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Сажетак
Циљ: Ово истраживање испитује везу између олимпијских година и нивоа физичке активности у слободно време широм канадских 
провинција и територија, као и између мушкараца и жена. Методе: анализа дугорочних регионалних и националних података 
о обрасцима физичке активности потврђује да је просечна стопа активности значајно већа (X2

(1) = 8.52, p < .01) у годинама 
зимских олимпијада у односу на године летњих олимпијада. Резултати: резултати указују на значајне дугорочне временске, 
полне и географске тенденције које успостављају понављани пораст физичке активности код умерено активних Канађана (стопе 
физичке активности у слободно време су биле нешто ниже код Канађанки) широм свих провинција и територија током година у 
којима се одржавају зимске олимпијске игре. Ово указује на то да олимпијске игре, а нарочито зимска олимпијада, могу деловати 
као катализатор за повећање стопе физичке активности Канађана у слободно време - претежно код мушкараца. Сходно томе, 
ово истраживање препоручује да се веће медијске кампање усмере ка женама у покушају да се повећа ниво њихове активности 
у слободно време. Поред тога, већи акценат треба ставити на обезбеђивање фитнес програма за запослене на њиховом радном 
месту - омогућавање једноставности и практичности за повећану физичку активност у слободно време уопште. 
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УВОД 

Промовисање активног начина живота ће 
увек бити значајно здравствено питање у Кана-
ди. Показало се да редовно учешће у физичкој ак-
тивности спречава настанак неколико болести, 

укључујући болести срца, хипертензију, мождани 
удар, дијабетес типа II, остеопорозу, неке врсте 
канцера, депресију, као и смањену функционалну 
способност у каснијим годинама (Bassett, Pucher 
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& Crouter, 2008). У фебруару 2003. године, фе-
дералне, провинцијске и територијалне владе су 
одлучиле да повећају ниво физичке активности 
грађана у слободно време за 10% до 2010. године. 
Према федерално-провинцијско-територијалној 
конференцији министара одговорних за спорт, 
рекреацију и фитнес из 2007. године, преглед 
прве 4 године показао је да владе нису успеле да 
остваре циљ који су поставиле.

У 2007. години, 46.5% канадске женске 
популације је било физички активно током свог 
слободног времена, што представља смањење 
од 1% од 2007, и стопа активности током сло-
бодног времена се код Канађана такође смањила 
(са 53.3% на 51.5% ) током истог временског пе-
риода (Curtis, White, & McPherson, 2000). Сход-
но томе, једно холистичко истраживање које 
испитује трансдисциплинарне феномене (по-
пут oлимпијских игара) који потенцијално могу 
повећати национални ниво физичке активности 
је у великој мери потребно (Bruce, & Katzmarzyk, 
2002; Canadian Fitness and Life Style Research 
Institute, 2008). 

Основни ставови модерних oлимпијских 
игара промовишу синергију здравог духа у здра-
вом телу- “Mens sana in corpore sano”. Ова прави-
ла је први пут поставио барон Пјер де Кубертен, 
кога је француска влада послала да организује 
јединствено спортско удружење у касним 1800-
им. Кубертен је организовао један спортски 
конгрес 1894. године, на којем је предложио 
међународни ниво такмичења по узору на антич-
ке олимпијске игре. Међународни олимпијски 
комитет (МОК) је основан касније те године, а 
Грчка је изабрана за место одржавања првих мо-
дерних Игара 1896. Филозофске основе модерних 
олимпијских игара, према Кубертену биле су „D’ 
abord, la culture physique” или “Прво култура тела” 
(Roach, 2008). Модерни олимпијски покрет се за-
снива на принципима промовисања разумевања 
и пријатељства међу људима, као и уливања ху-
манитарних вредности у друштво у целини. Ку-
бертеново уверење је било да физичка активност 
„изграђује“ много више од мишића. То је уверење 
да је вежбање неопходна компонента развоја це-
локупне личности укључујући морал, здравље и 
карактер. Један од Кубертенових главних циљева 
је укључивао коришћење модерног олимпијског 
покрета као средства за промовисање ових вред-
ности на међународном нивоу.

С обзиром на то да повећање умерено интен-
зивне физичке активности може да контролише 
или смањи телесну тежину, истраживање о томе 
да ли постоји корелација између националног ни-
воа активности у Канади и олимпијских година 
је од великог интереса (McArdle, Katch, & Katch, 
2001). Главни циљ овог истраживања је био да се 
утврди да ли олимпијске игре -наиме филозофија 
и идеје које окружују олимпијски покрет - имају 
позитиван, понављани утицај на ниво активно-
сти у слободно време код Канађана. Аутори овог 
истраживања су поставили хипотезу да се основ-
ни ниво активности у слободно време у Канади 
повећава током олимпијских година. Шта више, 
уколико је ова хипотеза тачна, онда је питање 
како се узбуђење, мотивисаност и ентузијазам за 
повећаном физичком активношћу која окружује 
олимпијске игре може искористити да се одржи 
ниво активности код опште популације?

МЕТОД

Федерална влада редовно спроводи стан-
дардизована истраживања физичке активности 
како би се утврдио ниво активности Канађана. 
Сходно томе, подаци о обрасцима физичке актив-
ности код Канађана у различитим провинцијама 
и територијама током олимпијских година 
сакупљени су из националних и провинцијских 
истраживања нивоа физичке активности, као и 
сумираних података из објављених истраживања 
и извештаја. Обрасце физичке активности 
Канађана до 1998. године анализирали су Брус 
и Кацмарзик (Bruce, & Katzmarzyk 2002). Ово 
тренутно истраживање додатно анализира пода-
тке, до 2007. године, како би се утврдило да ли 
постоји корелација између олимпијских година и 
физичке активности обављане у слободно време 
код Канађана. Поред тога, подаци су категоризо-
вани по полу. Анализа података такође покуша-
ва да утврди да ли постоји разлика међу канад-
ским провинцијама и територијама од запада до 
истока, као и од севера до југа. Одговори испи-
таника сврстани су као “физички активни”, “уме-
рено активни” и “ физички неактивни” на осно-
ву следећих критеријума: “неактивно” је дефини-
сано као трошење мање од 1.5 кцал по килограму 
телесне тежине сваког дана; “активно” је дефини-
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1994-1999 од стране CFLSRI. Обухваћени су 
њихови подаци о територији Нунавут и североза-
падним територијама од 1994-1996, заједно са по-
дацима о праћењу физичке активности од стра-
не CFLSRI из 2000. и 2007. године. Шта више, 
коришћени су подаци регионалног истраживања 
здравља у циљу сакупљања података у оквиру 
провинција и у оквиру територија (нпр. запад у 
односу на исток и север у односу на југ из изво-
ра Завода за статистику Канаде). Ово је олакша-
ло поређење најсевернијих здравствених регио-
на са најјужнијим здравственим регионима, као и 
поређење најзападнијих здравствених региона са 
најисточнијим здравственим регионима у Кана-
ди (Government of Nova Scotia, 2009; Government 
of Saskatchewan, 2009; New Brunswick Travel and 
Tourism Information Guide, 2006; Statistics Canada, 
2009). 

РЕЗУЛТАТИ

На основу анализе података може се 
закључити да олимпијске године значајно ути-
чу на ниво активности у слободно време у Кана-
ди. Просечна активност у слободно време за вре-
ме трајања зимске олимпијаде у западним, цен-
тралним и источним провинцијама је значајно 
већа (X2

(1) = 8.52, p < .01) него током трајања 
летњих олимпијских игара. Поред тога, позитив-
на корелација (r = + .9878) постоји између зим-
ске и летње олимпијаде у западним, централним 
и источним провинцијама где је ниво активно-
сти у слободно време у сталном и значајном пора-
сту (t (7) = 23.66, p < .01) од 1994. до 2004. године. 
Како је назначено у претходним истраживањима, 
постоји значајан утицај од запада ка истоку ши-
ром Канаде што показује значајно виши ниво ак-
тивности у слободно време (f (2,9) = 5.66, p < .05) 
код западних у односу на источне провинције. 
Данканова post hoc анализа варијансе потврдила 
је статистичко значајни образац (f (2,18) = 11.02, p 
< .01) у удаљеним северним територијама Јукона, 
северозападним територијама и Нунавуту. Поред 
тога, значајне разлике (f (9, 60) = 6.31, p < .01) ак-
тивности у слободно време откривене су након 
појединачног анализирања провинција. Штави-
ше, постоји значајан утицај (X2

(2) =16.36, p<.01) 
који се заснива на полу, указујући на то да су 

сано као трошење више од 16.7 кцал по килогра-
му телесне тежине сваког дана; и “умерено актив-
но” је дефинисано као трошење енергије која спа-
да између ове две граничне вредности (Bruce, & 
Katzmarzyk, 2002).

Подаци су груписани према провинцијама 
и територијама, као и у оквиру самих провинција. 
Провинције широм Канаде су затим подељене у 
регионе, наиме Маритимес (источне провинције), 
западне провинције (Британска Колумбија и Ал-
берта) и централне провинције (све остале, изузев 
територија). У испитивању података “у оквиру 
појединачних провинција”, здравствени региони 
(како је дефинисано у владиним истраживањима) 
груписани су од истока преко централног дела 
до запада, као и од севера преко централног дела 
до југа. Острво Принц Едвард није анализира-
но од севера ка југу услед његовог дугог гео-
графског пространства “од истока ка западу”. У 
провинцијама попут Онтарија, који обухвата више 
од 30 здравствених региона, три или четири узор-
ка само најудаљенијих источних или западних 
или северних или јужних региона је коришћено у 
испитивању за ефекат “у оквиру провинције”. По-
даци су анализирани коришћењем АНОВА анали-
зе са пост хоц анализом, Хи квадрат тестова, Пир-
соновог производа момента корелације и Т-теста. 
Анализа података указује на то да је код Канађана 
ниво физичке активности у слободно време већи 
у олимпијској години у којој се одржавају зимске 
олимпијске игре него одговарајући ниво физичке 
активности у слободно време у години у којој се 
одржавају летње олимпијске игре. 

Завод за статистику Канаде обезбеђује 
највалидније и најпоузданије изворе података за 
ову врсту истраживања. Сходно томе, коришћени 
су подаци из истраживања јавног здравља из 
2001, 2002, 2003, 2005. и 2007. године (Community 
Health Survey 2001, 2002, 2003, 2005) и Нацио-
налног истраживања здравља становништва За-
вода за статистику Канаде од 1994-1999 (Statistics 
Canada, 2008a-b). Поред тога, коришћени су 
и подаци канадског Института за фитнес и 
истраживања животних стилова (CFLSRI) који 
сажимају податке Завода за статистику Канаде, 
истраживања јавног здравља из 2001, 2002, 2003. 
и 2005. (Canadian Fitness and Life Style Research 
Institute, 2005a–c, 2006, 2008), заједно са сажетим 
подацима Националног истраживања здравља 
становништва Завода за статистику Канаде од 
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мушкарци били или “активни” или “умерено ак-
тивни”, насупрот жена које су , углавном, биле ре-
лативно “неактивне” од 1994. до 2004. године. 

ДИСКУСИЈА

Основни закључак овог истраживања је да 
се позитивни и значајни пораст у нивоима фи-
зичке активности обављане у слободно време 
понавља широм Канаде током година у којима се 
одржавају зимске олимпијске игре. Утврђивање 
узрока ових понављаних пораста је оправда-
но. Могуће објашњење за уочене резултате је то 
да је Канада северна земља и будући да је так-
ва, Канађани су под јаким утицајем такмичења у 
зимским спортовима. Могло би се претпоставити 
да тропске земље имају сличан понављани пораст 
нивоа физичке активности обављане у слободно 
време током летњих олимпијских игара. 

ЗАКЉУЧАК

Ниво физичке активности у слободно вре-
ме у Канади се стално повећава током про-
теклих 30 година - тенденција која је дослед-
на и у другим земљама (Bruce, & Katzmarzyk, 
2002). Међутим, од 2003. године, ови позитив-
ни национални трендови почели су да опадају 
са највећим смањењем које се јавља у западним 
провинцијама. Разлог за ову силазну тенденцију 
се мора испитати и решити - нарочито откако 
су се федералне, провинцијске и територијалне 
владе Канаде ангажовале заједничким напори-
ма (што је започело 2003. године) да повећају 
ниво физичке активности код Канађана за 10% до 
олимпијских игара 2010. године. Који су могући 
узроци за прекид тридесетогодишњег позитив-
ног тренда физичке активности у слободно вре-
ме? Поред тога, Канађани су доследно показали 
значајно виши ниво активности у слободно време 
него Канађанке. Аутори предлажу да се медијске 
кампање усмере посебно ка женама у Канади у 
покушају да се повећа ниво њихове физичке ак-
тивности у слободно време.
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