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ПРИКАЗ КЊИГЕ УДК:796:159.9(049.3)

Јелица Петровић и Јована Трбојевић 
ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА

Књига Психологија спорта, ауторки Јелице 
Петровић и Јоване Трбојевић, представља преко 
потребно штиво у овој релативно младој научној 
дисциплини. Књигу је издао Филозофски факул-
тет у Новом Саду, 2020. године, а састоји се од 
263 стране, у оквиру којих је дефинисано 6 глав-
них поглавља: Увод у психологију спорта; Развој 
и спорт; Теорије мотивације у спорту; Специфи-
чне психолошке детерминанте спортског успеха; 
Групни процеси у спорту; Психолошка припрема 
у спорту. У оквиру сваког поглавља налазе се пот-
поглавља која прилазе надређеној теми на струк-
турирани начин, детаљно и целовито. 

Као што у самом предговору ауторке истичу, 
циљ ове књиге је да се систематизују актуелна 
знања из области психологије спорта, при чему 
су ауторке допуниле постојећа теоријска и ем-
пиријска сазнања својим научним и стручним 
искуствима у овој области. Основни циљ, аутор-
ке су неминовно испуниле, при чему се прожима 
њихово схватање спорта као интердисциплинар-
не и мултидимензионалне области, што ауторке 
поткрепљују управо илустративним примерима 
из личне праксе. Можда као највећа предност ове 
књиге јесте њена не само научна вредност, већ и 
апликативна вредност, чиме је она више него по-
годна за истраживаче психологије спорта, али и 
спортске стручњаке.

Прво поглавље, Увод у психологију спорта 
полази од предочавања подручја деловања са-
времене психологије спорта и улоге психолога у 
спорту, јасно правећи разлику између научне и 
практичне делатности у овој области. Ауторке 
на крају овог поглавља воде читаоца кроз ис-
торијски развој психологије спорта, као науч-
не дисциплине. Овај кратак увод у психологију 
спорта и делатности којима се она бави, позива 
читаоца у даље ишчитавање књиге, како би се 
детаљније упознао са свим аспектима психоло-
гије спорта.

Поглавље Развој и спорт састоји се од шест 
потпоглавља: Моторно учење и развој мото-
ричких вештина; Први кораци у спорту; Спорт 
у адолесценцији; Каријерне транзиције у спор-
ту и Завршетак спортске каријере. Евидентна је 
намера ауторки да обухвате читав развојни пут 
спортисте, од учења моторичких вештина до за-
вршетка спортске каријере. Ово поглавље по-
чиње дефинисањем законитости које се односе 
на моторни развој и врсте моторичких вештина, 
те моделом развоја моторичких вештина. Пра-
тећи континуитет развоја моторичких вештина, 
ауторке представљају теорије моторног учења и 
са додатном пажњом објашњавају актуелне фаз-
не моделе моторичког учења. Ауторке посебно 
истичу део који се односи на чиниоце успешног 
моторичког учења и подучавања у оквиру којег 
говоре о начину инструкције у циљу што бољег 
ефекта у процесу учења моторичких вештина, те 
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се детаљно описују: начин преношења инфор-
мација, специфичности процеса вежбања, и на-
чин на који се даје повратна информација. Јасно 
се приказују методе које могу имати практичну 
примену у раду са спортистима приликом про-
цеса учења моторичких вештина. Наводећи раз-
лику између четири врсте спорта, ауторке се у 
оквиру поднаслова Први кораци у спорту осврћу 
на развојни спорт и дају преглед три најчешће 
коришћена модела спортског учешћа у оквиру 
психологије спорта: Развојни модел учествовања 
у спорту; Дугорочни модел развоја спортисте и 
Физички модел развоја младих. Оно по чему се 
истиче ово потпоглавље јесте део који се односи 
на процес идентификације и селекције младих 
спортиста. Кроз практичне примере и критички 
осврт, ауторке дају смернице које могу примени-
ти не само психолози у спорту, већ и спортски 
стручњаци који су директно повезани са овим 
значајним процесом за развој спортиста и самог 
спорта. Препознајући све веће интересовање, 
али и значај омладинског спорта, ауторке су из-
двојиле потпоглавље које се бави управо спор-
том у адолесценцији – развојним задацима мла-
дих спортиста, као и ефектима бављења спортом 
на развој адолесцента. Као једно од савремених 
питања спорта у адолесценцији, ауторке наводе 
процес одустајања од спорта који има највиши 
проценат управо током адолесценције. Давањем 
прегледа разлога за одустајање од спорта, тј. фак-
тора који делују на процес одустајања од спорта и 
модела који су покушали да дефинишу и објасне 
овај феномен, ауторке овај део поглавља заврша-
вају примером из сопствене праксе и наводе ка-
рактеристике спортиста који су под ризиком да 
одустану од спорта у адолесценцији. Будући да 
је спорт у адолесценцији један од транзиторних 
корака у спорту, ауторке настављају наредно пот-
поглавље објашњавајући разлику између норма-
тивних и специфичних фаза спортског развоја и 
детаљно представљају моделе каријерних транзи-
ција у спорту. Једна од значајних тема које су рет-
ко где могу наћи у литератури о развоју у спорту 
јесте тема завршетка спортске каријере. Ауторке 
овај недостатак у литератури надокнађују кроз 
прилагођавање модела адаптације на транзиције 
у контексту спорта и пензионисања у спорту и 
приказују Модел прекида спортске каријере. 

Поглавље Теорије мотивације у спорту обухва-
та разматрање познатих психолошких теорија мо-
тивације при чему их ауторке објашњавају у кон-
тексту спорта, уз примере из праксе. Тако, унутар 

овог обухватног поглавља могу се пронаћи: Мо-
тивација за постигнућем, Модел атрибуције по-
стигнућа, Теорија мотивације за компетентношћу, 
Теорија самоефикасности, Теорија циљева и Тео-
рија самоодређења. Кроз овај широк опсег психо-
лошких теорија мотивације, ауторке објашњавају 
мотивационе процесе спортиста и повезују их 
са учинком и понашањем у спорту, те се додатно 
осврћу на однос самопоуздања, самоефикасности 
и учинка у спорту. Кроз илустративне примере и 
прегледне табеле, ауторке приближавају строго 
психолошке конструкте самом спорту.

Питање психолошких детерминанти које 
доприносе спортском успеху годинама уна-
зад добија на значају и заинтересованости како 
истраживача у спорту, тако и практичара. Као ре-
левантне индивидуалне детерминанте спортског 
успеха, ауторке су у оквиру поглавља Специфич-
не психолошке детерминанте спортског успеха 
изабрале: Менталну снагу, Пажњу и Анксиозност. 
Оно што посебно краси ово поглавље јесте висо-
ко апликативна димензија – ауторке кроз све три 
детерминанте јасно приказују примере из праксе 
и интервенције за унапређење наведених детер-
минанти у циљу постизања спортског успеха. Ус-
пешно дефинишу компоненте менталне снаге, а 
затим се осврћу на процес пажње и његову уло-
гу у спортском успеху. Поглавље је конципирано 
као спој емпиријског и практичног, те се тако на 
почетку наводе теорије пажње, карактеристике 
и узроци ометања пажње у спорту, а затим ин-
тервенције које могу допринети јачању пажње 
спортиста (као што су тренинг пажње и технике 
концентрације). На сличан начин је представље-
на анксиозност, кроз бројне моделе који се баве 
односом између побуђености и спортског учинка. 
Посебан сегмент овог потпоглавља јесте предста-
вљање феномена „гушења“ (енг. choking) у спорту 
који је добро познат практичарима, али који је 
ретко описиван у литератури. Ауторке на овај на-
чин пружају увид у процес иза „гушења”, односно 
„пуцања” под притиском и нуде технике које могу 
помоћи у његовом превладавању.

После поглавља о индивидуалним детерми-
нантама, следи поглавље Групни процеси у спорту 
у оквиру којег се налазе потпоглавља: Група или 
тим?; Развој групне кохезије; Лидерство у спор-
ту и Конфликти у спорту. Као што и сами називи 
потпоглавља указују, ово поглавље пружа увид у 
групну динамику спорта. Од великог значаја је 
приказ развоја тима, као и које су то карактерис-
тике тима које могу унапредити ефикасност једне 
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спортске групе. Поред навођења и објашњавања 
фактора који делују на развој групне кохезије, 
посебан сегмент овог поглавља чини појашњење 
лидерства у спорту, кроз представљање разли-
читих модела лидерства (попут Когнитивно-ме-
дијационог модела лидерског понашања тренера; 
Модела ефикасног тренирања; Мултидимензио-
налног и Трансформационалног модела лидер-
ства). На крају овог поглавља, ауторке се осврћу 
на тему која се ретко кад нашла у литератури о 
психологији спорта, а то су Конфликти у спор-
ту. У оквиру ове теме, ауторке разматрају врсте 
конфликата у спорту, његове детерминанте и 
исходе, а посебно истичу стратегије решавања 
конфликата.

Последње поглавље књиге, с намером ос-
тављено да дође на крају, као круна академског 
и практичног бављења психологијом спорта ау-
торки, јесте поглавље Психолошка припрема у 
спорту. Психолошка припрема у спорту до сада 
је обрађивана из угла различитих дисциплина, 
али овакав свеобухватни приказ се ретко где у 

домаћој литератури може наћи. Ауторке, пре 
свега, праве јасну дистинкцију између разли-
читих облика психолошке припреме спортиста. 
Најапликативнији део књиге свакако јесу управо 
последњи делови који се односе на методе и тех-
нике, где ауторке представљају две групе техника 
- когнитивне и соматске које обухватају: Технику 
Имагинације, Постављања циљева, Говор упућен 
себи, Когнитивну промену, те Релаксацију и оп-
тимизацију психофизичког узбуђења. Кроз при-
мере из праксе, ауторке обогаћују преко потреб-
ни сегмент рада са спортистима, уз јасно научно 
и искуствено утемељење. 

Кроз богато наведену литературу, као и сам 
текст и приказ психолошких и спортских појмо-
ва, огледа се богато знање и искуство ауторки у 
овој области.

Књига Психологија спорта пружа јединствену 
целину научних и практичних аспеката савреме-
них тема психологије спорта и као таква може 
имати широку примену, како међу научном зајед-
ницом, тако и спортском и општом.
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BOOK REVIEW UDC:796:159.9(049.3)

Jelica Petrović and Jovana Trbojević 
SPORT PSYCHOLOGY

The book Sport Psychology by Jelica Petrović and 
Jovana Trbojević is a much-needed manuscript in this 
relatively young scientific discipline. The book was 
published by the Faculty of Philosophy in Novi Sad in 
2020 and consists of 263 pages within which six main 
chapters are defined: Introduction to the sport psy-
chology; Development and Sport; Motivation Theo-
ries in Sport; Specific psychological determinants of 
sports success; Group processes in sport; Psychologi-
cal preparation in sport. Some subchapters approach 
the parent topic in a structured, detailed, and com-
prehensive way within each chapter.

As the authors point out in the preface, this book 
aims to systematize current knowledge in sport psy-
chology, supplementing the existing theoretical and 
empirical knowledge with authors’ scientific and pro-
fessional experiences in this field. The main goal was 
inevitably achieved, which permeates authors’ under-
standing of sports as an interdisciplinary and multidi-
mensional area, which they support with illustrative 
examples from personal practice. Perhaps the most 
significant advantage of this book is its scientific val-
ue and application value, making it more than suit-
able for researchers of sports psychology and sports 
experts.

The first chapter, Introduction to the sport psychol-
ogy, starts by presenting the field of modern sports 
psychology and the role of psychologists in sports, 
clearly distinguishing scientific and practical activi-
ties in this field. At the end of this chapter, the authors 
guide the reader through the historical development 
of sport psychology as a scientific discipline. This 
brief introduction to sport psychology and itswork 
areas invites the reader to read the book further to get 
acquainted in more detail with all aspects of sports 
psychology.

The chapter Development and sport consists of 
six subchapters: Motor learning and development of 
motor skills; First steps in sports; Sports in adoles-
cence; Career Transitions in Sports and the End of a 

Sports Career. It is evident that the authors intend to 
cover the entire development path of an athlete, from 
learning motor skills to the end of a sports career. 
This chapter begins with defining the laws related to 
motor development and types of motor skills and the 
model of motor skills development. Following the 
continuity of motor skills development, the authors 
present motor learning theories and, with additional 
attention, explain the current phase models of motor 
learning. The authors especially emphasize the part 
related to the acts of successful motor learning and 
teaching.Тhey talks about the method of instruction 
and how they can advancethe process of learning mo-
tor skills and describe the way information is trans-
mitted, the specifics of the exercise process,giving 
feedback. Methods that can have practical applica-
tion in working with athletes during learning motor 
skills are clearly presented. Stating the difference be-
tween the four types of sports, the authors under the 
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subchapterFirst Steps in Sports look at developmental 
sports and overview the three most commonly used 
models.Those models arethe Developmental model 
of participation in sports; Long-term athlete devel-
opment, and The Youth Physical Development Mod-
el. What makes this subchapter stand out is the part 
that refers to identifying and selecting young ath-
letes. Through practical examples and critical review, 
the authors provide guidelines that can be applied 
not only by psychologists in sports but also by sports 
experts directly related to this crucial process for de-
veloping athletes and sports themselves. Recognizing 
the growing interest and the importance of youth 
sports, the authors singled out a subchapter that 
deals with sports in adolescence - the developmental 
tasks of young athletes and the effects of sports on 
the development of adolescents. As one of the con-
temporary issues of sports in youth, the authors state 
the process of droppingout of sports, which has the 
highest percentage during adolescence. By giving an 
overview of the reasons for dropping out of sports, 
i.e., factors influencing the process of dropping out 
of sports and models that have tried to define and 
explain this phenomenon, the authors conclude this 
part of the chapter with an example from their prac-
tice and list the characteristics of athletes who are at 
risk of dropping out of sports in adolescence. Since 
sport in youth is one of the transitional steps in the 
sport, the authors continue the next subchapter ex-
plaining the difference between normative and spe-
cific phases of sports development and present the 
models of career transitions in sport.

One of the essential topics that can rarely be found 
in the literature on sports development is ending a 
sports career. The authors compensate for this short-
coming in the literature by adopting the model of 
adaptation to transitions in sports and retirement in 
sports and presenting the Model of interruption of a 
sports career.

The chapter Motivation Theories in Sports includes 
a review of known psychological theories of motiva-
tion, where the authors explain them in the context of 
sports with examples from practice. Thus, within this 
comprehensive chapter, one can find Achievement 
Motivation Theory, Attribution Theory, Competence 
Motivation Theory, Self-Efficacy Theory, Achieve-
ment Goal Theory, and Self-Determination Theory. 
Through this wide range of psychological theories 
of motivation, the authors explain the motivational 
processes of athletes and connect them with perfor-
mance and behavior in sports. They additionally look 
at the relationship between self-confidence, self-effi-

cacy, and performance in sports. Through illustrative 
examples and tables, the authors bring closer strictly 
psychological constructs to the sport itself.

The question of psychological determinants that 
contribute to sports success has gained importance 
and interest over the years, both with researchers in 
sports and practitioners. As relevant individual de-
terminants of sports success, the authors have cho-
sen: Mental strength, Attention, and Anxiety with-
in the chapter Specific psychological determinants of 
sports success. What especially adorns this chapter 
is the highly applicative dimension - the authors, 
through all three determinants, show examples from 
practice and interventions to improve these deter-
minants to achieve success in sports. They success-
fully define the components of mental strength and 
then look at the attention process and its role in ath-
letic success. The chapter is conceived as a combina-
tion of empirical and practical. It thus initially states 
theories of attention, characteristics and causes of 
distractions in sports, and then interventions that 
can contribute to strengthening the attention of ath-
letes (such as attention training and concentration 
techniques). Anxiety is presented similarly through 
several models dealing with the relationship be-
tween arousal and athletic performance. A particu-
lar segment of this subchapter explains the phenom-
enon of “choking” in sports, which is well known to 
practitioners but is rarely described in the literature. 
Authors provide an insight into the process behind “ 
choking “ under pressure and offer techniques that 
can help overcome it.

After the chapter on individual determinants, 
there is a chapter on Group processes in sport, includ-
ing subchapters: Group or team?; Development of 
group cohesion; Leadership in Sports and Conflicts 
in Sports. As the names of the subchapters themselves 
indicate, this chapter provides an insight into the 
group dynamics of the sport. Of great importance is 
the presentation of team development and the char-
acteristics of the team that can improve the efficiency 
of a sports group. In addition to listing and explain-
ing the factors that affect group cohesion, a particular 
segment of this chapter is the explanation of leader-
ship in sports, through the presentation of different 
leadership models (such as The Mediational Model of 
Leadership; Multidimensional Model of Leadership 
Styles;The Coaching Efficacy Model;Transformation-
al leadership in sport). At the end of this chapter, the 
authors refer to a rarely found topic in the literature 
on sportspsychology, and that is Conflicts in Sports. 
Within this topic, the authors discuss the types of 
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conflicts in sports, their determinants, and outcomes, 
emphasizing the strategies for resolving disputes.

The last chapter of the book, to come at the end as 
the crown of the author’s academic and practical work in 
sport psychology, is the chapter Psychological preparation 
in sports. Psychological practice in sports has been dis-
cussed within various disciplines so far, but such a com-
prehensive presentation can rarely be found anywhere 
in the domestic literature. Above all, the authors make a 
clear distinction between different forms of psycholog-
ical preparation of athletes. The most applicable part of 
the book isundoubtedly the last parts that refer to meth-
ods and techniques. The authors present two groups of 
techniques - cognitive and somatic, which include: Imag-

ination, Goal setting, Self-talk, Cognitive change, and 
Relaxation and optimization of psychophysical arous-
al. Through practical examples, the authors enrich the 
much-needed segment of working with athletes with a 
clear scientific and experiential foundation.

Through the richly cited literature and the text it-
self and the presentation of psychological and sports 
concepts, the rich knowledge and experience of the 
authors in this field are reflected.

The book Sport Psychology provides a unique set 
of scientific and practical aspects of contemporary 
topics in sport psychology. It can have a wide appli-
cation, both among the scientific community and in 
sports and general.


