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Познато је да је породица најважнији фактор у процесу 
социјализације младих усмерене на припрему за успешно 
интегрисање у друштво. Међу осталим факторима социјализације, 
спорт се издваја као најмоћнији агенс, а његови васпитни 
потенцијали и утицаји су углавном позитивни и усклађени са 
основним вредносним нормама друштва. Савремена породица  је 
одавно уочила васпитне потенцијале спорта и зато га користи као 
моћно средство за промоцију својих васпитних циљева. 
Наше истраживање изведено је на узорку од 413 младих 
селекционисаних спортиста Србије учесника спортског кампа 
«Караташ 2004», са намером да потпуније расветлимо утицај 
родитеља на спортску активност деце. Имајући у виду резултате 
досадашњих истраживања, претпоставили смо да је утицај 
породице на формирање потребе за бављењем спортом, на 
природу и степен ангажовања, оријентацију на постигнуће у спорту, 
кључан. 
Добијени резултати показују да је резиденцијални статус ове 
популације у целини повољан, а највећи број младих спортиста 
Србије живи у градским срединама (85.7% у граду;  13.3% у селу), у 
потпуним породицама (95.0%) са родитељима који имају више и 
високо образовање (54.5% очева и 53.1% мајки). Детаљнија анализа 
открива да је однос родитеља према спорту позитивнији што је 
њихов економски статус повољнији, а образовни ниво виши. Око 
96.6% анкетираних спортиста изјављује да родитељи подржавају 
њихово бављење спортом, да их подстичу и охрабрују и да им 
упоредо са економском пружају снажну психолошку подршку. 
Подаци говоре да међу родитељима са повољним социоекономским 
статусом нема оних који изражавају одбојност или равнодушност 
према спортској активности своје деце. Проценат равнодушних и 
негативно оријентисаних родитеља према спортској активности 
своје деце готово је занемарљив (5.1% мајки и 4.3% очева).  
Кључне речи: ПОРОДИЦА / УЛОГА РОДИТЕЉА / СПОРТСКА 
АКТИВНОСТ / МЛАДИ 

Fizička kultura, Beograd, 59 (2005), 1 – 4, str. 9 – 16, tab. 2, graf. 4, lit. 
7 
It is well-known that family is the most important factor in the process of 
socialization of the young directed to preparation for successful 
integration into society. Among other factors of socialization, sports 
distinguishes to be the most powerful agent, and its educational 
influences are mostly positive and coordinated with basic value norms of 
the society. Long ago, modern family noticed educational potentials of 
sport and therefore uses it as powerful means for promotion of its 
educational aims. 
Our research was performed on a sample of 413 young selected athletes 
of Serbia, participants of the sports camp „Karatas 2004“, with an 
intention to reveal more clearly the influence of parents on sports activity 
of children. Having in mind the results of the researches so far, we 
assumed that the influence of the family on formation of needs to 
become involved in sport, on nature and degree of involvement, 
orientation towards achievements in sport, is vital. 
The obtained results show that residential status of this population is 
favorable on the whole, and the majority of young athletes in Serbia, 
lives in city areas (85.7% in cities;  13.3% in villages), in complete 
families (95.0%) with parents with secondary and high educational 
qualification (54.5% fathers and 53.1% mothers). More detailed analysis 
reveals that the relations of the parents towards sport is more positive as 
their economic status is better, and educational level higher. Around 
96.6% of the interviewed athletes state that parents support their going in 
for sports, that they motivate and encourage them and together with 
economic they give them strong psychological support. The data show 
that among parents with  better socio-economic status there are no 
cases that show hostility and indifference towards sports activities of 
their children. The percentage of indifferent and negatively oriented 
parents toward the sports activities of the children is almost irrelevant 
(5.1% mothers and  4.3% fathers).  
Key words: FAMILY / PARENTS’ ROLE / SPORTS ACTIVITY / YOUNG 
 

1. УВОД 
Бројна истраживања у свету показала су 
постојање везе између породице, као 
најважнијег агенса социјализације, и спорта, 
односно њиховог садејства у процесу 
формирања личности младих. Када говоримо 

о вези породице и спортске активности 
младих, претпоставља се да је она 
комплексна, јер се деца превасходно под 
утицајем породице укључују у спорт, од њене 
подршке зависи степен њиховог спортског 
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ангажовања, њихов однос према вредности-
ма спорта, улози спорта у њиховим животима 
и циљевима које за њега везују. 
На спортско ангажовање детета породица, тј. 
родитељи, могу утицати на различите 
начине. Те утицаје Грегори (1999) је сврстао 
у четири категорије. Први корак је вербално 
и/или невербално охрабривање детета да 
се заинтересује за спорт и у њега укључи. 
Родитељи обично истичу позитивну улогу 
спорта, његове несумњиве доприносе 
здравом психофизичком развоју и чине 
одређене конкретне напоре како би дете 
покренули на активност. Следећи корак је 
укључивање родитеља у саму актив-
ност деце (породичне шетње, упознавање 
деце са одређеним спортовима, заједничка 
игра лоптом, или помоћ у томе). Значајан 
облик утицаја је и способност и ангажовање 
родитеља да деци омогуће приступ 
објектима и опреми потребној за спортску 
активност.  И на крају, али не мање важан 
фактор, јесте манифестовање поверења у 
своју децу и њихове способности  и на тај 
начин  јачање и охрабривање њиховог 
самопоуздања. Треба рећи да образац 
активног живљења родитеља, стил живота у 
коме спорт има важно место, представља 
добар пример и модел за понашање њихове 
деце.  
Међутим, истраживања су показала да се 
позитивни утицаји родитеља, као спортских 
модела, на опредељење деце да се баве 
спортом не остварују аутоматски. Аnderson i 
Wold (1992) налазе да бављење спортом 
родитеља само по себи није довољан 
подстицај њиховој деци да се укључе у спорт. 
Напротив, од улоге спортског модела за децу 
је много важнија родитељска подршка, као и 
подршка и подстицаји осталих чланова уже и 
шире породице. До сличних закључака 
дошли су и други аутори (Brustad, 1996;  
Kimiecik & Horn, 1998; Eccles & Harold, 1996 – 
prema Daniel, 2005). Они потврђују да 
позитиван став родитеља према спорту и 
спортском успеху, те процена да у овој 
области њихово дете може бити успешно, 
има већи утицај на дете и његово 
ангажовање у спорту од самог родитељског 
бављења спортом.  
Не мање важна, од улоге подстицања за 
бављење спортом, јесте улога родитеља у 
процесу тренинга и такмичења, односно 
даљег континуираног и успешног бављења 
спортом. Разматрајући улоге родитеља и 

тренера у спорту деце и младих, Quin i 
Groupel (1989) истичу да родитељима 
припада улога емоционалне, васпитне, и 
финансијске подршке, док тренеру припада 
стручни део припреме детета. Према нашем 
мишљењу, не сме се заборавити да тренеру, 
осим образовне припада и значајна васпитна 
улога, посебно у формирању моралног 
карактера, спортског понашања, као и 
формирања осталих позитивних својстава, 
ставова, вредности и уверења младих људи.   
Истраживање изведено на узорку од 120 
румунских спортиста узраста од 8-10 година 
/4/ показало је да у 82% подстицај за 
бављење спортом долази од породице, као и 
подршка за њихово истрајавање у спорту  
(74%). Њихови подаци говоре да постоје 
спортови за које су родитељи заинтересо-
ванији (тенис и мачевање, нпр.) и у њих они 
финансијски улажу много више него што су 
деца за њих заинтересована. У фудбалу је, 
пак, финансијска подршка родитеља знатно 
испод жеље деце за успехом и 
професионалном каријером у њему. Коначно, 
истраживање показује да је на овом узрасту 
бављења спортом подршка родитеља 
највећа у финансијском и моралном  погледу, 
без обзира што се ради о друштву у коме је 
финансијска моћ породице генерално мала.  
Инспирисани овим и сличним истражива-
њима и чињеницом да се наше друштво 
налази у процесу транзиције и крупних 
промена при чему држава све мање пажње 
обраћа на спорт у целини, а посебно на спорт 
младих, желели смо утврдити улогу и утицаје 
породице у опредељењу деце за спорт и 
пружању материјалне и емоционалне 
подршке њиховом континуираном бављењу 
изабраним спортским активностима. При 
томе смо потпуно свесни чињенице да је 
савремена породица у Србији, као једини 
иоле поуздан ослонац сваког појединца, 
доживела драматичне промене нагоре. Услед 
недавних ратова, беспоштедне приватиза-
ције, губитка сталних прихода и сигурног 
запослења дошло је до материјалног и 
духовног разарања породице и њеног 
драматичног осиромашења. Истовремено, 
ослобађајући се терета својих ранијих 
обавеза од којих је једна била и инвестирање 
у спорт како би био доступан свим 
социјалним категоријама, друштвена 
заједница их је пребацила на породицу. 
Каква је улога савремене породице у спорту 
младих, да ли је она и даље кључна у 
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пружању основних предуслова неопходних 
да се деца заинтересују и укључе у спорт, да 
препознају његове позитивне утицаје и да га 
доживе као активност пресудну за фор-
мирање њиховог самопоштовања, моралног 
карактера, оријентације на постигнуће и 
личну афирмацију? 
Одређеније, нашим истраживањем желели 
смо да утврдимо: 

 Основне карактеристике социо-економ-
ског статуса младих спортиста и њихов 
утицај на укључивање у спорт и 
очекивања од спорта. 

 Какав је утицај образовног и професи-
оналног статуса родитеља на њихов 
однос према спорту своје деце, односно 
на степен финансијске и емоционалне 
подршке њиховој спортској активности. 

 Да ли се разлике у социо-економском и 
образовном статусу породице (родите-
ља) спортиста значајно рефлектују на 
преференцију одређених спортских грана, 
тако да можемо говорити о спортовима 
за богате и елиту, спортовима за 
средње и ниже социјалне слојеве.  

Уопштено говорећи, наш крајњи циљ је да  
кроз потврђивање везе између породице и 
спорта, још једном расветлимо улогу и значај 
породице, пре свега родитеља у процесу 
опредељивања за спорт, као и у процесу 
континуираног бављења истим, а све ради 
стварања повољније друштвене климе у којој 
ће њени позитивни утицаји бити препознати, 
вредновани и охрабривани. 

2. МEТОД 

2.1. Узорак испитаника 

На узорку од 413  младих селекционисаних 
спортиста оба пола, учесника спортског 
кампа Министарства просвете и спорта " 
Караташ 2004" прикупљени су подаци о свим 
релевантним показатељима социо-еко-
номског статуса породица младих спортиста, 
ставу њихових родитеља према спорту, 
подршци коју им пружају, о природи њихове 
спортске активности, мотивима због којих се 
баве спортом и дугорочним циљевима које за 
њега везују. 

Табела 1. Структура узорка испитаника 

Пол Старост Сп. стаж Спорт 
М         Ж Мм         Сдм            Мж         Сдж Мм       Сдм           Мж       Сдж 

1.Индивидуални-
борилачки 66         37 15.69   1.75      15.22   1.62 6.72    3.12      6.54   2.77 

2.Остали 
индивидуални 77         86 15.29   1.72      14.78   1.66 4.36    3.35      4.00   3.17 

3.Колективни 
спортови 106       41 15.01   1.48      15.43   1.36 4.63   2.88       5.62   3.06 

  Укупно 413 М=15.18    Сд=1.62 М=5.06    Сд=3.23 

 
Основни параметри који описују узорак 
испитаних спортиста презентовани су у 
табели 1. Као што се из поменуте табеле 
види, сви спортисти су сврстани у три 
субузорка имајући у виду природу спорта 
којим се баве. Класификација није поштовала 
уобичајене критетријуме (колективни-индиви-
дуални, контактни-неконтактни), већ предс-
тавља наш покушај да спортове поделимо 
према критеријуму "социјалног профила". У 
групу индивидуалних борилачких спортова 
сврстали смо џудо, карате и теквондо. 
Категорију "остали индивидуални" чине врло 
хетерогени индивидуални спортови који су 
нешто "елитнији" (атлетика, стрељаштво, 

мачевање, бадминтон, стони тенис, синхроно 
пливање и триатлон). У субузорак колек-
тивних спортова ушли су: фудбал, рагби, 
рукомет, спортски плес, одбојка, кошарка, 
хокеј на леду и ватерполо. 

2.2. Инструмент и процедура 

Сви спортисти су попунили Упитник ССМС/97 
аутора Бачанац Љ.  и  Радовић М. (1997) који 
садржи 30 питања која се односе на основна 
демографска обележја испитаника (пол, 
старост, место рођења и место сталног 
боравка), затим на породични статус 
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(величина породице, број деце у породици, 
потпуна-непотпуна породица), социјални ста-
тус (школска спрема и занимање родитеља, 
материјална ситуација породице), спортску 
активност појединца (разлози бављења, 
спортски стаж, услови тренирања однос роди-
теља према спортској активности деце и др.).  
Обрада података извршена је методама 
дескриптивне статистике (фреквенце, арит-
метичка средина, стандардна девијација), и 
компаративне статистике.   

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

3.1. Социо-економски статус младих 
спортиста Србије 

Иако је спорт активност подједнако 
приступачна деци оба пола, наши подаци 
показују да је свет спорта још увек 
доминантно свет мушкараца. Наиме, од 

укупног броја испитаних спортиста (Н=413), 
60.3% су мушкарци, а само 39.7% жене. Тако 
је то на почетку бављења спортом, док је тај 
однос на каснијим узрастима вероватно још 
више у корист мушког пола. (табела 1).  

Резиденцијални статус ове попула-
ције је у целини повољан, а највећи број 
младих спортиста Србије живи у градским 
срединама (85.7% у граду; 13.3% у селу). 
Посматрано по категоријама спортова (слика 
1) уочава се извесна разлика која се 
манифестује у највећој заступљености 
градске популације у субузорку "Индивиду-
ални спортови елитног карактера" (X2= 8.75;  
df = 2,  p = 0.01). Овај податак, као подаци о 
резиденцијалном, образовном и професио-
налном статусу њихових породица, потврђује 
нашу хипотезу да се још увек поједини 
спортови везују за одређене социјалне 
категорије становништва. 
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40%
50%
60%
70%
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90%

100%

Selo 18.4% 8.0% 18.4%

Grad 81.6% 92.0% 81.6%

Borilački N=103 Indiv. elitni N=163 Timski    N=147

 
Слика 1  Резиденцијални статус три категорије спортиста (X2= 8.75;  df = 2,  p = 0.01) 

 
Породични статус укупног узорка младих 
спортиста Србије је повољан, пошто 95% 
живи у потпуним породицама (са оба 
родитеља) чија је материјална ситуација 
повољна (81.8% повољна и веома повољна; 
18.1% неповољна и не нарочито повољна). 
Дакле, мање од петине младих спортиста 
долази из породица са неповољном 
материјалном ситуацијом, што значи да је 
економски статус породице уско повезан са 
спортском активношћу младих. Истовремено, 
треба рећи да већина младих спортиста живи 

у четвoрочланим (53.0%) и петочланим 
породицама (22.8 %), док је проценат оних 
који живе у трочланим (9.7%) и шесточланим 
(7.0%) породицама далеко мањи.  
Исти тренд уочавамо код образовног 
профила родитеља, јер је са основном 
школом само 2.0% очева и 2.9% мајки, а 
доминирају родитељи са вишом и високом 
школском спремом (54.5% очева и 53.1% 
мајки). Код 43.5% спортиста отац има средње 
образовање, а код 44.0% средњу школску 
спрему има мајка. Када смо образовни ниво 
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родитеља спортиста довели у везу са три 
«социјалне категорије» спортова (слике 2 и 
3), добили смо да је међу њима разлика 
статистички значајна (Отац: X2 = 12.81; df = 6, 
p = 0.05; Мајка: X2 = 15.01, df = 6, p = 0.02). Са 
слика 2 и 3 видимо да очеви и мајке 

спортиста који се баве борилачким 
спортовима имају углавном средњу школску 
спрему, док у групи «елитнијих индивиду-
алних спортова» доминирају спортисти чији 
родитељи имају више и високо образовање. 
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Osnovna 0.0% 3.1% 2.2%

Srednja 51.5% 35.6% 46.7%

Viša 26.7% 25.5% 26.3%

Visoka 21.8% 36.3% 24.8%

Borilački 
N=101

Indiv. elitni 
N=160

Timski    
N=137

 
Слика 2. Образовни профил очева у три категорије спортова (X2= 12.81; df=6, p=0.05) 
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Osnovna 1.9% 3.1% 3.5%

Srednja 55.3% 38.3% 42.4%

Viša 31.1% 27.8% 30.5%

Visoka 11.7% 30.9% 23.6%

Borilački 
N=103
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N=162
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N=144

 
Слика 3. Образовни профил мајки у три категорије спортова (X2=15.01, df=6, p=0.02). 

 
Подаци који се односе на занимање 
родитеља (табела 2) у складу су са подацима 
датим у графиконима 2 и 3, јер се највећи 
проценат очева и мајки младих спортиста 
Србије бави стручним и уметничким занима-

њима која подразумевају више и високо 
образовање. Пада у очи да занемарљиво 
мали проценат спортиста потиче из породица 
које се баве пољопривредом и истовремено 
живе на селу.  
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Табела 2. Професионални профил (занимања) родитеља 

 Очеви Мајке 

Занимања   Н            %   Н           % 

Пензионери, домаћице, радници 
без занимања   14               3.9%   61            16.3% 

Пољопривредници     5               1.4%     0              0.0% 

Радници 129             36.2%   92            24.5% 

Службеници   17               4.8%   70            18.7% 

Руководеће особље   48             13.5%   11              2.9% 

Стручњаци и уметници 143             40.2% 141            37.6% 

УКУПНО 356           100.0% 375          100.0% 

 

Vole - 
podržavaju, 

96.6%

Ravnodušni, 
2.9%

Ne vole, 0.5%

 
 

Слика 4. Однос родитеља према спортској активности деце 
 

3.2. Однос родитеља према спорту  

Претходно наведени подаци говоре о значају 
и утицају социо - економског статуса поро-
дице на спортску активност младих. 
Истраживање мотивације за бављењем 
спортом /2/ открива да је опредељење за 
спорт у највећем проценту (81.6 %) под 
индиректним утицајем породице (лична 
одлука и директан утицај родитеља).  

 
 
 
Резултати презентовани на слици 4 показују 
да је у том опредељењу за спорт кључан 
позитиван став који оба родитеља имају 
према спорту, а који се манифестује кроз 
емоционалну и психолошку подршку 
спортској активности своје деце. 
Детаљнија анализа открива да је став 
родитеља према спорту позитивнији што је 
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њихов економски статус повољнији. У 
категорији са веома повољним економским 
статусом нема родитеља који су равнодушни, 
или не воле што се њихова деца баве 
спортом, док их је у категоријама са 
неповољним и не нарочито повољним 
економским статусом, 22.3%, који не воле и 
не подржавају спортску активност своје деце. 
Исто тако, однос родитеља према спортској 
активности деце зависи од њиховог 
образовања и занимања. Што је образовни и 
професионални ниво родитеља виши, то је и 
њихов став према спортској активности деце 
позитивнији. Мајке вишег образовног нивоа      
(r = 0.11, p = 0.03), мајке и очеви са 
руководећим, стручним и уметничким 
занимањима    (rm = 0.13, p = 0.009; rо = 0.15, p 
= 0.005) имају позитивнији став према 
укључивању деце у спорт, они их подстичу, 
охрабрују и подржавају континуирано 
бављење спортом. 

4. ЗАКЉУЧАК 

На узорку од 413 младих спортиста оба пола 
узраста од 12-18 година који се спортом баве 
најмање једну годину анализирана је улога 
породице, тј. родитеља у спортској 
активности њихове деце. Улога родитеља је 
процењивана утврђивањем њиховог 
економског, резиденцијалног и образовног 
статуса, као и проценом њиховог односа 
према спорту који се манифестује у пружању 
економске и психолошке подршке спортској 
активности деце. Добијени подаци упућују на 
следеће закључке: 

 Социо-економски положај породица 
младих спортиста Србије у целини је 
повољан. Највећи број младих спортиста 
долази из градских средина (85.7%), 
потпуних (95.0%) четверочланих и 
петочланих породица (75.8%) чија је 
материјална ситуација повољна или 
веома повољна (81.8%).   

 Осим повољног економског статуса, 
родитељи младих спортиста углавном 
имају више и високо образовање, а 
њихова професионална активност пре-
тежно је везана за занимања стручног и 
уметничког карактера.  

 Повољан социо-економски статус поро-
дице и висок ниво образовања родитеља 
представљају кључне детерминанте 
њиховог позитивног односа према спорту 

своје деце. Око 96.6% анкетираних 
спортиста изјављује да родитељи 
подржавају њихово бављење спортом, 
да их подстичу и охрабрују и да им 
упоредо са економском пружају снажну 
психолошку подршку. Подаци говоре да 
међу родитељима са повољним социо 
економским статусом нема оних који 
изражавају одбојност или равнодушност 
према спортској активности своје деце.   

 Истраживање је потвдило да код нас и 
даље постоји појава социјалне 
диференцијације спортова, утврђена 
ранијим истраживањима /1/. Наиме, неки 
индикатори социјалног статуса, пре свега 
образовни и резиденцијални статус 
родитеља, значајно се разликује код 
деце која се опредељују за борилачке 
(џудо и карате) или друге нешто елитније 
индивидуалне спортове (атлетика, 
мачевање, стони тенис, синхроно 
пливање, бадминтон). Због тога можемо 
говорити да су неки спортови и даље 
резервисани за елиту или младе из 
виших социјалних слојева, а други за оне 
чији је социо - економски статус нижи или 
неповољан. 

 Иако у овом истраживању није 
испитивана улога других важних 
социјалних институција, као што је 
школски систем, стручна, организациона 
и законска уређеност спорта младих, 
његова медијска пропраћеност и 
међусобна координираност свих 
институција које су укључене у 
организацију и реализацију спортских 
активности младих, ипак можемо 
констатовати да је улога породице у 
опредељивању младих да се баве 
спортом кључна. Од тога колико су 
родитељи у стању да препознају 
васпитне, здравствене, социјалне и 
психолошке утицаје спортске активности 
на правилан раст и развој младих, од 
квалитета њихове психолошке и 
обавезне економске подршке, у великом 
степену зависи да ли ће њихова деца ући 
у спорт и са каквим очекивањима. 
Наравно, не треба заборавити да на 
бављење спортом младих људи и 
њихову даљу спортску каријеру утичу 
бројни други фактори из ужег или ширег 
окружења, а наша је обавеза да их што 
потпуније идентификујемо и контроли-
шемо степен и начин њиховог утицаја. 
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