп-
но / 7,46 девојке / 5,65 младићи). На другом ме-
сту је „Учествовање на шампионату” : ти резул-
тати више одговарају испитаницама (5,97 укуп-
но / 5,46 младићи / 6,13 девојке). Девојке такође 

Табела 3   Рагуларна сезона

шифра Размишљајући о сезони, колико је важно:
цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

2.1P учествовати у такмичењу 5,97 3,50 5,46 3,50 6,13 3,50

2.2C имати што бољи пласман 6,11 3,70 7,46 3,48 5,65 3,68

2.3S бити део групе 4,94 3,62 7,46 3,49 5,65 3,68

2.4F уживати, добро се провести 3,92 3,215 5,00 4,24 3,50 2,69

2.5H имати физичку активност 3,19 2,64 3,71 2,69 2,78 2,04

2.6E унапредити своје вештине 5,11 3,87 4,03 3,31 5,47 3,98

График 3

Тренинг 

Српски одбојкаши у категорији јуниора 
из Београда посматрају тренинг као образов-
ни момент: најчешће изабрана ставка је „да се 
побољша техника“ (8.89 укупно / 8,63 младића/ 
8,98 девојака). Током тренинга, такође је важно 
да се побољша комуникација (4,89 Укупно / 4,59 
младића / 4,99 девојака).

Према мишљењу младића, слободно време 
је нешто важније него физичка активност. Девојке 
мисле супротно („да уживају са пријатељима, да 
се добро проведу „: 2,63 укупно - 3,92 младића - 
2,20 девојака / “да се баве физичком активношћу”: 
2,80 укупно / 2,82 девојака / 2,76 младића). Више 
информација је доступно ако погледате табелу 4 
и графикон 4.
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такмичења и игара”: 5,52 укупно / 5,81 младића 
/ 5,41 девојака) су такође веома важни. Младићи 
сматрају да су фер плеј („да поштују правила, 
судију и такмичаре”: 3,54 укупно / 5,05 младића 
/ 2,83 девојака) и физички учинак („да тренирају, 
да имају добре физичке особине”: 3,74 укупно / 
девојке / младићи) важнијим него девојке. Више 
информација је доступно ако погледате табелу 5 
и графикон 5.

Табела 4   Тренинг

шифра Током тренинга, колико је важно:
цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

3.1H имати физичку активност 2,80 2,91 2,76 2,77 2,82 3,00

3.2F уживати са пријатељима, добро се провести 2,63 2,63 3,92 3,23 2,20 2,68

3.3E унапредити своју технику 8,89 2,43 8,63 2,71 8,98 2,33

3.4P комуницирати са тренером и групом 4,89 2,44 4,59 2,79 4,98 2,32

График 4

Шампион 

„Да игра добро за тим и да помогне саигра-
чима” је најважнији квалитет „шампиона” (6,90 
укупно / 5,90 младића / 7,24 девојака). „Шам-
пион” је „језгро” групе, „шампион” поседује 
социјалне вештине. Техничке вештине („да тех-
нички буде најбољи”: 5,41 укупно  / 5,26 младића 
/ 5,47 девојака) и почаст („да победе у много 

Табела 5   Шампион

шифра Размишљајући о „шампиону, колико је 
важно за шампиона:

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

4.1C победити на што више такмичења и 
утакмица 5,52 3,46 5,81 3,64 5,41 3,42

4.2P поштовати правила, судије и такмичере 3,54 3.13 5,05 3,24 2,83 2,83

4.3S играти за тим и помоћи саиграчима 6,90 3,60 5,90 3,82 7,24 3,48

4.4H тренинрати и бити у доброј физичкој форми 3,74 3,08 4,23 3,13 3,58 3,07

4.5E имати најбољу технику 5,41 3,77 5,26 4,07 5,47 3,66
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График  5
Вредност спорта 

Српски одбојкаши у категорији јуниора 
из Београда сугеришу да се баве спортом „да би 
имали здрав начин живота” (7,85 укупно / 7,88 
младића / 7,84 девојака). Мишљење групе је заис-
та поларизовано: здравље је најважнија предност 
спорта. Спорт је такође средство да би стекли нове 
пријатеље, да се побољша друштвени живот: и ово 
мишљење је стварно поларизовано („да би стек-
ли нове пријатеље „: 5,17 укупно / 5,05 младића / 
5,21 девојака). Према мишљењу младића, важније 

је постићи успех на терену него да науче како да 
се баве спортом („да постигну успех на терену”: 
3,77 укупно / 4,38 младића / 3,62 девојака - „да на-
уче како да се баве спортом „: 3,87 укупно / 4,18 
девојака / 3,11 младића). Да се забаве (2,75) је 
важније за младиће (3,17) него за девојке (2,56). 
Чини се да младићи више уживају у такмичењу и 
да забаву сматрају релативно важном, док девојке 
више истичу образовање, придајући мање важно-
сти димензији забаве. Више информација је до-
ступно ако погледате табелу 6 и графикон 6.

Табела 6   Вредности спорта

шифра 
Размисли о пријатељу којис е не бави 
спортом. Шта би му сугерисао у вези са 

спортом:

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

5.1S стицање нових пријатења 5,17 3,34 5,05 2,83 5,21 3,37

5.2H имати здрав стил живота 7,85 3,128 7,88 2,92 7,84 3,21

5.3F забављати се 2,75 2,54 3,17 2,99 2,56 2,30

5.4C бити успешан на терену 3,77 3,50 4,38 4,15 3,62 2,28

5.5E научити као се тренира у спорту 3,87 3,28 3,11 3,08 4,18 3,32

График  6
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представља врхунац образовања за групе оба 
пола. Више информација је доступно ако погле-
дате табелу 8.

посебно ако се узму у обзир само испитани-
ци мушког пола. За девојке, прве три ставке 
(позиција у коначном пласману, признања за шам-
пиона и резултат утакмице) имају сличну важно-
сти (4,98 / 5,65 / 5,41). Младићи (4,38) више од 
девојака (3,62) сугеришу да је већа вероватноћа 
да ће почети да се баве спортом да би уживали у 
такмичењима. Више информација је доступно ако 
погледате табелу 7 и графикон 7.

Концепти под лупом

Такмичење 

Такмичење је веома важно за младиће и ре-
лативно важно за девојке (укупно 5,23 / младићи: 
6,16 / девојке: 4,90). Резултат утакмице (укупно: 
5,39 / младићи: 6,52 / девојке: 4,98) и позиција у 
коначном пласману (укупно: 6,11 / младићи: 7,46 / 
девојке: 7,56) су најважнији елементи такмичења, 

Табела 7   Такмичење

шифра Такмичење –просек целог узорка 5,23
мушки пол-6,16, женски пол-4,90

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

1.1C победа на уткамицама 5,39 3,06 6,52 3,19 4,98 3,41

2.2C добар пласман на крају такмичења 6,11 3,70 7,46 3,48 5,65 3,68

4.1C „шампион“ побеђује на што више 
такмичења и утакмица 5,52 3,46 5,81 3,64 5,41 3,42

5.4C Заштто тренирам? Да будем успешан на 
терену 3,77 3,50 4,38 4,15 3,62 2,28

Образовање

Образовање је веома важно за целу гру-
пу, са малим разликама између полова. Тренинг 

Табела 8   Образовање

шифра Образовање – просек целог узорка 6,49
мушки пол -5,92 , женски пол -6,69

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

2.6E унапредити своје вештине током сезоне 5,11 3,87 4,03 3,31 5,47 3,98

3.3E унапредити своју технику током тренинга 8,89 2,43 8,63 2,71 8,98 2,33

4.5E „Шампион“ има најбољу технику 5,41 3,77 5,26 4,07 5,47 3,66

5.5E Заштто тренирам? Да научим како се 
тренира. 3,87 3,28 3,11 3,08 4,18 3,32

Забава
„Димензија забаве” је мање битна за одбојкаше 
у категорији јуниора из Београда (2,60). Већа 
аритметичка средина концепта се односи на 
слободно време током регуларног дела сезоне 
(3,92). Младићи (3,38) сматрају да је забава 

важнија него испитанице (2,60), разлика је 
релевантна у свим ајтемима батерије. Виши 
просек код  девојака (да се добро проведу у току 
регуларног дела сезоне: 3,5) је скоро једнак нижем 
код младића (забава током тренинга: 3,17). Више 
информација је доступно ако погледате табелу 9.
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то је најважнији квалитет „шампиона” (6,90). 
Основна разлика између полова односи се на 
игру: младићи сматрају да је важније победити 
(6,52), а девојке да се добро одигра за тим (7,67). 
Више информација је доступно ако погледате та-
белу 11.

ка сматра да је здравље важно: ово истраживање 
потврђује тенденције које су забележене у ранијим 
истраживањима на ову тему. Више информација 
је доступно ако погледате табелу 10.

Табела 9   Забава

шифра Забава– просек целог узорка 2,60
мушки пол - 3,38 женски пол - 2,35

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

1.2F забављати се током утакмица 2,81 2,53 3,53 3,22 2,55 2,33

2.4F забављати се, провести добро вереме током 
сезоне 3,92 3,215 5,00 4,24 3,50 2,69

3.2F уживати са пријатељимљ и добро се 
провести на тренингу 2,63 2,63 3,92 3,23 2,20 2,68

5.3F Заштто тренирам? Да се забавим. 2,75 2,54 3,17 2,99 2,56 2,30

Здравље

Здравље је универзално признато као глав-
на предност спортске активности, са веома малим 
разликама међу половима. Цела група испитани-

Табела 10   Здравље

шифра Здравље– просек целог узорка 5,43
мушки пол -5,65 женски пол -5,35

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

2.5H имати физичку активност током сезоне 3,19 2,64 3,71 2,69 2,78 2,04

3.1H имати физичку активност током тренинга 2,80 2,91 2,76 2,77 2,82 3,00

4.4H „Шампион“ тренинра јако и у доброј је 
физичкој форми 3,74 3,08 4,23 3,13 3,58 3,07

5.2H Заштто тренирам? Да имам здрав стил 
живота. 7,85 3,128 7,88 2,92 7,84 3,21

Социјализација

Социјализација је важна, нарочито ако се у 
обзир узму само испитанице (6,12 укупно / 6,44 
девојке / 5,23 младићи). Врхунац социјализације 
је да играте добро за тим (укупно 7,11). Осим тога 

Табела 11   Социјализација

шифра Социјализација– просек целог узорка 6,12
мушки пол -5,23 женски пол -6,44

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

1.3S играти добро за тим током утакмице 7,11 3,47 5,56 3,47 7,67 3,31

2.3S бити члан групе (тима) током сезоне 4,94 3,62 7,46 3,49 5,65 3,68

4.3S играти за тим и помоћи саиграчима 6,90 3,60 5,90 3,82 7,24 3,48

5.1S Заштто тренирам? Да стекнем нове 
пријатеље. 5,17 3,34 5,05 2,83 5,21 3,37
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Ђоковић је други, Ана Ивановић је осма, Роџер 
Федерер је десети (први који није Србин), Јелена 
Јанковић је дванаеста и Рафаел Надал је тринае-
сти (други који није Србин). Добар учинак савре-
мених српских спортиста и пажња медија која из 
тога следи изгледа да играју активну улогу.

Испитаници су заинтересовани за фуд-
бал (скоро 11% од укупног броја идола, Немања 
Видић и Кристијано Роналдо су међу „Топ 20”), 
релативно су заинтересовани за кошарку (само 
5% од идола и нема представника међу „Топ 20”), 
а нису толико заинтересовани за ватерполо и руко-
мет (оба спорта мање од 1%). Релативно негатив-
ни резултати - нарочито у кошарци - у последњих 
неколико година и недостатак јаког и популар-
ног лидера (као Дивца у прошлости или Чавића у 
пливању) вероватно имају неки утицај (успех те-
ниса представља друго лице исте медаље).

Велика већина идола су мушкарци, а об-
рнуто велика већина испитаника је женског пола. 
Испитанице ће вероватно навести идола мушког 
пола. У том смислу је помало изненађујућа рела-
тивно добра позиција врло популарних спортских 
идола женског пола, као што су Ана Ивановић и 
Јелена Јанковић (само осмо и дванаесто место). 
Испитаници су тинејџери: можда „физичка при-
влачност” младића спортских хероја може да игра 
активну улогу у одговорима (Милорад Чавић је 
четврти, пливање је на петом месту).

побољшава комуникација са тренером и са саи-
грачима (4,89). Поштеног шампиона више цене 
испитаници мушког пола (3,54 укупно / 5,05 
младића / 2,83 девојака). Више информација је 
доступно ако погледате табелу 12.

Учествовање 

Значај учествовања је независан од пола 
играча: 4,68 за целу групу, 4,94 за младиће, 4,58 
за девојке. Учествовање у шампионату се сма-
тра главним примером друштвеног учествовања 
(5,97). Тренинг се сматра тренутком када се 

Табела 12   Учествовање

шифра Учествовање– просек целог узорка 4,68
мушки пол -4,94 женски пол -4,58

цео узорак мушки пол женски пол

АС СД АС АС СД АС

1.4P поштовати правила, судије и такмичаре током 
такмичења 3,94 3,26 4,22 3,37 3,85 3,24

2.1P Учествовати на такмичењу 5,97 3,50 5,46 3,50 6,13 3,50

3.4P Комунициратри са тренером и групом током 
такмичења 4,89 2,44 4,59 2,79 4,98 2,32

4.2P „Шампион“ поштује правила, судије и 
такмичаре 3,54 3.13 5,05 3,24 2,83 2,83

Идоли у спорту 

СПОРТИСТИ - ТОП 20: 1. Иван Миљковић 
(14,81%) 2. Новак Ђоковић (6,88%) 3. Никола 
Грбић (6,35%) 4. Милорад Чавић (4,69%) 5. Ива-
на Ђерисило (4,06%) 6. Грбиц Вања (3,53%) 7. 
Ања Спасојевић (3,35%) 8. Ана Ивановић (2,82%) 
9.Маја Огњеновић (2,47%) 10. Роџер Федерер 
(2,29%) 11. Весна Читаковић - Немања Видић 
(2,12%) 12. Јелена Јанковић - Андрија Герић 
(1,94%) 13. Рафаел Надал (1,76%) 14. Јована 
Бракочевић (1,59%) 15. Гиба (1,41%) 16. Го-
ран Вујевић - Јелена Николић - Кристијано Ро-
налдо (1,23%). 17. Остали (101 име: 27,16%) 18. 
неважећих (5.11%).

СПОРТОВИ - ТОП 5: 1. одбојка (52,38%) 
2. тенис (17,81%) 3. фудбал (10,76%) 4. кошарка 
(5,29%) 5. пливање (4,94%) 5. атлетика (1,06%) 6. 
Остали (8 спортова: 2,67%) 7. неважећих (5,11%).

ПОЛ: 1. Младићи (71,73%) 2. Девојке 
(23,23%) 3. неважећих (5,14%).

Већина идола су Срби: међу „Топ 20” само 
4 нису Срби (означени су курзивом). Већина идо-
ла су одбојкаши (52%): постоји јасан и логичан 
утицај спорта којим се баве и избором спортисте 
који је идол. Бољи одбојкаши су на врху листе.

Тенис (17% од укупног броја) потврђује да 
је спортски феномен у успону у Србији: Новак 
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ropean Union and sport” -  Special EUROBA-
ROMETER  213 Bruxelles Преузето 15. марта 
2009 са - http://ec.europa.eu/public_opinion/ar-
chives/ebs_213_report_en.pdf

4.  Eurobarometer (2006), “Health and food” –  
Special EUROBAROMETER 64.3 – Bruxelles 
Преузето 15. марта 2009 са http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs_213_report_en.pdf

Добра позиција здравља као главне пред-
ности спорта такође делује охрабрујуће у пер-
спективи ширења спортских активности у друшт-
ву. Доносиоци одлука и креатори политике треба 
да размотре овај елемент у свакодневном послу и 
при планирању будућих активности, посебно на 
основном нивоу и међу популацијом младих, пре-
ма старости испитаника.

Дебата о перцепцији спорта и потенцијалу 
„спорта и развоја” је веома важна и заслужује 
све већу и већу пажњу. Посебно на Балкану, 
спорт може да игра значајну улогу у неколико 
будућих друштвених изазова. На пример, у ев-
ропским интеграцијама: спорт може да делује 
као мост који окупља будуће генерације европ-
ских грађана, може да буде ефикасно средство 
за побољшање лидерства младих и за развијање 
друштвене свести. Спорт може да пружи нове 
могућности грађанима и да подстиче учешће у 
друштвеном животу. Дебата и сарадња међу раз-
личитим актерима изгледа да су два кључна еле-
мента  за постизање ових циљева. Из тих разло-
га, намера овог истраживања је да буде елемент 
инспирације за даља истраживања на основном 
нивоу. Изнад свега и на основу резултата, циљ 
овог истраживања је да инспирише будуће кон-
кретне пројекте и активности на основном нивоу, 
како би се у потпуности искористио спорт са свим 
својим потенцијалима као средство развоја.

Резултати анализе показују да спорт може 
да се користи као средство развоја: невлади-
не организације, владине организације, академ-
ске институције и приватни сектор треба да буду 
свесни добрих предиспозиција младих како је ово 
истраживање доказало.

ЗАКЉУЧЦИ

Здрав начина живота је најважнија пред-
ност бављења спортом. У току тренинга је веома 
важно да се побољшају вештине и комуникација 
са тренером и са групом. Тренинг је врхунац 
образовања. „Одиграти добро за тим” је главни 
квалитет „шампиона”, то је важније од почасти. 
Одиграти добро за тим је најважнији аспект чак 
и за време утакмице. Важни циљеви током ре-
гуларног дела сезоне су они када се учествује у 
шампионату и заузимање доброг места у конач-
ном пласману. Девојке сматрају образовање и 
социјализацију важнијим у односу на мушкарце. 
Групе оба пола на исти начин вреднују здравље 
и учествовање. Такмичење и забава су важнији 
младићима него девојкама. Главни спортски идо-
ли су српски одбојкаши. Тенис и пливач Чавић су 
такође веома популарни.

Иако живимо у сложеном и глобализованом 
друштву и упркос чињеници да је спорт обухва-
та неколико проблематичних аспеката, резултати 
анализе показују добру свест о друштвеној вред-
ности спорта међу одбојкашима јуниорима из Бе-
ограда. Добри резултати концепата као што су 
образовање, социјализација и здравље ово јасно 
доказују.

Узорак испитаника чине млади спорти-
сти из Београда, главног града Србије: цела бив-
ша Југославија је недавно била поприште међу-
етничких сукоба. Добра наклоност испитаника 
ка образовању и социјализацији је охрабрујућа  
за коришћење спорта као средства за социјалну 
инклузију и интеркултни дијалог у региону Бал-
кана.
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