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ФИЗИЧКА КУЛТУРА И ЕТИКА -  

 ТЕОРИЈСКО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Резиме 

 

Између етике (као филозофске дисциплине) и физичке културе (као стручне и 

научне дисциплине) у непосредној друштвеној стварности постоје одређене 

интеракције. Те интеракције нису проучене ни у пракси, као ни у теоријској, 

филозофској, психолошкој, социолошкој и истраживачкој делатности. То је основни 

разлог за истраживање овог феномена, за чију реализацију је требало изградити 

квалитативну теоријску основу, а затим приступити квантитативном истраживању на 

студентима који се припремају за позив педагога физичке културе. 

У теоријском оквиру рада дато је теоријско одређење физичке културе и етике, а 

представљене су и етичке теорије Аристотела, Канта и Мила. Објашњавати физичку 

културу са етичког становишта, значи говорити о вредносним аспектима физичке 

културе, о томе које су битне аксиолошке смернице у физичкој култури и шта се 

физичком културом жели и може постићи у моралном смислу. Структура физичке 

културе је комплексна и сачињавају је три ентитета: физичко васпитање, спорт и 

рекреација. Етика физичке културе говори нам да постоји традиција сваког ентитета 

који се представља као ауторитет и који указује на разлику између прихватљивог и 

неприхватљивог понашања.  

У овом раду je примењено мешовито истраживање: квалитативно-квантитативни 

приступ. У оквиру квалитативног истраживачког приступа примењен је метод 

Теоријске анализе. У оквиру квантитативног истраживачког приступа, примењен је 

метод педагошког експеримента уз примену истраживачких техника-упитника: а) 

инструмент Физичка култура и етика који је конструисан за потребе овог истраживања 

и који је у сагласју са основним етичким теоријама Аристотела, Канта и Мила и б) 

Форсајтов инструмент за процену етичких позиција. Предмет овог истраживања 

представљале су основне етичке теорије и њихова експериментална провера и примена 

у физичкој култури на узорку студената Факултета спорта и физичког васпитања 

Универзитета у Београду. Циљ истраживања био је да се утврде морални ставови 
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студената Факултета спорта и физичког васпитања и да се експериментално провери 

етички теоријски модел одговарајућим инструментаријем. Основна претпоставка је да 

ће ставови студената о неким етичким питањима у физичкој култури, као продукт 

васпитно-образовних садржаја и педагошких утицаја у току студирања, бити различити 

у односу на годину студија и пол испитаника. Трећа хипотеза која је постављена 

односила се на експериментални фактор, односно на предавања која су слушали 

испитаници у експерименталној групи. Претпостављено је да ће ова предавања утицати 

на промену ставова студената о моралним питањима у физичкој култури.  

Узорак испитаника у емпиријском делу истраживања чинило је 516 студената 

прве (n=135), друге (n=124), треће (n=118), четврте (n=95) и пете године студија (n=44) 

Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.  

Обрада података је извршена у програму SPSS 20.0. За све варијабле израчунати 

су основни дескриптивни статистици. За проверу претпостављених разлика између 

полова о неким моралним вредностима у физичкој култури примењен је Ман–Витнијев 

У тест (Mann-Whitney U test). За проверу претпостављених разлика о моралним 

вредностима између субузорака по годинама студија примењен је Крускал–Волисов  

тест (Kruskal-Wallis test). Урађена је и факторска анализа као и Ман–Кендалов  (Man-

Kendall) тест и Сенова оцена нагиба тренда. 

У односу на пол испитаника резултати анализе одговора студената о моралним 

вредностима иду у прилог тврдњи о поларизованости одговора испитаника на „мушку“ 

преференцију моралних ставова – насупрот „женској“ преференцији моралних ставова. 

Добијени одговори на питања из упитника о моралним вредностима у физичкој 

култури посматрани у односу на ниво студирања, од прве до пете године студија, 

потврђују претпоставку о моралном сазревању, од „нижих“ ка „вишим“ годинама 

студија. Експериментални фактор је довео до промена неких етичких ставова везаних 

за физичку културу. Приликом анализе података Форсајтовог инструмента утврђено је 

да већина студената има етичку позицију ситуациониста и субјективиста.  

Посматрано уопштено, резултати су потврдили постављене хипотезе о 

различитим етичким схватањима по узрасту и полу испитаника, а предавања која су 

слушали студенти у експерименталној групи довела су до промене одређених етичких 

ставова. 

Значај овог истраживања може се посматрати и са теоријског и са емпиријског 

аспекта. У теоријском смислу су добијене почетне информације које доприносе 
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утврђивању релација између физичке културе и етике. У емпиријском смислу дошло се 

до низа сазнања проверених релевантним инструментаријем о испитиваним 

варијаблама, односно о међусобном односу физичке културе и етике. Изузетно су 

значајна сазнања која указују на која етичка питања би требало посебно обратити 

пажњу приликом едукације студената. Та питања ће бити разрађена и имплементирана 

у програм предмета Теорија физичке културе.  
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PHYISICAL CULTURE AND ETHICS - 

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH MODEL 

 

Summary 

 

There are certain interactions in immediate social reality between ethics (as a 

philosophical discipline) and physical culture (as an expert and scientific discipline). These 

interactions have not been studied, either in practice, or in theoretical, philosophical, 

psychological and research efforts. This is the basic reason for researching this phenomenon, 

and a qualitative theoretical foundation needed to be established to accomplish that, followed 

by a quantitative research on students who are getting ready for the calling of pedagogues of 

physical culture.  

A theoretical determination of physical culture and ethics was provided in the 

theoretical framework of the paper, along with presenting the ethical theories of Aristotle, 

Kant and Mill. Explaining physical culture from an ethical standpoint means talking about the 

value aspects of physical culture, about what the relevant axiological guidelines in physical 

culture are and what is desired and could be achieved by physical culture in the moral sense. 

The structure of physical culture is complex and is comprised of three entities: physical 

education, sport and recreation. Ethics of physical culture tells us that there is a tradition of 

each of the individual entities, which is presented as authority and which makes the difference 

between acceptable and unacceptable behavior.  

A mixed research of qualitative-quantitative approach was applied in this paper. The 

method of theoretical analysis was applied within the qualitative research approach. A method 

of pedagogical experiment with the application of research techniques-questionnaires was 

applied as part of the quantitative research approach: a) instrument Physical culture and 

ethics which was constructed to meet the needs of this research and which corresponds to the 

basic ethical theories of Aristotle, Kant and Mill and b) Forsythe’s instrument for evaluating 

ethical positions. Basic ethical theories were the subject of this research, along with their 

experimental verification and application in physical culture on a sample of students of 

University of Belgrade’s Faculty of Sport and Physical Education. The goal of the research 

was to determine the moral attitudes of students of Faculty of Sport and Physical Education 

and to experimentally verify the ethical-theoretical model by using the appropriate 
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instruments. Basic premise was that students’ attitudes on some ethical issues in physical 

culture, as a product of educational content and pedagogical influences in the course of 

studying, will differ depending on the respondents’ academic year and sex. The third 

proposed hypothesis was related to the experimental factor, that is to say, the lectures that 

were attended by the students in the experimental group. It was assumed that these lectures 

will cause a change in attitudes on moral issues in physical culture.  

Sample of respondents in the empirical part of the research was comprised of 516 

students of first (n=135), second (n=124), third (n=118), fourth (n=95) and fifth year of study 

(n=44) of University of Belgrade’s Faculty of Sport and Physical Education.  

Data processing was performed in the SPSS 20.0 program. Basic descriptive statistics 

were calculated for all of the variables. Mann-Whitney U test was applied in verifying the 

supposed differences between sexes on some moral values in physical culture. Kruskal-Wallis 

test was used for verifying the supposed differences on moral values between subsamples 

according to the academic year. Factor analysis was conducted, as well as Man-Kendall test 

and Sen’s slope estimator.  

With regards to the sex of the respondents, the analysis results of the students’ answers 

on moral values substantiate the claim of the polarization of respondents’ answers on “male” 

preference of moral attitudes – as opposed to the “female” preference of moral attitudes. The 

obtained replies on the questionnaires’ queries about moral values in physical culture, when 

observed in relation to the level of studies, from the first to the fifth academic year, confirm 

the hypothesis on moral maturation, from “lower” to “higher” academic year. The 

experimental factor led to a change of certain ethical attitudes relating to physical culture. 

During the analysis of the Forsythe’s instrument’s data, it was established that the majority of 

students holds the ethical position of situationists and subjectivists.  

Generally speaking, the results confirmed the proposed hypotheses on different ethical 

understandings depending on the age and sex of the respondents, and the lectures attended by 

students in the experimental group led to a change in certain ethical attitudes.  

The significance of this research is reflected in theoretical and empirical sense. In the 

theoretical sense, initial information contributing to the finding of the relations between 

physical culture and ethics was obtained. In the empirical sense a number of findings were 

reached, verified by the relevant instruments on examined variables, and pertaining to the 

mutual relation of physical culture and ethics. Findings that stand out as being of special 

importance are those concerning the question of which ethical issues should have special 
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attention brought to them during student education. These issues will be separately elaborated 

and implemented in the program of the subject Theory of Physical Culture.  
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1. УВОД 

 

 Етика је филозофска дисциплина чији предмет истраживања представљају 

морал, моралне вредности, моралне појаве и критерије моралности, а такође, одређује 

се и као теорија о доброме, као и о томе шта нам ваља, односно шта треба да чинимо и 

како треба да поступамо (Бабић, 2008). 

 Између етике (као филозофске дисциплине) и физичке културе (као стручне и 

научне дисциплине) у непосредној друштвеној стварности постоје одређене 

интеракције. Те интеракције нису проучене ни у пракси, као ни у теоријској, 

филозофској, психолошкој, социолошкој и истраживачкој делатности. То је основни 

разлог за истраживање овог феномена, за чију реализацију треба изградити 

квалитативну теоријску основу, а затим приступити квантитативном истраживању у 

коме ће учествовати студенти који се припремају за позив педагога физичке културе. 

 Морална питања повлаче „моралну забринутост“ која се јавља код многих 

друштвених субјеката када је у питању физичка култура. Нека од тих питања су везана 

за спорт као ентитет физичке културе у коме су чести догађаји изван очекиваних 

моралних норми понашања: На који начин су вредности спорта повезане са 

вредностима друштва? Шта значи фер-плеј и да ли се он на спортским такмичењима 

и манифестацијама поштује? Зашто се спорт све више развија у циљу „индустрије 

забаве“ и комерцијализације? Како се у таквом окружењу понашају спортисти као 

субјекти? Зашто се у тежњи ка врхунским резултатима све више користе 

недозвољена стимулативна средства, као нељудска средства за остварење људских 

циљева? 

Поменута „морална забринутост“ присутна је и на глобалном нивоу с обзиром 

на снажне промене у свим сегментима друштва које су засигурно довеле до појаве 

такозваног „моралног пастиша“. Наиме, неки социолози морала сматрају да је у 

савременом свету превазиђено уопште говорити о моралу (у сингулару) неког модерног 

друштва јер је хетерогеност сваког модерног друштва толика да се може говорити само 

о моралима који у њима постоје. Отуда се користи синтагма „морални пастиш“ како би 

се њом указало на смешу насталу од бројних морала чији се колорити више или мање 

дифузно прожимају или прекривају, и то превасходно као последица процеса 

глобализације (Кант, 2008; Турза, 2009, стр. 25). 
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 Последице глобалне економске кризе условљавају глобалну кризу морала која се 

неминовно одражава на друштвени живот, па и на физичку културу као њен саставни 

део. Развијање свести о моралу и моралном деловању све више се препознаје као 

императив друштва и као нужност и обавеза васпитно-образовних и културних 

институција. Због тога, потребно је све садашње и будуће субјекте у физичкој култури, 

у којој посебно место заузимају студенти Факултета спорта и физичког васпитања, 

уводити у етику струке, учити моралном понашању, моралној одговорности и 

моралним вредностима уопште. 
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2. ТЕОРИЈСКA РАЗМАТРАЊА 

 

2.1. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

2.1.1. Општа теорија физичке културе 

 

Да бисмо објаснили општу теорију физичке културе, почећемо од појашњења 

појма физичка култура. 

Лескошек је о физичкој култури написао: Физичка култура означава део 

културних вредности заснованих на моторним (кретним) делатностима (игра, спорт, 

гимнастика) које служе усавршавању и потврђивању целовите личности. Физичка 

(телесна) култура представља интегрални део опште културе. Она обухвата све 

тековине и сва средства, како материјална тако и духовна, која друштво или народ, 

уколико се говори о националној физичкој култури, предузима у циљу развитка 

стваралачких способности путем физичких вежби (Лескошек, 1971, стр. 20). Бранко 

Полич, у публикацији Хуманизација физичке културе, појам физичке културе одређује 

на следећи начин: Физичку културу треба схватити као систем специфичних облика 

физичких активности које служе стварању људских вредности и преко њих стварању 

човека као нове вредности (Полич, 1967, стр. 17).  У другом делу Физичка култура у 

самоуправном социјалистичком друштву, Бранко Полич додатно објашњава појам 

физичке културе и том приликом износи следећи став: Када говоримо о физичкој 

култури онда реч „физичка“ треба да нас подсећа на материјалну природу човека чије 

тело и његово кретање постају средство и објекат својеврсне физичке активности, 

док нас реч „култура“ упозорава на човека као друштвено и хумано биће које је 

субјекат, сврха и циљ властитог стваралачког ангажовања у тој активности (Полич, 

1980, стр 60). Ове две компоненте („физичка“ и „култура“) на својеврстан начин су 

интегрисане у облике људске делатности као што су игра, спорт, гимнастика и друге. За 

још боље разумевање појма физичка култура навешћемо Берковићево мишљење: 

Преласком на подручје физичке културе ови облици више нису само физичке 

активности у биолошком смислу, већ постају људске делатности, тј. продуховљене и 

осмишљене активности. Тај прелазак значи превазилажење природе и појаву новог 

слоја с којим биолошки слој у човеку добија нове могућности (Берковић, 1989, стр. 12). 
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Исти аутор наглашава да физичка култура, као један од огранака културе, не делује 

непосредно на предмете већ на одређене квалитете, својства и способности самог 

човека које су стечене у виду природних диспозиција и које се преносе у наслеђе и 

истовремено се развијају у току живота под утицајем услова живота, активности и 

васпитања (Берковић, 1989). 

Матић и Бокан дају језгровиту дефиницију која гласи: Физичка култура је 

програм за овладавање добрима људских физичких активности (Матић & Бокан, 2005, 

стр. 218). Важно је напоменути да се овај програм не схвата као „програм вежбања“, 

већ као антрополошки пројекат у оквиру којег физичка вежбања и тренинзи 

функционишу само као оператори елементарног реда (Матић & Бокан, 2005). 

Дефиницију појма теорија физичке културе већина аутора није прецизно 

одредила. Теорија физичке културе, према Живановићевом схватању, представља: не 

само наставни предмет на високошколским установама, већ и наука физичке културе 

која сублимира уопштена искуства, до којих се дошло у овој области. Она је 

истовремено, и систематско излагање научних поставки (Живановић, 1990, стр. 19). 

Берковић и Матвејев, као ауторитативни експерти у домаћој и иностраној 

стручној јавности, нису дефинисали теорију физичке културе као науку. Берковић 

каже: Теорија физичке културе се може представити као органски повезан систем 

аутентичних знања о физичкој култури, њеним карактеристичним својствима, њеној 

структури и функцијама и свему ономе што одређује границе њеног унутрашњег бића 

и њено место у друштвеном животу, у одређеној друштвеној стварности уопште 

(Берковић, 1989, стр. 5). Матвејев наводи следећу дефиницију: Теорија физичке 

културе је интегративни систем научних знања о суштини физичке културе, узетој у 

целини, о општим законитостима њеног функционисања, усмереног коришћења и 

даљег развијања, пре свега у систему фактора васпитања, социјалног формирања 

личности и оптималног развитка животних снага човека (Матвеев, 1983, стр. 22). 

На основу дефиниција које су дали Берковић (1989) и Матвејев (1983), Матић и 

Бокан доносе закључак да је теорија физичке културе систем знања о физичкој култури. 

Теорија физичке културе се превасходно бави уопштавањем искуства физичке културе, 

најпре његовим промишљањем и очекује се да ће се у перспективи указати један такав 

стручни резултат који би се могао разумети као уређени скуп закључака о физичкој 

култури као особеном људском искуству (Матић & Бокан, 2005). 
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Свако промишљање појма теорија физичке културе доводи до закључка да се он 

може дефинисати и разумети са два становишта. Шире, као „биће друштвене 

надградње“ и уже, као „ауторско дело“. Ако се теорија физичке културе посматра из 

шире перспективе, може се рећи да: Теорија физичке културе подразумева све духовне 

творевине настале истраживањем и уопштавањем оног људског искуства које се у 

неким друштвеним  срединама назива физичка култура (Матић & Бокан, 2005, стр. 54). 

Теорија физичке културе у ужем смислу подразумева део укупних специфичних 

творевина друштвене надградње које је истражио, уопштио и систематски изложио 

један аутор или група аутора. Уопштени и систематизовани закључци, који долазе на 

крају свестраних разматрања појединих тема из програмске структуре, могу бити 

оформљено ауторско дело по том програму, па се теорија физичке културе јавља као 

обједињени (п)огледи о општим питањима физичког васпитања, спорта и рекреације 

(Матић & Бокан, 2005, стр. 55). Предмет истраживања теорије физичке културе према 

Живановићевом мишљењу је: у ужем смислу, могућност мењања човека од стварног у 

могуће путем адекватног телесног вежбања. У ширем смислу, предмет истраживања 

обухвата све аспекте човековог развоја који су, посредно или непосредно, у вези са 

ужим одређењем самог предмета истраживања (Живановић, 1990, стр. 10).  

Научна област коју обухвата физичка култура је широка и по својој природи је 

интердисциплинарна. Бави се човеком који је јединство тела и духа, па због тога 

садржи елементе и природних и друштвених наука. Структура физичке културе је 

комплексна, јер је сачињавају три ентитета који имају своје предмете истраживања: 

физичко васпитање, спорт и рекреација. 

 

2.1.2. Ентитети физичке културе 

 

Систем физичке културе чине: 

 физичко васпитање; 

 спорт и  

 рекреација. 

 

Пре него што се дође до објашњења сржи физичке културе, која ова три ентитета 

држи у скупу, битно је рећи следеће. Није физичка култура изродила ова три друштвена 

и стручна ентитета, већ је њиховим обједињавањем створена физичка култура. Може 
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се, дакле, рећи да су физичко васпитање, спорт и рекреација изродили физичку 

културу. На методолошком плану развијања система физичке културе ова чињеница се 

мора уважавати. Неоспорна је реална и делатна сродност физичког васпитања, спорта и 

рекреације, док је сродност са физичком културом договорна и најчешће 

организационо-правно-административна конвенција (Матић & Бокан, 2005). На 

реалном плану ова три ентитета су независни системи. Неким својим појединачним и 

посебним опредељењима, циљевима и слично они се додирују, преклапају и прожимају 

до делимичног срастања. Ти њихови односи могу бити двојни или тројни. Могу се 

посматрати вредносно и функционално, као једносмерни или двосмерни итд. Одговор 

на питање због чега у физичку културу није укључена и кинезитерапија је прилично 

једноставан: из истих разлога из којих није укључен балет, иако се и у једном и у 

другом случају ради о телесном покрету. Кинезитерапија је одавно укључена у 

медицину, а балет у уметност – преношење порука покретима делова тела или телом у 

целини. 

Пошто је физичка култура целина, а целина не подразумева само прост збир 

неких јединица, најсликовитије је да се користе графичке форме за приказ физичке 

културе. На графичком приказу део ужестручног простора, који је заједнички и 

физичком васпитању, спорту и рекреацији и којим су обједињени у физичкој култури -  

представља физичка активност и њом створена добра (Матић & Бокан, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Графички приказ ентитета физичке културе (Матић, Бокан, 2005, стр. 85). 
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Активност је телеолошка категорија која је мотивисана потребом управљања 

циљем и зато треба рећи да физичко кретање човека и његова физичка активност 

никако нису синоними. За разлику од физичког кретања, физичком активношћу се 

ствара једно ново људско стање, и оно претпоставља: 

 свест о постојању неке људске потребе као културне потребе, 

 осећај да је та општа људска потреба постала и лично конкретна, 

 опредељење да се та потреба може плански задовољити као стваралачки чин, 

 препознавање физичког кретања као оператора тог задовољења, 

 упућеност у техничко-оперативне појединости сврсисходног провођења 

активности, 

 оспособљеност да се препознају сукцесивне фазе процеса и нивоа постигнућа и 

 најважније, ЖИВОТНУ МУДРОСТ: поред тога што ствара нека људска стања, 

односно вредности, физичка активност и сама бива једно опште добро (Матић & 

Бокан, 2005).   

 

2.1.2.1. Физичко васпитање 

 

Физичко васпитање у систему физичке културе има најдужу традицију. За овај 

ентитет посебно је карактеристично то што се у највећој мери остварује у 

институцијама образовања и васпитања, почевши од предшколских установа, преко 

средње школе, па све до високошколских институција. 

Проблематика физичког васпитања заокупља пажњу наших и светских 

теоретичара педагогије. С тим у вези, интензивно се промишља његова суштина, 

циљеви, задаци, садржај и методе, како би се указало на извесне специфичности овог 

подручја садржаја васпитне делатности. Истовремено, потребно је напоменути да 

аутори сложеном проблему физичког васпитања не приступају на исти начин.  

Према Берковићевом мишљењу, термин физичко васпитање припада групи 

термина који се произвољно користе и којима се често придаје неадекватно значење. 

Оно се третира као подручје физичке културе, као део или подручје општег васпитања, 

па и као школски предмет. У односу на физичку културу, јасно је да оно није у толикој 

мери њен део колико је једна од основних форми њеног усмереног функционисања  

(њена „делатна сфера“). У најширем смислу речи, физичко васпитање је педагошки 
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организован процес предавања и усвајања вредности физичке културе у оквиру система 

васпитања и образовања (Берковић, 1989). 

Увидом у стручну литературу издвојене су следеће дефиниције: Физичко 

васпитање је друштвено планирана и организована делатност, заснована на 

педагошко-дидактичким основама а усмерена ка жељеној трансформацији 

вишедимензионалне личности детета (човека) посредством моторичке активности 

(телесног кретања) (Вишњић, Јовановић, & Милетић, 2004, стр. 23). Према 

Живановићевом мишљењу, физичко васпитање је: ...део (вид) општег васпитања, што 

значи да је то планска и систематска активност која телесном кретњом-вежбом 

развија људску личност. То је педагошки процес који је усмерен на остваривање 

посебног и општег васпитног циља (Живановић, 1990, стр. 17). 

Матић и Бокан дефинишу физичко васпитање као: ...(п)остајање човеком, 

односно да је то (сходно наведеном значењу „развитка“) поступно и непрекидно 

мењање људске јединке до њеног (п)остајања човеком, да је то, на други начин казано, 

ток хуманизирања и социјализирања људске природне и биолошке датости, најзад, да 

је то прогресивни процес прелажења у наредне фазе, напредовања ка човеку (Матић & 

Бокан, 2005, стр. 110). 

Иако се дефиниције физичког васпитања разликују, уочава се да се поједини 

делови поклапају. Аутори су сагласни да је физичко васпитање планска и систематска 

активност, јер се спроводи у школама и обавезно је за све ученике. Такође, истиче се да 

је кретање-вежбање (моторичка активност) основа физичког васпитања и да уколико је 

вођена по свим педагошким принципима, позитивно утиче на интегрални развој 

личности и олакшава ученицима процес социјализације.  

 

2.1.2.2. Спорт 

 

Спорт је као друштвена институција настао и развио се појавом 

индустријализације као могућност коришћења слободног времена радничке класе. Пре 

тога је био привилегија високе класе која је могла да посвети време рекреацији и 

бављењу неким споредним стварима, јер нису били заокупљени борбом за своју 

егзистенцију. Развој масовних медија и технологије прати и унапређује спорт у 

универзалну друштвену појаву. Врхунски спорт је данас престао да буде само разонода 
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и игра, постао је професија у којој значајно место заузима новац (и то велике количине 

новца). 

Спорт је реч која потиче из енглеског језика. Настала је скраћењем речи disport, 

која је значила – кретати се ради уживања, разонодити се, забављати се. Ипак, корен 

ове речи потиче из латинског језика и то од глагола dis-porto, који је првобитно значио 

– разнети, расути, а касније: скренути мисли на другу страну. Из овога се види да је 

забава била у основи првобитног значења спорта, а тек касније спорт поприма и друге 

карактеристике, што се види из следећих дефиниција: Спорт је сваки физички напор, 

индивидуални или колективан, вршен у циљу победничког афирмисања супериорности 

појединца или екипа над самим собом или над неким непокретним противником (време, 

простор, било какав отпор) или живим противником (човек или животиња) 

(Живановић, 1990, стр. 173). Лескошек наводи следећу дефиницију спорта: Спорт је 

активност која се карактерише разноврсношћу психичких доживљаја заснованих на 

борби, такмичењу. Такмичење је на тај начин основа сваког спорта (Лескошек, 1971, 

стр. 83). Код Матића и Бокана (2005, стр. 161) наилазимо на следећу дефиницију: 

Спорт је процес припрема за такмичење (тренинг) и само то такмичење.  

У наведеним дефиницијама спорта појављује се појам такмичења без кога ова 

активност не постоји, без обзира на врсту спортске активности појединца. Независно од 

тога да ли се спортиста такмичи у индивидуалним или колективним спортовима, 

такмичење се налази у основи свега и без њега не можемо говорити о спорту. Да би се 

спортиста такмичио, мора да се за то припреми (тренинг), али све то ради како би 

постигао најбољи резултат на самом такмичењу. 

 

2.1.2.3. Рекреација 

 

Подручје рекреације је најмлађе у области физичке културе, али је у савременим 

условима живота и рада једно од најактуелнијих. Рекреација је реч латинског порекла: 

re-creare – поново стварати. Она нас упућује на поновно стварање, обнављање, 

освежавање и разоноду. Рекреација представља спонтани израз човекове жеље да 

задовољи потребе за активностима, али потпуно добровољно и по сопственом избору, у 

сврху одмора и разоноде. Суштина рекреације се може изразити ставом: Рекреација је 

особени допринос управљању сопственим животом (Матић & Бокан, 2005, стр. 141). 
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Аутори који су се бавили овом проблематиком дефинисали су појам рекреација 

на различите начине. Код њих се срећу различита виђења о томе шта све обухвата 

подручје рекреације, али суштина им је заједничка. Нишавићева дефиниција овог појма 

је једна од најстаријих код нас: Све оно чиме се човек бави у слободном времену, у циљу 

окрепљења, освежења, побољшања својих способности, тј. скуп оних активности, 

помоћу којих човек побољшава и употпуњује свој живот у позитивном смислу 

(Нишавић, 1957). Издвојићемо и Митићеву дефиницију (2001, стр. 42), који рекреацију 

посматра као: ...делатност која се одвија у слободно време, по слободном избору, уз 

добровољно учешће са сврхом освежења, одмора, забаве и обнављања снаге, ради 

задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем.  

Иако је најмлађи ентитет физичке културе, рекреација је врло значајна у 

савременом друштву. Седентарни начин живота – који је условљен технолошким 

напретком и који подразумева мало активности великог процента популације, додатно 

„појачава“ значај рекреације. Као што се види из претходних дефиниција аутори истичу 

да се рекреативне активности одвијају у слободно време, када човек заврши са својим 

радним обавезама. Велики успех је када појединац своје време „ослободи“ за физичке 

активности које му онда постају саставни и незаобилазни део свакодневних активности, 

а све у циљу очувања и побољшања здравственог статуса и задовољења потреба за 

кретањем.  

 

2.1.3. Вредности физичке културе 

 

Термин вредност потиче од латинске речи valeo – крепак, јак, здрав, ваљан. Тако 

одређена вредност у свакодневном говору означава оно што је добро, истинито, лепо, 

праведно, напредно. Вредности су искључиво људски феномен и изложене су сталним 

променама садржаја, односно ишчезавању, поновном јављању или формирању сасвим 

нових вредности зависно од историјских околности. Вредност је опште име за садржаје 

морала, уметности, права, обичаја, политике и других форми друштвене свести. 

Животић (1986, стр. 45 - 46) дефинише вредност на следећи начин: Вредност је 

мерило које ствара одређене оријентације у људском понашању и делању. Вредност 

није ни објективно својство ствари, ни својство субјекта, већ својство односа. 

Вредност је мерило које указује на то шта треба изабрати, а шта избегавати. 

Вредност је оно према чему се оријентише наш избор. За разумевање ове проблематике 
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важно је и Павићевићево мишљење (1974, стр. 151): ...у вредносном доживљају, који је 

субјективан, има један објективни садржај и објективни разлог, па можемо рећи да су 

вредности субјективнообјективне. Оне настају у односу, у релацији субјекта и 

објекта, у њиховом узајамном дејствовању: објекат условљава карактер вредности, 

али је субјекат тај који „боји“ објекат вредношћу. Вредности су, дакле, рационални 

феномени. Истичући позитиван карактер вредности, Рот сматра да за разлику од 

ставова, који могу укључивати било позитиван, било негативан однос, вредности 

представљају увек позитиван однос према одређеним објектима (Рот, 1980). Ти објекти 

се сматрају важним и цењеним и тежи се њиховом реализовању. Пантић (1977, стр. 45) 

даје дефиницију која гласи: Вредности су релативно стабилне, опште и хијерархијски 

организоване карактеристике појединца (диспозиције) и група (елементи друштвене 

свести), формиране међусобним деловањем историјских, актуално-социјалних и 

индивидуалних чинилаца, које због тако прописане пожељности, усмеравају понашање 

својих носилаца ка одређеним циљевима.   

Вредности физичке културе произлазе из општег схватања појма вредности и 

вредности које су одређене циљем и задацима васпитно-образовног рада и циљем и 

задацима сва три ентитета физичке културе. Процес изучавања вредности у физичкој 

култури започет је паралелно са конституисањем посебне филозофске дисциплине 

„филозофија физичке културе“ (Bokan, 2004; Бокан, 2005).  

У делу Аксиолошке и методолошке основе ревалоризације телесног кретања-

вежбања (Матић и сар., 1982, стр. 52) одређује се вредност телесног кретања-вежбања 

на следећи начин: Телесно кретање-вежбање је појединачни људски чин којим се 

механичке промене властитог тела, као стварност по себи у конкретној људској 

пракси претварају у вредност за неког. Матић и Бокан (2005, стр. 253) додатнo 

појашњавају појам вредности у физичкој култури, што се најбоље види кроз следећи 

став: Нема вредности која није најпре вредност за једног појединца, конкретног 

човека, па тако и телесно кретање-вежбање добија своју вредност тек ако га као 

таквог осети, доживи и усвоји као вредност по себе сама особа која вежба.  

 

Подела вредности у физичкој култури може се извршити на: 

- вредности по себи (она је вредност сама по себи, али ако се не практикује, 

остаје само идеална вредност); 

- вредности за себе (она постаје реална за личност која је упражњава). 
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Генерално посматрано, функције физичке културе се остварују кроз практичне 

активности, тј. различите видове физичке културе, што на крају рађа одређене 

вредности, као позитивну последицу таквих активности. Тако Матић истиче следеће 

вредности физичког васпитања: биолошко-здраствена вредност, вредност 

социјализације, манифестационе вредности телесног кретања-вежбања и етичке 

вредности телесног кретања-вежбања (Матић, и сар., 1982).  

Спорт је тесно везан за људске потребе изражене у игри, кретању, такмичењу, 

комуникацији, групној идентификацији, и као такав има велику вредност за човека. 

Један од пионира утврђивања вредности спорта код нас био је Курелић. За њега су то: 

морфолошко-функционална и здравствена сфера – биолошки аспекти, односно, 

морално-вољна и друштвена сфера – васпитни аспекти (Курелић, 1967). Значајан 

допринос утврђивању вредности спорта код нас дали су социолози Марјановић (1978) и 

Коковић. Марјановић износи неколико подела функција спорта, а једна од њих 

заснована је на Дифреновом схватању који функције дели на манифестне и латентне. 

У манифестне функције спадају: потреба за телесним вежбањем, развитак извесних 

моралних квалитета, побољшање војног потенцијала и узајамно приближавање 

друштвених класа. Латентне функције обухватају: остварење компензаторског 

задовољства, каналисано и регулисано иживљавање осећања супарништва и револта, 

привлачење и везивање радника за предузеће као и прибављање публицитета. Друга 

подела коју Марјановић наводи јесте класификација Димаздијеа који разликује три 

функције, а то су: функција занимања, васпитна функција, функција испуњавања 

слободног времена. Трећа класификација је Клускарова који разликује следеће 

функције: васпитна, агонална, професионална, функција спектакла, функција „активне 

разоноде“ и индустријска (Марјановић, 1978).  У делу Социологија спорта Коковић 

наводи следеће друштвене функције спорта: манифестне, латентне, антрополошке, 

функције социјализације и међуљудских односа, престижна, усмеравање масовне 

друштвене енергије, слободног времена, лудичка, симболичка и митолошка, магијска, 

туристичка, авантуристичка, хедонистичка, функција забаве и разоноде (Коковић, 

2000). Један од аутора који се бавио проблемом вредности спорта из ужестручног угла 

је и Копривица који указује на следеће функције спорта: еталонска, еуристичка, 

васпитно-образовна, здравствено-рекреативна, хедонистичка, припремна, естетска, 

посматрачка, економска, социјализацијска (Копривица, 1997). 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

13 

 

У простору рекреације мали број аутора се бавио проблематиком вредновања 

овог сегмента физичке културе. Један од њих, Митхат Благајац је вредности рекреације 

утврдио као: биолошко-здравствене, економске и ергономске, образовно-васпитне, 

психолошко-социјалне и одбрамбено-заштитне (Благајац, 1994). Вредност рекреације 

налази се у спонтаности игре и опуштености забаве у којој се човек истовремено 

физички рекреира и психички релаксира. Чак и онда када се човек самостално физички 

рекреира, изоловано од других, стварају се извјесне претпоставке његове веће 

друштвености, по принципу, веће покретљивости на основу те рекреације и тиме веће 

могућности сусретања са другим људима. То посебно има вриједност у вријеме 

човјекове физичке пасивности послије свих обавеза које проистичу из нужног рада и 

других пратећих обавеза свакодневне егзистенције, личне и породичне (Божовић, 2007, 

стр. 103). 

Вредности се у физичкој култури деле на вредности по себи и вредности за себе. 

Иако физичко васпитање, спорт и рекреација у себи носе заједничку срж, а то је 

физичка активност и њом створена добра, вредности у физичкој култури је лакше 

посматрати у оквиру сваког појединачног ентитета. Важно је имати на уму да се 

непосредне вредности у оквиру физичког васпитања и рекреације остварују тек када се 

појединац непосредно укључи у физичку активност, док се вредности спорта остварују 

и кроз посматрање.  

 

******* 

 

Поглавље о теоријском одређењу физичке културе, њена структурална подела на 

три ентитета, као и дефинисање вредносног система појединачних ентитета – имало је 

за циљ постављање теоријских одредница и вредности у физичкој култури. Оне ће се у 

даљем поступку изношења теоријских одредница етике и морала довести у логичан 

систем претпостављених заједничких карактеристика које треба доказати у моделу 

педагошког експеримента, на одређеном узорку испитаника. 
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2.2. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ЕТИКЕ 

 

2.2.1. Појам етике 

 

Етика је наука о моралу или етосу. Реч етика је грчког порекла и потиче од два 

термина ethos – навика, уобичајене радње и ethikos – унутрашња, вољна и друштвена 

својства и одлике. У XIX веку у српском језику је била у употреби реч наравственост, 

реч руског порекла која је означавала обичаје. Данас ова реч више није у употреби, већ 

је замењена латинским изразом морал, који потиче од речи mos-moris што значи и 

обичај и нарав (Павићевић, 1974)   

Етика је настала на хеленском говорном подручју, а заговарали су је највећи 

грчки филозофи: Сократ, Платон и Аристотел. За Грке је главни критеријум 

вредновања био разум. Стога је њихова етика заправо грана филозофије, односно 

филозофска етика која ретко тражи упориште на религиозном терену. 

Појам и термин морала јесу плод римске културе, афирмисани у време 

прихватања хришћанства. Стога су латински хришћани моралисти – уз разум, као 

потпуно ваљан критеријум моралности – узели су за своје етичко упориште и објаву 

Божију, односно веру. Извор етике су тражили не само у људском разуму, већ и у вољи 

Бога, који је апсолутно Добро. Поред филозофске етике они су неговали и теолошку 

етику или морал, сагледавајући метафизичка начела у њиховој религиозној димензији 

(Ђуричић & Драгојевић, 2009). 

У српском језику је коришћен још један израз за морал, честитост. Корен је 

старословенска реч чест, која се у неким словенским језицима појављује и као част, у 

истом значењу које ми данас познајемо. 

Етика као научна дисциплина има двојако значење. Прво је филозофска 

дисциплина, а друго то је скуп правила, норми о понашању људи које формира 

друштвена група или заједница. 

Као филозофска дисциплина она објашњава место морала у систему друштвених 

односа, испитује његову природу и унутрашњу структуру, трага за изворима морала и 

критеријума моралног вредновања људских поступака и настоји да разуме смисао и 

циљеве човекових побуда. 

Етика је у почетку била стопљена са филозофијом и правом и имала је карактер 

практичног моралног учења које заговара телесну и психичку хигијену живота. Њен 
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положај се изводио непосредно из природе космоса (схваћеног као ред и хармонија, 

нешто лепо, сређено, складно, за разлику од хаоса). Тек је Аристотел издвојио етику 

као посебну дисциплину. Увео је и сам термин („Никомахова етика“, „Еудемова етика“) 

и сврстао је етику између учења о души (психологија) и учења о држави (политика): 

ослањајући се на прво, она служи другом. Циљ етике је стварање честитог грађанина 

државе. Мада је за Аристотела учење о врлинама као моралним својствима личности 

централни део етике, у његовом систему дошла су до изражаја и нека вечна питања 

етике као што су она о природи и извору морала, о слободи воље и основама моралног 

поступка, о смислу живота и врховном Добру, праведности.  

Одређујући предмет и методу етике као науке, Аристотел каже: Будући да 

предмет што се овде обрађује нема за циљ теоријску спознају, као што је то случај с 

другим (филозофским) истраживањима, тј. ми се не бавимо тиме да бисмо спознали 

шта је врлина, него зато да постанемо добри, јер иначе од ње (тј. од врлине) не би 

било никакве користи, нужно је испитати подручје људских деловања и позабавити се 

питањем: како их треба вршити, јер од њих првенствено зависи какве ће бити наше 

особине и наш морални лик (Аристотел, 2003, стр. 27). Он сматра да знање о врлини не 

значи ништа, већ човек треба да се труди да је стекне и примени у свакодневном 

животу, или да пронађе неки други начин да постане добар. 

 

2.2.2. Подела етике 

 

Током развоја установљена је данашња подела етике на: 

 метаетику, 

 нормативну етику и 

 примењену или практичну етику. 

 

Задатак метаетике је анализа, објашњење и разумевање морала, онаквог какав се 

јавља у целокупном човековом личном и друштвеном животу. Метаетика се бави 

проналажењем одговора на питања шта значе етички принципи и одакле они потичу. 

Кроз претпоставку да етички принципи нису само неке устаљене друштвене норме, или 

да зависе само од наших емоција, током историје је разматран утицај универзалних 

истина, Божије воље, разума и самог апстрахованог значења етичких принципа. 

Значење речи мета је након, или изван, те се из самог имена може закључити да се 
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метаетика бави разматрањем етике „из птичије перспективе“, покушавајући да продре у 

саму срж етичких норми и открије њихово значење. Метаетика представља 

фундаментални ниво моралног мишљења (Добријевић, 2003). Према Павићевићевим 

речима, метаетику чине логичко-гносеолошка истраживања моралних судова и 

атрибута, односно искази о тим судовима и атрибутима који су добијени на основу 

логичке, гносеолошке и семантичке анализе, док нормативну етику чине сами ти 

судови, који су истовремено директиве за моралну акцију (Павићевић, 1974, стр. 23).  

Нормативна етика се бави анализом, објашњењем и разумевањем моралног 

феномена. Настоји да формулише и образложи норме правилног, исправног, доброг 

поступања и да тако одигра практичну, руководствену улогу, да помогне у самом 

деловању. Такође, нормативна етика утврђује и образлаже критеријуме, правила и 

норме за исправно поступање.  

Посебна грана етике која се бави анализом контроверзних питања назива се 

примењена етика. У последњих двадесетак година развила се и посебна грана 

примењене етике, биоетика, која се бави питањима као као што су абортус и еутаназија, 

а у ову грану етике спадају и питања која се тичу и физичке културе у целини. У поље 

примењене етике спада и еколошка етика која се бави питањима заштите животне 

средине и права животиња. Такође, ова грана етике поставља и питања моралности 

преношења застарелих (прљавих) технологија и отровног/опасног отпада у мање 

развијене земље, као и питања која се односе на обавезу савремене цивилизације према 

будућим генерацијама у складу са принципима и начелима одрживог развоја. Поље 

примењене етике се такође проширује питањима пословне етике. То су питања махом 

везана за друштвену одговорност предузећа, као што су неистинито рекламирање, 

права запослених, дискриминација приликом запошљавања, питања да ли нека 

тестирања запослених ремете њихову приватност.  

 

2.2.3. Појам морала 

 

Реч морал се употребљава у неколико значења, али ће овде бити наведена само два, 

најчешће коришћена. 

 Реч морал се понекад употребљава у вредносно-неутралном смислу, када том 

речју хоћемо да означимо особености понашања неког појединца или групе, без 

обзира да ли је у питању позитивно или негативно понашање.  
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 У другом случају значење речи морал је вредносно одређено, а не неутрално. У 

већини случајева реч морал употребљавамо са значењем које је супротно 

неморалу, тј. за ознаку позитивних, добрих особина (Павићевић, 1974). 

 

Значајна су три битна елемента морала: морална норма, морални суд и морална 

санкција. Морални суд се огледа у позитивном или негативном ставу о учињеном делу, 

а морална норма садржи правило које указује на то како се треба понашати у духу 

постојећег морала. Морална санкција значи казну која се изриче према појединцу или 

групи. Морал може да се манифестује као индивидуални, групни или друштвени. 

Постоје бројне дефиниције морала, а овде ће бити наведене само неке. 

Павићевић каже: Морал је облик људске праксе, облик делатног, практичног одношења 

човека према свету, према другим људима као и према себи самом (Павићевић, 1974, 

стр. 11). Марковић наводи следећу дефиницију морала: Морал као облик друштвене 

свести сачињавају правила и норме понашања у односима људи у друштву, у 

заједничком животу. То су правила понашања која произилазе из односа појединца 

према осталим члановима друштва, и односу појединца и друштвене заједнице и 

обрнуто (Ж. Марковић, 1974, стр. 242). Шишкин дефинише морал као: ...скуп начела 

или норми (правила) понашања људи која регулишу њихове међусобне односе, као и 

односе према друштву, одређеној класи, држави, отаџбини, породици итд. и који су 

подржавани личним убеђењем, традицијом, васпитањем, снагом јавног мњења целог 

друштва или одређене класе. У светлости тих норми или правила једни поступци се 

сматрају као њима сагласни, као морални, други – као неморални, једни – као добри, 

други – као зли (Ж. Марковић, 1974, стр. 7). 

Лукић сматра да је морал скуп друштвених норми, и то скуп обавезних, 

императивних норми, а не препорука или упутстава. Према томе, genus proximum 

морала је норма, а једна његова differentia specifica је обавезност. У наставку је 

потребно ближе одредити обавезност, као и друге специфичности морала које га 

разликују од других норми. Важност моралне обавезности састоји се у двострукости: 

морал је обавезан друштвено, споља, хетерономно, али и индивидуално, унутрашње, 

аутономно. Унутрашња обавезност морала је битна црта морала. Она значи да морални 

субјект осећа да је морално обавезан, да сам себи издаје одређену моралну заповест, а 

не осећа наметање од стране неког споља. Ову унутрашњу обавезност морамо 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

18 

 

разликовати од жеље. Субјект може осећати морал обавезним за себе и по њему 

поступити, чак и ако то не жели (Лукић, 1982). 

 

Обавезност морала је особена и њена главна обележја су следећа: 

 Безусловност-самоциљност – морална норма обавезује по себи и самом 

собом, а не као средство за остварење нечег другог, што је ван морала. 

Другим речима, морал је циљ самом себи, достојан остварења по својим 

сопственим карактеристикама. Ово је особина коју су посебно истицали Кант 

и његови следбеници.  

 Вредност – морал обавезује јер се њиме остварује једна вредност, морална 

вредност. Човек поштује морал зато што је он сам по себи вредност (Лукић, 

1982, стр. 112). 

 Добро као врховна морална вредност – врховна морална вредност је само 

добро као такво, односно морално добро у ужем смислу речи. Отуда се 

поступци људи са гледишта морала оцењују као добри или рђави.  

 Посебно морално осећање – обавезност моралне норме се увиђа разумом, али 

се она још и осећа. 

 Тренутачност – морална обавеза се осећа тренутно, чим се човек нађе у 

моралној ситуацији, без потребе да се о њој размишља. 

 Притисак на људску природу – морална обавеза је аутономна, њу човек осећа 

као заповест коју сам себи издаје, али истовремено с њом често осећа и отпор 

самог себе против те обавезе. 

 Људскост – моралну обавезу увек прати једно посебно осећање субјекта да 

је он човек те да зато мора да поштује морал. По овој особини се морал 

разликује од свих других норми. 

 Грижа савести као санкција – аутономност морала се посебно огледа у 

унутрашњој моралној санкцији – грижи савести. Ту санкцију морални 

субјект сам себи изриче и сам је на себе примењује. Она се појављује 

аутоматски, чим се прекрши морална норма, без обзира на вољу, односно и 

против воље прекршиоца. Савест је једна од најистакнутијих специфичних 

људских особина каквом не располажу друга жива бића.  

 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

19 

 

Спољашња обавезност морала – представља обележје које је у суштини 

заједничко моралу и другим друштвеним нормама. Друштво захтева од својих чланова 

да се понашају по моралним нормама и оно на њих примењује друштвене санкције због 

њиховог кршења. Независно од унутрашње санкције, друштво само примењује 

друштвену санкцију на прекршиоце морала (Лукић, 1982). 

Морал – морал као друштвени духовни производ има бројних додирних тачака 

са културом у целини. Чиниоци културе који утичу на морал су: вера, филозофија, 

обичаји, наука, право, уметност итд. Морал је тесно везан и за све друге ствари на које 

утиче и чије утицаје прима. 

Вера – вера и морал су слични јер су они два највиша система људских идеала и 

најстрожих дужности. Истовремено они се јасно и разликују. Морал је „овострана“ 

појава у крајњој линији људска, друштвена. Људи о њему мисле, критикују га, 

прихватају га или му се опиру. Вера приморава човека да верује у апсурдно, разумом 

несхватљиво, па је човек пред њом беспомоћан, лишен сваке могућности размишљања, 

критиковања, у ставу апсолутне покорности и пасивног прихватања заповести. 

Филозофија – учење о моралу и етици врши се кроз практичну филозофију, 

односно нормативну етику. Иако не даје никакве истине него само судове вредности, 

ипак пружа огроман значај за морал и целокупан људски живот. Она пружа људима низ 

различитих система вредности и идеала човечности тако да они имају богату грађу за 

размишљање и избор. На основу тога човеку је много лакше да заузме став. 

Наука – међу научницима који се баве овом проблематиком могу се запазити два 

супротна става. Према првом ставу, наука и морал су две потпуно одвојене области, па 

наука не може утицати на морал, јер се бави истраживањем стварности, а из ње се не 

могу извући никакве норме. Према другом гледишту, наука утиче снажно на морал. И 

овде постоје два става. По првом тај утицај је позитиван, а по другом негативан. 

Позитивност се огледа у просвећености човека и научном погледу на свет, чиме му се 

омогућава да боље одреди место и улогу морала у свету. Негативан утицај науке на 

морал огледа се у научном представљању човека као савршеног аутомата, чиме она 

руши моралну одговорност човека, па и морал. 

Обичаји – морал се често меша са обичајима, иако су то две сасвим различите 

ствари. Обичај је норма која је обавезна само на основу своје дуге традиције, мада дуго 

поштовани обичаји имају тенденцију да бар једним својим делом прерасту у морал. 
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Право – право као скуп норми санкционисаних државном принудом утиче 

троструко на морал. Прво, тежи да се претвори у морал, односно да се с њим 

поистовети и на тај начин постане довољно ефикасно и без потребе за интервенцијом 

државе. Други начин утицања права на морал је у учвршћивању морала. Управо зато 

што је морална санкција често неефикасна с гледишта друштва које примењује 

друштвене санкције, долази се на мисао да се моралне норме претворе у правне. Овакво 

правно потврђивање морала по правилу доводи до јачања моралне снаге односних 

норми. Међутим, може се догодити да људи одустану од морала који им се намеће 

силом државне принуде и могу постати према њему равнодушни, или га чак почети 

сматрати неморалом управо због те принуде. То слабљење морала претвореног у право, 

ојачаног правом, управо и јесте трећа врста деловања на морал. Тамо где се право 

разилази с моралом, тако да овај наређује једно, а право друго, оно по правилу слаби 

моралну свест и тиме обавезност моралне норме. 

Уметност – уметност свакако утиче на морал, а јачи утицај имају конкретније 

уметности као што су књижевност, сликарство, вајарство итд. Непосредан утицај саме 

садржине уметничког дела може да буде значајан, па чак и врло јак. Ово се догађа 

управо стога што она може бити истоветна са садржином било које друге духовне 

творевине, почевши од вере до рецимо обичаја. Велика уметничка дела, посебно у 

области књижевности, снажно делују на морал. 

 

2.2.4. Дефиниција појмова добро и зло 

 

Сви стручњаци који се баве проблемом морала слажу се да категорије добра и 

зла одређују специфичност морала као посебне врсте друштвених појава. Међутим, 

нема слагања око тога како треба схватити и дефинисати категорију добра. Добро и зло 

су релативне категорије. Немају исто значење у различитим временима, разним 

друштвима и код различитих класа. Већина се слаже да је врховна морална вредност 

морално добро. Морал одређује оно што је добро и човечно, а забрањује оно што је зло 

или нечовечно. Шта је добро и зло, шта је човечно и нечовечно, не може се одредити 

једном заувек, за сва друштва и све класе и слојеве. 

Аристотел у утврђивању садржаја блаженства као највишег добра и крајњег 

циља људске тежње полази од става да циљ коме све тежи није мировање, него пуна, 

неометана делатност. Све је одређено делатношћу и снагом, и све оно што делатност 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

21 

 

унапређује, појављује се као добро, а што је омета, као зло (Аристотел, 2003). Класична 

филозофија истиче и продубљује тезу како је управо слобода претпоставка могућности 

и за само разматрање појмова и односа добра и зла. Тек када је човек слободан, може 

бити добар или зао, односно извршити избор својом слободном вољом да ли ће чинити 

добро или зло (Кангрга, 2004). 

Морал и његови атрибути добро и зло један су од облика друштвености, 

друштвене свести човекове и своју снагу црпе из улоге одржавања и унапређења 

друштвености. Познати етичар Џ. Е. Мур (1963) сматра да се појам добра не може 

дефинисати и да се мора сматрати за један особени, прости квалитет који се може 

уочити интуицијом. Међутим, Павићевић (1974) оспорава овакво Мурово мишљење, 

наводећи да би то значило да постојање таквих појединачних особених ствари и 

квалитета не би садржало никакав однос према другим појединостима, посебностима и 

општостима. Познато је да све појединачно постоји само у везама које воде ка општем 

и ка другим појединачностима и посебностима, чиме се она сама конституише као 

тренутак неких целина, сплетова односа. Те везе и односи су подлога неких основних 

категорија којима се користи и за којима иде свако конкретно сазнање. То су категорије 

услова, узрока, последице, настанка, развоја, функције, структуре и слично. Ми 

сазнајемо једну појаву или једну ствар тек уколико смо у стању да је подведемо под ове 

категорије, односно да је сагледамо у односима и стањима које ове категорије 

изражавају. Како атрибут „добро“ постоји у везама и односима као део целине односа и 

као особени израз саме целине у тим односима, могуће га је начелно дефинисати. 

Дефинисање атрибута „добро“ се може одредити и тражењем његове суштине у 

целокупности веза, зависности, условљености и условљавања и тачним уочавањем и 

навођењем једног од тих облика одређености (Павићевић, 1974). 

  Поред тога што је морал, као и његови атрибути добро и зло један од облика 

друштвености, друштвене свести човекове и своју снагу црпи из улоге одржања и 

унапређења друштвености, морамо рећи да се морална оцена „добро“ и „рђаво“ односи 

само на човека који може да разуме и зна шта треба да чини и који је у стању да 

самостално одлучује и бира између отворених могућности. Према томе, ако бисмо 

рекли да је морал са својим атрибутима добро и зло својство бића које је у стању да 

се самоодређује или, што је једно и исто, - да је морал израз и облик слободе, дали 

бисмо једну онтолошку, бивствену одредбу или дефиницију (Павићевић, 1974, стр. 15). 
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Кангрга (2004) говори да је Фихте у складу са својим филозофским и људским 

активизмом срж зла нашао у одређењу саме човекове бити, а она се тражи и налази у 

карактеру његове делатности, која је уједно с оне стране моралног деловања јер задире 

„под саму кожу“ човековог начина живота, којим он или постаје или не постаје 

истинско људско биће. Дефиниција морала и атрибута „добро“ и „зло“ врши се и са 

становишта психологије и свих других наука које се баве човеком. 

 

2.2.5. Морална слобода – слободна воља 

 

Слобода као морални проблем поставља се пре свега као проблем слободне 

воље, јер сама морална оцена људских поступака претпоставља да је лице о коме се та 

оцена доноси – слободно. Ако некој особи замерамо што је нешто учинила или што је 

пропустила да учини, полазимо од претпоставке да је она могла поступити другачије 

него што је поступила, односно да у датој ситуацији није морала поступити на тај 

начин. Уколико је таква особа била у ситуацији када није могла другачије да поступи,  

заправо и не подвргавамо њено држање моралном оцењивању. Из овога видимо да 

постоје два облика објективних ситуација с обзиром на положај субјекта. Ситуација 

нужности и принуђености и ситуација отворених могућности. Само ситуације које се 

карактеришу као отворене могућности допуштају да се човек у њима узме као фактор 

од кога зависи исход ситуације, односно реализација једне од могућности. Када се 

човек нађе у таквој ситуацији, сматра се одговорним за њен исход.  

Веза између моралне оцене и претпоставке слободе произлази из основних 

етичких категорија као што су категорије треба и дужност. Кад кажемо да је неко 

нешто требало да уради, да му је то била дужност, претпостављамо да је он и могао 

тако поступити. Човек не одлучује само у правцу који је одређен оним што треба да 

чини, већ је одлика једне ситуације постојање две или више могућности, које онда 

захтевају избор и одлуку. Морална оцена има ослонац у начину на који сама личност 

доживљава своје ситуације и у начину на који накнадно преиспитује своје одлуке 

донете у прошлости (Павићевић, 1974). 

Проблем слободне воље бројни филозофи су различито посматрали. Тако се у 

спору између детерминизма и индетерминизма није дошло до бити самог проблема. 

Под вољом се ту подразумева тежња према нечему, па се воља схвата као био-физио-

психичко својство попут глади, жеђи, полног нагона или нагона за самоодржањем. 
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Детерминисти гледају на осећај слободе као на илузију, односно поричу сваку 

могућност слободне воље. Главни представници су Спиноза и француски 

материјалисти 18. века, а овај правац има своје поклонике и данас.  

Спиноза је имао два приговора против слободе воље. Први је психолошке, а 

други онтолошке природе. Психолошки приговор се односи на тврдњу да веровање 

људи да имају слободну вољу почива на једном недостатку размишљања о поступцима 

за које мисле да су у њима слободни. Људи имају осећај да нешто слободно желе, а да 

нису свесни објективних узрока који подстичу те жеље. Онтолошки приговор је у томе 

да се човеку не може признати слобода воље, јер све што се дешава сада и овде у свету 

унапред је детерминисано оним што се дешавало раније. Француски материјалисти 18. 

века проширили су Спинозино детерминистичко схватање о људској вољи истичући 

њену строгу одређеност не само законима природе, већ и друштвеном средином 

(Павићевић, 1974). 

Индетерминисти су заступали сасвим супротно гледиште и тврдили да воља 

може бити потпуно индиферентна према утицају било којих објективних фактора.  

    Овако схватање воље је депласирано и први Кант диже ту проблематику на ниво 

етичког размишљања. Воља је одређена као умно хтење, а појам ума значи сврховиту 

усмереност хтења или пуког нагона, при чему мишљење као рефлексија подиже нагон 

на ниво воље. Воља је за Канта осмишљена као практични ум. На тој се линији слобода 

у лику слободне воље поставља као морални проблем (Кангрга, 2004). 

Павићевић (1974, стр. 78) каже да слободу позитивно можемо одредити онако 

како је то Енгелс учинио: ...власт над нама самима и над спољном природом, заснована 

на сазнању природних нужности. Тако посматрајући проблем, можемо рећи да 

марксизам карактерише гледиште по коме се слобода не може тражити у 

произвољности бирања и одсуству било какве мотивације, већ у руковођењу воље 

познавањем, знањем о природним и друштвеним законитостима, као и друштвено-

моралним нормама. Ова Енгелсова одредба слободе не може се сматрати 

свеобухватном. Она истиче само неке услове и димензије слободе: познавање 

законитости како би се постигла власт човека над спољашњом и унутрашњом 

природом (Павићевић, 1974).    
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2.2.6. Казна као морални проблем 

 

Казна као морални проблем се поставља из перспективе питања о моралној 

оправданости кажњавања уопште. Поставља се неколико питања: када, зашто и ко је тај 

ко има морално право да казни неког другог. Овде је реч о кажњавању као наношењу 

неког зла другоме. Казна као морални проблем поставља и једно опште питање које 

гласи: Који се и какви разлози могу навести у прилог кажњавању као наношењу зла 

другоме, а да то буде морално оправдано? Овде се мисли на судску казну као зло за 

претходно почињено зло. На ово питање постоје различити одговори, али се они могу 

сврстати у две групе: у прву спадају утилитаристичке теорије, а другу сачињавају 

ретрибутивне теорије (Кангрга, 2004). 

Утилитаристичке теорије оправдавају казну због њених добрих последица које 

се огледају у онемогућавању преступника у понављању преступа, или тиме да га 

казном убудуће одврате од тога, преваспитавањем, или застрашивањем будућих 

потенцијалних прекршилаца. Ове теорије су окренуте ка будућности и ономе што 

произлази из казне и тиме је оправдавају као морално добру (Кангрга, 2004). 

Ретрибутивне теорије су окренуте ка прошлости, тј. усмерене су на оно што је 

већ учињено, те морално оправдање казне проистиче из самог прекршаја, који је већ 

одређено зло. Ово становиште заступају Кант и Хегел. Хегел даје аргументацију да је 

казна властито право злочинца, јер се тиме он третира и уважава као умно биће, које 

делује према својој вољи и одлуци, тј. као личност која након издржавања казне враћа 

себи претходно властито достојанство. Овим становиштем се директно искључује 

могућност изрицања смртне казне (Кангрга, 2004). 

 

2.2.7. Етика и политика 

 

Како каже Кангрга (2004), можда би примереније било проблем етике и 

политике поставити као питање односа морала и политике зато што се кроз читаву 

историју поставља управо питање моралности политике. Наиме, однос етике и 

политике није и не може бити примарно етички проблем, будући да сама политика није 

еминентно етички проблем у ужем смислу, као ни могући предмет етике као науке.  

Платон је први однос морала и политике подигао на ниво филозофског 

разматрања. У његовом концепту „идеалне државе“ хармонија свих сталежа резултира 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

25 

 

појмом праведности, као изврсне етичке врлине, чиме је оно политичко не само 

доведено у најближи однос с моралним, него му је најдубље подређено (Кангрга, 2004). 

Политика је код Аристотела повезана са разумевањем основа доброг и праведног 

живота. Она треба да буде усмерена на култивисање људи, а не на технику владања 

људима. Политика мора да садржи у себи етичка начела праведности (Животић, 1986). 

Правда је могућа само као законитост која омогућава одређене облике једнакости људи 

и одређује шта је исправно у људским поступцима (Аристотел, 2003). 

У античком смислу политика је настала због тежње да се направе неки основни 

принципи на којима почива заједница. То су биле идеје највишег добра, правде и опште 

користи. На индивидуалном плану човек је тежио да развије и усаврши своје моралне 

карактеристике, а на јавном плану да иде ка правди и општем добру. Етика и политика 

у овом периоду су схваћени као лице и наличје једне исте ствари, начина човековог 

живота у заједници.  

Треба нагласити да се с појмом политике у правом смислу сусрећемо тек с 

развијеним раслојавањем обичајне заједнице у друштво. Данас се она одређује као 

„умеће могућега“, а то је била од својих првих почетака (Кангрга, 2004). Политика је 

укупност процеса, односа институција и праксе преко којих се обављају и решавају 

класни конфликти у друштву (Животић, 1986, стр. 207).  

Обично се утицај политике на морал оцењује негативно, полазећи од примера 

борби с политичким противницима (нпр. убиство политичког непријатеља у рату). У 

овој борби је све допуштено, па изгледа да морал у њој уопште не важи. Ту влада 

начело да циљ оправдава средство. Субјект који је иначе, у обичним свакодневним 

друштвеним односима, строго моралан чим ступи у политичку борбу постаје 

неморалан. У тој борби се не устручава да користи средства којих би се у другим 

односима ужасавао. Суштина је у томе што политика ствара свој посебан, политички 

морал, који је често супротан обичном моралу (Лукић, 1982). 

Често се сматра да морал недовољно утиче на политику. Сва средства која морал 

осуђује у личном животу почевши од лажи и преваре, па до тортуре и убиства, 

примењују се у политичком животу. Члан једне моралне заједнице, у односу према 

онима који нису чланови има као моралну дужност тачно оно што је супротно моралној 

дужности у оквиру заједнице. Морамо рећи да постоје и моралне норме које подједнако 

важе и за противнике па и непријатеље – чланове других моралних заједница. Оне се 

примењују на сукоб и борбу заједница, па и на ону најоштрију – на рат. Кршење ових 
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норми од стране политичара представља морални прекршај. Политички морал постоји, 

он је другачији од општег морала, а често му је потпуно супротан, јер је одређен управо 

самом политиком (Лукић, 1982). 

О односу етике и политике писао је Кангрга, а један од његових ставова можда и 

најбоље дефинише однос ове две области: кад би моралност битно почивала на 

интересу (без обзира на то којем, каквом и чијем), онда би морал и политика били у 

потпуном складу и битно би се подударали. А будући да то нису, остаје стално на 

дјелу захтјев (постулат етичког карактера) да политика, тј. политичари буду – 

морални у својој дјелатности (Кангрга, 2004, стр. 119). 

Лукићев став додатно објашњава међусобни однос етике и политике: Морал 

нужно утиче на политику већ и зато што су и у политици и у моралу на делу исти 

људи, који, ма колико да се могу унутрашње делити, ипак морају задржати неко 

основно јединство личности. Истина је, дакле, и овде релативна и ограничена – нити 

морал свемоћно одређује политику нити, пак, остаје апсолутно немоћан у односу 

према њој (Лукић, 1982, стр. 555). 

 

 

2.3. ОСНОВНЕ ФИЛОЗОФСКЕ ЕТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ1 

 

2.3.1. Аристотелова теорија 

 

Аристотелова етичка концепција представљена је у делу Никомахова етика. Она 

уједно представља прву сасвим сачувану студију из области Етике. У њој се на 

појмован начин изражава оно што је већ живело и важило у хеленском народу: његов 

морал и навике, његова практична схватања, морална начела, његов морални етос и 

морална осећања. Ово је најпознатије Аристотелово дело, премда је поред поменутог 

Аристотел написао и Еудемову етику, као и Велику етику (Bobonich, 2008). 

Главне особине етичког учења Аристотела, и оно по чему се његово учење 

разликује од Платоновог, јесу: реализам, рационализам, иманентизам и енергизам.  

                                                           
1 У овом поглављу је коришћена литература и на енглеском језику која није у оригиналу преведена на 

српски језик. Стога су дати цитати у оригиналу у фусноти, док се преводи, које је превео професионални 

преводилац, налазе у тексту.  
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 Реализам Никомахове етике се састоји у томе што се Аристотел не слаже са 

Платоновим учењем о идејама и замера му што идеје схвата као бића одвојена од 

појединачних ствари. У Аристотеловом учењу идеја и стварност падају уједно. У 

предговору Никомахове етике, Милош Ђурић каже: Он изричито полемише против 

идеје добра као принципа Етике и на широком земљишту искуственога света заснива 

своју етичку мисао, и у томе се састоји његов етички реализам (Аристотел, 2003, стр. 

IX). 

О Аристотеловом поимању јединства духа и тела, који ће у даљем разматрању 

бити од значаја за поимање физичке културе, Милош Ђурић наводи: Као што тело не 

може да постоји без душе, тако ни душа не може да  постоји без тела (Аристотел, 

2003, стр. IX). 

 Рационализам Никомахове етике указује на то да се Аристотелово етичко 

учење заснива на биолошком искуству и на обиљу најразноврснијих и најфинијих 

запажања из богате стварности моралног живота. О односу сазнања уопште и етичког 

сазнања, они код Аристотела свој извор налазе у разуму и у искуству, па Милош Ђурић 

даље наводи: Искуство и разум, индукција и дедукција, спајају се у његову етичком 

учењу тако да се они узајамно прожимају (Аристотел, 2003, стр. IX). 

Иманентизам проистиче из схватања да је тежиште стварности у овом свету. У 

његовој етици није реч о добру по себи, него о људском добру, о оном што је добро у 

људском животу и што је за људско делање последњи и највиши циљ. Милош Ђурић о 

овој особини Аристотеловог етичког учења износи следећи став: Аристотел учи да 

свако људско појединачно биће развија у њему иманентан облик и лик, изграђује свој 

животни положај и искива своју срећу, коју спољашње животне прилике могу, додуше, 

унапређивати или сметати, али је не могу створити или омести (Аристотел, 2003, стр. 

XI).  

Енергизам је четврто обележје Никомахове етике које истиче схватање да за 

етику није главни циљ сазнавање врлине, него морално понашање, морално дело и 

моралан живот. Није сазнање, него делање и остваривање крајњи циљ етике, и предмет 

њеног изучавања јесу људске радње. 

Никомахова етика је подељена у десет књига (поглавља): Појам Добра; Врлина 

– морал; Умереност; Великодушност; Праведност; Духовне делатности – здрав 

разум; Рђавост – неуздрживост – суровост; О пријатељству; О дужности; О 

уживању.  
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За потребе теоријског одређења етике у Аристотеловом делу, у дисертацији ће 

нешто детаљније бити представљене Књига 1: Појам Добра и Књига 2: Врлина – Морал, 

које имају кључни значај за разумевање Аристотелове етичке теорије.  

Књига 1 бави се појмом Добра, који у духу Аристотеловог система истиче 

главну мисао Никомахове етике која је блиска ентелехији (непрекидна радиност или 

делатност, нарочито духа). Аристотел сматра да свака ствар има свој циљ, па тако и 

човек, и да сврха његових радњи јесте неко добро, и то оно добро које он постиже 

својим радњама, па даље наводи: Сматра се да свако стварање у уметности и свако 

истраживање у науци, исто тако и рад и одлучивање уопште, теже неком добру; 

стога су правилно дефинисали добро као оно чему се тежи. Међутим, јавља се извесна 

разлика у циљевима (за којима се тежи). Негде је циљ сам чин рада, а негде је то, осим 

рада, и његов исход, неко дело (Аристотел, 2003, стр. 3. [1094a I - 1 и 2]).  

Многа добра се различито схватају као вредности и отуда се поставља питање у 

чему је највеће добро. Да би одговорио на то питање, Аристотел се служи методом  

consensus gentium-a – која је карактеристична за његово етичко проучавање, тј. он се 

ослања на мњење целокупног хеленског народа, и налази да се сви слажу у томе да се 

највеће добро (одређена делатност душе у складу с њеним врлинама) састоји у 

блаженству. Али шта је блаженство, у чему се оно састоји, у томе нема сагласности. 

Једни узимају да се највеће добро, тј. блаженство састоји у уживању, други у богатству, 

трећи у части, итд. С тим у вези, даље у предговору Милош Ђурић истиче следећи став: 

А блаженство нико не бира ради поменутих добара, ни уопште ради чега другога. 

Чини се да то произилази и отуда што је блаженство само себи довољно. Јер највеће 

добро, чини се, мора само себи бити довољно (Аристотел, 2003, стр. XIV).  

Пошто је утврђено да је блаженство највише добро и крајњи циљ људске тежње, 

намеће се питање у чему је садржај блаженства као највишега добра. Аристотел сматра 

да циљ којем се тежи није мировање, него пуна, неометана делатност, и даље развија 

идеју добра: Пошто свако знање и свако опредељење тежи неком добру, које је онда 

то добро за које можемо рећи да је циљ науке о држави и које је врхунско од свих 

остварљивих добара? У погледу назива постоји, углавном, код већине сагласност: jер и 

образовани и непросвећена већина кажу да је то срећа, и при том сматрају да бити 

срећан значи имати угодан живот и постизавати успехе (Аристотел, 2003, стр. 5. 

[1095a IV - 1 и 2] - подв. M.M.) 
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Ако свака људска радња има известан циљ, онда тај циљ нужно представља 

добро које треба остварити па Aристотел даље каже: Чини се да је такав циљ пре свега 

срећа [εύδαιμονία], јер њу бирамо увек због ње саме, а никада због нечег другог (стр. 12 

[1097б VII-5]) , и даље: ...да је одлучујући чинилац за људску срећу делатност у складу с 

врлином (Аристотел, 2003, стр. 19. [1100б X-9] - подв. М.М.).  

Тумачећи Аристотелово поимање етичке теорије, Милош Ђурић истиче: 

Завршни резултат у којем се смирује делатност према врлини јесте задовољство: ҅ 

Задовољство крунише делатност не као њој иманентна особина него као завршни 

резултат, као што младачкој снази припада младачка лепота ҆  (Аристотел, 2003, стр. 

XVI). 

На крају овог поглавља Аристотел дели добра на три врсте: спољна добра, 

душевна добра и телесна добра, при чему душевна добра сматра за права добра, 

односно за добра у највишем смислу.  

Аристотел врлине дели на дијаноетичке и етичке. У групу дијаноетичких 

(интелектуалних) врлина спадају: знање, моћ схватања односно интелигенција и 

памет. У групу етичких (моралних) врлина спадају: племенита великодушност и 

разборитост.  

Књига 2 наставља разматрање појма Врлина – Морал. Пошто је све врлине 

поделио на интелектуалне и моралне, даље их објашњава: Интелектуална дугује и свој 

постанак и свој развој углавном настави, и зато она захтева времена и искуства; 

морална врлина, напротив, долази с навиком. (...) Из овога је јасно и то да нам ниједна 

од моралних врлина није по природи усађена, јер се ниједно својство које је по природи 

дато не може навиком изменити.(...) Морална својства, дакле, не настају у нама ни по 

природи ни мимо природе, већ по природи имамо само способност да их стекнемо, а 

после их навиком морамо усавршавати.(...) Све што нам је по природи дато ми 

доносимо (са собом на свет) првобитно као различите могућности, које касније 

остварујемо (Аристотел, 2003, стр. 26 [1103б I - 1 - 4]). 

Упоређујући врлине и вештине, Аристотел упозорава да морају да се негују 

навикама кроз одговарајуће активности од раног узраста, што је изузетно значајно за 

целу педагогију, а у склопу тога и за педагогију физичког васпитања. Аристотел даље 

појашњава: Зато је потребно да свакој нашој активности дамо одређен смисао, јер се 

разлике у моралном карактеру наших делатности тачно одражавају на нашим 

способностима и животном ставу који из њих проистичу. Стога није од малог значаја 
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да ли смо још у детињству стекли овакве или онакве навике. То је од веома великог, 

штавише, од пресудног значаја (Аристотел, 2003, стр. 27. [1003б I - 8]). Способност 

деце да осећају понос према својим лепим поступцима и срамоту због ружних и 

срамотних дела је од кључне важности за могућност моралног образовања онако како 

га Аристотел објашњава. Док деца вежбају дељење играчака са пријатељима или 

подношење разочарења, она добијају похвале од стране родитеља када ове ствари обаве 

добро а прекорена су када их ураде лоше. Искуство прекора је болно и временом дете 

развија осећај срамоте који га спречава да поступа лоше. Посматрано са становишта 

љубави према себи, важније је да моралан човек цени лепоту сопствених поступака 

него што нам се у први мах може учинити (Lear, 2008). 

Када Аристотел у Никомаховој етици говори о врлини, спомиње и термин калон. 

Према његовом схватању, не само да су поступци у скалду са врлином калон – дивни, 

лепи, племенити, већ их извршилац врлине бира и из тог разлога. Такође, Аристотел 

истиче да је калон прикладан предмет похвале и посебно наглашава лепоту моралних 

поступака (Kraut, 2008; Lear, 2008).  

У Никомаховој етици Аристотел доказује да моралан човек никада не може 

постати жалостан (иако може изгубити своје блаженство) пошто ће лепота његових 

поступака увек излазити на видело чак и у најгорим околностима. Како наглашава Лир, 

када уважимо пријатност и видљивост лепог у Аристотеловом приказу, схватамо да он 

сугерише да лепота врлине функционише као нека врста мелема за сломљени дух 

несрећног човека (Lear, 2008). 

Аристотел дискусију о делању у складу са врлином наставља констатацијом да 

човек никада не може постати жалостан јер ће му брилијантност поступака у складу са 

врлином увек пружати сатисфакцију. Ову расправу Аристотел завршава реченицом да 

када храбар или умерен или великодушан човек дела зарад калона, он има на уму, 

макар једним делом, чудновато задовољство поступања у складу са врлином. С тим у 

вези, навешћемо и следећи Лиров став: Доживљавање својих поступака као лепих је, 

можемо рећи, начин на који моралан човек увиђа своју доброту. Ова свест награђује 

његову енергичну жељу да буде вредан дивљења али што је још важније, пошто је 

поступање у складу са врлином активност разума, оно такође доноси актуелизацију 

његове рационалне душе до потпуног испуњења2 (Lear, 2008, str. 117), (превео ЈП). 

                                                           
2 „The experience of one’s actions as beautiful is, we might say, the mode of the virtuous person’s apprehension 

of their goodness. This awareness gratifies his spirited desire to be admirable, but more important, since 
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Како би још детаљније објаснио поступање у одређеној ситуацији у односу на 

врлину, Аристотел објашњава појмове намерно и ненамерно поступање и уводи 

добровољност као неопходан предуслов за похвале и осуде. Како бисмо боље 

објаснили његово размишљање о овој теми, навешћемо следећи став: Пошто је врлина, 

као што смо видели, регулисање страсти и поступака, пошто, затим, намерни 

поступци изазивају похвалу или осуду, а ненамерни праштање, а понекад и сажаљење, 

то је можда неопходно да филозоф морала утврди разлику између намерног и 

ненамерног (Аристотел, 2003, стр. 43 [1110a – I -1.]). Према речима Сузане Мејер, о 

појму добровољност Аристотел каже следеће: Добровољни поступак јесте онај чије је 

порекло у извршиоцу или који потиче из извршиоца.3  (Meyer, 2008, str. 138). Како би 

још прецизније објаснио поступање у одређеној ситуацији, након описа добровољног и 

недобровољног, Аристотел уводи термин prohairesis (одлука, избор, намера). Како 

наглашава Мејерова, prohairesis је одлика испољавања карактера, по Аристотеловом 

гледишту, и у вези са тим каже да ...он дефинише карактер као настројеност која 

резултира prohairesis-om4 (Meyer, 2008, str. 139). Такође, према њеном мишљењу, 

prohairesis је потреба на коју промишљање утиче, а промишљање је са своје стране 

просуђивање у светлу циља, а циљ је предмет жеље, нешто што се чини добрим оном 

који промишља. Стога су prohairesis, промишљање и жеља одлике испољавања 

карактера (Meyer, 2008).  

Prohairesis појединца је много бољи показатељ његовог карактера од његових 

поступака, јер исти поступак може резултирати из веома различитих prohairesis-а 

(множина). Овде се наводи пример да једна особа може вратити оно што је позајмила 

јер верује да је то исправна ствар, а друга ће то исто урадити само да би задовољила 

своје родитеље. Премда друга особа чини поступак који треба, она то не чини као што 

би појединац који поступа у складу са врлином учинио. Мањкавост је у његовом 

prohairesis-у, а не у његовом поступку (Meyer, 2008).      

Једно од централних питања у Аристотеловој етичкој теорији представља 

принцип сврховитости. Он одбацује идеју бесконачног и тврди да сва природна бића 

имају одређену меру и величине растења. Према његовом схватању, избегавање 
                                                                                                                                                                                     

virtuous action is the activity of reason, it also brings the actualization of his rational soul to its fullest 

completion.“  

3 „A vaoluntary action, he assumes, is one whose origin is in the agent, or of which the agent is the origin.“ 

4 „…he defines character as a disposition that issues in prohairesis“ 
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екстрема и постизање мере појављује се као задатак људске делатности, што се може 

уочити и из следећег става: У свакој континуираној и у свакој дељивој величини може 

се разликовати превише (односно премало) и права мера (ίσος) – и то како у погледу 

саме мерене величине тако и с обзиром на нас. Права мера је нека врста средине 

између претераног и недовољног – Средином једне ствари означавам, пак, оно што је 

подједнако удаљено од њена оба краја – а то је за све предмете увек једно те исто. У 

односу на нас, међутим, средина је оно што није ни сувише ни премало (Аристотел, 

2003, стр. 33 [1106а VI 4-5]). Аристотел повезује врлину са правом мером, а Сузан 

Мајер наводи следеће: Аристотелова главна тврдња јесте да врлина завређује похвалу 

јер погађа средину, а порок заслужује осуду јер премашује или не достиже средину.5 

(Meyer, 2008, str. 139). 

Тако се принцип сврховитости појављује као принцип мере и средине, а врлина је 

код Аристотела представљена као: Одабирачка наклоност воље, која се држи средине у 

односу на нас, разумом одређене, и то одређене тако како би то урадио разуман човек 

(Аристотел, 2003, стр. 34. [1107а VI - 15]). Аристотел повезује принцип мере и са лепим 

и том приликом наводи да лепота једне ствари зависи од њене уређености, симетрије и 

ограничености, тако да постаје јасно да су ове формалне особине лепоте у самом срцу 

његовог разумевања врлине у Никомаховој етици. Он дефинише моралну врлину као 

стање „које ефектно погађа у средину“ у односу на нас и које пада између претеривања 

и недостатка. Стога, поступци у складу са врлином показују симетрију; њихови делови 

су поравнати једни са другима пропорционално непосредном задатку. Аристотел каже 

да пристојан човек, у оној мери у којој је пристојан, ужива у поступцима који су у 

складу са врлином, а вређају га они лоши, као што музикалан човек ужива у лепим и 

дивним песмама а вређају га лоше (Lear, 2008).  

Доброта лепе ствари чини да је она пријатна, или човек осећа задовољство у 

нечему лепом зато што је мишљења да је оно добро. Аристотел верује у обоје, а Лир 

истиче да …оно што он жели овде да нагласи јесте да су лепи поступци пријатни јер 

изгледају добри, онима који их врше и онима који их процењују. Уживамо да слушамо о 

лепим поступцима или да им будемо непосредни сведоци управо стога што нам се чини 

                                                           
5 „Aristotle general claim is that virtue is praiseworthy because it hits the mean, and vice blameworthy because 

it exceeds or falls short of the mean.“  
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да су добри. Оно што је лепо у поступку је, можемо рећи, морално пријатно6 (Lear, 

2008, str. 124), (превео ЈП).  

У теоријском разматрању физичке културе принцип мере добија на значају као 

могућност остваривања у њеним ентитетима. Тако Аристотелов етички концепт има 

могућност остварења у физичком васпитању и рекреацији, док у спорту уопште није 

остварљив, јер је супротан онтологији спорта која у прави план истиче постизање 

врхунских резултата и отклон од средине према нечему што је много и претерано.  

Пошто је Аристотел дефинисао појам врлине, он се даље пита која душевна 

збивања условљавају врлину, и наглашава следеће: Пошто су душевна збивања 

условљена трима елементима: страстима (пролазним афектима), склоностима 

(диспозицијама) и особинама (одређеним ставовима), врлина би морала спадати у 

једну од те три класе (Аристотел, 2003, стр. 31. [1105а V-1]).  

Логичком анализом Аристотел ставља у први план особине, утврђујући шта су 

врлине као појмовна врста, али сматра да није довољно само рећи да је врлина одређен 

став, већ и какав је то став, па закључује: Овде треба истаћи да свака врлина (односно 

врсноћа), без обзира на то коме или чему припада, чини врсним свога носиоца а исто 

толико и његову делатност (Аристотел, 2003, стр. 32 [1106а VI - 2]). 

 

2.3.2. Кантова теорија 

 

Кантова етичка теорија заснована је на принципу универзалног поштовања, и 

често се назива етиком дужности. Његова етичка теорија престављена је у делу 

Заснивање метафизике морала. Кант је ово дело поделио на три дела: први део је 

Прелаз од обичног етичког умског сазнања ка филозофском етичком умском сазнању, 

други Прелаз од популарне моралне мудрости ка метафизици морала и трећи део је 

Прелаз са метафизике морала ка критици чистог ума. 

У првом делу Прелаз од обичног етичког умског сазнања ка филозофском 

етичком умском сазнању Кант говори о јединој заиста доброј ствари – доброј вољи. 

Илустрација оваквог Кантовог става јасно је уочљива још на самом почетку излагања у 

                                                           
6 „I take it that what he wants to emphasize here, in his lectures on rhetoric, is that fine actions are pleasant 

because they seem, to their agents and to those assessing them, to be good. We enjoy hearing about fine actions, 

or witnessing them first hand precisely because they seem to us to be good. The fine in action is, we might say, 

the morally pleasant.“ 
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овом одељку где наводи следеће: Немогуће је замислити игде ишта у свету, па чак ни 

изван њега, што би без ограничења могло сматрати добрим, осим једино добре воље 

(Кант, 2008, стр. 15). Кант истиче вредност добре воље и говори да она није добра по 

ономе што производи или изграђује већ по хтењу, односно добра воља је добра по себи 

и том приликом указује на следећи став: Добра воља није добра по ономе што 

производи или изграђује, нити по својој ваљаности за постизање неке наумљене сврхе, 

већ једино по хтењу, то јест она је добра по себи, и посматрана сама за себе треба да 

се цени неупоредиво више него све што би се њоме могло постићи у корист неке 

склоности, чак, ако се хоће, у корист свих склоности скупа (Кант, 2008, стр. 17). Даље 

аутор наводи да има и других добрих ствари као што су таленти духа (разум, 

духовитост, моћ суђења) или својства темперамента (смелост, одлучност, истрајност у 

спровођењу одлука), али све ове особине, како каже Кант, могу бити крајње зле и 

штетне ако воља која треба да их употреби није добра. Дакле све осим добре воље, 

према његовом схватању, јесу условна добра, односно условне вредности (Бабић, 2007). 

Условне вредности ће неки поступак учинити добрим или лошим, у зависности од тога 

да ли их прати добра или лоша воља, али она сама неће ништа променити у вредности 

саме добре или зле воље, односно њихово присуство, одсуство или количина неће саму 

добру, као ни злу вољу учинити ни бољом ни гором. Безусловна вредност добре воље је 

услов моралне вредности свих добара. Добра воља не захтева друга добра као услов за 

своју доброту. Она је највише добро (Sedgwick, 2008). 

Кант своје разматрање наставља констатацијом да су моралне вредности оне 

које се односе на човека као таквог и које чине његову коначну вредност, за разлику од 

ванморалних вредности које су „условне“ и своју вредност имају само у оквиру 

„ограничења“. Добра воља је напросто добра и та одредба не зависи ни од каквих 

услова и ни од каквих ограничења. Добра воља конституише оно што Кант назива 

„унутрашњом вредношћу нашег бића“. 

Кант у наставку првог поглавља уводи и појам дужност, коју објашњава на 

следећи начин: Радња из дужности не поседује своју моралну вредност у сврси коју 

њоме треба постићи, него у максими по којој смо се на њу одлучили; та вредност, 

дакле, не зависи од стварности радње, већ једино од принципа хтења по којем се 

радња обавила без обзира на све предмете пожудне моћи. (Кант, 2008, стр. 26). Аутор 

наставља са објашњењем: Та вредност може да се налази само и једино у принципу 

воље, независно од сврха које се том радњом могу остварити (Кант, 2008, стр. 26). 
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Кант из претходних ставова изводи следећи закључак: Дужност јесте нужност једне 

радње из поштовања према закону. (Кант, 2008, стр. 27). Морална вредност радње која 

је спроведена из дужности не лежи у сврси, односно у њеној последици коју њоме 

треба постићи, него у максими по којој се субјект одлучио на ту радњу. Кант у овом 

делу наводи још један врло значајан став: Зато само и једино представа закона самог 

по себи, која наравно постоји само у умноме бићу, може, уколико је она, а не очекивана 

последица одредбени разлог воље, да сачињава оно тако изванредно добро које 

називано моралним и које већ присуствује у личности која дела по закону, а ни у ком 

случају не сме да се очекује тек од последице (Кант, 2008, стр. 28). Према речима Сели 

Сеџвик, Кант у овоме делу жели и да истакне разлику у мотивацији која покреће 

одређене поступке. Мотивација за те поступке се може пронаћи у дужности или у срећи 

(Sedgwick, 2008).  

Анализирајући Канта, Кангрга истиче да појам дужности представља једну од 

главних разлика између људи и животиња, и том приликом износи следеће: Ако не 

желиш више бити пука животиња, онда као човјек или право, освијештено људско 

биће и можеш и мораш на себе преузети неке обавезе у односу спрам другим људима и 

властитом животу уопће. У противноме остајеш у сфери (природно – животињског) 

нагнућа, па за тебе не важе никакве обавезе, него напросто живиш, јер ти си – живо 

биће (Кангрга, 2004, стр. 236). Дакле, дужност је важан принцип Кантове етике и један 

од главних чинилаца појма воље. Како Кангрга констатује, ...стога се тек с тим и 

таквим појмом воље може доспјети у етичку сферу као такву, у којој се онда може 

расправљати о слободи или неслободи воље (Кангрга, 2004, стр. 236). 

У другом делу књиге, Прелаз од популарне моралне мудрости ка метафизици 

морала Кант наводи да су умна бића једина способна да делају према представи 

закона, односно према принципима и том приликом каже: Свака ствар у природи 

дејствује по законима. Само је умно биће способно да дела према представи закона, 

односно, према принципима, или оно има вољу (Кант, 2004, стр. 46). Аутор наставља 

расправу истичући да извођење законите радње захтева ум и да воља није ништа друго 

до практични ум. Кант додатно објашњава појам воље следећом реченицом: ... воља је 

моћ која нас оспособљава да бирамо само оно што ум упознаје независно од склоности 

као практички нужно, то јест као добро (Кант, 2004, стр. 47). У случају да воља није 

по себи потпуно сагласна са умом, онда су радње које се објективно сазнају као нужне, 

субјективно случајне и детерминација такве воље сходно објективним законима јесте 
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принуђивање, тј. однос објективних закона према вољи, која није апсолутно добра, 

замишља се додуше као детерминирање воље умнога бића разлозима ума, али 

разлозима којих се воља по природи својој не придржава нужно (Кант, 2004). 

Према Кантовом схватању, представа објективног принципа, уколико је тај 

принцип за вољу принудан, зове се заповест (ума), а формула заповести се зове 

императив. Овде Кант наводи јако битан став за разумевање императива који гласи: 

Сви императиви изражавају се једним треба, и тиме означавају однос објективног 

закона ума према вољи коју по њеној субјективној каквоћи тај закон ума не 

детерминира нужно (једна принуда). Императиви казују да би било добро да се нешто 

учини или изостави, али то казују вољи која не чини нешто увек због тога, што јој се 

представља да је добро да то учини (Кант, 2008, стр. 48). Аутор затим повезује појам 

императива са добром вољом и каже да би савршено добра воља стајала под 

објективним законима доброга, али се на основу тога не може замислити као принуђена 

на законске радње, јер она себе детерминира само представом доброга.  

Кант констатује да императиви заповедају хипотетички или категорички. 

Хипотетички императиви представљају практичну нужност једне могуће радње као 

средства за постизање нечег другога што се жели, док је категорички императив онај 

императив који представља једну радњу као објективно нужну саму за себе, без 

повезаности са неком другом сврхом. Кант додатно објашњава појам хипотетичког и 

категоричког императива следећим ставом: Ако би пак радња била добра само као 

средство ради нечег другог, онда је императив хипотетичан; ако се радња замисли као 

добра по себи, дакле као нужна у вољи која је по себи сагласна са умом, као принципом 

те воље, онда је императив категоричан (Кант, 2004, стр. 49). За овај рад је посебно 

значајно разумевање категоричког императива за који Кант каже да: се не односи на 

материју радње и на оно што из ње треба да произађе, већ на форму и на онај принцип 

из којег она сама произлази (Кант, 2008, стр. 52). Овакав императив се може назвати и 

императив моралности. 

Кант наводи да је основна дужност да се стриктно поштује морални закон, 

односно категорички императив. У свом основном облику Кантов категорички 

императив (Кант, 2008, стр. 60) гласи: Делај само према оној максими за коју у исто 

време можеш желети да она постане један општи закон. Овим је исказан захтев за 

подизањем пуко субјективног на ниво објективног, дакле општеважећег принципа, који 

обавезује све и свакога. Разрађујући даље ову идеју, Кант (2008, стр. 61) наводи: 
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Пошто општост закона по којем настају последице сачињава оно што је заправо 

природа у најопштијем смислу (у погледу форме), то јест егзистенција ствари, 

уколико је одређена општим законима, то би општи императив дужности могао да 

гласи и овако: Поступај тако да би требало да максима твога делања постане твојом 

вољом општи природни закон. Кант наставља расправу говорећи о томе да свако треба 

да заповеда самоме себи, ако жели да постане морално биће, а то значи: истинско 

људско биће. Према његовом мишљењу, говорити о човеку као моралном бићу значи 

говорити о човеку какав би (тек) требало да буде, а још није.  

Расправа се наставља у вези са тим да ли је закон нужан за сва умна бића и 

додатно се дефинише појам воље. Кант за вољу каже следеће: Воља се замишља као 

способност да се сами од себе одлучујемо на делање сходно представи извесних закона 

(Кант, 2008, стр. 71). Оно пак што служи вољи као објективан разлог њеног 

самоопредељења јесте сврха, а она ако је поставља чисти ум, мора да важи за сва бића 

подједнако. Кант у овом делу износи и овај став: Човек и уопште свако умно биће 

егзистира као сврха по себи, а не само као средство за какву било употребу ове или оне 

воље, већ у свима својим радњама, усмереним не само на сама себе већ и на друга умна 

бића, мора увек да се посматра у исто време као сврха (Кант, 2004, стр. 72). Како би 

додатно нагласио важност, Кант наводи следеће: Поступај тако да ти човештво у 

својој личности као и у личности сваког другог човека увек употребљаваш у исто 

време као сврху, а никада само као средство (Кант, 2004, стр. 74).  

Кант на крају овог поглавља уводи и појам достојанства као нечега што нема 

цену и том приликом наводи следећи став: У царству сврха све има или неку цену или 

неко достојанство. Оно што има цену такво је да се на његово место може 

поставити такође нешто друго као његов еквиваленат; напротив, оно што је 

узвишеније од сваке цене, оно што не допушта никакав еквиваленат, достојанство је 

(Кант, 2004, стр. 82). На самом крају другог дела Заснивање метафизике морала, Кант 

се враћа на сам почетак и на појам добре воље и овде наводи следећи став: Апсолутно 

добра је она воља која не може бити зла, дакле чија максима, када се претвори у 

општи закон, никада не може да противречи сама себи (Кант, 2004, стр. 86).  

У завршном делу књиге, Прелаз са метафизике морала ка критици чистог ума 

Кант опширно говори о појму слободе, јер је она кључ за објашњење аутономије воље. 

Кантов став у коме се најбоље илуструје важност слободе за сва умна бића и то да је 

она главни предуслов за постојање моралности је следећи: Пошто моралност служи за 
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нас као закон само као за умна бића, то оно мора да важи и за сва умна бића, и пошто 

морал мора да се изведе искључиво из особине слободе, мора се такође доказати да 

слобода представља особину воље свих умних бића, па није довољно да се слобода 

докаже на основу извесних вајних искустава о људској природи (када је то апсолутно 

немогуће, те се једино a prirori може доказати), већ се мора доказати да слобода 

уопште припада делатности умних бића која су обдарена вољом (Кант, 2008, стр. 103). 

 

2.3.3. Милова теорија 

 

Пример телеолошке, или консеквенцијалистичке етичке теорије је 

Утилитаризам, чији је оснивач Џереми Бентам, а успешан наследник и настављач Џон 

Стјуарт Мил (Утилитаризам, 2003). Утилитаризам је једна од најразвијенијих 

савремених етичких теорија. Према Бабићевим наводима (2008, стр. 44) у заснивању 

утилитаристичке теорије Бентам је пошао од следећег закључка: Треба засновати нови, 

научни, приступ питањима морала и законодавства да би се стање људског рода 

унапредило. Људи су по својој природи егоисти и подлежу под власт два „господара“, 

задовољства и бола, који коначно одређују како оно што стварно чинимо тако и оно 

што треба да чинимо. Хедонизам је отуда оно што људе покреће у њиховим 

поступцима. Рационална способност омогућава људима да разликују више од мање 

задовољства (или бола), и та способност јесте основа моралне рачунице. 

Наводећи основне карактеристике утилитаризма, Мил (2003, стр. 33) истиче: 

Према веровању које усваја корисност или принцип највеће среће као фундаментални 

принцип морала, наше радње су исправне утолико уколико воде унапређењу среће, а 

неисправне уколико воде произвођењу нечега супротног срећи. Под срећом, се 

подразумева задовољство и одсуство бола, под несрећом бол и одсуство задовољства.  

У четвртом поглављу „Утилитаризма“ Мил додатно објашњава принцип корисности и 

том приликом наводи следећи став: По утилитаристичком учењу срећа је пожељна, и 

то је једина ствар пожељна као циљ, док су све друге ствари пожељне само као 

средства за тај циљ (Мил, 2003, стр. 83). Према Вестовом мишљењу, веза између ове 

идеје и моралности поменута је у Миловом ставу да је унапређивање среће мерило на 

основу којег треба оцењивати сваки људски поступак, и из тога нужно произилази да 

она мора бити критеријум моралности, пошто се део садржи у целини (West, 2004).  
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Мил наставља расправу о овој теми говорећи да су саставни делови среће 

различити и да је сваки од њих пожељан по себи. Аутор том приликом наводи следеће: 

Принцип корисности не подразумева да на свако дато задовољство, као што је на 

пример, музика, или на свако дато ослобађање од бола, као што је на пример, здравље, 

треба гледати као на средства којима се постиже нешто скупно што се назива 

срећом, и да их због тога треба желети. Њих људи желе, и они су пожељни по себи и 

за себе; осим тога, будући средства, они су један део циља. Са гледишта 

утилитаристичког учења врлина не представља природан и првобитан део циља, већ 

је способна да то постане, а код оних који је воле несебично она је то постала, те је 

они желе и гаје не као средство за срећу, већ као део своје среће (Мил, 2003, стр. 86). 

Анализирајући принцип корисности у оквиру теорије утилитаризма, Вест 

указује на то да Мил тврди да ће се установити да све што се жели као циљ има 

компоненту задовољства или компоненту избегавања бола, и да ће само посматрањем 

бити откривено да ми ту налазимо нашу срећу. Испоставиће се да многе ствари нису 

пожељне као циљеви већ очигледно као средства. С тим у вези, Вест наводи следећи 

пример: Ја желим да смршам, да будем добар тенисер, да имам времена да слушам 

музику. Ово су ствари које ја настојим да постигнем, али су очигледно средства за 

моју срећу и нису пожељне осим у оној мери у којој се очекују да повећају моју срећу 

или смање моју несрећу7 (West, 2004, str. 137).  

Мил говори и о разлици између задовољстава и о томе како одредити које је 

задовољство пожељније: Од два задовољства пожељније је оно коме сви или готово 

сви који су оба доживели дају одлучну предност независно од неког осећања моралне 

обавезе да то учине. Ако они који довољно познају два задовољства стављају једно од 

њих толико изнад оног другог да му дају првенство чак и поред тога што знају да је 

праћено већом количином незадовољства, и не би га се одрекли ради ма које количине 

неког другог задовољства за које су по својој природи способни, онда имамо право да 

оном задовољству, коме се даје првенство, припишемо квалитативну супериорност 

која толико премаша квантитет да га чини релативно безначајним. (Мил, 2003, стр. 

36).  

                                                           
7 „I desire to lose weight, to be a good tennis player, to have time to listen to music. These are things that I seek 

to achieve, but they are obviously means to my happiness and not desired except as they are expected to increase 

my happiness or decrease my un happiness.” 
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Даљим развојем етичке теорије утилитаризма, Мил покушава да „ублажи“ 

Бентамове закључке, уводећи разлику између „квантитативног“ и „квалитативног“ 

хедонизма заснованог на разлици између „виших“ и „нижих“ задовољстава. Мил тврди 

да они који подједнако познају и задовољства животињских апетита и она која 

припадају изразито људским способностима, и који су подједнако способни да их оцене 

и у њима уживају, придају највеће преимућство „оном начину живота који упошљава 

њихове више способности“ (Мил, 2003, стр. 36). Мил поткрепљује свој став следећом 

тврдњом: Мало је људских створења која би пристала да се претворе ма у коју 

животињу ниже врсте уз обећање да ће као потпуну накнаду за то добити 

задовољства животиње; ниједно интелигентно људско биће не би пристало да буде 

будала, ниједна образована личност да буде незналица, ниједна личност која осећа и 

има савест да буде себична и нечасна, чак и када би била уверена да су будала, 

незналица и хуља задовољнији својом судбином него што је она својом (Мил, 2003, стр 

36 и 37). Мил објашњава да је тако услед осећања достојанства које поседују сва људска 

бића и које је тако битан део среће оних код којих је јако да ниједна ствар која се са 

њим сукобљава не би могла да постане предмет њихових жеља, осми тренутно (Мил, 

2003, стр. 38). Мил тврди да они који мисле да се ово давање првенства јавља уз 

жртвовање среће бркају појмове среће и задовољства (Мил, 2003).  

Приликом анализе Милове теорије, Вест расправља о појму слика о себи и у том 

контексту наводи следеће: Слика о себи која прати свако задовољство или бол може 

бити извор задовољства или бола „другог реда“. Мислим да је ово улога Миловог 

осећања достојанства. Ако појединац поседује слику о себи која пружа задовољство 

када се он бави употребом виших способности, онда, као додатак задовољству 

употребе ума, естетичког уважавања, социјалног осећања и моралног мишљења, које 

је „првог реда“, постоји и задовољство „другог реда“ које се састоји у томе да о себи 

мислимо као о некоме ко поседује те мисли или осећања8 (West, 2004, str. 67).  

Мил наставља расправу указујући на то да биће са мањим способностима може 

бити лакше задовољено, а неко обдарено биће увек ће осећати да је свака срећа коју 

човек може очекивати несавршена, али то обдарено биће се може навикнути да 

                                                           
8 „Thus the self-image that goes with any pleasure or pain can be the source of a “second-order” pleasure or 

pain. I think that this is the role of Mill’s sense of dignity. If one has a self-image that gives pleasure when one is 

engaged in exercise of the higher faculites, then, in addition to the “first-order” pleasure of exercising the mind, 

of aesthetic appreciation, of social feelings or moral sentiment, there is the “second-order” pleasure of thinking 

of oneself as having those thoughts or feelings.“  



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

41 

 

подноси њена несавршенства, ако се таква уопште могу подносити. Мил овде наводи 

следеће размишљање: Боље је бити незадовољно људско биће него задовољна свиња; 

боље је бити незадовољни Сократ него задовољна будала. И ако будала или свиња 

имају другачије мишљење, то је због тога што они то питање познају искључиво са 

своје стране. Други члан поређења зна обе стране (Мил, 2003, стр. 38).      

Говорећи о односу између вишег и нижег добра, аутор истиче како су људи 

слабијег карактера склони томе да изаберу ниже добро само зато што им је ближе. 

Илустрација овог Миловог става најбоље је видљива у његовој следећој тврдњи: Често 

људи услед слабости карактера бирају добро које им је ближе мада знају да је по 

својој вредности ниже; и то исто тако када се ради о избору између два телесна 

задовољства као и када је у питању избор између једног телесног и једног духовног. 

Они теже за чулним задовољствима на штету свога здравља, мада су савршено 

свесни тога да здравље представља веће добро (Мил, 2003, стр. 39). Мил наставља 

расправу констатујући да многи који почну са младалачким одушевљењем за све што је 

племенито, старећи тону у неосетљивост и себичност. Према Вестовим речима, „Мил 

тврди да пре него што се одају искључиво нижим задовољствима, они постају 

неспособни за ону другу врсту“9 (West, 2004, str. 50). Као поткрепљење оваквог 

размишљања Мил наводи следећи став: Способност за племенитија осећања 

представља код већине људи врло нежну биљку која се лако уништава не само 

неповољним утицајима, већ самим неодржавањем. Људи губе своје више тежње као 

што губе своје интелектуалне склоности зато што немају времена или прилике да им 

се одају; они се одају нижим задовољствима не због тога што их промишљено 

претпостављају, већ, или због тога што су једина за чији су доживљај још способни 

(Мил, 2003, стр. 39 и 40). 

Према Вестовим наводима, важна ствар коју треба приметити је да се Милова 

позиција везана за задовољства састоји од три тврдње. Једна је да постоје квалитативне 

разлике између задовољстава као задовољстава. Друга је да су нека од ових супериорна 

у односу на друга на основу квалитета. Трећа је да су квалитативно супериорна она која 

подразумевају особито људске способности. Вест сматра да би прва тврдња могла бити 

тачна, док су друга и трећа погрешне; што значи, могле би постојати квалитативне 

разлике међу задовољствима као задовољствима али ове квалитативне разлике не би 

                                                           
9 „Mil claims that before they devote themselves exclusively to the lower ones, they have become incapable of 

the other kind“. 
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могле да подразумевају супериорност и инфериорност. Прва и друга би могле бити 

истините без треће. Дакле, могло би бити квалитативне супериорности и 

инфериорности, али супериорно не би морало бити у корелацији са изразито људским 

способностима (West, 2004). 

Према Бабићевом схватању (2008, стр. 45), Милова теорија има следећу битну 

карактеристику: Оно што представља најатрактивнију особину утилитаризма јесте 

принцип опште самерљивости: у утилитаризму је за свака два поступка могуће 

утврдити који је бољи. Пошто су у утилитаризму исправне оне радње које воде 

унапређењу среће и овај појам је један од најважнијих у Миловом учењу, аутор је 

морао додатно да га објасни и да критичарима скрене посебну пажњу да се под њим не 

подразумева само лична срећа појединца који врши одређену радњу. Мил даје 

дефиницију среће која служи као мерило у утилитаризму и која гласи: Срећа која 

служи као утилитаристичко мерило онога што је исправно у поступку, не преставља 

личну срећу онога који дела, већ срећу свих оних којих се поступак тиче (Мил, 2003, 

стр. 51).  

У наставку аутор износи своје виђење задатка етике и том приликом наводи: 

Задатак етике састоји се у томе да нам каже које су наше дужности, или на основу 

којег теста их можемо знати, али ниједан етички систем не тражи да једини мотив 

свега што радимо треба да буде осећање дужности; напротив, деведесет и девет 

процената свих наших радњи извршене су из других мотива, а исправне су ако их 

правило дужности не осуђује (Мил, 2003, стр. 52 и 53). Мил наставља расправу о 

моралности неке радње и истиче да она у потпуности зависи од намере, то јест од онога 

што њен извршилац хоће да учини.  

Питања о циљевима неке радње јесу питања о томе које су ствари пожељне. 

Према утилитаристичком учењу, срећа је пожељна, и то је једина ствар која је пожељна 

као циљ, док су све друге ствари пожељне као средства за остварење тог циља. Аутор 

из оваквог става изводи следећи закључак: За срећу је доказано да представља један од 

циљева поступања и према томе да је један од критеријума моралности. (Мил, 2003, 

стр. 84). Мил додатно објашњава овај закључак тврдњом да је човек по својој природи 

такав да не жели ништа што није део среће или средство за постизање среће и да 

уколико је то случај, срећа представља једини циљ људског делања, а њено 

унапређивање оно мерило на основу кога треба оцењивати сваки људски поступак. Из 
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тога произлази да она мора бити критеријум моралности, пошто се део садржи у 

целини.  

Једно од најјачих сметњи за усвајање учења по коме корисност или срећа 

представљају критеријум исправног и неисправног извођења је спекулација из појма 

праведности. Овај појам, сматра Мил, претпоставља две ствари: једно правило 

поступања и једно осећање којим се то правило санкционише. Прво мора по 

претпоставци да припада свим људима и да је усмерено на њихово добро. Друго (то 

осећање) представља жељу да сви који то правило крше искусе казну. Мил додатно 

објашњава појам права тако што каже да када има неко право, подразумева да има 

нешто у чијем поседовању друштво треба да га штити. Проблем који се јавља код појма 

праведности је тај што он није универзалан, већ како Мил каже схватање појма се 

разликује међу нацијама, појединцима, а чак и код једног појединца не мора бити 

универзално правило. Овакав ауторов став видљив је у следећој тврдњи: Не само што 

различите нације и појединци имају различите појмове о праведности, већ штавише у 

души једног истог појединца праведност не представља једно правило, један принцип 

или једну максиму, већ много њих, а оне се у својим налозима не слажу увек, тако да се 

он при одабирању међу њима руководи или неким туђим мерилом или својим 

властитим наклоностима. (Мил, 2003, стр. 120). Мил одбацује претензије сваке 

теорије која уводи неко имагинарно мерило праведности које се не заснива на 

корисности и сматра да главни део сваке моралности сачињава праведност која се 

заснива на корисности и да она представља њен најсветлији и најобавезнији део. 

 

2.4. ПСИХОЛОГИЈА МОРАЛА 

 

Психологија морала је област која у оквиру психологије проучава морал и 

морално понашање људи. Према речима Бошка Поповића, личност се схвата као 

преносилац закона и моралних норми спољашњег света и њена морална инстанца се не 

може јасно издвојити од спољашњих закона по своме пореклу и неким функцијама 

(Поповић, 1973).  
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2.4.1. Когнитивно-развојни приступ 

 

Когнитивно-развојни приступ представља најутицајније становиште у 

савременој психологији морала и бројна испитивања емпиријског карактера, изведена у 

последњих пола века, почивају на њему. Како сам назив говори он наглашава две 

ствари: прво, когнитивну страну моралности и друго развојну страну моралности. 

Поборници овог схватања првенствено се баве анализом структура мишљења особа на 

различитим узрастима, наглашавајући да се облици мишљења о моралним проблемима 

мењају током узраста и да се због тога мишљење деце квалитативно разликује од 

мишљења одраслих. Развој је основна одлика појмовног мишљења и сазнања уопште и 

он се може поделити на јасне, квалитативно различите стадијуме чији је редослед 

јављања унапред одређен и фиксиран. Развојна промена означава се као кретање 

унапред без прескакања стадијума који се јављају у непроменљивом распореду, тако да 

сваки од њих потиче из претходног и припрема је за следећи (Миочиновић, 2004). 

Начела која се користе приликом доношења моралних одлука развијају се од 

оних која су карактеристична за млађу децу (егоцентрична, ограничена и изведена из 

спољашњих захтева и ауторитета) до начела која су својствена за највише нивое 

моралног расуђивања (аутономна, универзална и обухватна). Како истиче Љиљана 

Миочиновић у свом делу Морални развој и морално васпитање један од предуслова за 

развој моралности је развој логичког размишљања. Логички стадијуми морају да 

претходе моралним јер су општији. Развој логичког мишљења, иако неопходан, није и 

довољан услов за развој моралног мишљења, пошто се морално мишљење развија из 

друштвених интеракција у околностима моралног сукоба (Миочиновић, 2004). 

Миочиновић моралност дефинише на следећи начин: Моралност је развојни процес и 

јавља се сразмерно могућностима јединке да процењује, размишља и учествује у 

решавању проблема и то у атмосфери пуној равноправности, правде и узајамног 

поштовања (Миочиновић, 2004, стр. 17). 

Главни представници когнитивно-развојног приступа су Жан Пијаже и његов 

следбеник Лоренс Колберг. Пијаже је сматрао да моралне вредности треба проучавати 

као субјективне феномене по себи, а не као вербалне исказе на основу којих се може 

предвидети морално понашање. Према мишљењу овог аутора, суштина моралности 

укључује и осећање обавезе да се поштују правила друштвеног реда и осећање правде 

(Поповић & Миочиновић, 1977). Такође, он се бавио формалном страном дечијег 
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моралног мишљења и наглашавао је да је морални развој условљен развојем 

когнитивних структура. Пијаже је у свом главном делу Морално расуђивање детета 

поставио стадијуме моралности. Колберг је наставио рад који је започео Пијаже и том 

приликом валидирао његове оригиналне налазе и израдио једну од најутицајнијих 

теорија моралног развоја. Он је прихватио Пијажеову поставку да је морални развој 

првенствено когнитивне природе и да стога морално расуђивање мора бити главни 

предмет истраживања. Активно мишљење је „главна организујућа страна моралности“, 

а морална особа је особа која у ситуацијама моралног сукоба независно расуђује и 

самостално формулише и тумачи правила уређивања међуљудских односа. Морални 

акт је дело актуелног свесног процењивања у датој ситуацији, и то је оно по чему се 

овај приступ битно разликује и од психоанализе и од теорија учења  (Стојиљковић, 

2009).  

Колберг је дефинисао шест стадијума које је груписао у три нивоа моралног 

расуђивања: предконвенционални ниво (стадијуми 1 и 2), конвенционални ниво 

(стадијуми 3 и 4) и постконвенционални ниво (стадијуми 5 и 6). Сваки од ових нивоа 

има карактеристичну структуру резоновања, односно становиште које појединац 

заузима када дефинише друштвене чињенице и моралне вредности. Аутор истиче да се 

три поменута нивоа моралног развоја могу разумети као три различита типа односа 

између Ја и друштвених правила и очекивања (Kohlberg, 1976). На првом нивоу 

(предконвенционалном) контрола владања је спољашња у два смисла: морални 

стандарди се изједначавају са спољашњим захтевима или притисцима, а мотив је 

избећи казну или добити награду. Особа на овом нивоу види правила као нешто изван 

ње саме. На конвенционалном нивоу особа се поистовећује са владајућим стереотипима 

и очекивањима других, а правила опажа као сопствена. Постконвенционална особа 

диференцирала је своје Ја од правила и очекивања других, и у стању је да заузме 

критички став према њима, а вредности одређује према начелима која је сама изабрала 

(Стојиљковић, 2009).   

У оквиру сваког од ова три нивоа моралног расуђивања постоје два стадијума. 

Други стадијум у оквиру сваког нивоа представља развијенији и организованији облик 

опште перспективе тог нивоа. Три нивоа моралног расуђивања одражавају три 

различите друштвено-моралне перспективе и то: први ниво моралног расуђивања – 

конкретно индивидуалистичка перспектива, други ниво – перспектива члана друштва и 

трећи ниво – наддруштвена перспектива (Миочиновић, 2004).  
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На сваком стадијуму моралног расуђивања могу се разликовати два различита 

типа  резоновања, А и Б. Главне разлике између ова два типа налазе се у моралној 

оријентацији – хетерономној и аутономној. Расуђивање са подстадијума А истиче 

спољашње ствари, док се улоге, дужности и правила тумаче дословно. Расуђивање на 

подстадијуму Б, иако задржава исту друштвено-моралну перспективу, има већу 

реверзибилност, универзалност и уопштљивост (Миочиновић, 2004).     

Резултати до којих је дошао Колберг показују да је прелазак на виши стадијум 

трајао у просеку између четири године и пет година. Такође, резултати су показали да 

за 10 година, колико је трајала лонгитудинална студија, неки испитаници се нису 

померили са почетног стадијума, док су други напредовали и три стадијума. 

Истраживања вршена у другим културама су потврдила стадијуме које је дефинисао 

Колберг (Миочиновић, 2004).   

Колберг је повезао и интелигенцију са моралним расуђивањем и том приликом 

је рекао: Мада постоји тенденција да је интелигенција повезана са „моралним 

варијаблама“ релативно висока интелигенција не гарантује висок ниво моралног 

расуђивања, а још мање висок ниво моралног владања (Higgins, Power, & Kohlberg, 

1984).  

 

2.4.2. Форсајов теоријски модел  

 

Социјални психолог Доналд Форсајт изнео је теорију о личној моралној 

филозофији, односно о етичкој позицији. Етичка позиција би требало систематски да 

повезује етичка уверења и да их чини конзистентним (Forsyth, 1980). 

Према мишљењу овог аутора индивидуалне разлике у доношењу моралних 

одлука и поступака могу се сагледати кроз две димензије: кроз димензију идеализама и 

димензију релативизама. Релативизам представља степен у којем особа прихвата или 

одбија универзална морална правила. Идеализам се односи на избегавање наношења 

штете другима. На основу ове две димензије могу се идентификовати четири типа 

моралних филозофија, односно четири етичке позиције: ситуационисти, апсолутисти, 

субјективисти и отворени за изузетке (Forsyth, 1980).  

Ситуационисти и субјективисти су релативисти (Шема 1), што значи да не 

верују у универзалне принципе и правила. Ситуационисти заступају Флечерову 

ситуациону теорију која пропагира замисао да морални чин треба да буде 
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контекстуално подесан и базиран на љубави према другима (Петровић, 2013). 

Субјективисти заступају субјективизам који се заснива на идеји да је морал само 

питање човековог осећања и ничега више (Forsyth, 1980).  

Апсолутисти и они који су отворени за изузетке сматрају да је поштовање 

правила и принципа веома важно (Петровић, 2013). Апсолутисти заступају Кантов 

приступ моралу, док они који су отворени за изузетке имају утилитаристичку моралну 

филозофију. Кантов деонтолошки приступ је приступ у коме се моралност цени према 

намери да се поштују правила, а правила су та која везују човека за одређене дужности. 

Насупрот Канту утилитаристички приступ процењује моралне чинове на основу 

корисности, односно интереса што већег броја људи. 
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Слика 2. Таксономија етичких позиција (преузето из Forsyth, 1980) 

 

Посматрано у оквиру друге димензије, ситуационисти и апсолутисти су 

идеалисти (избегавају наношење штете другима), док субјективисти и они који су 

отворени за изузетке верују да нека одлука може бити морална, чак и ако некоме 

наноси штету. Форсајт је развио инструмент којим је могуће одредити моралну 

филозофију, односно етичку позицију (Forsyth, 1980). Овај инструмент је детаљно 

приказан у поглављу Методе (инструменти истраживања).  

 

******* 
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Како се основна идеја дисертације заснива на теоријском концепту етике и 

морала, било је неопходно изнети основне теоријске претпоставке етике као 

филозофске дисциплине, и морала као основног супстрата којим се бави етика. У 

даљем поступку теоријског упознавања са основним филозофским етичким теоријама, 

објашњене су три најпознатије етичке теорије: Аристотелова, Кантова и Милова. У 

испитивању ставова студената у односу на три наведене етичке теорије, покушаће се 

сагледати морални ставови студената по полу, годинама студија и припадности изнетих 

моралних ставова некој од наведених етичких теорија на посебно конструисаном 

инструменту „Физичка култура и етика“ – у коме су изнете тврдње које одговарају 

наведеним етичким теоријама. Пошто су истраживања морала у психологији показала 

узајамну везу морала, тј. моралног расуђивања са когнитивним структурама личности 

(Миочиновић, 2004), било је неопходно изнети једну од најутицајнијих когнитивно-

развојних теорија Колберга, а затим уз помоћ Форсајтовог инструмента о етичким 

позицијама испитаника додатно проверити и протумачити одговоре испитаника на 

тврдње које се односе на Аристотелову, Кантову и Милову етичку теорију. 

Експериментални фактор, који ће бити спроведен у експерименталној групи, треба да 

провери хипотезу о могућности едукације морала, тј. моралног васпитања на узорку 

студената Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 
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3. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ЕТИКЕ 

 

Истраживањем етике и физичке културе бавило се мало домаћих и страних 

аутора. Прегледом теоријских, истраживачких и стручних радова, покушаћемо у 

краћим цртама да изнесемо суштину појединих радова који су посебно значајни за 

изучавање ове проблематике. Они на одређен начин третирају везу између етике и 

физичке културе. 

Значајан допринос сагледавању проблема у овој области дао је Миливоје 

Матић (1982) својим радом Оглед о етичким вредностима телесног кретања-

вежбања. Матић говори о димензији физичке културе, о оном суштинском у њој и 

упућује на то да се телесним кретањем-вежбањем морају развијати и усавршавати 

духовне димензије у развоју људи, паралелно са физичким. Јер, оне се неће спонтано 

уселити у развијено и здраво тело као аутоматска техничко-механичко-физиолошка 

последица самог чина телесног вежбања, већ се о њима мора систематски мислити, 

програмирати их и у припреми и у операционализацији овог процеса са ученицима 

(Матић, 1982, стр. 293). Констатујући да је човек с једне стране резултат биолошких 

датости и социјалних околности, а са друге, доприноса сопственој реализацији, може се 

говорити о етичким вредностима телесног кретања тек када је индивидуа достигла ниво 

психичке и социјалне зрелости, нашла своје место у друштву и ако се реализује у 

разноврсним социјалним интеракцијама. Етичке вредности телесног кретања се 

појављују тек код аутономне личности која ради на свом усавршавању телесним 

кретањем-вежбањем и то чини ради себе саме. Опредељење човека да своје слободно 

време, време када није професионално ангажован, употпуни телесним кретањем-

вежбањем представља његов скок из „царства нужности у царство слободе“. 

Концепција етичке вредности телесног кретања-вежбања заснива се на труду, који је 

увек и пре свега појединачни лични труд који човек слободно бира и остварује се као 

„сазната нужност“. Тај лични труд се најчешће огледа у неком успеху, на пример у 

„успеху у здрављу“, и „успеху у професији“. Матић закључује да везивање моралних 

димензија физичке културе које проистичу само из непосредне праксе такмичења, за 

врлине победника, за поштовање побеђеног, за непоштовање правила игре и такмичења 

говори о несагледавању основне моралне јединице у физичкој култури. Суштина 

стручних расправа о моралним питањима у овој области треба да буде садржана у 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

50 

 

настојањима да се човек не отуђи од телесних активности, од физичког напора, од 

напора уопште, јер напор је иманентан стваралаштву и самостварању (Матић, 1982, 

стр. 300). 

Јанко Лескошек (1981) се бавио етичким питањима, али само у области спорта. 

Његов рад Друштвено-етички аспекти спорта обрађује негативне, девијантне појаве у 

спорту и мере које би се требале предузети како би оне биле елиминисане или барем 

смањене. Лескошек наводи да: има појава које се огледају у погрешном вредновању 

спорта, комерцијализму, клупској загрижености, егоистичким, локалистичким и 

шовинистичким тенденцијама, неспортској атмосфери у клубовима и међу клубовима, 

судијама и тренерима, удешавању победа, подмићивању, куповини играча, 

глорификацији појединих спортиста и др (Лескошек, 1981, стр. 13). Лескошек завршава 

рад констатацијом да су девијације у спорту неадекватне процесу хуманизације и да 

нису искључиво везане за спорт, већ у знатној мери указују и на морал друштва. 

Истовремено ове девијације имају и своје повратно дејство, негативно утичу на морал 

спортиста и осталих људи. Негативне појаве у спорту неће бити уклоњене или умањене 

уколико се не поведе одлучна и бескомпромисна борба за њихово систематско 

уклањање. Девијација ће бити мање уколико се у спорту поред уже стручних питања 

посвети пажња и моралном васпитању и преваспитању спортиста и других фактора 

који су у вези са спортом (Лескошек, 1981). 

Рад Драге Томића (1982) Етика у спорту је усмерен ка настојањима да се 

разоткрију лажни етички судови у спорту и да етика понашања спортиста буде у 

оквиру ваљаних норми понашања. Рад је подељен у две целине. Двојност етике у 

спорту у којој се односи базирају на хуманистичкој етици с једне стране, и 

ирационалном ауторитету који се заснива на разлици у вредности и власти над 

спортистом, разматрана је у првом делу рада. Та власт иде тако далеко да спортиста 

може бити жигосан, увређен, омаловажаван и отуђен (Томић, 1982, стр. 83). Други 

део рада обрађује спортисте као личности, јер су они јединствена бића на свој 

специфичан начин, али имају и много сличности у животним ситуацијама и начинима 

решавања егзистенције. На личност спортисте, као и сваког другог човека, увек се може 

вршити утицај, како позитиван тако и негативан (Томић, 1982). 

Морана Бркљачић у раду Етика и спорт бавила се спортском етиком са 

медицинског аспекта. Етичност спортских лекара се налази на великом искушењу када 

је спортиста повређен, због жеље управе клубова, организатора такмичења, тренера или 
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пак повређеног спортисте да по било коју цену настави такмичење. Одлука да се 

спортиста врати на терен недовољно опорављен је са стране медицинске етике 

недопустива, јер она мора бити вођена искључиво медицинским мотивима. Бркљачић 

закључује да спортисти у жељи да буду најбољи, да доносе профит свом клубу, 

заједници и самом себи, некад то чине и по цену властитог здравља и упркос саветима 

лекара (Brkljačić, 2007). 

Морана Бркљачић Жагровић и сарадници (2011) су спровели квантитативно 

истраживање на узорку спортиста и рекреативаца. Циљ овог истраживања био је да се 

утврде ставови спортиста и рекреативаца о етичности данашњег спорта. Аутори су у 

овом раду користили посебно конструисан упитник под називом „Етика и спорт“. Овај 

упитник је анониман и састоји се из два дела. У првом делу се уписују основни подаци, 

као што су узраст, пол и врста активности којом се баве, а у другом делу се налази 

десет питања која се односе на моралне вредности у физичкој култури. Питања су: 

Слажете ли се да су спортске судије етичне?“, „Слажете ли се да су тренери етични?“, 

„Слажете ли се да су спортисти етични?“, „Слажете ли се са политичком 

ангажованошћу спортиста?“, „Сматрате ли да је новац стимуланс за боље спортске 

резултате?“, „Моја мотивација за бављење спортом је новац“, „Моја мотивација за 

бављење спортом је брањење државних боја“, „Моја мотивација бављењем спортом је 

властити резултат“, „Моја мотивација бављења спортом је моја експонираност“, 

„Слажете ли се са рангираношћу и привилегованошћу појединих спортова типа 'фудбал 

је најважнија споредна ствар на свету' ?“. Одговори испитаника су поређени према томе 

да ли се баве спортом професионално или рекреативно. У одговорима на прва три 

питања испитаници су највеће неслагање исказали са етичношћу судија, док је етичност 

тренера и спортиста била на завидном нивоу. Највећи број испитаника се није сложио 

са политичком ангажованошћу спортиста, док је већина испитаника била сагласна да је 

новац стимуланс за боље спортске резултате. Наредна четири питања из анкете се 

односе на мотивацију испитаника да се баве спортом. На прво питање да ли је 

мотивација испитаника за бављењем спортском активношћу новац, највећи број 

испитаника је одговорио негативно. На став да је мотивација за бављењем спортом 

брањење државних боја позитивно је одговорило отприлике половина узорка. 

Најуједначенији одговор испитаници су дали на питање да ли је мотивација за 

бављењем спортом властити резултат. На ово питање је готово комплетан узорак дао 

позитиван одговор. На последње питање које је везано за мотивацију испитаника, а које 
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се односи на њихову експонираност, већина узорка се слаже да ово није доминантан 

разлог за бављењем неком активношћу. На завршно питање из анкете, да ли се слажете 

са рангираношћу и привилегованошћу појединих спортова, већина испитаника је 

одговорила негативно. Као закључак овог рада аутори наводе да је потребно на 

високошколске установе које образују кадар за рад у области физичке културе увести 

предмет у оквиру кога би се разматрали етички проблеми (Brkljačić Žagrović, Brkljačić 

Beg, Mavrinac, Sorta-Bilajac Turina, Bunjevac, & Čengić, 2011). 

Ратко Божовић (2007) се у раду Агресија и насиље у спорту бавио 

истраживањем данашњег спорта и у коме констатује да је агресивна игра постала 

врлина савременог спорта која се јавно афирмише. Насиље у спорту, деструктивно и 

аутодеструктивно понашање се упражњавају у циљу постизања што бољих резултата. У 

то се укључује и публика, и без личне користи употребљава сва доступна средства како 

би осетила сласт победе. Стадиони постају места за испољавање нагомилане и 

потиснуте агресије која лако експлодира у сурове облике насиља. Ово је посебно 

карактеристично за младе људе, за оне слојеве младих  који у реалном животу не 

задовољавају потребе према својим аспирацијама. Но, уопште са отуђењем спортске 

игре од битних својстава истинске игре јављају се различити облици насиља који 

провоцирају публику, посебно „навијачка језгра“ која се знају вандалистички и 

деструктивно понашати (Божовић, 2007, стр. 103). 

За физичку културу и етику од посебног значаја је дело, Етика шпорта – 

манифест за 21. столетје, Милана Хосте (2007), које је посвећено истраживању и 

развијању етике кроз призму физичке културе. Он се у свом раду бави етиком у 

врхунском спорту и рекреацији, док трећи ентитет физичке културе, физичко 

васпитање, није обрађено. Хоста говори да у етици спорта постоји традиција сваке 

поједине спортске супкултуре, која се представља као ауторитет, која утиче на разлику 

између прихватљивог и неприхватљивог. Логика врхунског спорта, његова етика и 

структура воде ка идеји етике максимума. Страст, бестијалност и нагони који 

управљају спортом на највишем нивоу, по дефиницији су изван контроле и могућности 

да се укроте. Сведоци смо нових рекорда који нас уверавају да је немогуће још увек 

могуће. Постављање граница представља кључ Аристотеловог схватања етике праве 

мере, а свако њено прекорачење је одраз ексцеса. И у том подручју преко границе 

пријатност се мења и претвара у ужитак и бол који могу да истрпе само изабрани 

појединци. У том прелазу из пријатности у ексцес догађа се мутација етике. Етика 
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праве мере се тако претвара у етику закона, који чини да постаје опште важеће оно што 

Аристотел сматра као изузетком; свако има капацитет да оствари немогуће. Други 

занимљив тренутак етике максимума је дијалектика могућег и (не)могућег. Реализовати 

до максимума оно за шта је субјект способан, то још увек не значи да смо исцрпли све 

расположиве могућности, већ да смо из немогућег, прекорачењем граница које су 

важиле као коначне, остварили нову опцију. Етика максимума је такође и етика 

немогућег, то је етика која је имуна на принцип пријатности и умерености. Ова врста 

етике реартикулише границу могућег/немогућег; немогуће је само једна од опција, при 

чему је једина могућност вредна помена немогућа сама по себи. Другим речима, као 

коначно биће, субјекат је позван да негира и поништи ту коначност. Етика максимума 

од смртног бића захтева да се понаша као бесмртно. У поглављу о етици рекреације 

Хоста каже да ако врхунском спорту приписујемо логику максимума, рекреацији 

приписујемо логику праве мере. Дакле, етика са којом се улази у област рекреације и не 

може бити друагачија, већ етика праве мере, само што је „однос“ пооштрен, чиме се 

пооштрава и важење етике. Хоста наводи и да се не расправља често о разлици између 

етике спорта и етике рекреације. Приликом прављења паралеле између ова два ентитета 

физичке културе, аутор наводи да спортиста увек зна шта хоће. Није битан пут до врха, 

тај пут је познат и ограничен правилима игре, већ је битно до врха доћи и зато се не 

дозвољава колебљивост. Спортиста даје све од себе и некад иде и преко својих граница 

и у том подручју ексцеса угодност се претвара у бол, а спортиста упркос томе мора да 

истраје у такмичењу. Овде се ради о посебном стању које се квалитативно разликује од 

оног у рекреацији (Хоста, 2007). 

Роберт Сајмон (2006) у свој књизи Фер-плеј, етика спорта разматра неколико 

кључних етичких питања везаних за физичку културу. Публикација садржи седам 

целина: Увод – етика спорта; Такмичење, заједничка потреба за изврсношћу; Спортско 

понашање; Допинг и насиље; Девојчице и дечаци, Мушкарци и жене; Спорт на 

универзитету; Комерцијализација спорта. 

У уводном поглављу књиге, Увод – етика спорта, Сајмон разматра питање да 

ли је победа све и закључује да иако победа није све, свакако је боља од пораза. Он 

констатује да је интерес за спорт постао глобални феномен и да су му многи људи 

изложени још у детињству. Да је ово тачно, потврђује и истраживање које је 

спроведено 80-их година 20. века у Сједињеним Америчким Државама када је 
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констатовано да 96,3%  америчког становништва често игра, гледа или чита чланке о 

спорту или се идентификује са одређеним тимовима или играчима. 

Сајмон у другом поглављу своје књиге, које је једно од најзначајнијих за овај 

рад, Такмичење, заједничка потрага за изврсношћу, анализира став Винса Ломбардија: 

„победа није најважнија ствар, она је једина ствар“. Истовремено, он закључује да из 

овог става проистичу питања која су кључна за моралну евалуацију спорта. Такмичење 

у спорту, као главни чинилац спорта, у најширем смислу речи може се описати као 

учествовање у спортском надметању са намером, или главним циљем, да се порази 

противник – у оквиру конструктивних правила игре. Сајмон наводи да неки 

заговорници спорта тврде да учествовање у такмичењу јача лојалност, дисциплину, 

осећање обавезе, бригу о изврсности и став да се никад не одустаје. Међутим, резултати 

емпиријских истраживања показују да спорт не изграђује карактер већ је карактер у 

спорту резултат селекције, али ипак аутори ових радова се слажу да учествовање у 

спорту може да појача и охрабри усавршавање већ постојећих карактерних особина.  

Он наводи да неки критичари виде такмичарско друштво као нешто изузетно 

непривлачно, и став Мајкла Филдинга који поистовећује такмичење са „радом против 

других, у духу себичности“. Критичари доказују да је циљ такмичења да се побољша 

позиција једног такмичара на рачун другог и из тога закључују да је такмичење 

себично. Међутим, аутор наводи како су ово екстремни примери и даје објашњење да је 

дужност такмичара да пруже све од себе да би постигли победу, али основна вредност 

такмичења не лежи у победи, него у савладавању изазова који представља победник 

вредан труда. Сајмон даље констатује да би на такмичење у спорту требало гледати као 

на узајамно прихватљиву потрагу за изврсношћу кроз изазов, а не као на позицију у 

којој нечија победа повлачи пораз оног другог. У спортском такмичењу не могу сви да 

победе, али у добро одиграном такмичењу сви такмичари се могу суочити са изазовом 

и тако достићи изврсност. Сајмон завршава ово поглавље ставом да тренери и 

родитељи придају превелики значај победи и да је такмичарски успех често 

пренаглашен, посебно на нивоу млађих категорија. 

У поглављу Спортско понашање говори се о томе да је ово понашање однос 

према противницима и најбоље потпомаже циљ спорта. Сајмон се осврће и на званичне 

прописе спортског понашања који су уведени током 20. века, а садржали су одредбе као 

што су: одржавај кондицију, немој да се узрујаваш и сачувај добру душу и чист разум у 

здравом телу. Аутор ово поглавље завршава констатацијом да: Ако се такмичење у 
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спорту посматра као заједничка потрага за изврсношћу, онда варање, непоштовање 

игре или лоше спортско понашање нарушавају етику спортског такмичења (Сајмон, 

2006, стр. 98). 

У наредном поглављу Допинг и насиље Сајмон наводи да је допинг један од 

највећих проблема данашњег спорта и да спортисти морају да имају моралну 

одговорност према својим противницима. Допинг је забрањен због тога што је: 

употреба штетна по здравље спортисте, употреба од стране неких спортиста врши 

притисак на друге, употреба је превара и употреба крши правила и идеале који владају 

спортским такмичењем. Аутор наставља разматрања ставом да тамо где допинг води 

бољој игри, тамо није такмичар тај који је заслужан за добитак. Напротив, на разлику 

утичу употребљени препарати.  У другом делу овог поглавља које се односи на насиље, 

аутор констатује да је то један од све озбиљнијих проблема у спорту. Питања везана за 

насиље нису превише значајна за ово истраживање и стога нећемо улазити у дубљу 

анализу другог дела поменутог поглавља.  

У поглављу Девојчице и дечаци, мушкарци и жене Сајмон се бави питањима 

полне једнакости у области спорта. Он констатује да полну једнакост не треба 

изједначавати са неразликовањем према полу. Полови су различити, али једнаки, јер 

када то не би био случај, жене би практично биле одсутне са спортских такмичења 

највишег нивоа.  

У делу књиге Спорт на универзитету аутор разматра етичко питање уписивања 

талентованих спортиста на признате факултете само да би се такмичили у одређеном 

спорту. Као доказ овој тврдњи Сајмон износи податак да на Универзитету у Оклахоми 

у периоду од 4 године ниједан студент који је наступао у кошаркашкој екипи факултета 

није завршио студије. 

У завршном поглављу ове књиге, Комерцијализација сорта констатује да су 

силе тржишта спорт претвориле у робу и да спорт доминира масовним медијима. 

Такође, скреће пажњу на негативан утицај истицања појединих играча у колективним 

спортовима, јер се на тај начин омаловажава значај осталих играча у екипи. 

Истовремено запажа да и судије касније имају посебан однос према овим појединцима. 

Сајмон истиче и негативан утицај новца, јер се играчи посматрају као роба, а као 

резултат тога они се третирају мање као особе, а више као производ. Као завршни 

коментар истиче позитиван ефекат комерцијализације који се односи на то да је 

праћење спорта доступно великом броју људи широм наше планете. 
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Лев Крефт (2013) у делу Леви хорог, филозофија спорта у девет есеја говори о 

неколико тема, а за овај рад је посебно значајан пети есеј под називом Врхунски 

спортисти и надзор: борба против допинга. Аутор у овом поглављу истиче да су 

строга правила која намеће Светска антидопинг агенција у супротности са основним 

људским правима. Наиме, спортисти морају бити доступни овој Агенцији 24 сата 

дневно свих 365 дана у години. Они потписују посебан документ којим дају свој 

пристанак на овакву процедуру. Спортисти су изразили осећај нелагодности због тога, 

али у принципу немају суштинских примедби по том питању. Крефт овде истиче да 

када спортисти дођу до врхунског нивоа, више немају избор, због обавеза које имају и 

према себи, родитељима, школама. Они једноставно морају да прихвате сва правила 

које је прописала Светска антидопинг агенција (Крефт, 2013).    

Питањем фер-плеја бавило се доста аутора. Један од њих је и Роланд Ренсон 

(2009) који у свом раду даје генезу настанка овог појма. Појам фер-плеј је широм света 

познат и разумљив концепт који своје порекло има у спорту. Фер-плеј није само 

есенцијални елемент спорта, већ је постао и општа филозофија поштовања правила и 

других људи на спортским такмичењима. Настанак овог појма се везује за Енглеску и 

почетке модерног спорта. Овај аутор истиче да врло позитивно гледа на будућност фер-

плеја у васпитном и образовном окружењу и у контексту рекреације. Међутим, истиче 

да није тако оптимистичан када је у питању професионалан спорт где се све гледа са 

економског аспекта. Овом приликом би требало истаћи његов следећи став: „већ се 

превише времена озбиљан спорт не схвата довољно озбиљно“. По његовом мишљењу, 

фер-плеј је један од најважнијих доприноса које је спорт пружио модерној етици. Без 

фер-плеја спорт, а и остале компетитивне активности, постају питање побеђивања по 

сваку цену (Renson, 2009).   

Марковић и Бокан (2014) су спровели истраживање на узорку кандидата за 

упис на Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Циљ овог 

истраживања био је да се уз примену специјално конструисаног упитника испитају 

ставови кандидата за упис на ФСФВ у Београду о њиховим етичким погледима и 

примењивости у физичкој култури. Аутори су у овом раду користили посебно 

конструисан упитник под називом „Етика и спорт“, који је преузет из истраживања 

Бркљачић-Жагровић и сар. (2011). Овај упитник је анониман и састоји се из два дела. У 

првом делу се уписују основни подаци, као што су узраст, пол и врста активности којом 

се баве, а у другом делу се налази десет питања која се односе на моралне вредности у 
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физичкој култури. На питања се одговара на петостепеној скали Ликертовог типа. Ради 

лакшег разумевања и прегледа података, одговори су груписани у три целине према 

интензитету скала одговора (слажем се, немам став и не слажем се). Одговори 

испитаника су поређени према полу и врсти активности којом се баве или су се бавили 

активно. 

Одговори на прва три питања, која се односе на етичност судија, тренера и 

спортиста готово да су идентични. Притом, испитаници су на прво место поставили 

етичност спортиста, чиме су на известан начин пројектовали и свој став према овом 

питању, али и своју властиту пројекцију свог личног учешћа и понашања на спортским 

теренима. Овакав став будућих педагога охрабрује, пошто ће они по завршетку 

студирања и дипломирања бити у позицији да мењају нешто негативнији однос према 

„етичности судија“ и „етичности тренера“. 

 Највећи број испитаника се није сложио са политичком ангажованошћу 

спортиста, али су се разлике јавиле између полова. Већина мушкараца окренута је ка 

негативном делу Ликертове скале („не слаже се са политичком ангажованошћу 

спортиста“), док је код жена највећи проценат одговора био неутралан. На питање Да 

ли je новац стимуланс за боље спортске резултате, потврдно је одговорило значајно 

више мушкараца него жена. Код мушкараца је тај проценат био скоро 60%, док је код 

жена потврдан одговор дало нешто мање од 50% њих. Велике разлике су се јавиле 

између спортова, јер су испитаници који се баве веслањем и тенисом дали значајно 

другачије одговоре од осталих испитаника. Њихов проценат слагања био је преко 90%, 

док су сви остали имали вредности око и испод 60%. 

 Наредна четири питања из анкете су у вези са етичким ставовима и понашањем у 

животу уопште, односно да ли је мотивација кандидата за упис на ФСФВ у Београду за 

бављењем различитим моторичким активностима новац, брањење државних боја, 

властити резултат и/или експонираност.  

 Код првог питања из ове групе, Моја мотивација за бављење спортом је новац, 

већина испитаника је одговорила негативно, с тим што се проценат значајно разликује 

по полу. Чак 95.9% девојака се не слаже са овом тврдњом, док код мушкараца тај 

проценат износи 79.4%. 

Код другог питања из групе које је везано за мотивацију, Моја мотивација за 

бављењем спортом је брањење државних боја, највећи број испитаника је дао 

позитиван одговор (мушкарци 77.1%, а девојке 67.1%). Када се одговор на ово питање 
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посматра у зависности од тога којом активношћу се испитаници баве, види се да су сви 

дали позитиван одговор (преко 60%), а да су само испитаници који се баве тенисом 

дали другачији одговор (позитиван одговор дало је 42.9% испитаника). Овај резултат 

би могао да буде последица тога што је тенис индивидуалан спорт у коме нема 

такмичења на националном нивоу изузимајући Дејвис куп. 

На друга два питања из групе питања о мотивацији за бављење неком од 

активности, Моја мотивација за бављење сортом је властити резултат и Моја 

мотивација за бављење спортом је моја експонираност, није постојала статистички 

значајна разлика ни између полова ни између група по врсти активности. На питање 

Моја мотивација за бављење спортом је властити резултат 89.8% укупног узорка је 

одговорило позитивно. Овакав одговор на ово питање значи да већина кандидата жели 

да постигне што бољи резултат на такмичењу и да је у потпуности оријентисана ка 

томе. Овакав став испитаника је оправдан уколико је мотивисан здравим вредносним 

системом у коме се до „властитог резултата“ (до кога се најчешће долази кроз 

остварене ПОБЕДЕ!) долази на коректан и етички исправан начин (у спорту познат под 

називом фер-плеј).  

Код питања Моја мотивација за бављење спортом је моја експонираност не 

постоји статистички значајна разлика између полова, а позитиван број одговора је око 

50%, осим код тенисера где је тај број нешто већи.  

На последње питање из анкете, Слажете ли се са рангираношћу и 

привилегованошћу појединих спортова; типа фудбал је најважнија споредна ствар на 

свету?, већина испитаника је одговорила негативно. Међутим, велика разлика између 

одговора се јавља када се они посматрају у односу на активности којима се испитаници 

баве. У анализи одговора на питање које је постало слоган пре пола века („фудбал је 

најважнија споредна ствар на свету“), дошло је до радикалних промена у свету са 

професионализацијом односа у спорту уопште, а у фудбалу посебно. Фудбалери нису 

више у позицији „играча који се забављају на терену“, већ „радника који остварују 

производни однос испуњавајући тактичке замисли тренера“. Играч више није 

одговоран само према себи, већ пре свега према клубу са којим је потписао 

професионални уговор у коме мора да оствари одређени учинак. Тај промењени однос 

од фудбалске игре, према фудбалском раду, мења схватање према фудбалу у коме се 

рађа нови слоган: „фудбал је најважнија главна ствар на свету“! Сви субјекти који 

данас свесно улазе у професионални однос у фудбалу бирају фудбал као своје основно 
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занимање, рад и егзистенцију. Претходна анализа добија своје пуно значење у 

одговорима испитаника према врсти активности којом се баве, где се јасно потврђује да 

су испитаници из субузорка „фудбал“ имали највећу процентуалну сагласност (74.3%) 

у одговору на ово питање. Врло је интересантно да су испитаници мушког пола 

статистички значајно имали позитивнији став у одговорима „слажем се“ (39.1%:16.4%), 

и обрнуто, а да су испитаници женског пола имали негативнији став у одговорима „не 

слажем се“ (45.6%:61.6%), иако је фудбал стекао полну равноправност. 

Аутори рад завршавају констатацијом да су подаци до којих су дошли значајан 

показатељ о односу етичких вредности и бављења одређеним моторичким 

активностима. Међутим, истичу да би истраживања требало наставити у наредним 

генерацијама, јер је ово било тек прво на узорку кандидата ФСФВ у Београду. Упитник 

је показао задовољавајуће карактеристике, али истраживања и у погледу побољшања 

структуре питања морају да се наставе (Милош Марковић & Бокан, 2014). 

 Живковић, Стаменковић и Марковић (2013) су објавили квалитативно 

истраживање чија је тема била насиље у спорту и њихове актере. Аутори истичу да је 

спорт „чудо“ савременог друштва, феномен и појава која игра веома велику улогу у 

савременом животу човека. Својим чарима, младошћу и лепотом окупља милионе 

људи, и као такав има више присталица него било која политичка партија или религија 

нашег доба. У њему људи траже забаву, релаксацију, предах и задовољство али наилазе 

на негативне ставке које све више прожимају и обузимају спорт.  

Аутори наглашавају да се добре личне особине, добар карактер и морално 

понашање уче кроз живот, и да су оне релативно трајне особине личности и не могу се 

у тренутку изгубити под притиском масе, што указује на то да, ипак, проблематичну 

публику, неке групе навијача, хулигане на спортским манифестацијама чине људи 

примарно лошег карактера и ниског морала. Данас се насиље највише јавља код младих 

људи, који су незадовољни својим социјалним статусом, лошим породичним животом, 

погрешним начином васпитања, а они на погрешан начин исказују то. Стадиони су 

постали места где омладина изражава своје фрустрације у потрази за признањем себе 

од стране других, односно места трагања за изгубљеним идентитетом. 

Ово није само проблем породице и не може се приписати само лошем васпитању 

родитеља или школским установама, већ представља проблем друштва као целине. 

Омладину треба усмеравати ка спорту на прави начин, не толерисати вандализам и 

насиље, већ их учити правим вредностима и начину давања подршке спортистима на 
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такмичењима. Праве вредности спорта су пољуљане, али и даље присутне, само их 

треба усмерити на прави пут (Живковић, Стаменковић, & Марковић, 2013). 

Марковић, Бокан и Кукољ (2016) су спровели истраживање на узорку 

студената Факултета спорта и физичког васпитања. Циљ истраживања био је да се 

применом упитника „Етика и спорт“ (Бркљачић Жагровић и сар. 2011), испитају 

ставови студената о моралним вредностима у физичкој култури у односу на узраст и 

пол испитаника.  

Овај упитник је анониман и састоји се из два дела. У првом делу се уписују 

основни подаци, као што су узраст и пол, а у другом делу се налази десет питања која 

се односе на моралне вредности у физичкој култури. На питања се одговара на 

петостепеној скали Ликертовог типа. Ради лакшег разумевања и прегледа података, 

одговори су били груписани у три целине према интензитету скала одговора (слажем 

се, немам став и не слажем се). 

Основна претпоставка од које се пошло је да ће се ставови студената о неким 

моралним питањима у физичкој култури као продукт васпитно-образовних садржаја и 

педагошких утицаја у току студирања, бити различити у односу на годину студија и 

пол испитаника. Укупан узорак је обухватио 786 студената (м=615, ж=171), односно по 

субузорцима: кандидати за упис (Ка, n=413), прва година (Пр, n=91), друга година (Др, 

n=85), трећа година (Тр, n=68), четврта година (Че, n=85) и пета година студија (Пе, 

n=44). 

Анализа резултата одговора је спроведена у три дела: анализа резултата 

одговора студената на питања укупног узорка, анализа резултата одговора студената 

према полу и анализа резултата одговора студената на питања према години студија. 

Приликом анализе одговора на прва три питања из упитника која се односе на етичност 

судија, тренера и спортиста дошло се до сазнања да су они слични, али с тим да су 

испитаници на прво место поставили етичност судија, на друго место етичност 

спортиста, а на треће место етичност тренера. Овакав став говори у прилог томе да су 

испитаници генерално задовољни како судије воде мечеве, али сматрају да би тренери 

морали да више пажње обрате на своје понашање. Добро је да будући педагози физичке 

културе имају врло јасан став по овом питању, јер су они ти који ће у будуће требати да 

мењају слику о етичности тренера. Када се одговори на ова питања посматрају у односу 

на годину студија показало се да су они у опадајућем тренду, од испитаника кандидата 

за студије, према студентима пете године студија. То значи да студенти са усвајањем 
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нових знања из физичке културе, из године у годину „умањују моралну подршку“ 

неким питањима на позитивној вредносној скали одговора и тако критички сагледавају 

појаве у својој струци и сазревају према неким моралним питањима. 

Највећи број испитаника се није сложио са политичком ангажованошћу 

спортиста. Када се посматрају одговори у односу на годину студија они су у опадајућем 

тренду, од испитаника кандидата, према студентима пете године студија што значи да 

су старији студенти још критичнији по овом питању. На питање Да ли je новац 

стимуланс за боље спортске резултате, потврдно је одговорило значајно већи број 

мушкараца него жена. Код мушкараца тај проценат је био 66%, док је код жена 

потврдан одговор дало 58.5%.  

Наредна четири питања из анкете су у вези са етичким ставовима и понашањем у 

животу уопште, односно да ли је мотивација испитаника за бављење различитим 

моторичким активностима новац, брањење државних боја, властити резултат и/или 

експонираност.  

 Код првог питања из ове групе Моја мотивација за бављење спортом је новац, 

већина испитаника је на ово питање одговорила негативно, с тим што се проценат 

значајно разликује по полу. Чак 90% девојака се не слаже са овом тврдњом, док код 

мушкараца тај проценат износи 76.7%. 

Код другог питања из групе које је везано за мотивацију, Моја мотивација за 

бављењем спортом је брањење државних боја, највећи број испитаника је дао 

позитиван одговор, али разлика постоји између полова (мушкарци 74.3%, девојке 

59.1%). Када се одговори посматрају у односу на годину студија они су у опадајућем 

тренду од кандидата за упис ка студентима пете године студија. 

На друга два питања из групе о мотивацији за бављење неком од активности 

Моја мотивација за бављење сортом је властити резултат и Моја мотивација за 

бављење спортом је моја експонираност није постојала статистички значајна разлика 

ни између полова ни испитаника по годинама студија. На питање Моја мотивација за 

бављење спортом је властити резултат 88.8% укупног узорка је одговорило 

позитивно. Овакав одговор на ово питање значи да велика већина кандидата жели да 

постигне што бољи резултат на такмичењу и да је у потпуности оријентисана ка томе. 

Овакав став испитаника је оправдан уколико је мотивисан здравим вредносним 

системом у коме се до „властитог резултата“ (до кога се најчешће долази кроз 

остварене ПОБЕДЕ!) долази на коректан и етички исправан начин (у спорту познат под 
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називом фер-плеј). Код питања Моја мотивација за бављење спортом је моја 

експонираност не постоји статистички значајна разлика између полова, а позитиван 

број одговора је око 36%.  

На последње питање из анкете Слажете ли се са рангираношћу и 

привилегованошћу појединих спортова; типа фудбал је најважнија споредна ствар на 

свету?, већина испитаника је одговорила негативно, међутим, велика разлика између 

одговора се јавља између полова. На ово питање негативно је одговорило 50.5% 

мушкараца, а тај проценат код девојака је био скоро 70%.  

Аутори рад завршавају констатацијом да су подаци до којих су дошли потврђују 

хомогеност одговора испитаника која одсликава пожељну поларизацију моралних 

схватања у физичкој култури, на оно што је морално пожељно и добро, и на оно што 

није пожељно и добро, у контексту савременог друштва кога карактерише хетерогеност 

морала, те глобална криза морала. Такође, аутори предлажу даља истраживања на 

сродним факултетима (Marković, Bokan, & Kukolj 2016). 

Марковић, Раденовић и Бокан (2016) су објавили истраживање које је 

подељено на два дела. У првом делу аутори разматрају бројне дефиниције културе, 

здравствене културе и физичке културе. Према једној свеобухватној социолошкој 

дефиницији, култура се може схватити као складиште информација и нагомиланог 

знања, начина мишљења, осећања и делања које одређена друштвена група преноси на 

своје потомке. Ову дефиницију можемо транспоновати на поље здравствене и поље 

физичке културе. Тако се здравствена култура може дефинисати као складиште 

информација и нагомиланог знања, начина мишљења, осећања и делања везаних за 

здравље и различите облике здравственог понашања. Слично, физичка култура се може 

дефинисати као складиште информација и нагомиланог знања, начина мишљења, 

осећања и делања везаних за област физичког васпитања, рекреације и спорта. Аутори 

настоје да издвоје тачке сусрета здравствене и физичке културе, те разматрају физичку 

културу и здравствену културу као вредности.  

У другом делу аутори наводе резултате емпиријског истраживања о 

вредностима физичке културе на узорку студената прве (n=60) и пете (n=42) године 

студија Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 

Истраживање је спроведено током маја и јуна месеца школске 2014/2015 године са 

студентима академских студија Факултета спорта и физичког васпитања који се 

школују за звање дипломирани професор физичког васпитања и спремају се за будући 
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педагошки рад у школама. Истраживање је било анонимно, испитаници су приликом 

попуњавања упитника конструисаног за потребе овог истраживања (према теоријском 

моделу Л.П. Матвеева) само уписивали пол и годину студија. Испитаници су давали 

оцене вредностима на петостепеној скали Ликертовог типа.  

Резултати су показали да студенти високо вреднују здравствену културу као 

једну од примарних и специфичних вредности физичке културе. Студенти пете године 

студија са напредовањем сазнања у свим сферама студијског програма, проширују свој 

сазнајни видик, па тако и вредновање здравствене компоненте, не само као биолошке 

дате у вредносном систему физичке културе, већ као шире психолошке, социолошке, 

образовне и културолошке компоненте. На плану полног вредновања функција физичке 

културе, студенткиње формирају вредносни систем културно-образовни-естетизам 

насупрот специфичних функција, док студенти формирају вредносни систем социјалне 

интеграције и специфичних функција насупрот опште-културним функцијама физичке 

културе. Аутори рад завршавају констатацијом да су за шире генерализације неопходна 

нова истраживања са повећаним узорцима испитаника (Marković, Radenović, & Bokan, 

2016). 

 

******* 

Досадашња истраживања у области физичке културе и етике, иако нису 

многобројна, могуће је сврстати у три групе по нивоу општости. 

а) Радови који су на најопштијем филозофском нивоу покушали да дефинишу 

телесно вежбање као вредност; да га у историјском контексту повежу са фер-плејом као 

основном вредношћу, нарочито примењеном у спорту; да дефинишу етички приступ у 

спорту као етику максимума, а у рекреацији као етику мере. 

б) Радови који су од филозофије етике према теорији физичке културе начинили 

логичку везу у одређивању етичких вредности телесног кретања-вежбања као 

вредности за себе; који су за основну моралну јединицу у физичкој култури одредили 

физичку активност као сврховити напор који је иманентан стваралаштву и 

самостваралаштву; те да је хуманизација физичке културе могућа ако се посвети већа 

пажња моралном васпитању у свим ентитетима физичке културе а нарочито у спорту у 

коме су етичке вредности доживеле највеће отуђење. 
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в) Радови који су на емпиријски начин истраживали ставове о моралним 

вредностима ученика, спортиста и рекреативаца, на основу чега су се стекла почетна 

сазнања о моралном поимању у области физичке културе. Највећи недостатак ових 

емпиријских приступа били су инструменти који нису на задовољавајући начин 

конструисани по методолошким захтевима, због чега резултати наведених 

истраживања немају велику моћ генерализације у научном смислу. 

Резултати наведених истраживања су послужили да се на основу филозофских, 

теоријских и емпиријских сазнања приступи пилот истраживању којим би се на узорку 

студената Факултета спорта и физичког васпитања покушало дођи до нових сазнања, 

која би била од великог значаја пре примене експерименталног метода истраживања. 
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4. ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

У пилот истраживању проверен је инструмент под називом Физичка култура и 

етика који је конструисан за потребе израде дисертације и састојао се од 35 тврдњи на 

које испитаници дају степен слагања на петостепеној скали Ликертовог типа (5 – 

потпуно се слажем, 4 – делимично се слажем, 3 – неутралан одговор, 2 – делимично се 

не слажем, 1 – уопште се не слажем). Те тврдње рефлектују етичке теоријe 

Аристотела, Канта и Мила. Тврдње на које су испитаници одговарали су следеће: 

 

Тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију су: 

 

1. Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у 

физичкој култури. 

2. Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања. 

3. Добро као морална вредност везује се за спољашња добра. 

4. Добро као морална вредност везује се за телесна добра. 

5. Добро као морална вредност везује се за душевна добра  

6. Срећа може да се појави као последица телесног вежбања. 

7. Врлина је бавити се телесним вежбањем. 

8. Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати. 

9. Телесно вежбање јесте страст и представља врлину. 

10. Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину. 

11. Телесно вежбање јесте особина и представља врлину. 

12. Права мера је могућа у спортској активности. 

13. Уживам док вежбам. 

14. Постизање праве мере је врлина у физичкој култури. 

 

Тврдње које се односе на Кантову етичку теорију су:10 

 

                                                           
10 Пошто вредности Кромбах алфа коефицијента за тврдње које се односе на Кантову и Милову етичку 

теорију у пилот истраживању нису биле на задовољавајућем нивоу, пре главног истраживања додате су 

нове тврдње за обе скале, а неке тврдње су преформулисане како би одговори испитаника били 

позиционирани на позитивном делу скале. Овако дорађен инструмент је поново проверен.   
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1. Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада. 

2. Сви спортисти су добре и моралне особе. 

3. Сви спортисти су слободни као делатна бића. 

4. Уз такмичарска правила имам и „унутрашња правила“ која се односе на 

поштено надметање са противником. 

5. Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог 

противника. 

6. Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у 

оквиру важећих правила. 

7. У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника. 

8. Некада помислим да и мој противник жели да ме победи. 

9. Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи. 

10. Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био 

оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику. 

 

Тврдње које се односе на Милову етичку теорију су: 

 

1. Бављење спортом највећи број људи чини срећним. 

2. Принцип корисности је најважнији у бављењу спортском активношћу. 

3. У спорту је најважније постићи физичко задовољство. 

4. У спорту је најважније постићи духовно задовољство. 

5. Ако бављење спортом подразумева корист, до победе би требало долазити по 

сваку цену. 

6. Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се 

тиме остварује.  

7. Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити 

потпуну срећу.  

8. У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се 

постиже. 

9. Бављење спортом подразумева корист и у новчаном смислу 

10. Примена допинга у спорту је оправдана ако је у функцији остваривања бољих 

резултата.  
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11. Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и 

моралног понашања.  

 

У инструменту који испитаници попуњавају тврдње за три етичке теорије су 

насумично распоређене, како би одговори били што објективнији.  

Узорак испитаника у пилот истраживању чинио је 401 студент са академских 

студија Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Узорак је 

био подељен према два критеријума, по полу и по години студија. Од укупног узорка 

студената је било 284, а студенткиња 117. Структура испитаника према години студија 

приказана је у Табели 1.   

 

Табела 1. Структура испитаника према години студија 

 

Година студија n 

Прва 151 

Друга 98 

Трећа 41 

Четврта 82 

Мастер 29 

Укупно 401 

 

 

4.1. Анализа резултата одговора студената према полу 

 

Одговори према етичким теоријама, а у односу на пол, груписани су и приказани 

у Табели 2. Из резултата се види да су и студенти и студенткиње исказали највиши 

степен слагања у вези са тврдњама које се односе на Аристотелову теорију врлине. 

Међутим, као у претходном истраживању показало се да постоји разлика између полова 

која је дефинисана као „мушка“ преференција моралних ставова насупрот „женској“ 

преференцији моралних ставова (Милош Марковић & Бокан, 2014). Мањи степен 

слагања испитаници су исказали у вези са тврдњама које се односе на Кантову и 

Милову етичку теорију.  
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Табела 2. Одговори студената по теоријама у односу на пол СВ (СД) 

 

Теорија 
Студенти 

СВ (СД) 

Студенткиње 

СВ (СД) 

Аристотел (теорија врлине) 4.08 (0.90) 4.21 (0.82) 

Кант (теорија дужности) 3.76 (1.07) 3.87 (1.01) 

Мил (теорија корисности) 3.12 (1.11) 3.23 (1.03) 

  

Ради лакшег разумевања и прегледа података одговори на тврдње су груписани у 

три целине према интензитету на скали одговора: негативна страна скале (одговори 1 и 

2), неутралан део скале (одговор 3) и позитиван део скале (одговори 4 и 5).  

Резултати одговора испитаника на појединачне тврдње везане за Аристотелову 

теорију, према полу, приказани су у Табели 3. У табели 4 – у којој су приказани 

резултати Ман–Витнијевог теста по полу, на тврдње које се односе на Аристотелову 

теорију уочавају се статистички значајне разлике на тврдње Срећа је врхунско добро 

које се може постићи и процесом телесног вежбања (2), Телесно вежбање јесте 

страст и представља врлину (9), Уживам док вежбам (13) и Постизање праве мере је 

врлина у физичкој култури (14). У свим овим тврдњама просечна вредност одговора 

студенткиња у односу на студенте је већа, а студенткиње су исказале и процентуално 

већи степен слагања.   

Аристотел добра дели на три врсте: спољашња добра, телесна добра и душевна 

добра, при чему душевна добра сматра за права добра, односно за добра у највишем 

смислу. Када се посматрају одговори на три тврдње, 3, 4 и 5, које се односе на добра, 

уочава се да су студенти сортирали добра према хијерархији за коју Аристотел сматра 

да је исправна; највећа средња вредност одговора је за душевна добра (3,83) у односу 

на спољашња (2.85) и телесна (3.70), док код студенткиња то није случај јер оне у први 

план истичу телесна добра (3.98) у односу на спољашња (2.96) и душевна добра (3.87).  
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Табела 3. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на 

Аристотелову теорију врлине у односу на пол (М, Ж, %) и оцене одговора испитаника на 

тврдње (М, Ж, СВ, СД) 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) 

(%) 

Неутрални део 

вредносне скале 

одговора  

(оцена 3) 

(%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) 

(%) 

Средња вредност (СВ) 

Стандардна девијација 

(СД) 

Т
в
р
д

њ
а 

 
м ж м ж м ж м ж 

1 11.3 8.5 24.6 21.4 64.1 70.1 3.81 (1.05) 3.91 (1.00) 

2 5.3 2.6 6.7 6.0 88.0 91.4 4.29 (0.86) 4.49 (0.76) 

3 35.2 34.2 32.4 27.4 32.4 38.4 2.85 (1.18) 2.96 (1.14) 

4 12.3 3.4 26.8 25.6 60.9 71.0 3.70 (1.10) 3.98 (0.90) 

5 5.3 6.0 33.5 27.4 61.3 66.7 3.83 (0.98) 3.87 (0.96) 

6 6.0 1.7 4.9 5.1 89.1 93.2 4.34 (0.90) 4.50 (0.71) 

7 2.8 1.7 8.8 5.1 88.4 93.2 4.47 (0.80) 4.53 (0.71) 

8 2.1 1.7 4.6 3.4 93.3 94.9 4.56 (0.68) 4.61 (0.64) 

9 2.8 0.9 12.3 8.5 84.9 90.6 4.31 (0.82) 4.52 (0.69) 

10 2.1 0.0 6.7 6.8 91.2 93.2 4.51 (0.73) 4.59 (0.62) 

11 6.3 3.4 15.5 7.7 78.2 88.9 4.14 (0.97) 4.32 (0.80) 

12 10.6 16.2 38.0 34.2 51.4 49.6 3.60 (1.01) 3.50 (1.11) 

13 1.8 1.7 4.6 0.9 93.7 97.5 4.65 (0.68) 4.80 (0.58) 

14 3.5 1.7 25.0 13.7 71.5 84.6 4.01 (0.88) 4.29 (0.80) 
 

Легенда: 2 (Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања), 9 (Телесно 

вежбање јесте страст и представља врлину), 13 (Уживам док вежбам), 14 (Постизање праве мере је 

врлина у физичкој култури) 
 

 

Када Аристотел говори о појму врлине, пита се која друштвена збивања 

условљавају врлину и том приликом наводи три елемента: страст, склоност и особине, а 

логичком анализом у први план ставља особине. Када се анализирају одговори на три 

тврдње које се односе на врлину (9, 10 и 11), види се да су испитаници оба пола у први 

план истакли да телесно вежбање јесте склоност и представља врлину (м – 4.51, ж – 

4.59), односно преко 90% студената оба пола је одговорило на ову тврдњу на 

позитивном делу скале, а на последње место стављају тврдњу да телесно вежбање 

јесте особина и представља врлину (м – 4.14, ж – 4.32), што није у скалду са 

Аристотеловом теоријом.  
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Табела 4. Резултати поређења према полу (Ман–Витнијев  тест) на тврдње које се односе на 

Аристотелову теорију врлине  

 

Ред. 

бр. 

Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

1 15775.0 56245.000 -.832 .406 

2 14370.0 54840.000 -2.362 .018 

3 15692.5 56162.500 -.902 .367 

4 14406.0 54876.000 -2.190 .029 

5 16200.0 56670.000 -.412 .680 

6 15403.0 55873.000 -1.291 .197 

7 16307.5 56777.500 -.338 .735 

8 16100.0 56570.000 -.584 .559 

9 14260.5 54730.500 -2.476 .013 

10 15993.0 56463.000 -.694 .488 

11 15121.0 55591.000 -1.527 .127 

12 15978.5 22881.500 -.630 .529 

13 14725.0 55195.000 -2.463 .014 

14 13644.5 54114.500 -2.995 .003 

 

 На тврдњу Уживам док вежбам (13), највећи број испитаника је одговорио 

позитивно – код студената се 93.7% сложило са овом тврдњом, док је код студенткиња 

тај број још већи и износи 97.5%.  На последњу тврдњу која се односи на Аристотелову 

теорију, Постизање праве мере је врлина у физичкој култури (14), 84.6% студенткиња 

се сложило, а код студената је тај број мањи и износи 71.5%. Вредности одговора оба 

пола су мањи него што се очекивало, али последица тога би могло да буде учешће 

великог броја студената у спортским активностима, где права мера није могућа. 

Резултати одговора на појединачне тврдње везане за Кантову теорију, по полу, 

приказани су у Табели 5, док су у Табели 6 приказани резултати Ман–Витнијевог теста 

по полу на ове тврдње. Увидом у Табелу 6 уочавају се статистички значајне разлике на 

тврдње Сви спортисти су добре и моралне особе (2), Сви спортисти су слободни као 

делатна бића (3), Са противником се треба надметати само сопственим 

квалитетима и у оквиру важећих правила (6) и Ако изгубим, задовољан сам, уколико 

сам учинио све што је у мојој моћи (9). Као и код тврдњи које се односе на 

Аристотелову етичку теорију и овде су студенткиње имале веће вредности одговора у 

односу на студенте. Најизраженија разлика се уочава код тврдње 9 (м – 4.06, ж – 4.46), 

јер се 88.9% студенткиња слаже са овом тврдњом, док је тај проценат код студената 

мањи и износи 79.3%. Овакви одговори показују да студенткиње више пажње обраћају 
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на свој наступ и на то да ли су дале све што је у њиховој моћи, док је студентима веома 

важан и коначан резултат, без обзира на њихов лични наступ.   

 

Табела 5. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Кантову 

теорију дужности у односу на пол (М, Ж) и оцене одговора испитаника на ове тврдње (М, Ж, 

СВ, СД) 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне скале 

одговора  

(оцене 1 и 2) 

(%) 

Неутрални део 

вредносне скале 

одговора  

(оцена 3) 

(%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) 

(%) 

Средња вредност 

(Стандардна 

девијација) 

Т
в
р
д

њ
а 

 
м ж м ж м ж м ж 

1 2.1 4.3 3.2 4.3 94.7 91.4 4.63 (0.71) 4.62 (0.80) 

2 62.3 47.9 14.4 21.4 23.3 30.8 2.21 (1.26) 2.56 (1.21) 

3 25.7 12.8 31.0 27.4 43.3 59.8 3.28 (1.17) 3.64 (1.02) 

4 3.2 0.9 4.2 8.5 92.6 90.6 4.60 (0.76) 4.65 (0.67) 

5 16.9 21.4 23.6 21.4 59.5 57.2 3.57 (1.15) 3.51 (1.29) 

6 4.6 1.7 9.9 4.3 85.5 94.0 4.43 (0.90) 4.67 (0.64) 

7 33.5 33.3 22.2 20.5 44.3 46.2 3.16 (1.34) 3.07 (1.32) 

8 4.2 4.3 14.1 19.7 81.7 76.0 4.36 (0.96) 4.21 (1.02) 

9 13.7 6.0 7.0 5.1 79.3 88.9 4.06 (1.18) 4.46 (0.88) 

10 25.0 24.8 28.9 27.4 46.1 47.8 3.35 (1.28) 3.26 (1.29) 

 

Легенда: 2 (Сви спортисти су добре и моралне особе), 3 (Сви спортисти су слободни као 

делатна бића), 6 (Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у оквиру 

важећих правила), 9 (Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи) 

 

Код одговора на тврдњу Сви спортисти су добре и моралне особе (2) 62.3% 

студената се не слаже са овом тврдњом, док је код студенткиња тај проценат мањи и 

износи 47.9%. Овако високи проценти неслагања са овом тврдњом говоре о томе како 

будући стручњаци из ове области осећају да се сви спортисти не понашају онако како 

би требало, односно у скалду са моралним начелима. 

 У вези са тврдњом Са противником се треба надметати само сопственим 

квалитетима и у оквиру важећих правила (6)  уочавају се разлике између полова. 

Степен слагања код студенткиња је висок (94%), док је код студената нешто нижи и 

износи 85.5%. Студенткиње су спремне да се потпуно такмиче у оквиру важећих 

правила, док су студенти ипак спремни да евентуално нека „заобиђу“ како би 

остварили што повољнији резултат. 
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Табела 6. Резултати поређења према полу (Ман–Витнијев тест) на тврдње које се односе на 

Кантову теорију дужности 

 

Ред. 

бр. 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

1 16181.500 56651.500 -.526 .599 

2 13891.500 54361.500 -2.689 .007 

3 13624.000 54094.000 -2.928 .003 

4 16094.000 56564.000 -.631 .528 

5 16497.000 23400.000 -.115 .908 

6 14585.500 55055.500 -2.312 .021 

7 16029.500 22932.500 -.567 .571 

8 15160.500 22063.500 -1.557 .119 

9 13344.500 53814.500 -3.394 .001 

10 16117.000 23020.000 -.484 .628 
 

 

Резултати одговора на појединачне тврдње везане за Милову теорију, према 

полу, приказани су у Табели 7, док су у Табели 8 приказани резултати Ман–Витнијевог  

теста по полу. Увидом у Табелу 8 уочавају се статистички значајне разлике на тврдње 

Бављење спортом највећи број људи чини срећним (1), У спорту је најважније постићи 

физичко задовољство (3) и Поштовање правила и прописа у спорту представља 

основу коректног и моралног понашања (11). Као и у претходна два случаја, у свим 

питањима у којима се појавила значајна разлика студенткиње су имале у просеку већи 

резултат, односно већу вредност одговора. Највећа разлика се појавила код тврдње 3 (м 

– 3.09, ж – 3.55) где су студенткиње исказале већи проценат слагања (64.1%) у односу 

на студенте (50.0%), што значи да више пажње придају физичком задовољству од њих. 

Међутим, обе групе испред физичког задовољства истичу духовно задовољство, што се 

види у одговорима на тврдњу 4 (м – 3.92, ж – 4.02).  
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Табела 7. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на 

Милову теорију корисности у односу на пол (М, Ж, %) и оцене одговора испитаника на тврдње 

(М, Ж, СВ, СД) 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне скале 

одговора  

(оцене 1 и 2) 

(%) 

Неутрални део 

вредносне скале 

одговора  

(оцена 3) 

(%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) 

(%) 

Средња вредност 

(Стандардна девијација) 

Т
в
р

д
њ

а 

 
м ж м ж м ж м ж 

1 6.0 3.4 5.6 0.9 88.4 95.7 4.36 (0.86) 4.63 (0.71) 

2 38.4 28.2 26.8 40.2 34.8 31.6 2.82 (1.21) 2.97 (1.06) 

3 37.3 22.2 12.7 13.7 50.0 64.1 3.09 (1.33) 3.55 (1.30) 

4 9.5 10.3 19.0 11.1 42.5 78.6 3.92 (0.98) 4.02 (1.06) 

5 66.5 69.2 10.2 10.3 23.3 20.5 2.21 (1.33) 2.05 (1.31) 

6 3.2 0.9 4.2 3.4 92.6 95.7 4.56 (0.77) 4.66 (0.59) 

7 60.2 57.3 9.2 12.8 30.6 29.9 2.46 (1.41) 2.44 (1.37) 

8 70.8 76.9 16.5 17.9 12.7 5.2 1.99 (1.15) 1.80 (0.99) 

9 39.1 33.3 18.3 21.4 42.6 45.3 2.94 (1.35) 3.09 (1.28) 

10 84.9 82.9 6.3 7.7 8.8 9.4 1.51 (1.05) 1.56 (1.13) 

11 2.1 0.0 10.2 5.1 87.7 94.9 4.51 (0.79) 4.72 (0.55) 

 

Легенда: 1 (Бављење спортом највећи број људи чини срећним), 3 (У спорту је најважније 

постићи физичко задовољство), 11 (Поштовање правила и прописа у спорту представља основу 

коректног и моралног понашања) 

 

Један од најважнијих одговора код Милове етичке теорије јесте велики проценат 

неслагања за употребу недозвољених стимулативних средстава (тврдња 10), које су 

исказали оба пола (м – 1.51, ж – 1.56), што веома радује. Ово неслагање је врло значајно 

јер је реч о узорку који ће у будућности радити са младима, како у процесу образовања, 

тако и у процесу тренинга и од круцијалне важности је да будући стручњаци имају 

права морална начела када се ради о недозвољеним стимулативним средствима.   

На тврдњу Поштовање правила и прописа у спорту представља основу 

коректног и моралног понашања (11) позитивно је одговорило 87.7% студената, док је 

тај проценат код студенткиња још већи и износи 94.9%. Ова разлика може бити 

последица ставова студената да постоји нешто што се зову „неписана правила“ која, 

према њиховом мишљењу, треба да се поштују, а студенткиње не размишљају на тај 

начин.  
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Табела 8. Резултати поређења према полу (Ман–Витнијев тест) на тврдње које се односе на 

Милову теорију корисности 

 

Ред. 

бр. 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

1 13559.500 54029.500 -3.324 .001 

2 15647.000 56117.000 -.947 .344 

3 13375.000 53845.000 -3.180 .001 

4 15239.500 55709.500 -1.379 .168 

5 15349.500 22252.500 -1.270 .204 

6 15863.500 56333.500 -.872 .383 

7 16498.000 23401.000 -.114 .909 

8 15390.000 22293.000 -1.243 .214 

9 15576.500 56046.500 -1.010 .312 

10 16526.000 56996.000 -.112 .911 

11 14685.000 55155.000 -2.260 .024 

 

 

 

 

 

    

4.2. Анализа резултата одговора студената према години 

студија 

 

Одговори испитаника су груписани по годинама, у односу на теорије и 

приказани су у Табели 9. Из ових резултата се види да су средње вредности одговора 

највеће код тврдњи које се односе на Аристотелову етичку теорију. 

 

Табела 9. Одговори испитаника по теоријама у односу на годину студија СВ (СД) 

 

Теорија 
Прва 

СВ (СД) 

Друга 

СВ (СД) 

Трећа 

СВ (СД) 

Четврта  

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) 

Аристотел (теорија врлине) 4.09 (0.87) 4.10 (0.89) 4.17 (0.82) 4.13 (0.89) 4.14 (0.83) 

Кант (теорија дужности) 3.78 (1.09) 3.77 (1.07) 3.71 (1.06) 3.94 (0.97) 3.71 (0.94) 

Мил (теорија корисности) 3.13 (1.07) 3.17 (1.11) 3.17 (1.13) 3.22 (1.08) 3.00 (1.07) 

  

У Табели 10 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената, у Табели 11 основни дескриптивни показатељи и резултати Крускал–

Волисов теста поређења одговора по годинама студија. Од укупног броја тврдњи које 
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се односе на Аристотелову теорију, статистичка значајност је утврђена за тврдње: 3, 4, 

5, 6 и 8.  

 Када се посматрају одговори на тврдње 3, 4, и 5 које се односе на добра увиђа се  

да су студенти прве и друге године сортирали добра другачије у односу на студенте 

старијих година. Наиме, студенти прве и друге године у први план стављају телесна 

добра затим душевна и на крају спољашња. Студенти треће, четврте године и студенти 

мастер студија истичу душевна добра у односу на телесна и спољашња. Одговори 

студената старијих година су у складу са Аристотеловом теоријом који истиче душевна 

добра као највиша.   

 

Табела 10. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на 

Аристотелову теорију врлине, према години студија (%)11 
 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

Т
в
р
д

њ
а 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

1 6.0 14.3 4.9 15.9 13.8 25.8 22.4 41.5 15.9 13.8 68.2 63.3 53.6 68.2 72.4 

2 5.3 5.1 0.0 4.9 3.4 6.6 8.2 2.4 6.1 6.9 88.1 86.7 97.6 89.0 89.7 

3 29.8 32.7 53.7 32.9 48.3 35.1 32.7 26.8 22.0 34.5 35.1 34.6 19.5 45.1 17.2 

4 6.6 5.1 24.4 11.0 17.2 29.8 22.4 19.5 25.6 34.5 63.6 72.5 56.1 63.4 48.3 

5 3.3 7.1 4.9 9.8 0.0 39.7 33.7 22.0 23.2 20.7 57.0 59.2 73.1 67.0 79.3 

6 6.6 6.1 0.0 2.4 3.4 6.6 4.1 2.4 4.9 3.4 86.8 89.8 97.6 92.7 93.2 

7 3.3 3.1 2.4 1.2 0.0 9.9 9.2 2.4 3.7 10.3 86.8 87.7 95.2 95.1 89.7 

8 2.0 2.0 0.0 2.4 3.4 2.6 8.2 2.4 4.9 0.0 95.4 89.8 97.6 92.7 96.6 

9 2.6 0.0 0.0 4.9 3.4 15.2 9.2 9.8 8.5 6.9 82.2 90.8 90.2 86.6 89.7 

10 2.0 1.0 2.4 1.2 0.0 6.6 9.2 7.3 3.7 6.9 91.4 89.8 90.3 95.1 93.1 

11 7.3 5.1 2.4 4.9 3.4 13.2 16.3 7.3 12.2 13.8 79.5 78.6 90.3 82.9 82.8 

12 13.2 8.2 9.8 13.4 20.7 37.7 33.7 36.6 39.0 37.9 49.1 58.1 53.6 47.6 41.4 

13 0.0 4.1 2.4 1.2 3.4 2.0 4.1 7.3 4.9 0.0 98.0 91.8 90.3 93.9 96.6 

14 3.3 7.1 0.0 0.0 0.0 21.9 17.3 26.8 29.3 16.9 74.8 75.6 73.2 70.7 93.1 

 

Легенда: 3 (Добро као морална вредност везује се за спољашња добра), 4 (Добро као морална вредност 

везује се за телесна добра), 5 (Добро као морална вредност везује се за душевна добра), 6 (Срећа може 

да се појави као последица телесног вежбања) 8 (Врлине се у физичкој култури могу стицати и 

усавршавати) 

                                                           
11 У табелама где се врши поређење одговора студената према години студија, због уштеде простора и 

могућности приказивања табела на једној страни, ознаке година студија су написане римским бројевима: 

прва (I), друга (II), трећа (III), четврта (IV), мастер (V).  
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На тврдњу Срећа може да се појави као последица телесног вежбања (6) 

одговори студената су на позитивној вредносној скали одговора (5 „у потпуности се 

слажем“ – 4 „углавном се слажем“) – у растућем тренду, од испитаника прве године 

ка испитаницима на мастер студијама, односно студенти сазревањем све више увиђају 

да срећа може да се појави као последица телесног вежбања. 

 

Табела 11. Оцене одговора студената, на питања према години студија (СВ, СД) и резултати 

поређења (Крускал–Волисов тест) на тврдње које се односе на Аристотелову теорију врлине 

 

Ред. 

бр. 

Chi-

square 

Прва СВ 

(СД) 

Друга СВ 

(СД) 

Трећа СВ 

(СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер СВ 

(СД) 
df 

Asymp. 

Sig. 

1 1.534 3.89 (0.96) 3.77 (1.04) 3.80 (0.95) 3.84 (1.24) 3.83 (0.97) 4 .821 

2 5.571 4.30 (0.86) 4.30 (0.83) 4.63 (0.54) 4.33 (0.89) 4.38 (0.90) 4 .234 

3 14.921 2.99 (1.15) 2.96 (1.11) 2.34 (1.13) 3.00 (1.21) 2.45 (1.15) 4 .005 

4 10.577 3.77 (1.02) 4.02 (0.88) 3.44 (1.27) 3.82 (1.06) 3.38 (1.18) 4 .032 

5 15.523 3.77 (0.90) 3.70 (0.99) 4.10 (1.07) 3.84 (1.05) 4.34 (0.81) 4 .004 

6 17.794 4.21 (0.91) 4.36 (0.97) 4.63 (0.54) 4.52 (0.71) 4.66 (0.72) 4 .001 

7 3.526 4.42 (0.83) 4.45 (0.86) 4.66 (0.66) 4.54 (0.63) 4.59 (0.68) 4 .474 

8 10.351 4.63 (0.64) 4.50 (0.74) 4.76 (0.49) 4.44 (0.70) 4.66 (0.67) 4 .035 

9 2.354 4.32 (0.85) 4.43 (0.66) 4.54 (0.67) 4.30 (0.87) 4.34 (0.77) 4 .671 

10 3.135 4.51 (0.71) 4.47 (0.75) 4.54 (0.74) 4.62 (0.62) 4.66 (0.61) 4 .535 

11 4.892 4.13 (0.99) 4.11 (0.93) 4.44 (0.74) 4.27 (0.90) 4.21 (0.82) 4 .299 

12 4.173 3.53 (1.03) 3.70 (0.95) 3.66 (1.09) 3.51 (1.15) 3.34 (0.97) 4 .383 

13 3.664 4.80 (0.45) 4.59 (0.87) 4.63 (0.73) 4.68 (0.63) 4.66 (0.67) 4 .453 

14 4.195 4.06 (0.86) 4.05 (0.98) 4.15 (0.82) 4.07 (0.81) 4.41 (0.63) 4 .380 

 

  

На тврдњу Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати (8) 

одговори су на позитивној страни скале и вредности су веће у старијим годинама. 

 У Табели 12 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената на тврдње које се односе на Кантову теорију, у Табели 13 дати су основни 

дескриптивни показатељи и резултати Крускал–Волисовог теста поређења резултата 

одговора према годинама студија. Од укупног броја тврдњи које се односе на Кантову 

теорију, статистичка значајност је утврђена за следеће тврдње: 2, 3, 5, 7 и 10. 

 У вези са тврдњом Сви спортисти су добре и моралне особе (2), ако имамо у 

виду године студија, мишљења се значајно разликују. Најпозитивнији став по овом 

питању имају студенти прве године, код којих се чак 35% испитаника слаже са овом 
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тврдњом, док најнегативнији став имају студенти мастер студија будући да се свега 

10% слаже да су сви спортисти добре и моралне особе.  

У вези са тврдњом Реаговао бих на судијску одлуку уколико би она била 

негативна по мог противника (5), одговори студената су на позитивној вредносној 

скали одговора (5 „у потпуности се слажем“ – 4 „углавном се слажем“) – у растућем 

тренду, од испитаника прве године студија, према студентима са мастер студија. То 

значи да студенти са усвајањем нових знања из физичке културе, из године у годину 

„повећавају моралну подршку“ на позитивној вредносној скали одговора и сазревају 

према неким моралним питањима, односно увиђају шта је правилно чинити у 

одређеним ситуацијама.  

 

Табела 12. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Кантову 

теорију дужности, према години студија (%) 
 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

Т
в
р
д

њ
а 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

1 3.3 5.1 0.0 1.2 0.0 6.0 1.0 2.4 2.4 3.4 90.7 93.9 97.6 96.4 96.6 

2 47.7 71.4 68.3 48.8 79.3 17.2 13.3 14.6 22.0 10.3 35.1 15.3 17.1 29.2 10.4 

3 11.9 21.4 34.1 20.7 41.4 36.4 22.4 34.1 26.8 24.1 47.7 56.2 31.8 52.5 34.5 

4 2.0 5.1 2.4 1.2 0.0 3.3 7.1 4.9 7.3 6.9 94.7 87.8 92.7 91.5 93.1 

5 23.2 16.3 17.1 14.6 10.3 25.2 22.4 34.1 15.9 17.2 51.6 61.3 48.8 69.5 72.5 

6 4.0 5.1 2.4 3.7 0.0 8.6 7.1 9.8 8.5 6.9 87.4 87.8 87.8 87.8 93.1 

7 30.5 82.7 51.2 24.4 51.7 20.5 25.5 19.5 22.0 17.2 49.0 41.8 29.3 53.6 31.1 

8 5.3 5.1 2.4 2.4 3.4 16.6 14.3 14.6 12.2 27.6 78.1 80.6 83.0 85.4 69.0 

9 14.6 10.2 17.1 4.9 10.3 6.0 8.2 2.4 8.5 3.4 79.4 81.6 80.5 86.6 86.3 

10 31.8 22.4 19.5 19.5 20.7 23.2 33.7 41.5 23.2 34.5 45.0 43.9 39.0 57.3 44.8 

 

Легенда: 2 (Сви спортисти су добре и моралне особе), 3 (Сви спортисти су слободни као делатна бића), 

5 (Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника), 7 (У спортској 

борби води ме само нагонски принцип да победим противника), 10 (Ако би мени било додељено признање 

(пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде 

додељено мом противнику) 

  

Одговори на тврдњу У спортској борби ме води само нагонски принцип да 

победим противника (7) су у складу са одговорима датим на тврдњу 5. Одговори на 

позитивној страни скале опадају са годинама, што говори у прилог томе како 
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образовање утиче на студенте који увиђају да побеђивање противника није једини 

мотив у спортској борби. 

 Одговори на тврдњу Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако 

би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде 

додељено мом противнику (10) су доста разуђени на све три стране скале, али су ипак 

највећи степен неслагања исказали студенти прве године, што је још једна потврда да 

знања која студенти стичу током студија утичу на њихово морално резоновање. 

 

Табела 13. Оцене одговора студената на питања, према години студија (СВ, СД) и резултати 

поређења (Крускал–Волисов тест) на тврдње које се односе на Кантову теорију дужности 

 

Ред. 

бр. 

Chi-

square 

Прва СВ 

(СД) 

Друга СВ 

(СД) 

Трећа СВ 

(СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) 
df 

Asymp. 

Sig. 

1 .645 4.58 (0.83) 4.60 (0.83) 4.71 (0.51) 4.68 (0.59) 4.62 (0.56) 4 .958 

2 24.180 2.57 (1.28) 2.01 (1.17) 2.00 (1.22) 2.57 (1.21) 1.76 (1.02) 4 .000 

3 14.464 3.48 (1.07) 3.57 (1.09) 2.90 (1.22) 3.40 (1.13) 2.86 (1.27) 4 .006 

4 4.457 4.65 (0.68) 4.47 (0.88) 4.63 (0.80) 4.68 (0.66) 4.69 (0.60) 4 .348 

5 12.376 3.33 (1.24) 3.66 (1.19) 3.41 (1.18) 3.76 (1.10) 3.97 (0.98) 4 .015 

6 4.285 4.49 (0.84) 4.40 (0.91) 4.59 (0.87) 4.57 (0.80) 4.59 (0.63) 4 .369 

7 10.963 3.22 (1.39) 3.13 (1.24) 2.73 (1.45) 3.35 (1.26) 2.62 (1.21) 4 .027 

8 1.379 4.30 (1.03) 4.30 (1.03) 4.37 (0.92) 4.43 (0.80) 4.14 (1.06) 4 .848 

9 .691 4.09 (1.22) 4.21 (1.10) 4.10 (1.28) 4.30 (0.91) 4.21 (0.94) 4 .952 

10 10.528 3.09 (1.34) 3.31 (1.24) 3.32 (1.21) 3.68 (1.24) 3.52 (1.12) 4 .032 

 

 

 У Табели 14 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената на тврдње које се односе на Милову теорију, у Табели 15 дати су основни 

дескриптивни показатељи и резултати Крускал–Волисовог теста поређења резултата 

одговора, према годинама студија. Од укупног броја тврдњи које се односе на Милову 

теорију, статистичка значајност је утврђена за следеће тврдње: 2, 3, 6 и 8. 
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Табела 14. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Милову 

теорију корисности, према години студија (%) 

 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

Т
в
р

д
њ

а 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

1 4.0 6.1 4.9 6.1 6.9 2.6 5.1 2.4 7.3 3.4 93.4 88.8 92.7 86.6 89.7 

2 31.1 49.0 26.8 28.0 44.8 31.1 28.6 41.5 32.9 13.8 37.8 22.4 31.7 39.1 41.4 

3 38.4 26.5 41.5 22.0 44.8 11.9 12.2 4.9 18.3 17.2 49.7 61.3 53.6 59.7 38.0 

4 5.3 12.2 14.6 8.5 20.7 20.5 13.3 14.6 14.6 17.2 74.2 74.5 70.8 76.9 62.1 

5 63.6 66.3 78.0 70.7 65.5 11.9 8.2 7.3 11.0 10.3 24.5 25.5 14.7 18.3 24.2 

6 4.0 1.0 0.0 1.2 6.9 2.0 3.1 7.3 8.5 0.0 94.0 95.9 92.7 90.3 93.1 

7 66.2 54.1 56.1 50.0 72.4 6.6 14.3 9.8 12.2 10.3 27.2 31.6 34.1 37.8 17.3 

8 80.1 64.3 65.9 68.3 82.8 15.9 16.3 19.5 19.5 13.8 4.0 19.4 14.6 12.2 3.4 

9 44.4 34.7 24.4 37.8 27.6 17.9 18.4 14.6 23.2 24.1 37.7 46.9 61.0 39.0 48.3 

10 85.4 83.7 85.4 80.5 89.7 6.6 6.1 4.9 9.8 3.4 8.0 10.2 9.7 9.7 6.9 

11 1.3 1.0 4.9 1.2 0.0 8.6 11.2 7.3 4.9 13.8 90.1 87.8 87.8 93.9 86.2 

 

Легенда: 2 (У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се постиже), 3 

(Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује), 6 

(Принцип корисности је најважнији у бављењу спортском активношћу), 8 (У спорту је најважније 

постићи физичко задовољство) 

 

 У вези са тврдњом Принцип корисности је најважнији у бављењу спортском 

активношћу (2), уочљив је растући тренд на позитивној страни скале: од студената 

прве године, ка студентима мастер студија.  

  На тврдњу У спорту је најважније постићи физичко задовољство (3) одговори 

студената прве године и студената мастер студија се значајно разликују на позитивној 

страни скале. Проценат слагања најмлађих студената је 49.7%, док је код студената 

мастер студија 38%. 

 У вези са тврдњом У спорту веће задовољство представља новчана награда 

него слава која се постиже (8), одговори су на негативној страни скале, с тим што се 

студенти мастер студија најмање слажу са овом тврдњом (свега 3.4%), док је тај 

проценат код студената друге године 19.4%. Одговори на ово питање јасно стављају до 

знања да студенти у први план као награду за спортске резултате стављају славу. 
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Табела 15. Оцене одговора студената, на питања према години студија (СВ, СД) и резултати 

поређења (Крускал–Волисов тест) на тврдње које се односе на Милову теорију корисности 

 

Ред. 

бр. 
Chi-

square 

Прва СВ 

(СД) 

Друга СВ 

(СД) 

Трећа СВ 

(СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) df 

Asymp. 

Sig. 

1 1.535 4.50 (0.74) 4.39 (0.85) 4.41 (0.87) 4.44 (0.92) 4.34 (0.97) 4 .820 

2 11.843 2.97 (1.16) 2.53 (1.11) 3.02 (1.13) 3.02 (1.11) 2.72 (1.41) 4 .019 

3 10.305 3.07 (1.38) 3.43 (1.28) 3.07 (1.42) 3.49 (1.26) 2.83 (1.26) 4 .036 

4 8.224 4.06 (0.95) 3.93 (1.06) 3.88 (1.10) 3.94 (0.99) 3.52 (0.95) 4 .084 

5 4.211 2.27 (1.36) 2.21 (1.39) 1.83 (1.22) 2.07 (1.18) 2.14 (1.41) 4 .378 

6 11.147 4.67 (0.74) 4.59 (0.66) 4.56 (0.63) 4.54 (0.71) 4.31 (0.93) 4 .025 

7 6.882 2.30 (1.45) 2.52 (1.31) 2.49 (1.47) 2.74 (1.43) 2.17 (1.14) 4 .142 

8 15.587 1.66 (0.91) 2.21 (1.27) 2.12 (1.21) 2.05 (1.14) 1.86 (0.92) 4 .004 

9 8.852 2.80 (1.35) 3.06 (1.37) 3.41 (1.26) 2.91 (1.29) 3.24 (1.21) 4 .065 

10 1.011 1.48 (0.99) 1.54 (1.14) 1.59 (1.18) 1.61 (1.15) 1.38 (0.86) 4 .908 

11 4.041 4.64 (0.70) 4.50 (0.74) 4.49 (0.93) 4.57 (0.70) 4.59 (0.73) 4 .401 

 

 

4.3. Анализа Кромбах алфа коефицијента  

 

У табели 16 приказане су вредности Кромбах алфа коефицијента за све скале 

које су се користиле у пилот истраживању. Поред вредности Кромбах алфа 

коефицијента за све скале, у оквиру инструмента Физичка култура и етика проверен је 

коефицијент и за скале унутар Форсајтовог инструмента (релативизам и идеализам), 

али само на узорку студената мастер студија. Вредности нису биле задовољавајуће код 

скала „Кант“ и „Мил“, па су за ове две скале додате тврдње, а неке су прерађене и тако 

дорађен инструмент је послат лектору на проверу језичких конструкција. Нова верзија 

инструмента је поново проверена на узорку студената Факултета спорта и физичког 

васпитања и студената Филозофског факултета Универзитета у Београду.   

 

Табела 16. Кромбахов алфа коефицијент у пилот истраживању, према теоријама и годинама студија 

 

Година студија Аристотел Кант Мил Релативизам Идеализам 

Прва 0.74 0.42 0.41 - - 

Друга  0.84 0.30 0.31 - - 

Трећа 0.73 0.42 0.48 - - 

Четврта 0.77 0.54 0.52 - - 

Мастер 0.62 0.52 0.52 0.63 0.72 
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Дорађени инструмент је дао боље резултате Кромбах алфа коефицијента. Нове 

вредности овог коефицијента на скали „Кант“ су сада износиле 0.63, а код скале „Мил“ 

0.70 на узорку студената Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду. На узорку студената Филозофског факултета Универзитета у Београду 

вредности Кромбах алфа коефицијента на скалама „Аристотел“ (0.81) и „Кант“ (0.74) 

биле су изнад вредности овог коефицијента у односу на студенте Факултета спорта и 

физичког васпитања Универзитета у Београду. Ова разлика је највероватније последица 

специфичног познавања ових теорија које поседују студенти Филозофског факултета, 

који су у моменту вршења анкетирања слушали предмет „Увод у етику“. Нешто ниже 

вредности Кромбах алфа коефицијента за скалу „Мил“ (0.3) на Филозофском факултету 

се могу објаснити тиме што ова теорија још увек није била обрађена до момента 

анкетирања. Овако дорађени инструмент је коришћен за главно истраживање.  
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5. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

5.1. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

 

5.1.1. Истраживачки приступи, методе и технике истраживања 

 

У овом истраживању je примењено мешовито истраживање: квалитативно-

квантитативног приступа. 

У оквиру квалитативног истраживачког приступа je примењен метод 

Теоријске анализе. У оквиру квантитативног истраживачког приступа je примењен 

метод педагошког експеримента уз примену истраживачких техника-упитника: а) 

инструмент Физичка култура и етика конструисан за потребе овог истраживања, а који 

одговара основним етичким теоријама Аристотела, Канта и Мила и б) Форсајтов 

инструмент за процену етичких позиција.  

 

5.1.2. Предмет истраживања 

 

Предмет истраживања представљале су основне етичке теорије и њихова 

експериментална провера и примена у физичкој култури на узорку студената Факултета 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 

 

5.1.3. Циљ истраживања 

 

Циљ истраживања био је да се утврде морални ставови студената Факултета 

спорта и физичког васпитања и да се експериментално провери етички теоријски модел 

одговарајућим инструментаријем. 

 

5.1.4. Хипотезе истраживања 

 

На основу досадашњих истраживања постављене су следеће хипотезе: 

Х1 Ставови студената о неким моралним питањима у физичкој култури ће бити 

различити у односу на пол. 
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Х2 Ставови студената о неким моралним питањима у физичкој култури ће бити 

различити у односу на годину студија. 

Х3 Предавања која ће слушати испитаници у експерименталној групи 

произвешће промену ставова о моралним питањима у физичкој култури. 

 

5.1.5. Узорак испитаника 

 

Узорак испитаника чинило је 516 студената прве, друге, треће, четврте године и 

студената мастер студија Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду. Структура испитаника према полу и години студија дата је у Табели 17. 

 

Табела 17. Структура испитаника према полу и години студија 

 

Година студија Студенти Студенткиње Укупно 

Прва  105 30 135 

Друга 90 34 124 

Трећа 87 31 118 

Четврта 72 23 95 

Мастер 26 18 44 

Укупно 380 136 516 

 

 

За потребе педагошког експеримента узорак испитаника прве године студија био 

је подељен у две групе: експерименталну и контролну групу. Експерименталну групу 

(n=72) су чинили студенти прва два одељења (n=42) и све студенткиње уписане на прву 

годину студија (n=30). Контролну групу су чинили студенти трећег, четвртог и петог 

одељења (n=63). Због могућности поређења резултата, односно утицаја 

експерименталног фактора, све студенткиње са прве године биле су распоређене у 

експерименталну групу. Овим је изгубљена могућност поређења резултата по полу 

између експерименталне и контролне групе, али је добијена могућност поређења по 

полу унутар експерименталне групе на првом и другом мерењу. Ово је једна од 

слабости овог истраживања, али укупан број студенткиња који је уписан на прву 

годину академских студија је 30, тако да није било могуће направити поделу 

студенткиња да би се добили релевантни подаци приликом оба поређења. 
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5.1.6. Инструменти истраживања 

 

У овом истраживању су коришћена два инструмента. Први, под називом 

Физичка култура и етика који је посебно конструисан за потребе овог истраживања и 

састоји се од 44 тврдње на које испитаници дају свој степен слагања на петостепеној 

скали Ликертовог типа (5 – потпуно се слажем, 4 – делимично се слажем, 3 – 

неутралан одговор, 2 – делимично се не слажем, 1 – уопште се не слажем). Те тврдње 

рефлектују етичке теоријe Аристотела, Канта и Мила. 

 

Тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију су:12 

 

1. Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у 

физичкој култури. 

2. Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања. 

3. Добро као морална вредност везује се за спољашња добра. 

4. Добро као морална вредност везује се за телесна добра. 

5. Добро као морална вредност везује се за душевна добра  

6. Срећа може да се појави као последица телесног вежбања. 

7. Врлина је бавити се телесним вежбањем. 

8. Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати. 

9. Телесно вежбање јесте страст и представља врлину. 

10. Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину. 

11. Телесно вежбање јесте особина и представља врлину. 

12. Права мера је могућа у спортској активности. 

13. Уживам док вежбам. 

14. Постизање праве мере је врлина у физичкој култури. 

 

Тврдње које се односе на Кантову етичку теорију су: 

 

1. Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада. 

2. Сви спортисти нису добре и моралне особе. 

                                                           
12 Тврдње из инструмента у раду ће бити написане косим писмом како би се лакше пратиле и одвојиле од 

основног текста. 
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3. Сви спортисти нису слободни као делатна бића. 

4. Уз такмичарска правила имам и „унутрашња правила“ која се односе на 

поштено надметање са противником. 

5. Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог 

противника. 

6. Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у 

оквиру важећих правила. 

7. У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника. 

8. Некада помислим да и мој противник жели да ме победи. 

9. Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи. 

10. Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био 

оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику. 

11. Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио. 

12. На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи 

учинити исто. 

13. Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, јесте да 

се боре да адекватно представе своју државу. 

14. Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривању слободе и у 

примени норми моралног понашања. 

 

Тврдње које се односе на Милову етичку теорију су: 

 

1. Бављење физичком активношћу представља ужитак. 

2. Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни. 

3. Сви људи имају једнака права која се односе на вежбање. 

4. Сви људи имају природну потребу да вежбају. 

5. Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке 

услове који се односе на вежбање. 

6. Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини срећним. 

7. Принцип корисности је најважнији у бављењу физичким вежбањем. 

8. Приликом физичког вежбања најважније је постићи физичко задовољство. 

9.  Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно задовољство. 
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10. Ако бављење спортом подразумева корист, до победе би требало долазити по 

сваку цену. 

11. Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се 

тиме остварује.  

12. Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити 

потпуну срећу.  

13. У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се 

постиже. 

14. Бављење спортом подразумева корист и у новчаном смислу. 

15. У спорту није дозвољена примена допинга да би се постигли бољи резултати. 

16. Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и 

моралног понашања.  

 

У инструменту који испитаници попуњавају тврдње за три етичке теорије су 

насумично распоређене, како би одговори били што објективнији.  

 

Други инструмент је Форсајтов инструмент за процену етичких позиција који 

се састоји од двадесет тврдњи на које испитаници одговарају на петостепеној скали 

Ликертовог типа. Десет тврдњи мери димензију релативизма, а других десет мери 

димензију идеализма. Тврдње на које испитаници дају свој степен слагања су следеће 

(Forsyth, 1980): 

 

1. Људи би требало да се постарају да њихово понашање никада намерно не 

повреди другу особу, чак ни у најмањој мери. 

2. Никада не би требало допуштати ризик по друге особе, без обзира на то колико 

је тај ризик мали. 

3. Постојање могућности да други буду повређени је увек погрешно, без обзира на 

корист која се може добити. 

4. Никада не би требало психолошки или физички повредити другу особу. 

5. Никада не би требало предузимати активност која би могла на било који начин 

да угрози достојанство и добробит друге особе. 

6. Уколико би нека активност могла да повреди невину особу, тада је никако не би 

требало предузимати.  
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7. Неморално је одлучивати да ли ће се нека активност предузети или не на основу 

одмеравања позитивних и негативних последица те активности. 

8. Достојанство и добробит људи требало би да буду најважнија питања у 

сваком друштву. 

9. Никада није неопходно да се жртвује добробит других особа.  

10. Морално понашање представљају они поступци који су најприближнији 

идеалима савршеног понашања.  

11. Не постоје етички принципи нити правила која су толико важна да би требало 

да буду део неког етичког кодекса. 

12. Оно што се сматра етичким разликује се од ситуације до ситуације и од 

друштва до друштва.  

13. Моралне стандарде требало би сагледати на индивидуалном плану; оно што је 

за неког морално, за другог може бити неморално.  

14. Различите врсте моралности не могу се поредити по критеријуму 

„исправности“. 

15. Питање „шта је етично за све“ не може се разрешити, јер се ставови о 

моралном и неморалном разликују од појединца.  

16. Морални стандарди су лична правила која указују на то како би једна особа 

требало да се понаша и не могу се применити на доношење судова других особа.  

17. Етичка питања у међуљудским односима су толико сложена да би требало 

допустити појединцима да формулишу сопствене етичке кодексе.  

18. Круто придржавање неког моралног гледишта, које спречава одређене врсте 

понашања, могло би да буде препрека прилагођавању и успостављању бројних 

људских односа. 

19. Ниједно правило у вези са лагањем се не може формулисати; да ли је лаж 

допустива или не, у потпуности зависи од ситуације. 

20. Од околности везаних за неку лаж зависи да ли ћемо је проценити као моралну 

или неморалну.  

 

Инструмент се показао као поуздан и валидан, при чему је потврђена његова 

двофакторска структура (Barnett, Bass, & Brown, 1994; Forsyth, 1980; Forsyth & Pope, 

1984; Петровић, 2013). Потврду Кромбах алфа коефицијента дао је и Петровић у 
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истраживању у коме је потврдио да вредност овог коефицијента за оба дела 

инструмента износи 0.86 (Петровић, 2013).  

На основу скорова који буду добијени на димензијама идеализам и релативизам 

испитанике ће бити могуће класификовати у четири групе по њиховим етичким 

позицијама (Табела 18).  

 

Табела 18. Етичке позиције према Форсајту 

Ситуационисти Висок скор на димензији идеализма и релативизма 

Апсолутисти Висок скор на димензији идеализма, а низак на димензији релативизма 

Субјективисти Низак скор на димензији идеализма, а висок на димензији релативизма 

Отворени за изузетке Низак скор на димензији идеализма и релативизма 

 

Оба инструмента су интегрално дата у поглављу Прилози. 

 

Сва анкетирања су обављена на теоријским вежбама које су студенти имали у 

оквиру обавезног програма наставе на одговарајућим годинама академских студија. 

Пре почетка попуњавања инструмената студентима је детаљно објашњено шта треба да 

ураде и између њих је у амфитеатрима обавезно било остављено једно слободно место 

како би могли што боље да се концентришу на тврдње за које је требало да изнесу свој 

степен слагања на петостепеној скали Ликертовог типа.  

 

5.1.7. Опис експерименталног фактора 

 

У експерименталној групи (n=72) континуирано у току од три недеље по четири 

часа недељно примењена су следећа предавања као експериментални фактор: 

Аристотелова етичка теорија, Кантова етичка теорија, Милова етичка теорија, 

Фер-плеј у спорту, Допинг у спорту и Однос победе и пораза у спорту. За време 

реализације експерименталног фактора у контролној групи (n=63) студенти су слушали 

редовни програм из предмета Теорија физичке културе. 

Предавања експерименталног фактора у експерименталној групи су се одвијала 

током новембра месеца школске 2015/2016. године у термину предавања из предмета 
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Теорија физичке културе, четвртком од 10:45 до 13:45 у амфитеатру „Миливоје 

Матић“. Предавања су у току једног термина била подељена у два дела. Први део 

предавања, два часа, је реализовао професор др Божо Бокан од 10:45 до 12:15 након 

чега је прављена пауза од око 10 минута. Други део предавања, два часа, је реализовао 

асистент Милош Марковић од 12:25 до 13:45. У сваком термину предавачи су износили 

по једну тему везану за експериментални фактор. За време реализације 

експерименталног фактора сваки од предавача је предавао по три теме. Тако је 

професор Бокан предавао теме: Кантова етичка теорија, Милова етичка теорија и Однос 

победе и пораза, а асистент Марковић је предавао Аристотелову етичку теорију, Фер-

плеј у спорту и Допинг у спорту. 

За време прва два часа предавања експерименталног фактора сваке недеље – које 

је реализовао професор Бокан, студенти који су чинили контролну групу су у истом 

термину, четвртком од 10:45 до 12:15, у амфитеатру 4, слушали редован програм из 

предмета Теорија физичке културе, упућивање у попуњавање практикума, које је 

реализовао асистент Марковић. Студенти који су чинили контролну групу били су 

подељени по одељењима и сваке недеље је по једно одељење долазило на час, док су 

остали били слободни. Након завршетка предавања експерименталног фактора 

целокупна прва година је наставила да слуша редован програм предмета Теорија 

физичке културе. 

Пре почетка предавања тема које чине експериментални фактор урађен је 

претест, односно прва провера ставова студената на свих пет година академских 

студија на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Након 

завршених предавања експерименталног фактора тестирање је поновљено само у 

експерименталној групи. Посттест је урађен седам дана након завршетка предавања и 

то пре почетка часа упућивања у попуњавање практикума са експерименталном 

групом. 

 

5.1.7.1. Етичке теорије Аристотела, Канта и Мила 

 

Детаљан опис материје која је презентована у оквиру етичких теорија 

Аристотела, Канта и Мила дат је у поглављу теоријски оквир рада, тако да у овом 

поглављу неће бити посебно образлаган. Комплетне презентације, које су приказане 
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студентима, налазе се у поглављу Прилози у делу презентације са предавања 

експерименталног фактора. 

 

5.1.7.2. Фер-плеј у спорту 

 

У данашње време спорт игра веома важну улогу у животу великог броја људи. 

Постоји много дефиниција спорта, али је свима заједничко то што садрже појам 

такмичења. Пошто је такмичење основна компонента спорта, почећемо објашњењем 

тог феномена. 

Такмичење у спорту у најширем смислу речи може се описати као учествовање 

у спортском надметању са намером или главним циљем да се победи противник. Према 

тврђењу Гафнеја (Gaffney) и Моргана (Morgan), однос између такмичара је посебан они 

нису ни пријатељи ни непријатељи. Нису пријатељи јер сву своју енергију усмеравају 

да победе противника и да осујете његове покушаје. Нису ни непријатељи јер су 

неопходни један другом, јер без противника нема такмичења. Вредност победе се 

сагледава у квалитету противника против кога је победа извојевана. Према њиховој 

дефиницији, такмичење је: „посебна врста обостране динамичке активности која 

захтева међусобно поштовање такмичара“ (Gaffney & Morgan, 2007). Дефиниција коју 

су дали споменути аутори у сагласју је са размишљањем Сајмона који у својој књизи 

истиче став да би такмичење требало посматрати као трагање за изврсношћу, радом на 

самоусавршавању и самоспознаји кроз излагање изазову и што је противник 

квалитетнији, то је изазов већи (Сајмон, 2006). 

Такмичарски спорт је по својој природи активност пуна вредности и ако се 

спроводи правилно, такав спорт садржи фер-плеј, поштовање противника, обичаја и 

вредности које су срж тог спорта. Делатре (Delattre) дефинише такмичарски спорт као 

„прилику за самоспознају, за концентрацију, за интензитет учешћа, за занос због 

захтева надметања... као нигде другде... Због тога је много већи успех играти добро под 

притиском заиста вредног противника и изгубити, него надјачати мање вредног или 

безвредног противника, где се ништа није захтевало“ (Delattre, 1975). 

За било који спорт могуће је описати идеално такмичење. Спортови се 

међусобно разликују, али кључне ставке се свуда јављају. Услови које би идеално 

такмичење требало да задовољи су: такмичари би требало да буду приближно једнаких 

способности, такмичари би требало да буду на највишем нивоу својих способности, 
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исход такмичења не би требало да буде познат пре самог краја, исход такмичења би 

требало да зависи од способности такмичара, а не од неког екстерног фактора као што 

је огромна сређа или грешка судије, такмичење мора бити спроведено у оквиру правила 

игре. За идеално такмичење такмичари морају бити врхунски. Добро такмичење се 

може одиграти између једнаких противника који нису на врхунском нивоу. У идеалном 

такмичењу, изврсни, скоро изједначени противници терају један другог до самих 

граница сопствених могућности (Butcher & Schneider, 1998). 

Основна садржина спортског морала у друштву почива на идејама витештва и 

џентлменства, односно фер-плеја и оформљавала се у току XIX века. Првобитно 

термин фер-плеј није имао никаквих етичких садржаја, већ значење да се заштити 

човек и обезбеде равноправни услови борбе. „Према мишљењу Диема фер-плеј значи 

понашање и убеђење (Gesiunung) које је Аристотел назвао „megalopsychia“, средњи 

век „витештво“, а Енглези „fair“ (Полич, 1967).  Дием сматра да се: Фер-плеј не може 

правилима до краја одредити, јер је то унутрашњи однос и став према игри и борби 

који зависи од циља и идеје којој спортиста служи (Diem, 1960). 

У спорт је усађен и у њему се развија фер-плеј као једна од најистакнутијих 

спортских вредности и моралних норми. Овај значајни део етичког кодекса, не само 

спорта, него и целокупних људских односа, само је један од чврстих и важних 

елемената људског духа који су се развили кроз спорт и његовим утицајем даље се 

проширили у друге сфере људског постојања. Такви постојани принципи су и идеја 

сталних такмичења као дела важне људске комуникације; симпатије и сарадња свих 

спортиста и њихово пријатељство; помоћ коју развијенији дају мање развијенима и 

млађима у спортском развоју; идеали доброг физичког изгледа итд. (Temkov, 2009). 

Бачанац и Радовановић за фер-плеј кажу следеће: Фер-плеј се односи на поштовање 

правила игре која су неопходна како би сви учесници имали подједнаке шансе за победу. 

На пример, када су у питању деца и млади спортисти, фер-плеј подразумева да 

наставник физичког васпитања и/или спортски тренер свој деци омогући да учествују 

на такмичењу и осете драж игре и надметања, а не само да играју најбољи појединци 

како би обезбедили сигурну победу школског тима или одређеног спортског клуба 

(Bačanac & Radovanović, 2005). 

Фер-плеј у такмичарском спорту, према Етичком буквару који је издат у 

Лисабону, значи пре свега и изнад свега, строго поштовање свих правила, игре и борбе. 

Етика доброг такмичења забрањује намерно наношење повреда, јер као што је већ 
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речено, такмичење као заједничка потрага за изврсношћу подразумева да такмичари 

треба да настоје да њихови противници буду на врху својих способности, јер ће само 

тако представљати велики изазов. Значајна победа подразумева да се надиграју 

достојни противници, али не тако што ће им се намерно нанети повреде да би се 

спречили у такмичењу. Због тога у спорту треба разликовати забрањено и пожељно 

понашање. Забрањено понашање треба казнити или санкционисати, док пожељно треба 

охрабрити, али његово неизвршавање не подлеже кажњавању (Feezell, 1986).  

Такође, фер-плеј подразумева и поштовање судија, чије је присуство од 

пресудног значаја за сваку спортску приредбу. Они имају непријатну улогу и заслужују 

пуно поштовање спортиста. Стога, фер-плеј подразумева прихватање свих одлука 

судија, без претње њиховом интегритету, а од судија се захтева детаљно познавање 

свих правила и њихово поштено примењивање. Нажалост, сведоци смо честих 

непријатних сцена на спортским такмичењима на којима се играчи вербално 

сукобљавају са судијама, па чак и физички насрћу на њих. У спорту се често догађа да 

играчи својевољно одлучују када треба да се придржавају правила. На тај начин 

тестирају судије да би видели са чиме могу да се провуку, што није у духу спорта 

(Fraleigh, 2003).  

Фер-плеј и спортска правила су установљена са жељом да нас науче позитивним 

вредностима, весељу у победи, достојанственом прихватању противникове 

надмоћности када се губи, а такође и скромном прихватању победе, а не понижавању 

противника.  

Фер-плеј је одрећи се неправедно стечених предности, имати једнаке шансе, 

обзирно се понашати и поштовати свог противника и такмичити се са њим под истим 

условима, уз ослањање само на вештину. Поред наведеног, фер-плеј подразумева и 

добре односе унутар своје екипе, а односе се на усклађивање личних потреба и 

интереса са потребама и интересима екипе, клуба и репрезентације (S.N., 1991). 

За све учеснике у такмичарском спорту фер-плеј представља чување свог 

достојанства, под свим околностима, а не губљење самоконтроле. Познато је да је 

спортско надметање праћено великом емоционалношћу, да је код такмичара отежано 

објективно расуђивање и да су спортисти често склони да реагују у афекту. Спортисти 

не би смели да се поведу и реагују онако како публика од њих тражи, већ својим 

поступцима и понашањем морају код публике да стварају нове, моралне критеријуме у 

вредновању људских поступака. То је одбијање физичког и вербалног насиља, јер 
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спортиста мора да води рачуна о свом противнику који му је потребан да са њим 

одмери снаге, а такође му је потребан и гледалац да оцени његова достигнућа. Ако се 

такмичарски спорт посматра као заједничка потрага за изврсношћу, онда варање, 

непоштовање правила или лоше спортско понашање нарушавају етику спортског 

такмичења. Нема ништа пријатније него када спортиста за неуспео покушај на 

спортском пољу добије аплауз гледалаца и подршку за даље напоре. Постоје спортисти, 

као Новак Ђоковић – који својим ставом, понашањем и залагањем изазивају дивљење 

својих савременика и као такви сигурно ће остати уписани великим словима у историји 

спорта као спортски џентлмени.  

Уважавати и придржавати се правила, односно поштовати фер-плеј значи бити 

добар спортиста. Добар спортиста цени спорт, цени игру, држи се правила и игра 

поштено, препознајући да је то једини пут за добро одиграну утакмицу или наступ и 

гаранција за задовољство после ње. Такав спортиста настоји и труди се да даје 

максимум на сваком наступу, прихвата и подржава спортска правила и поруку коју она 

носе. Фер-плеј не означава само поштовање договорених правила игре, већ и у ширем 

смислу обухвата држање спортисте: поштовање противника и очување психичког и 

физичког достојанства. Спортиста који се може ставити у позицију свог противника 

понаша се фер. 

У литератури се фер-плеј тумачи на неколико начина: фер-плеј као скуп врлина, 

фер-плеј као игра, фер-плеј као фер такмичење (без варања), фер-плеј као поштовање 

правила, фер-плеј као међусобни договор и као најзаступљеније становиште, фер-плеј 

се посматра као поштовање према игри које повећава интринзичну мотивацију (Butcher 

& Schneider, 1998). 

Комплетна презентација предавања на тему Фер-плеј у спорту дата је у 

поглављу Прилози. 

 

5.1.7.3. Допинг у спорту 

 

 Један од највећих проблема и опасности данашњег спорта у целини је употреба 

недозвољених средстава, дрога, хемијских и медицинских медикамената, једном речју 

допинг. Допинг представља све недозвољене супстанце или методе које спортисту 

доводе у нефер предност у односу на ривала без обзира на тренинг и таленат. Дакле, 

допинг представља употребу физичких и хемијских агенса који повећавају учинак, тј. 
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то су средства која повећавају и доводе до ефикасности органе на тренингу и 

такмичењу. Нажалост један број спортиста жели победу по сваку цену и не мисли на 

штетне ефекте и на спортску етику. Ове потребе појединих спортиста уочила је врло 

рано и фармацеутска индустрија. Нашла је свој интерес, наравно финансијски, па је 

почела да производи и ставља на тржиште фармаколошка средства и методе за 

допинговање спортиста.  

Једно од објашњења речи допинг потиче од холандске речи doop која означава 

течни опијум који је био популарно пиће у Јужној Африци, али и лек код старих Грка. 

Друго објашњење је реч dope која се приписује припадницима афричког племена 

Кафири који тако зову своју врсту пива коју користе у стимулативне сврхе. На 

енглеском dope значи средство које помаже да се заврши тежак посао, тачније лек, 

првенствено стимуланс (Живанић & Дикић, 2008). 

Верује се да је допинг први пут коришћен на такмичењима у старој Грчкој, а 

касније и у гладијаторским борбама у Риму. Спортско такмичење је било заборављено 

све до 19. века када доживљава поновни процват, а са њим и допинг у виду кофеина, 

алкохола и опијума. Развојем фармације и медицине све већи број супстанци је почео 

да се злоупотребљава у спорту, што се убрзо манифестовало фаталним исходима. На 

Олимпијским играма 1960. године, дански бициклиста Кнут Јенсен, је умро за време 

трке због узимања амфетамина. Исто се догодило британском бициклисти Тому 

Симпсону на трци кроз Француску, 1967. године. Нерегуларна конкурентност била је 

некажњива све до 1968. године када Међународни олимпијски комитет уводи обавезно 

тестирање на употребу недозвољених супстанци свих спортиста који учествују на 

Олимпијским играма, али то није значајно умањило размере допинга (Живанић & 

Дикић, 2008). 

Након скандала на трци око Француске 1998. године, када су код бициклиста 

„Фестине“ открили велику количину допинг средстава, Међународни олимпијски 

комитет је 1999. године организовао светску конференцију у Лозани и као посебан 

документ донео Декларацију о допингу у спорту. На основу тог документа започело је 

формирање Светске антидопинг агенције (WADA13) која је постала оперативна током 

Олимпијских игара у Сиднеју 2000. године.  

                                                           
13 WADA – World anti-doping agency 
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Светска антидопинг агенција је 5. марта 2003. године у Копенхагену усвојила 

Светски кодекс против допинга. Кодекс је основни свеопшти документ на коме се 

заснива Светски антидопинг програм и има за циљ да заштити основна права спортиста 

да учествују у спорту без допинга и на тај начин промовише здравље, практичност и 

једнакост за спортисте широм света, те да осигура усаглашено координирање и 

делотворне антидопинг програме на међународном и националном нивоу у погледу 

откривања, одвраћања и превенције допинга. 

Узимање допинг средстава на краћи рок може донети бољи резултат ако 

спортиста поседује остале квалитете потребне да га учине прваком. Али на дужи рок то 

може довести до физиолошких, физичких, здравствених сметњи, а може довести и до 

изненадне смрти чак и за време такмичења. Најопаснија ствар код допинга је то што се 

последице могу јавити и код нараштаја (Brown, 1984; Hoberman, 1995). 

Многи спортисти на највишим нивоима професионалног и аматерског 

такмичења воле изазов који им пружа спорт и стално теже да побољшају своје 

способности. То носи опасност да ће неки посвећени спортисти почети да користе 

опасна и можда морално недопустива средства из жеље за успехом. Мисаоно усмерење 

ка допингу представља резултат непрестаног лова на рекорде, сталне хиперпродукције 

и превеликог наглашавања побеђивања. Стећи такмичарску предност, јесте одлучујући 

моменат интересовања спортисте, који покушава да задовољи до екстремних 

појединости (Хоста, 2007). Међу неким спортистима влада мишљење да се прича око 

стимулативних средстава преувеличава, да допинг није опасан. Тако умирују себе, 

неосећајући сву дубину несреће, због снова о слави, медаљама и новцу. Поред ових 

разлога, наводе се и други разлози, као што су нагли развој фармакологије, одсуство 

хуманистичке спортске свести, противречна и често штетна улога медија, све већи 

значај који се придаје спорту, поремећај у систему вредности итд. (Lavin, 1987). 

Суштина такмичења је код употребе допинга доведена у питање, јер такмичење у 

спорту треба да буде тест спортске способности такмичара. Тамо где средства којима се 

повећава способност воде бољој игри, тамо није такмичар тај који је заслужан за 

добитак. Напротив, разлици доприносе употребљени препарати. Допинг је толико ушао 

у спорт и живот савременог човека да се јављају они који траже слободу за допинг. 

Спортисти су обавезни да омогуће спровођење допинг контрола. Захтевати од њих да 

се подвргну тестирању је оправдано, јер су као учесници пристали да играју по јавно 
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признатим правилима која подразумевају допинг контролу за све спортисте (Сајмон, 

2006). 

Сама употреба допинг средстава од стране спортиста не кажњава се на основу 

норми кривичног права. Разлог можемо потражити у чињеници да још увек није 

сазрела свест о томе да је допинг својеврсна превара којом се у заблуду доводе други 

такмичари и остали учесници спортских манифестација. Тек када се спорт и спортска 

такмичења сагледају као привредна делатност тј. пословна активност која доноси 

огромне зараде и када се уз то узме у обзир да постизање победе уз помоћ допинг 

средстава представља начин да се на превару дође до спортског трофеја и профита, 

разумеће се оправданост кривичног санкционисања употребе допинга од спортиста 

(Шупут, 2008, стр. 193). 

Што се допинга у Србији тиче, до сада је 54 спортиста било позитивно на допинг 

тесту. Међутим, проценат спортиста који су користили недозвољена средства опао је са 

4% тестираних 2010. на нешто више од 1% 2015. године, што је охрабрујући податак (у 

свету је тај проценат између 1,5% и 2%). Међутим, забрињава податак да више од 

половине врхунских спортиста који су учествовали у једном истраживању (узорак је 

чинило 350 спортиста) нема лекара или не зна ко им је лекар, а само 11% њих има 

лекара спортске медицине.14 Спортисти на врхунском нивоу морају да имају 

одговарајућу медицинску подршку и овај податак представља велики проблем, на коме 

би морало да се ради у предстојећим годинама (Ђурђевић, 2011).  

Можда још и већи проблем од допингованих спортиста данас представља 

конзумирање опасних супстанци од стране рекреативаца, а то је готово немогуће 

контролисати. Управо зато на најранијем узрасту децу треба упозоравати на све 

опасности које допинг носи и подучавати их истинским вредностима спорта. Ако су у 

таквом духу васпитавани, већа је вероватноћа да у будућности неће посезати за 

недозвољеним средствима. 

Комплетна презентација предавања на тему Допинг у спорту налази се у 

поглављу Прилози. 

 

 

 

                                                           
14 Ови подаци су преузети са званичног сајта Анти-допинг агенције Србије. 
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5.1.7.4. Однос победе и пораза 

 

Уколико бисмо тражили речи које се данас у медијима најчешће употребљавају 

када се говори о спорту, то би сигурно биле речи победа, победити и победник. 

Појмовна ураслост победе у онај слој људске културе који зовемо спорт иде тако 

далеко да би се могло рећи како се поједини друштвени субјекти за спорт опредељују и 

у њега активно укључују управо да би достигли победу, да исти истрајавају у спорту 

ради нових победа које су ту изгледне као што ће се из спорта одређени субјекти изаћи 

када победе почну да им се проређују, односно да потпуно изостају.  

С обзиром на такво чињенично стање, могло би се постулирати да је победа 

друго име за спорт, односно да је побеђивање право име спортског такмичења. Пре 

него што досегне победу, спортиста жели победу, мање или више систематично и 

предано ради (припрема се) да досегне победу у једном конкретном такмичењу, нада се 

да ће победити, верује да ће победити или бар мисли да за победу није изгубио сваку 

шансу. Будући да се одмах после (не)досезања у том такмичењу оног стања које се и  

разуме и осећа као победа, „циклус (нове) победе“ обнавља се по мање-више истом или 

веома сличном распореду фаза њене унутрашње генезе и њихових спољних 

манифестација. Сам спортиста пружа довољно логичких основа да се о спорту мисли и 

стручно расправља као о својеврсној (пот)култури (естрадног) побеђивања. 

Таква једна оријентација у промишљању спорта (као културе побеђивања) би се 

могла артикулисати у две основне групе питања, од којих би прва обухватала 

означавање победом, а друга одуховљавање победом. Најпре се треба позабавити 

непоузданошћу „победе“ као знака, те би прву од најављених група могла да чине 

следећа питања: Шта је, заправо, победа у спортском такмичењу? Да ли је „победа“ 

права реч, одговарајући знак за оно људско стање до којег долази по окончању највећег 

броја спортских такмичења? Колико је у овом људском подручју употреба израза 

„победа“ померила његов значењски прототип, односно колико се у тој употреби 

„победе“ одступило од њеног предметног, денотативног значења и разумевања? 

Промишљање о овим двема групама питања резултирало је увидима који су 

скупљени у придеву „естрадни“, обзирно уметнутом (у заграду) у напред назначеној 

квалификацији спорта као особене (пот)културе. Ти увиди детектују најмање двојаку 

функцију израза „естрадни“ у тој тези. 
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Најпре, „естрадно“ као атрибут победе у спортском такмичењу потенцира 

комуниколшке основе тог такмичења и у њему постигнуте победе. Да нема публике – 

на спортским теренима, пред телевизијским апаратима, да нема оних који ће будуће 

победнике у спортским такмичењима гледати, славити, у песме и памћење уносити, 

једва да би и било спорта и спортске победе. Естрадна обележја (спортског) 

побеђивања још више наглашава: систематичност припреме, медијски маркетинг, 

непосредна организација прилика када се спортске победе догађају, њихова учесталост, 

„израђена драматургија“ и „фестиваличност амбијента“. 

Друга функција израза „естрадно“ (побеђивање) је, у ствари, еуфемизам да би се 

избегло да се у односну квалификацију стави реч „кобајаги“. Победа у спору је једна 

„хајде да кажемо победа“. Наиме и том разумевању ововрсне естрадности овде ће се 

уступити више простора – победа у спортском такмичењу као стварносна структура, 

као социјални модел, битно одступа од оних социјалних појава („сукоб“, „борба“) од 

којих је у људској историји и култури и настао појам и реч „победа“. 

Основно значење „победе“ јесте „повољан резултат у каквој борби“ (Михајло 

Марковић, 1971). У истом лексикографском извору, реч „победа“ се најпре везује за 

„рат и ратне операције“, а потом за „какво такмичење“. Синоними који се користе за 

реч „победа“ могу још уверљивије сагледати војно, ратно, односно рушилачко 

извориште овог термина. Синоними који се могу наћи за реч „победа“ су: „савладати“, 

„надвладати“, „надјачати“, „разбити“, „сломити“, „скрхати“, „скршити“, „надиграти“, 

„сатрети“, „оборити“, „поразити“, „смлавити“, „смлатити“, „надбити“, „сабити рогове“, 

„стерати рогове у главу“, „претећи“, „надмашити“, „дохакати“, „удесити“, „доћи главе“ 

(Лалевић, 1974, стр. 540). Ако се, уз наведено, подсетимо да се и за победу у спортском 

такмичењу неретко каже  да је „изборена“ или „извојевана“ – а да у том људском чину 

није било никаквог војевања, онда бива јасно колико је „победа“ као знак за исход 

спортског такмичења не само конативног реда, већ би јој више пристајало објашњење 

за ту врсту значења које је употребио Рот: „придружено“ (значење) (Рот, 1982). 

Ако се има у виду да је рат (сукоб две наоружане групе људи, чије су последице 

страдање људи и уништавање материјалних добара) стварносна матрица испод које је 

добијен и општи појмовни оквир победе у спортском такмичењу, онда се могу 

извући следећа три важна закључка 
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1. У новијој људској историји појам победа је битно изменио своју семантичку 

структуру. 

2. „Рат“ и „спортско такмичење“ нису чињенице из исте антрополошке равни, те је 

коришћење израза победа за означавање исхода и једне и друге људске 

ситуације крајње дубиозан чин; у односу на рат, спортско такмичење 

карактерише само једна псеудозбиља сукоба и борбе људи. 

3. Као новији („млађи“) слој у развоју људске цивилизације и културе, спортско 

такмичење у односу на рат има једну знатно артикулисанију феноменологију 

(како у оперативном, појавном простору, тако исто и у својој духовној и 

вредносној потки), због чега сама реч „победа“ не може ваљано да искаже сву 

сложеност и слојевитост релација тока и исхода спортског такмичења, у 

сваком случају не онолико потпуно и резолутно као у ратном сукобу. 

 

Да би се претходне три тачке потпуно разумеле, неопходно је прецизирати бар 

неке кључне дистинкције појмова „победа у ратном сукобу“ и „победа у спортском 

такмичењу“.  Може се учинити парадоксалним, али главна разлика између ова два 

појма (о победи) садржана је у њиховој релацији према својим супротностима – према 

појму „пораз“. 

У ратном сукобу се, уистину, не жели сопствена победа, већ пораз противника. 

Пораз противника је, дакле (ако је то уопште важно), моја победа. Појам ратне победе 

једне од зараћених страна само је израз пораза друге. У логичкој равни, могло би се 

рећи да је та победа апостериорна.  

      У спортском такмичењу је, управо, супротно. Мене као такмичара пораз мога 

партнера и не интересује – сем као техничка чињеница, резултатски – и једино до чега 

ми је стало јесте да ја победим и да побеђујем даље, без обзира ко ће ми бити наредни 

партнер. У оним (доиста ретким) случајевима када спортски такмичар у својој 

евидентној победи испољи жељу и да порази, да понизи свог партнера (да се са њим 

„поигра“, да од њега „прави будалу“) бива осуђен, најмање неком врстом моралне 

санкције. 

Нова кључна разлика између ратног пораза/победе и победе/пораза у спортском 

такмичењу исходи из механизма њиховог верификовања. У ратном сукобу исход се 

оглашава верификацијом губитника. „Победила“ је, зна се, она од сукобљених страна 

која је претрпела мање или мање важне губитке. (У исходу ратног сукоба тешко је било 
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коју страну назвати добитником). С обзиром на ову ноторну чињеницу ратног сукоба, 

нема ниједног ратника или војске који су своју „победу“ (тачније, своје мање губитке у 

сукобу) прослављали и радовали јој се већ на самом бојишту. А то је у спортском 

такмичењу не само редовна појава, већ и део укупне „драматургије“ ове људске 

ситуације и то не само на њеном крају, већ и током њеног трајања. Верификација 

пораза/победе у рату обавља се на основу бар једног од следећа три основна параметра: 

предаја противника, повлачење противника са бојишта или спонтана обустава дејства 

противника услед великих губитака („противник уништен“). 

Пораз у спортском такмичењу не карактерише ниједан од наведених момената. 

Баш различито, од стварног пораза у ратном, у спортском такмичењу победа је 

кодификована, такорећи уговорена. Она (па и сам „пораз“ у спортском такмичењу) су 

симболичког значења. То су конвенције којима се пригодно идентификују узајамни 

односи позиција два или више ентитета (такмичара) на обострано прихваћеној 

критеријској скали која је параметризована неком договореном мерном јединицом (гол, 

кош, поен, итд., односно сантиметар, грам, секунда и сл.). За разлику од ратног сукоба 

где пораз (а не победа!) трајно обележава једну од зараћених страна и, неретко и целу 

епоху (појмови „Ватерло“, „Косово“, „Термопили“ су, у ствари, чувени порази који и 

данас трају у духовном бићу народа који су их претрпели!), дотле пораз у спортском 

такмичењу за оног ко је „поражен“ има сасвим другачији и често чак и супротан статус 

и ефекат.  

 Пораз у спортском такмичењу не онеспособљава такмичара за нова, и то сасвим 

скора такмичења. 

 У великом броју случајева, „пораз“ у претходном такмичењу делује врло 

подстицајно на ангажовање у наредном такмичењу. 

 Добро је позната појава фактичког непризнавања пораза која се манифестује у 

језичким идиомима који су чисто спортске провенијенције (на пример: 

„фактичка победа“, „морална победа“, „достојан противник“, равноправан 

противник“, „неправедан пораз“, „миљеник несреће“, „велики пехиста“, итд.). 

 У спортском такмичењу је евидентно да се и „поражени“ проглашавају за једног 

од победника: додељује се медаља, указује се достојанство дизањем националне 

заставе и пењањем на победничко постоље и другопласираном и 

трећепласираном (у борилачким спортовима и четвртопласираном) такмичару, 

иако су сви они, у суштини, поражени.    
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Трећа дистинкција је најпринципијелнијег реда. Да бих поразио свога 

противника у ратном сукобу ми на располагању стоје сва средства које познаје људска 

цивилизација и човеков ум и – упркос бројним међународним конвенцијама – нећу 

презати да изаберем најефикаснија од њих да бих поразио свог противника, нити ћу се 

трудити да њихову убитачну ефикасност оправдавам пред било ким, на било који други 

начин сем тим циљем. Циљ код зараћених страна оправдава сва средства која се 

употребљавају у сврху његовог постизања. 

У спортском такмичењу су средства, не само ограничена, већ и прецизним 

правилима договорена и противници су врло обзирни према извесности да ће 

(номинална) победа непредвиђеним средствима бити аутоматски претворена у 

фактички пораз. 

 

Закључна разматрања о победи у спортском такмичењу 

Упркос тзв. „објективним показатељима“ којима оперише, спортско такмичење 

је у односу на значење речи „победа“ – један сасвим особен објекат, једна сасвим 

самосвојна људска стварност која чак и не наличи на ратни сукоб. Стога ту победе и не 

може бити јер ПОРАЗА НЕМА. Реч „победа“ остаје али нам она није од праве користи. 

Друга група питања коју продукује теза о (пот)култури (естрадног) побеђивања 

– питања која би отварала могућност разумевања спортске победе као особене 

духовности – могла би се отворити стручним опредељењем да према претходно 

изнетим сумњивим значењима речи победа као означаваоца тока и исхода спортских 

такмичења не треба бити строг. Другим речима, могао би се истаћи став да упркос 

њеним семантичким недостацима као знака, „победу“ не треба (нити вреди!) 

протеривати из стручне комуникације о спорту и спортским такмичењима. 

Дакле, упитајмо се, да ли сама људска, социјална (генеричка) стварност победе у 

спортском такмичењу није већ и једна особена духовност, начин мишљења, 

доживљавања света и живљења у  њему и с њим. Да ли тој духовности не пристоји и 

једно примереније име него што је (свезначни) „спорт“ или „победа“? Није ли 

примереније име за ту особену појединачну и колективну духовност, на пример, 

„ПОБЕДНИШТВО“? Зар и „стваралаштво“ не значи више (шире и дубље) него 

„стваралац“ и „остварење“, какав је случај и са „прегалаштвом“ у односу на „прегаоца“ 

и „прегнуће“, и са „песништвом“ у односу на „песника“ и „песму“, и са 

„беседништвом“ у односу на „беседника“ и „беседу“, итд (Матић & Бокан, 2005). 
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Комплетна презентација предавања на тему Однос победе и пораза налази се у 

поглављу Прилози. 

 

5.1.8. Варијабле истраживања 

 

Независне варијабле у овом истраживању су пол испитаника, узраст, година 

студија, док су зависне варијабле ставови испитаника према неким етичким 

питањима у физичкој култури и њихове етичке позиције. 

 

5.1.9. Обрада података 

 

Обрада података је извршена у четири корака у програму SPSS 20.0.  

1. За ставке скала: 

а. Анализа учесталости; интервали поверења за процент 

б. Аритметичке средине и стандардне девијације; интервали  

поверења за аритметичку средину и стандардну девијацију 

2. Анализа поузданости за сваку скалу појединачно (Кромбах алфа 

коефицијент) 

3. Експлоративна анализа за сваку скалу 

а. Факторска анализа 

4. Статистичко проверавање хипотеза 

а. За „независне“ узорке 

I Крускал–Волисова (Kruskal-Wallis) једносмерна анализа 

варијансе 

II Ман–Витнијев У тест (Mann-Whitney U test) 

б. За „зависне“ узорке (Аристотел, Кант и Мил) 

III Фридменова двосмерна анализа варијансе 

в. За „зависне“ узорке (претест – посттест) 

IV Вилкоксонов (Wilcoxon) тест 

г. За проверавање присутности тренда (за сваку скалу – по годинама 

студија) 

V Ман–Кендалов (Mann-Kendall) тест присутности тренда 

VI Сенов показатељ присутности тренда  
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6. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА15 

 

6.1. Резултати одговора студената на инструмент  

„Физичка култура и етика“ 

6.1.1. Анализа резултата одговора студената према полу 

 

Одговори студената према етичким теоријама, у односу на пол, су груписани и 

приказани у Табели 19. Из резултата се види да су и студенти и студенткиње исказали 

највећи степен слагања на тврдње које се односе на Аристотелову теорију врлине. На 

другом месту је Кантова теорија дужности, а на трећем месту Милова теорија 

корисности. Највиши степен слагања са Аристотеловом теоријом врлине и мере 

представља врло позитивно сазнање јер се студенти који су одговарали на тврдње 

спремају за позив професора физичког васпитања. Међутим, као и у пилот 

истраживању и у радовима који су претходили овом истраживању показало се да 

постоји разлика у одговорима студената према полу (Marković, Bokan, & Kukolj, 2016; 

2014). Ова разлика је дефинисана као „мушка“ преференција моралних ставова 

насупрот „женској“ преференцији моралних ставова.  

 

Табела 19. Одговори студената и студенткиња по теоријама у односу на пол СВ (СД)  

студенти n=380; студенткиње n=136 
 

Теорија 
Студенти 

СВ (СД) 

Студенткиње 

СВ (СД) 

Аристотел (теорија врлине) 4.05 (0.89) 4.16 (0.84) 

Кант (теорија дужности) 3.94 (1.06) 4.00 (0.98) 

Мил (теорија корисности) 3.63 (1.09) 3.75 (1.01) 

 

 

Због лакшег разумевања и прегледа података, одговори на тврдње су груписани 

у три целине према интензитету на скали одговора: негативна страна скале (одговори 1 

и 2), неутрални део скале (одговор 3) и позитивни део скале (одговори 4 и 5).  

                                                           
15 У поглављу „Резултати и дискусија“ приказани су најважнији резултати, док се комплетан приказ 

може погледати у Прилогу у поглављу 11.6. „Интегрални приказ комплетних резултата“.  
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Резултати одговора испитаника на сваку од тврдњи везаних за Аристотелову 

теорију врлине, према полу, приказани су у Табели 20. На основу резултата Ман–

Витнијевог теста уочавају се статистички значајне разлике код тврдње 12 (Права мера 

је могућа у спортској активности) и 14 (Постизање праве мере је врлина у физичкој 

култури). На обе тврдње студенткиње имају већу просечну вредност одговора у односу 

на студенте и процентуално су исказале већи степен слагања.  

 

Табела 20. Одговори испитаника на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију 

врлине у односу на пол (%, СВ, СД), студенти n=380 и студенткиње n=136 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 

1 и 2) (%) 

Неутрални део 

вредносне 

скале одговора 

(оцена 3) (%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 4 

и 5) (%) 

Средња вредност (СВ) 

Стандардна дев. (СД) 
 

 

 

П
о

л
 

м ж м ж м ж м ж 

Т
в
р
д

њ
а 

1 6.8 3.7 21.3 22.1 71.8 74.3 3.93 (0.96) 4.02 (0.83) 

2 2.4 0.7 5.3 2.2 92.4 97.1 4.48 (0.73) 4.57 (0.58) 

3 28.7 25.0 39.2 39.7 32.1 35.3 2.92 (1.12) 3.02 (1.10) 

4 26.8 17.6 32.6 37.5 40.5 44.9 3.14 (1.14) 3.34 (1.08) 

5 5.8 5.1 25.8 24.3 68.4 70.6 3.88 (0.90) 3.96 (0.92) 

6 2.9 2.2 2.9 3.7 94.2 94.1 4.48 (0.76) 4.51 (0.71) 

7 5.5 5.1 8.2 4.4 86.3 90.4 4.40 (0.90) 4.47 (0.89) 

8 1.8 2.2 2.4 1.5 95.8 96.3 4.64 (0.65) 4.62 (0.63) 

9 3.9 1.5 10.0 11.8 86.1 86.8 4.27 (0.84) 4.37 (0.78) 

10 2.9 2.2 16.1 13.2 81.1 84.6 4.18 (0.84) 4.26 (0.80) 

11 10.0 9.6 18.4 21.3 71.6 69.1 3.93 (1.06) 4.04 (1.08) 

12 6.8 4.4 29.2 18.4 63.9 77.2 3.79 (0.95) 4.17 (0.93) 

13 1.6 0.7 4.2 3.7 94.2 95.6 4.63 (0.67) 4.69 (0.58) 

14 4.2 2.9 26.3 17.6 69.5 79.4 3.96 (0.90) 4.20 (0.86) 

 

Легенда: Ман–Витнијев тест је показао статистички значајну разлику код тврдње 12 (Права мера је 

могућа у спортској активности)  и 14 (Постизање праве мере је врлина у физичкој култури). 

 

Аристотел у својој теоријској поставци добра дели на три врсте: спољашња 

добра, телесна добра и душевна добра, при чему душевна добра сматра за права добра, 

односно за добра у највишем смислу. Када се посматрају одговори на три тврдње, 3, 4 и 

5, које се односе на добра, уочава се да су и студенти и студенткиње сортирали добра 

према хијерархији за коју Аристотел сматра да је исправна, највећа средња вредност 

одговора је за душевна добра у односу на телесна и спољашња.  
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Када Аристотел говори о појму врлине, пита се која је друштвена збивања 

условљавају и том приликом наводи следећи став: Пошто су душевна збивања 

условљена трима елементима: страстима (пролазним афектима), склоностима 

(диспозицијама) и особинама (одређеним ставовима), врлина би морала спадати у 

једну од те три класе (Аристотел, 2003, стр. 31. [1105а V-1]). Даље у свом делу 

Аристотел логичком анализом у први план ставља особине. Када се анализирају 

одговори на три тврдње које се односе на врлину (9, 10 и 11), види се да су испитаници 

оба пола у први план истакли да телесно вежбање јесте страст и представља врлину (м 

– 4.27, ж – 4.37), односно преко 86% студената оба пола је одговорило на ову тврдњу на 

позитивном делу скале, а на последње место, од три могућа, стављају тврдњу да 

телесно вежбање јесте особина и представља врлину (м – 3.93, ж – 4.04), што није у 

складу са Аристотеловом теоријом.  

Када се посматрају одговори на тврдњу 12 (Права мера је могућа у спортској 

активности), види се да су студенткиње изразиле значајно виши степен слагања у 

односу на студенте (м – 3.79, ж – 4.17). Студенти ипак изоштреније осећају да права 

мера није баш могућа у спортској активности и да у спорту доминирају максимална 

оптерећења. Када се посматрају резултати одговора на тврдњу 13 (Уживам док 

вежбам), види се да је највећи број студената оба пола одговорио позитивно (око 95%), 

што је позитивно и очекивано, јер студенти током студија имају велики број 

практичних активности. У вези са последњом тврдњом која се односи на Аристотелову 

теорију врлине Постизање праве мере је врлина у физичкој култури (14), 79.4% 

студенткиња се сложио, док је тај проценат код студената мањи и износи 69.5%. Према 

Аристотеловом мишљењу, постизање праве мере појављује се као задатак људске 

делатности, што он поткрепљује следећим ставом: У свакој континуираној и у свакој 

дељивој величини може се разликовати превише (односно премало) и права мера (ίσος) 

– и то како у погледу саме мерене величине тако и с обзиром на нас. Права мера је нека 

врста средине између претераног и недовољног – Средином једне ствари означавам, 

пак, оно што је подједнако удаљено од њена оба краја – а то је за све предмете увек 

једно те исто. У односу на нас, међутим, средина је оно што није ни сувише ни 

премало (Аристотел, 2003, стр. 33. [1106a VI 4-5]). Вредности одговора код оба пола су 

нешто мање него што се очекивало, поготово код студената, али је то вероватно 

последица чињенице да највећи удео у укупном узорку има прва година која још увек 

нема довољно специфичног знања из области физичке културе. Средња вредност 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

106 

 

одговора на ову тврдњу студената прве године износила је 3.83, док је та вредност код 

студената мастер студија била на значајно вишем нивоу и износила је 4.20 (Табела 25). 

Други разлог је тај што велики број студената учествује у спортским активностима, где 

права мера није могућа.  

Резултати одговора испитаника на сваку од тврдњи везаних за Кантову теорију 

дужности, према полу, приказани су у Табели 21. На основу резултата Ман–Витнијевог 

теста уочавају се статистички значајне разлике у вези са тврдњом 7 (У спортској борби 

води ме само нагонски принцип да победим противника), 9 (Ако изгубим, задовољан 

сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи) и 12 (На утакмици се понашам у духу 

фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто).  

 

Табела 21. Одговори испитаника на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности 

у односу на пол (%, СВ, СД), студенти n=380 и студенткиње n=136 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне 

скале одговора 

(оцене 1 и 2) 

(%) 

Неутрални део 

вредносне 

скале одговора 

(оцена 3) (%) 

Позитивни део 

вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) 

(%) 

Средња вредност (СВ) 

Стандардна девијација 

(СД) 

 

 

 

П
о
л

 

м ж м ж м ж м ж 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.8 0.7 3.9 2.9 95.3 96.3 4.74 (0.58) 4.79 (0.52) 

2 40.0 32.4 10.5 14.7 49.5 52.9 3.16 (1.65) 3.19 (1.53) 

3 35.3 27.2 32.4 39.0 32.4 33.8 2.93 (1.19) 3.07 (1.13) 

4 2.6 0.7 4.5 5.1 92.9 94.1 4.57 (0.74) 4.68 (0.64) 

5 19.7 23.5 20.0 19.9 60.3 56.6 3.57 (1.22) 3.49 (1.33) 

6 3.9 0.0 4.2 6.6 91.8 93.4 4.53 (0.85) 4.69 (0.59) 

7 29.2 34.6 11.8 19.1 58.9 46.3 3.40 (1.37) 3.11 (1.39) 

8 6.3 2.9 8.2 12.5 85.5 84.6 4.42 (1.00) 4.47 (0.88) 

9 17.4 8.1 7.6 3.7 75.0 88.2 3.95 (1.27) 4.38 (0.99) 

10 24.7 25.7 27.9 27.2 47.4 47.1 3.34 (1.29) 3.24 (1.28) 

11 11.3 8.1 14.5 13.2 74.2 78.7 3.90 (1.00) 4.08 (0.94) 

12 2.9 2.2 5.0 4.4 92.1 93.4 4.55 (0.74) 4.66 (0.70) 

13 3.2 2.2 8.7 11.0 88.2 86.8 4.47 (0.81) 4.46 (0.78) 

14 14.7 10.3 26.3 27.2 58.9 62.5 3.60 (1.08) 3.73 (1.00) 

 

Легенда: Ман–Витнијев тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи: 7 (У спортској борби 

води ме само нагонски принцип да победим противника), 9 (Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам дао 

све што је у мојој моћи) и 12 (На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали 

играчи урадити исто). 
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Када се посматрају вредности одговора који се односе на тврдњу 2 (Сви 

спортисти нису добре и моралне особе), уочава се да су средње вредности одговора 

код оба пола готово једнаке и да је степен слагања око 50%. Овакви резултати 

изражени процентуалним односом на одређене тврдње студената говоре о томе да 

будући стручњаци из ове области осећају да се сви спортисти не понашају онако како 

би требало, односно у скалду са моралним начелима. Такође, овакви резултати иду у 

прилог томе да стручњаци који раде са спортистима морају посебну пажњу да усмере 

ка моралном понашању и истицању његовог значаја. 

Када се посматрају одговори који се односе на тврдњу 4 (Уз такмичарска 

правила имам и „унутрашња правила“ која се односе на поштено надметање са 

противником), види се да је преко 90% испитаника оба пола сагласно, што је за сваку 

похвалу. Испитаници осећају дужност да поступају по својим „унутрашњим 

правилима“ што је потпуно у складу са Кантовом теоријом, који истиче да: Дужност 

јесте нужност једне радње из поштовања према закону (Кант, 2008, стр. 27). 

Одговори који се тичу ове тврдње су повезани са одговорима који се односе на тврдњу 

6 (Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у оквиру 

важећих правила), са којом се, такође, преко 90% испитаника слаже. Битно је да будући 

педагози физичке културе препознају важност правила у сваком смислу. 

Проценат слагања испитаника са тврдњом 5 (Реаговао бих на судијску одлуку 

уколико би она била негативна по мог противника) је око 60% код оба пола. Нешто 

ниже вредности одговора на позитивној страни скале код ове тврдње јесу последица 

броја испитаника прве године у укупном узорку, јер се њих 50% слаже са овом 

тврдњом док је код студената мастер студија тај проценат знатно већи и износи 70%.   

Када је реч о тврдњи 7 (У спортској борби води ме само нагонски принцип да 

победим противника), средње вредности одговора су веће код студената (3.40) у односу 

на студенткиње (3.11). Студенткиње су и приликом одговора на ову тврдњу су исказале 

да имају префињеније схватање одређених етичких норми у односу на студенте који су 

више усмерени на постизање резултата на самом такмичењу.   

Када је реч о одговорима који се односе на тврдњу 9 (Ако изгубим, задовољан 

сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи), вредности одговора су веће код 

студенткиња (4.38) него код студената (3.95). Овакви одговори показују да 

студенткиње више пажње посвећују свом наступу и томе да ли су дале све што је у 

њиховој моћи, док је студентима веома важан и коначан резултат, без обзира на њихов 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

108 

 

лични наступ. Приликом анализе одговора на тврдњу 12  (На утакмици се понашам у 

духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто), установљено је да 

студенткиње, такође, имају веће вредности одговора (4.66) у односу на студенте (4.55).  

Резултати одговора испитаника на појединачне тврдње везане за Милову теорију 

корисности, према полу, приказани су у Табели 22. На основу резултата Ман–

Витнијевог теста уочавају се статистички значајне разлике између одговора који се 

односе на следеће тврдње: 2 (Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни), 5 

(Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове 

који се односе на вежбање), 6 (Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини 

срећним), 8 (Приликом вежбања најважније је постићи физичко задовољство), 9 

(Приликом вежбања најважније је постићи духовно задовољство), 12 (Будући да су 

напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу), 14 

(Бављење спортом подразумева корист у новчаном смислу) и 16 (Поштовање правила 

и прописа у спорту представља основу коректног и моралног понашања). Код седам од 

осам тврдњи код којих се јавила статистичка значајност разлика је у корист 

студенткиња које су имале веће вредности у односу на студенте.  

Када се посматра одговор на тврдњу 1 (Бављење физичком активношћу 

представља ужитак), уочава се да се преко 96% испитаника оба пола слаже са овом 

констатацијом, што је и очекивано када се узме у обзир да су испитаници студенти 

Факултета спорта и физичког васпитања. Приликом анализе одговора који се тичу 

тврдње 2 (Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни) уочава се да 

студенткиње имају значајно виши степен слагања (3.43) у односу на студенте (2.91). У 

овом случају још једном до изражаја долази „женска“ преференција моралних ставова у 

односу на „мушку“.  

Оба пола су сагласна да сви људи имају једнака права која се односе на вежбање 

(3) јер су исказали степен слагања од готово 90%. Међутим, када се посматрају 

одговори дати на тврдњу 5 (Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви 

људи имају једнаке услове који се односе на вежбање), види се да су студенткиње 

исказале већи степен слагања (3.62) у односу на студенте (3.37). Студенткиње ипак 

већу важност придају условима за вежбање, док код студената то није толико изражено. 

Разлика у одговорима постоји и код тврдње 6 (Бављење физичким вежбањем највећи 

број људи чини срећним), али је степен слагања велики код оба пола (м – 4.18, ж – 4.38). 

Према утилитаристичком учењу, срећа је пожељна, и то је једина ствар која је пожељна 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

109 

 

као циљ, док су све друге ствари пожељне као средства за остварење тог циља. Мил из 

оваквог става изводи следећи закључак: За срећу је доказано да представља један од 

циљева поступања и према томе да је један од критеријума моралности (Мил, 2003, 

стр. 84). 

 

Табела 22. Одговори испитаника на тврдње које се односе на Милову етичку теорију 

корисности у односу на пол (%, СВ, СД), студенти n=380 и студенткиње n=136 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне 

скале одговора 

(оцене 1 и 2) 

(%) 

Неутрални део 

вредносне 

скале одговора 

(оцена 3) (%) 

Позитивни 

део вредносне 

скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) 

(%) 

Средња вредност (СВ) 

Стандардна девијација (СД) 
 

 

 

П
о

л
 

м ж м ж м ж м ж 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.5 0.0 2.9 2.2 96.6 97.8 4.77 (0.53) 4.86 (0.41) 

2 39.2 20.6 19.2 22.8 41.6 56.6 2.91 (1.25) 3.43 (1.07) 

3 8.2 6.6 3.7 4.4 88.2 89.0 4.42 (1.03) 4.52 (0.91) 

4 26.3 22.1 11.8 14.0 61.8 64.0 3.52 (1.30) 3.64 (1.25) 

5 23.4 16.9 22.1 24.3 54.5 58.8 3.37 (1.18) 3.62 (1.12) 

6 3.7 1.5 12.9 8.8 83.4 89.7 4.18 (0.84) 4.38 (0.71) 

7 28.2 27.2 30.0 34.6 41.8 38.2 3.13 (1.16) 3.11 (1.24) 

8 17.4 10.3 13.2 12.5 69.5 77.2 3.78 (1.14) 4.12 (1.05) 

9 9.7 4.4 21.1 15.4 69.2 80.1 3.85 (1.00) 4.15 (0.87) 

10 61.8 62.5 14.5 20.6 23.7 16.9 2.31 (1.36) 2.21 (1.29) 

11 5.5 2.9 6.8 0.7 87.6 96.3 4.43 (0.94) 4.65 (0.65) 

12 61.6 47.1 10.8 15.4 27.6 37.5 2.42 (1.36) 2.79 (1.39) 

13 57.9 60.3 15.3 19.9 26.8 19.9 2.43 (1.37) 2.35 (1.29) 

14 26.8 34.6 16.1 25.7 57.1 39.7 3.41 (1.33) 2.97 (1.30) 

 
15 7.6 11.0 7.4 7.4 85.0 81.6 4.47 (1.08) 4.41 (1.19) 

 
16 0.8 0.0 5.8 2.9 93.4 97.1 4.65 (0.64) 4.82 (0.45) 

 

Легенда: Ман–Витнијев тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи: 2 (Сви људи који се 

баве телесним вежбањем су срећни), 5 (Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи 

имају једнаке услове који се односе на вежбање), 6 (Бављење физичким вежбањем највећи број људи 

чини срећним), 8 (Приликом вежбања најважније је постићи физичко задовољство), 9 (Приликом 

вежбања најважније је постићи духовно задовољство), 12 (Будући да су напор и бол саставни део 

спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу), 14 (Бављење спортом подразумева корист у 

новчаном смислу) и 16 (Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и 

моралног понашања). 

 

Из Табеле 22 се уочава да студенти имају незнатно мању вредност одговора који 

се односе на тврдњу 9 (Приликом вежбања најважније је постићи духовно 
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задовољство) – 69.2%  у односу на тврдњу 8 (Приликом вежбања најважније је 

постићи физичко задовољство) – 69.5%, када се посматрају одговори на позитивном 

делу скале (одговори 4 и 5). Међутим, статистички показатељ средње вредности 

одговора на ову тврдњу је већи код „духовног задовољства“ (СВ=3.85) него код 

„физичког задовољства“ (СВ=3.78). Разлика у средњој вредности је последица одговора 

на негативној страни скале (одговори 1 и 2) јер је проценат студената који се не слажу 

са тврдњом 8 (Приликом вежбања најважније је постићи физичко задовољство) 

17.4%, док је проценат студената који се не слажу са тврдњом 9 (Приликом вежбања 

најважније је постићи духовно задовољство) 9.7%. Код студенткиња су одговори на 

обе тврдње већи у односу на студенте и статистички су значајни. Важно је истаћи да је 

повећање вредности код студенткиња у вези са тврдњом 9 везано за „духовно 

задовољство“ – 80.1% (СВ=4.15) у односу на тврдњу 8 која се односи на „физичко 

задовољство“ – 77.2% (СВ=4.12). На основу наведене анализе може се закључити да 

студенткиње и студенти различито схватају Милову вредносну скалу „духовног 

задовољства“, за разлику од „физичког задовољства“ које се постиже телесним 

вежбањем. Полич, такође, у први план истиче духовну активност човека приликом 

физичких активности и том приликом наводи следећу мисао: Према томе, суштина и 

смисао игре, спорта, гимнастике и сличног, није у материјалном моторном чину, у 

физиолошким процесима који се одигравају у организму, већ њу треба тражити у 

духовној активности човека, у стваралачким и хуманизирајућим доживљајним 

ефектима, односно вредностима које она рађа (Полич, 1969, стр. 11). 

Приликом анализе одговора који се односе на тврдњу 10 (Ако бављење спортом 

подразумева корист, до победе би требало долазити по сваку цену) радују одговори 

оба пола, будући да се преко 60% и студената и студенткиња не слаже са овом 

тврдњом. Одговори на ову тврдњу су у директној вези са тврдњом 15 (У спорту није 

дозвољена примена допинга да би се постигли бољи резултати) код које је степен 

слагања био врло висок што је за сваку похвалу (м – 4.47, ж – 4.41). Ово слагање је врло 

значајно јер је реч о узорку који ће у будућности радити са младима, како у процесу 

образовања, тако и у процесу тренинга и од круцијалне је важности да будући 

стручњаци имају права морална начела када се ради о недозвољеним стимулативним 

средствима. 

Посматрајући одговоре који се тичу тврдње 12 (Будући да су напор и бол 

саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу), уочава се да је 
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разлика на негативном делу скале велика (м - 61.6%, ж - 47.1%). Другим речима, то 

значи да се студенти не слажу са овом тврдњом више од студенткиња и да су спремнији 

на трпљење у спорту ради постизања среће и задовољства. Потврда претходном 

коментару јесте и већа позитивна вредност одговора код студенткиња (37.5%) у односу 

на студенте (27.6%), што значи да студенткиње у већој мери осећају напор и бол и нису 

спремне толико да трпе да би на крају оствариле потпуну срећу. 

Једина тврдња код које се јавила статистички значајна разлика, а да је степен 

слагања био већи код студената, јесте тврдња 14 (Бављење спортом подразумева 

корист у новчаном смислу). Проценат студената који се слаже са овом тврдњом је 57%, 

док је тај проценат код студенткиња значајно мањи и износи 40%. Овакви одговори 

показују да студенти од бављења спортом очекују и новчану корист и да је то можда и 

један од мотива бављења одређеном активношћу. 

На тврдњу 16 (Поштовање правила и прописа у спорту представља основу 

коректног и моралног понашања) позитивно је одговорило 93.4% студената, док је тај 

проценат код студенткиња још већи и износи 97.1%. 

 

6.1.2. Анализа резултата одговора студената према години студија 

 

Одговори испитаника су груписани према годинама, у односу на етичке теорије 

и приказани су у Табели 23. Из приказаних резултата се види да су средње вредности 

одговора највеће код тврдњи које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине. На 

другом месту се налази Кантова теорија дужности, а на трећем Милова теорија 

корисности. Рангирање теорија је исто као и код поређења према полу, али су разлике, 

посматране према годинами студија, изразитије.  

 

Табела 23. Одговори студената у односу на етичке теорије, према години студија СВ (СД)  

прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 

 

Теорија Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

Аристотел (теорија врлине) 3.95 (0.91) 4.10 (0.88) 4.24 (0.76) 4.04 (0.88) 4.05 (0.91) 

Кант (теорија дужности) 3.83 (1.06) 3.95 (1.04) 4.02 (0.98) 4.03 (1.03) 4.01 (0.98) 

Мил (теорија корисности) 3.55 (1.06) 3.62 (1.10) 3.77 (1.00) 3.73 (1.09) 3.64 (1.05) 

 

У Табели 24 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 25 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 
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СД) и означене су тврдње код којих је поређењем (Крускал–Волисов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената, према години студија, на 

тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине. Од укупног броја 

тврдњи које се односе на Аристотелову теорију, статистичка значајност је утврђена за 

тврдње: 1 (Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у 

физичкој култури), 6 (Срећа може да се појави као последица телесног вежбања), 10 

(Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину), 11 (Телесно вежбање јесте 

особина и представља врлину), 12 (Права мера је могућа у спортској активности) и 14 

(Постизање праве мере је врлина у физичкој култури). 

 

Табела 24. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на 

Аристотелову етичку теорију врлине према години студија (%) прва n=135, друга n=124, трећа 

n=118, четврта n=95, мастер n=44 

 

 

  
Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

 

С
к
ал

а 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р
д

њ
а 

1 8.1 5.6 2.5 7.4 6.8 31.1 19.4 15.3 22.1 13.6 60.7 75.0 82.2 70.5 79.5 

2 5.2 1.6 0.8 0.0 0.0 5.2 4.0 3.4 6.3 2.3 89.6 94.4 95.8 93.7 97.7 

3 24.4 27.4 23.7 28.4 47.7 43.0 36.3 46.6 34.7 27.3 32.6 36.3 29.7 36.8 25.0 

4 23.7 25.0 18.6 26.3 36.4 39.3 35.5 35.6 31.6 13.6 37.0 39.5 45.8 42.1 50.0 

5 6.7 4.8 2.5 6.3 11.4 34.8 20.2 22.9 25.3 18.2 58.5 75.0 74.6 68.4 70.5 

6 5.2 2.4 0.8 3.2 0.0 5.9 2.4 0.8 4.2 0.0 88.9 95.2 98.3 92.6 100 

7 6.7 5.6 4.2 5.3 4.5 8.9 8.1 3.4 6.3 11.4 84.4 86.3 92.4 88.4 84.1 

8 3.0 2.4 1.7 1.1 0.0 1.5 1.6 0.8 5.3 2.3 95.6 96.0 97.5 93.7 97.7 

9 5.2 4.0 0.0 3.2 4.5 13.3 12.9 5.1 10.5 9.1 81.5 83.1 94.9 86.3 86.4 

10 3.0 0.8 0.0 5.3 9.1 17.8 16.1 8.5 20.0 13.6 79.3 83.1 91.5 74.7 77.3 

11 14.8 6.5 4.2 9.5 20.5 21.5 24.2 7.6 22.1 22.7 63.7 69.4 88.1 68.4 56.8 

12 9.6 4.0 4.2 5.3 9.1 30.4 26.6 16.9 35.8 18.2 60.0 69.4 78.8 58.9 72.7 

13 0.7 4.0 0.8 0.0 0.0 4.4 7.3 0.8 4.2 2.3 94.8 88.7 98.3 95.8 97.7 

14 5.9 1.6 4.2 3.2 4.5 30.4 26.6 16.9 24.2 15.9 63.7 71.8 78.8 72.6 79.5 

 

 

Када се посматрају одговори који се односе на тврдњу 1 (Пуна, неометана и 

слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој култури), уочава се да 

су средње вредности одговора студената прве године најнижи и износе 3.68, док су 

средње вредности одговора на ову тврдњу за остале године студија преко 3.90. Из 
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оваквих одговора се види да студенти старијих година боље препознају важност пуне, 

неометане и слободне делатности у физичкој култури у односу на најмлађе колеге. 

 Када се анализирају одговори студената који се тичу тврдње 2 (Срећа је врхунско 

добро које се може постићи и процесом телесног вежбања), опажа се да се највећи 

број студената слаже са оваковом тврдњом, што је очекивано с обзиром на њихово 

опредељење за будућу професију. Иако статистичка значајност не постоји, тренд 

пораста од прве године ка мастер студијама је уочљив.  

Када се посматрају вредности одговора датих на следеће тврдње: 3 (Добро као 

морална вредност везује се за спољашња добра), 4 (Добро као морална вредност везује 

се за телесна добра), и 5 (Добро као морална вредност везује се за душевна добра), 

увиђа се да су студенти свих година студија у први план ставили душевна добра, на 

другом месту су телесна добра, а на трећем су спољашња добра. Овакво рангирање 

„добра као моралне вредности“ у потпуности је у складу са Аристотеловом теоријом 

који у први план ставља душевна добра. 

На тврдњу 6 (Срећа може да се појави као последица телесног вежбања) 

одговори студената су на позитивној вредносној скали одговора (5 „у потпуности се 

слажем“ – 4 „углавном се слажем“) – у растућем тренду, од испитаника прве године ка 

испитаницима на мастер студијама, односно студенти сазревањем све више увиђају да 

срећа може да се појави као последица телесног вежбања. 

 На тврдње 7 (Врлина је бавити се телесним вежбањем) и 8 (Врлине се у 

физичкој култури могу стицати и усавршавати) студенти свих година студија исказују 

висок степен слагања. Оваквим одговорима студенти потврђују свој став о телесном 

вежбању, његовој важности и могућности усавршавања.  

 Када се посматрају одговори студената који се односе на следеће тврдње: 9 

(Телесно вежбање јесте страст и представља врлину), 10 (Телесно вежбање јесте 

склоност и представља врлину) и 11 (Телесно вежбање јесте особина и представља 

врлину), уочава се да студенти свих година студија у први план истичу да телесно 

вежбање јесте страст, а на последње место стављају да телесно вежбање јесте особина. 

Овакви одговори нису у складу са Аристотеловом теоријом, будући да он у својим 

анализама као највиши облик врлине истиче особину. Овакви резултати показују да је 

телесно задовољство врло значајно и да га студенти индиректно стављају у први план.  
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Табела 25. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Аристотелову етичку 

теорију врлине у односу на годину студија СВ (СД) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, 

четврта n=95, мастер n=44 

 

Тврдња 
Прва 

СВ (СД) 

Друга 

СВ (СД) 

Трећа 

СВ (СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) 

1 3.68 (0.89) 4.02 (0.95) 4.24 (0.80) 3.92 (1.00) 3.95 (0.96) 

2 4.38 (0.84) 4.47 (0.69) 4.63 (0.60) 4.54 (0.62) 4.64 (0.53) 

3 3.00 (1.04) 2.90 (1.16) 3.01 (1.05) 3.03 (1.21) 2.57 (1.15) 

4 3.11 (1.06) 3.16 (1.16) 3.36 (1.07) 3.21 (1.18) 3.09 (1.25) 

5 3.76 (0.94) 3.98 (0.88) 4.04 (0.84) 3.86 (0.86) 3.86 (1.09) 

6 4.27 (0.88) 4.53 (0.74) 4.61 (0.60) 4.47 (0.77) 4.75 (0.44) 

7 4.28 (0.96) 4.44 (0.92) 4.56 (0.76) 4.38 (0.90) 4.50 (0.95) 

8 4.60 (0.74) 4.67 (0.63) 4.72 (0.57) 4.54 (0.65) 4.64 (0.53) 

9 4.16 (0.87) 4.28 (0.87) 4.48 (0.60) 4.26 (0.85) 4.32 (0.91) 

10 4.09 (0.81) 4.31 (0.80) 4.40 (0.64) 4.04 (0.91) 4.02 (1.07) 

11 3.73 (1.16) 4.03 (1.00) 4.35 (0.80) 3.88 (1.04) 3.59 (1.30) 

12 3.74 (1.04) 3.94 (0.88) 4.13 (0.87) 3.74 (0.95) 3.89 (1.04) 

13 4.70 (0.59) 4.52 (0.83) 4.72 (0.57) 4.63 (0.57) 4.64 (0.53) 

14 3.83 (0.93) 4.07 (0.87) 4.14 (0.88) 4.00 (0.83) 4.20 (1.02) 

 

Легенда: Крускал–Волисов тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи: 1 (Пуна, неометана 

и слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој култури), 6 (Срећа може да се појави 

као последица телесног вежбања), 10 (Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину), 11 

(Телесно вежбање јесте особина и представља врлину), 12 (Права мера је могућа у спортској 

активности) и 14 (Постизање праве мере је врлина у физичкој култури) 
 

 Одговори студената који се односе на тврдњу 12 (Права мера је могућа у 

спортској активности), статистички се значајно разликују. Најниже вредности 

одговора су код прве и четврте године, а највише код треће године. Студенти прве 

године, иако је у питању најмлађи субузорак, врло добро осећају да права мера није 

могућа у спортској активности. Овакви одговори су вероватно последица непосредног 

учествовања у спортским активностима и они долазе из личног искуства.   

 У вези са тврдњом 13 (Уживам док вежбам) уочава се да су вредности високе, 

што је и очекивано с обзиром на узорак који је учествовао у анкетирању. Студенти 

Факултета спорта и физичког васпитања током студирања имају велики број 

различитих моторичких задатака које морају да савладају, селектовани су на пријемном 

испиту према физичким способностима и очекивано је да уживају док су активни. 

Одговори дати на тврдњу 14 (Постизање праве мере је врлина у физичкој 

култури) су у растућем тренду, од средње вредности одговора прве године (3.83) до 
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средње вредности одговора студената мастер студија (4.20). Студенти мастер студија 

много боље препознају постизање праве мере као врло значајан сегмент и истичу ово 

као врлину, што је у складу са Аристотеловом теоријом.  

У Табели 26 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 27 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 

СД) и означене су тврдње код којих је поређењем (Крускал–Волисов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената по годинама студија на 

тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности. Од укупног броја тврдњи 

које се односе на Кантову теорију, статистичка значајност је утврђена за тврдње: 2 (Сви 

спортисти нису добре и моралне особе), 3 (Сви спортисти нису слободни као делатна 

бића), 5 (Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог 

противника), 7 (У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим 

противника), 10 (Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због 

тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику), 11 (Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и 

испунио), 13 (Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, 

јесте да се боре да адекватно представе своју државу) и 14 (Професионални и 

аматерски спорт се разликују у остваривању слободе и у примени норми моралног 

понашања). 

Вредности одговора који се односе на тврдњу 1 (Упитао сам себе да ли могу 

бити бољи него што јесам сада) су врло високе (средња вредност одговора студената 

свих година студија је око 4.7), што је одлично. Овакав резултат је за сваку похвалу јер 

су се студенти свих година студија барем једном упитали да ли могу бити бољи него 

што јесу у одређеном тренутку и тиме показали унутрашњу етичку вредност. Њихови 

одговори су „константни“ на свим годинама студија, односно њихово веровање да могу 

бити етички бољи се не мења како сазревају. То је потпуно у складу са Кантовом 

теоријом који, када говори о човеку као моралном бићу, подразумева да се говори о 

човеку какав би (тек) требало да буде, а још није. Студенти су оваквим одговорима 

показали да у извесној мери „испољавају“ или бар „верују“ у Кантову етику дужности.   

Када се посматрају вредности одговора који се односе на тврдњу 2 (Сви 

спортисти нису добре и моралне особе), види се да су вредности у растућем тренду: од 

испитаника прве године ка испитаницима на мастер студијама. Одговори који су овде 

на позитивној страни скале указују да се студенти слажу са овом тврдњом, односно да 
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увиђају да у спорту постоји проблем са моралним понашањем и да сви спортисти нису 

морални. Старији студенти, који су много ближе улози наставника и тренера, боље 

уочавају овакво стање у спорту у односу на млађе колеге.  

 

Табела 26. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Кантову 

теорију дужности према години студија (%) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта 

n=95, мастер n=44 

 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.0 1.6 0.8 1.1 0.0 3.0 2.4 2.5 7.4 4.5 97.0 96.0 96.6 91.6 95.5 

2 54.8 37.1 31.4 26.3 31.8 11.1 10.5 12.7 12.6 11.4 34.1 52.4 55.9 61.1 56.8 

3 40.7 34.7 25.4 28.4 36.4 34.1 29.0 41.5 32.6 31.8 25.2 36.3 33.1 38.9 31.8 

4 3.0 2.4 2.5 1.1 0.0 3.7 3.2 5.9 7.4 2.3 93.3 94.4 91.5 91.6 97.7 

5 34.1 20.2 16.9 10.5 13.6 16.3 30.6 16.1 17.9 15.9 49.6 49.2 66.9 71.6 70.5 

6 5.2 4.0 0.0 1.1 4.5 5.2 4.8 5.1 4.2 4.5 89.6 91.1 94.9 94.7 90.9 

7 28.1 32.3 27.1 24.2 56.8 12.6 12.9 13.6 18.9 9.1 59.3 54.8 59.3 56.8 34.1 

8 4.4 7.3 5.9 5.3 2.3 6.7 11.3 7.6 9.5 15.9 88.9 81.5 86.4 85.3 81.8 

9 20.7 14.5 14.4 9.5 11.4 5.2 4.0 5.1 15.8 2.3 74.1 81.5 80.5 74.7 86.4 

10 40.7 25.0 22.0 12.6 11.4 24.4 35.5 26.3 25.3 25.0 34.8 39.5 51.7 62.1 63.6 

11 6.7 11.3 10.2 12.6 15.9 11.9 18.5 11.0 18.9 6.8 81.5 70.2 78.8 68.4 77.3 

12 2.2 1.6 4.2 4.2 0.0 7.4 4.0 2.5 6.3 2.3 90.4 94.4 93.2 89.5 97.7 

13 2.2 1.6 2.5 3.2 9.1 5.9 12.1 6.8 15.8 4.5 91.9 86.3 90.7 81.1 86.4 

14 20.0 12.9 6.8 12.6 15.9 31.9 25.0 25.4 26.3 18.2 48.1 62.1 67.8 61.1 65.9 

 

Одговори који се односе на тврдњу 3 (Сви спортисти нису слободни као 

делатна бића) су у растућем тренду: од студената прве године ка студентима мастер 

студија. Одговори студената који се тичу тврдње 2 и 3 посебно говоре у прилог 

постављеној хипотези да студенти са годинама студија изоштравају своје ставове према 

неким етичким питањима у физичкој култури.  

Вредности одговора студената датих на тврдњу 4 (Уз такмичарска правила 

имам и „унутрашња правила“ која се односе на поштено надметање са противником) 

су врло високе, што је у складу са Кантовом теоријом дужности који унутрашњи закон 

ставља у први план. За сваку похвалу је што студенти поред поступања по „спољашним 

правилима“ поступају и по „унутрашњим“, јер такав став њихово понашање подиже на 

виши ниво. Кант у свом делу наводи следеће: Поступај тако да би требало да 
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максима твога делања постане твојом вољом општи природни закон. (Кант, 2008, стр. 

61). 

 

Табела 27. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију 

дужности у односу на годину студија СВ (СД) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта 

n=95, мастер n=44 

 

Тврдња 
Прва 

СВ (СД) 

Друга 

СВ (СД) 

Трећа 

СВ (СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) 

1 4.78 (0.48) 4.79 (0.56) 4.76 (0.53) 4.66 (0.71) 4.75 (0.53) 

2 2.56 (1.54) 3.25 (1.66) 3.30 (1.56) 3.65 (1.55) 3.36 (1.59) 

3 2.70 (1.09) 3.05 (1.22) 3.05 (1.08) 3.17 (1.27) 2.84 (1.20) 

4 4.56 (0.77) 4.62 (0.74) 4.58 (0.72) 4.54 (0.68) 4.80 (0.46) 

5 3.21 (1.34) 3.42 (1.14) 3.70 (1.21) 3.86 (1.14) 3.89 (1.26) 

6 4.50 (0.95) 4.55 (0.83) 4.63 (0.58) 4.64 (0.67) 4.59 (0.87) 

7 3.39 (1.38) 3.35 (1.40) 3.44 (1.30) 3.39 (1.39) 2.57 (1.34) 

8 4.52 (0.94) 4.36 (1.07) 4.41 (0.93) 4.41 (1.01) 4.48 (0.85) 

9 3.94 (1.35) 4.04 (1.20) 4.13 (1.18) 4.07 (1.13) 4.34 (1.06) 

10 2.90 (1.39) 3.21 (1.26) 3.37 (1.20) 3.73 (1.14) 3.77 (1.10) 

11 4.08 (0.90) 3.80 (1.00) 4.07 (1.00) 3.78 (1.00) 3.98 (1.05) 

12 4.55 (0.79) 4.65 (0.64) 4.55 (0.75) 4.45 (0.83) 4.82 (0.45) 

13 4.58 (0.71) 4.48 (0.80) 4.53 (0.77) 4.37 (0.90) 4.18 (0.90) 

14 3.36 (1.17) 3.69 (1.08) 3.81 (0.90) 3.68 (1.00) 3.73 (1.06) 

 

Легенда: Крускал–Волисов тест је показао статистички значајне разлике на тврдње: 2 (Сви спортисти 

нису добре и моралне особе), 3 (Сви спортисти нису слободни као делатна бића), 5 (Реаговао бих на 

судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника), 7 (У спортској борби води ме само 

нагонски принцип да победим противника), 10 (Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и 

ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику), 11 (Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио), 13 

(Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно 

представе своју државу) и 14 (Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривању слободе и 

у примени норми моралног понашања) 

 

Вредности одговора који се односе на тврдњу 5 (Реаговао бих на судијску 

одлуку, уколико би она била негативна по мог противника) су у растућем тренду: од 

испитаника прве године ка испитаницима на мастер студијама. Овакви одговори 

старијих студената показују да они могу много боље да поставе себе на место других и 

да нису спремни да прихвате грешку судија која би ишла у њихову корист.  

Вредности одговора који се односе на тврдњу 6 (Са противником се треба 

надметати само сопственим квалитетима и у оквиру важећих правила) су високе 

(преко 4.50) за цео узорак. Овакви одговори су врло важни и говоре у прилог томе да 
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студенти придају велики значај правилима и сопственим квалитетима и да нису 

спремни да излазе изван њихових оквира и да користе нека недозвољена средства како 

би побољшали своје способности. 

Вредности одговора који се тичу тврдње 7 (У спортској борби води ме само 

нагонски принцип да победим противника) се разликују између студената мастер 

студија и осталих студената. Вредности одговора најстаријих студената су у просеку 

2.57, док су код свих осталих те вредности око 3.40. Овакви резултати јасно указују на 

то да се са искуством на саму спортску борбу гледа другачије и да је 

васпитнообразовни процес на Факултету имао утицаја да се такав став измени. 

Средње вредности одговора датих на тврдњу 8 (Некада помислим да и мој 

противник жели да ме победи) су високе, око 4.50, што говори у прилог томе да 

испитаници могу да се поставе на место противника и упитају себе како он размишља, 

односно да сваки субјект у процесу надметања има шансу да победи, јер само тако 

такмичење има праву етичку вредност.  

Вредности одговора који се односе на тврдњу 9 (Ако изгубим, задовољан сам, 

уколико сам учинио све што је у мојој моћи) се разликују када се посматрају године 

студија, али статистичка значајност не постоји, иако је тренд пораста уочљив. Када се 

посматра позитивна страна скале (одговори 5 „у потпуности се слажем“ – 4 „углавном 

се слажем“), проценат слагања са овом тврдњом код прве године износи 74%, док је тај 

проценат код студената мастер студија 86%. Ове разлике говоре у прилог томе да 

старији студенти старијих година студија имају изоштренији и изграђенији етички став 

о унутрашњим вредностима у процесу такмичења. 

У вези са тврдњом 10 (Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и 

ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде 

додељено мом противнику), одговори студената су на позитивној вредносној скали 

одговора (5 „у потпуности се слажем“ – 4 „углавном се слажем“) – у растућем тренду: 

од испитаника прве године ка испитаницима на мастер студијама. Када је реч о 

студентима прве године, њих 34.8% је одговорило на позитивној страни скале, док је 

тај проценат код студената мастер студија 63.6 %. Старији студенти нису спремни да 

буду награђени за оно што нису заслужили и за оно што им не припада. 

Вредности одговора датих на тврдњу 11 (Кад год сам обећао тренеру да ћу 

нешто урадити, то обећање сам и испунио) се разликују по годинама студија, али 
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јасан тренд није уочљив. Одговори на ову тврдњу нису повезани са искуством и са 

годинама студија, већ само зависе од тога каква је неко особа.  

Вредности одговора који се односе на тврдњу 12 (На утакмици се понашам у 

духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто) су високе, што указује 

на то да испитаници сматрају да је фер-плеј основа коректног такмичења и да очекују 

од противника да ће се понашати како доликује. 

Вредности одговора који се тичу тврдње 13 (Врхунска дужност спортиста, у 

такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно представе своју 

државу) су у опадајућем тренду: од студената прве године ка студентима мастер 

студија. Студенти мастер студија не стављају толико у први план истицање државе 

приликом такмичења на међународном плану за разлику од испитаника прве године.  

У Табели 28 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 29 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 

СД) и означене су тврдње код којих је поређем (Крускал–Волисов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената према годинами студија у вези 

са тврдњама које се односе на Милову етичку теорију. Од укупног броја поменутих 

тврдњи статистичка значајност је утврђена за следеће тврдње: 1 (Бављење физичком 

активношћу представља ужитак), 3 (Сви људи имају једнака права која се односе на 

вежбање), 4 (Сви људи имају природну потребу да вежбају), 5 (Срећа као последица 

вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на 

вежбање), 9 (Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно 

задовољство), 11 (Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и 

среће која се тиме остварује), 12 (Будући да су напор и бол саставни део спорта, у 

њему није могуће остварити потпуну срећу), 13 (У спорту веће задовољство 

представља новчана награда него слава која се постиже) и 14 (Бављење спортом 

подразумева корист и у новчаном смислу). 

Вредности одговора који се односе на тврдњу 1 (Бављење физичком активношћу 

представља ужитак) су врло високе. Преко 95% испитаника са свих година студија је 

на ову тврдњу одговорило на позитивној страни скале (одговори 4 и 5). Овакав 

проценат одговора је очекиван због хомогеног узорка студената који су уписали 

факултет на коме је вежбање „водећа“ варијабла која им представља ужитак.  
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Табела 28. Вредносне карактеристике одговора студената у вези са тврдњама које се односе на 

Милову теорију корисности према години студија (%) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, 

четврта n=95, мастер n=44 

 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р

д
њ

а 

1 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 2.2 3.2 1.7 4.2 2.3 97.0 96.0 98.3 95.8 97.7 

2 39.3 29.8 33.1 37.9 27.3 24.4 20.2 17.8 17.9 18.2 36.3 50.0 49.2 44.2 54.5 

3 5.2 10.5 3.4 12.6 9.1 1.5 6.5 1.7 7.4 2.3 93.3 83.1 94.9 80.0 88.6 

4 33.3 31.5 14.4 21.1 20.5 11.1 13.7 11.9 12.6 13.6 55.6 54.8 73.7 66.3 65.9 

5 35.6 20.2 12.7 9.5 34.1 26.7 24.2 11.9 31.6 15.9 37.8 55.6 75.4 58.9 50.0 

6 4.4 4.0 0.8 4.2 0.0 13.3 14.5 7.6 12.6 9.1 82.2 81.5 91.5 83.2 90.9 

7 31.1 29.0 24.6 23.2 34.1 34.1 28.2 28.0 33.7 34.1 34.8 42.7 47.5 43.2 31.8 

8 19.3 16.9 14.4 10.5 13.6 14.8 12.9 11.9 12.6 11.4 65.9 70.2 73.7 76.8 75.0 

9 10.4 5.6 6.8 9.5 11.4 23.0 24.2 11.0 20.0 18.2 66.7 70.2 82.2 70.5 70.5 

10 61.5 62.1 63.6 52.6 79.5 11.1 14.5 18.6 23.2 13.6 27.4 23.4 17.8 24.2 6.8 

11 2.2 4.0 4.2 8.4 9.1 0.7 8.9 5.9 7.4 2.3 97.0 87.1 89.8 84.2 88.6 

12 71.1 49.2 53.4 52.6 63.6 9.6 16.9 11.0 12.6 6.8 19.3 33.9 35.6 34.7 29.5 

13 65.9 65.3 52.5 44.2 63.6 14.8 14.5 17.8 21.1 13.6 19.3 20.2 29.7 34.7 22.7 

14 42.2 29.0 27.1 13.7 25.0 12.6 23.4 24.6 16.8 11.4 45.2 47.6 48.3 69.5 63.6 

 

15 9.6 8.1 9.3 8.4 4.5 4.4 8.9 8.5 8.4 6.8 85.9 83.1 82.2 83.2 88.6 

 

16 1.5 0.0 0.0 1.1 0.0 2.2 5.6 7.6 5.3 4.5 96.3 94.4 92.4 93.7 95.5 

 

 

 Вредности одговора који се односе на тврдњу 2 (Сви људи који се баве телесним 

вежбањем су срећни) су отприлике на средини скале (средња вредност око 3). Овакви 

одговори показују да се испитаници баш и не слажу са овом тврдњом: то што неко 

упражњава вежбање не значи нужно и да је срећан. Вредности одговора који се односе 

на тврдњу 3 (Сви људи имају једнака права која се односе на вежбање) су високе, али 

се разликују између година. Највише вредности су код испитаника на трећој години, а 

најниже код испитаника на четвртој години. Међутим, и поред ових разлика 

испитаници са свих година студија су дали позитиван одговор, јер су средње вредности 

преко 4.15. Вредности одговора који се тичу тврдње 4 (Сви људи имају природну 

потребу да вежбају) су ниже у односу на претходну тврдњу. Студенти се слажу да сви 

имају једнака права која се односе на вежбање, али се у мањој мери слажу да сви људи 

имају природну потребу да вежбају. У одговорима на ову тврдњу се види да студенти 

старијих година другачије препознају ову потребу, јер је већи проценат одговора на 

позитивној страни скале. Око 55% студената прве и друге године студија дало је 
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позитиван одговор, док је тај проценат на старијим годинама студија знатно већи и иде 

до 73.7%. 

 Из вредности одговора који се односе на тврдњу 5 (Срећа као последица 

вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на 

вежбање) може се закључити да млађи студенти мање пажње поклањају условима у 

којима се вежбање изводи, јер је њих 37.8% одговорило на позитивној страни скале на 

ову тврдњу. Овај проценат је значајно виши код испитаника треће године и износи 

75.4%. Када је реч о одговорима датим на тврдњу 6 (Бављење физичким вежбањем 

највећи број људи чини срећним), уочава се да се испитаници слажу, јер је преко 80% 

студената свих година студија одговорило на позитивној страни скале.  

 Вредности одговора који се односе на тврдњу 7 (Принцип корисности је 

најважнији у бављењу физичким вежбањем) су у просеку око 3.0. Када се погледају 

процентуалне вредности, запажа се да су мишљења студената различита, односно 

одговори су распоређени по целој скали. 

 Вредности одговора који се односе на тврдње 8 (Приликом физичког вежбања 

најважније је постићи физичко задовољство) и 9 (Приликом физичког вежбања 

најважније је постићи духовно задовољство) показују да млађи студенти (студенти 

прве три године) предност дају духовном задовољству, док студенти четврте године и 

студенти мастер студија у први план истичу физичко задовољство. Да бисмо добро 

разумели одговоре који се односе на ове две тврдње, морамо навести следећи Милов 

став: Често људи услед слабости карактера бирају добро које име је ближе мада знају 

да је по својој вредности ниже; и то исто тако када се ради о избору између два 

телесна задовољства као и када је у питању избор између једног телесног и једног 

духовног. Они теже за чулним задовољствима на штету свога здравља, мада су 

савршено свесни тога да здравље представља веће добро (Мил, 2003, стр. 39).  

Вредности одговора који се односе на тврдњу 10 (Ако бављење спортом 

подразумева корист, до победе би требало долазити по сваку цену) указују на то да се 

студенти супротстављају овој тврдњи. Већина студената је своје одговоре 

позиционирала на негативној страни скале (одговори 1 – уопште се не слажем и 2 – 

делимично се не слажем). Иако статистичка значајност не постоји, тренд опадања 

вредности одговора са годинама студија је уочљив, што говори у прилог томе да 

студенти сазревањем и учењем изоштравају своје моралне погледе. Одговори на ову 

тврдњу су повезани са одговорима датим на тврдњу 15 (У спорту није дозвољена 
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примена допинга да би се постигли бољи резултати) са којом се већина испитаника 

слаже. Овакви одговори су врло позитивни и значајни јер је веома битно да будући 

стручњаци у физичкој култури поседују правилне ставове који се тичу недозвољених 

средстава и доласка до победе по сваку цену. 

 

Табела 29. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Милову етичку теорију 

корисности у односу на годину студија СВ (СД) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта 

n=95, мастер n=44 

 

Тврдња 
Прва 

СВ (СД) 

Друга 

СВ (СД) 

Трећа 

СВ (СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) 

1 4.81 (0.54) 4.66 (0.58) 4.86 (0.39) 4.82 (0.48) 4.86 (0.41) 

2 2.87 (1.20) 3.16 (1.24) 3.17 (1.16) 2.94 (1.29) 3.14 (1.29) 

3 4.59 (0.85) 4.32 (1.13) 4.62 (0.73) 4.17 (1.25) 4.50 (0.93) 

4 3.28 (1.34) 3.32 (1.33) 3.92 (1.08) 3.69 (1.23) 3.75 (1.33) 

5 2.96 (1.20) 3.48 (1.12) 3.85 (0.99) 3.64 (0.99) 3.20 (1.44) 

6 4.08 (0.84) 4.22 (0.87) 4.37 (0.66) 4.18 (0.89) 4.45 (0.66) 

7 3.01 (1.11) 3.07 (1.28) 3.29 (1.16) 3.22 (1.12) 2.93 (1.23) 

8 3.72 (1.11) 3.78 (1.14) 3.99 (1.10) 4.03 (1.09) 3.89 (1.22) 

9 3.83 (1.03) 3.87 (0.94) 4.17 (0.88) 3.88 (1.02) 3.86 (0.95) 

10 2.36 (1.42) 2.30 (1.40) 2.20 (1.25) 2.48 (1.34) 1.82 (1.06) 

11 4.74 (0.66) 4.44 (0.90) 4.47 (0.85) 4.29 (1.03) 4.32 (0.91) 

12 2.17 (1.18) 2.73 (1.48) 2.66 (1.39) 2.66 (1.40) 2.30 (1.36) 

13 2.25 (1.28) 2.23 (1.29) 2.53 (1.38) 2.82 (1.41) 2.20 (1.30) 

14 2.99 (1.45) 3.22 (1.27) 3.24 (1.29) 3.82 (1.21) 3.45 (1.27) 

15 4.50 (1.15) 4.43 (1.12) 4.42 (1.14) 4.37 (1.11) 4.68 (0.88) 

16 4.72 (0.62) 4.73 (0.56) 4.64 (0.62) 4.63 (0.64) 4.82 (0.50) 

 

Легенда: Крускал–Волисов тест је показао статистички значајне разлике код тврдњи: 1 (Бављење 

физичком активношћу представља ужитак), 3 (Сви људи имају једнака права која се односе на 

вежбање), 4 (Сви људи имају природну потребу да вежбају), 5 (Срећа као последица вежбања може се 

остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на вежбање), 9 (Приликом физичког 

вежбања најважније је постићи духовно задовољство), 11 (Напорно тренирање је услов за постизање 

успеха и задовољства и среће која се тиме остварује), 12 (Будући да су напор и бол саставни део 

спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу), 13 (У спорту веће задовољство представља 

новчана награда него слава која се постиже) и 14 (Бављење спортом подразумева корист и у новчаном 

смислу). 

  

Вредности одговора који се односе на тврдњу 11 (Напорно тренирање је услов 

за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује) су високе; око 90% 

испитаника свих година студија је одговорило на позитивној страни скале. Притом је 

тај проценат код прве године 97%,  што указује да студенти препознају да је напорно 

тренирање услов без кога се не може, али се исто тако и не слажу са тврдњом 12 
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(Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити 

потпуну срећу). И код одговора датих на тврдњу 12 јавила се статистички значајна 

разлика, али је већина одговора позиционирана на негативној страни скале. Процент 

испитаника прве године који се не слаже са овом тврдњом је 71.1 % док су те вредности 

код студената осталих година студија ниже.  

 Вредности одговора који се односе на тврдњу 13 (У спорту веће задовољство 

представља новчана награда него слава која се постиже) су углавном позиционирани 

на негативној страни скале, што указује на то да студенти истичу славу у односу на 

новчану награду. Из вредности одговора датих на тврдњу 14 (Бављење спортом 

подразумева корист у новчаном смислу) види се да старији студенти ипак значајно 

више пажње поклањају стицању користи у новчаном смислу. На ову тврдњу позитивно 

је одговорило 45% студената прве године, а тај проценат код студената четврте године 

износи готово 70%.  

 Вредности одговора који се односе на тврдњу 16 (Поштовање правила и прописа 

у спорту представља основу коректног и моралног понашања) су високе и показују да 

се студенти слажу са овом тврдњом. 

 

 

6.1.3. Анализа резултата одговора студената експерименталне групе 

у односу на иницијално и финално мерење 

 

 

Одговори студената експерименталне групе на тврдње које се односе на етичке 

теорије у односу на иницијално и финално мерење приказани су у Табели 30. Из 

приказаних резултата се види да су средње вредности одговора највеће код тврдњи које 

се односе на Аристотелову етичку теорију врлине. На другом месту се налази Кантова 

теорија дужности, а на трећем Милова теорија корисности. Рангирање теорија је исто 

као и код поређења према полу и према годинама студија, али су уочљиве разлике у 

односу на иницијално и финално мерење. Резултати одговора студената су већи у 

другом мерењу у односу на прво, што значи да су предавања која су слушали студенти 

експерименталне групе довела до промене ставова на одређена етичка питања у 

физичкој култури.  
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Табела 30. Одговори студената експерименталне групе по етичким теоријама у односу на 

иницијално и финално мерење СВ (СД)  

 

Теорија Прво мерење Друго мерење 

Аристотел (теорија врлине) 3.92 (0.92) 4.07 (0.84) 

Кант (теорија дужности) 3.78 (1.06) 3.89 (1.13) 

Мил (теорија корисности) 3.51 (1.06) 3.62 (1.05) 

 

 

У Табели 31 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 32 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 

СД) и означене су тврдње код којих је поређењем (Вилкоксонов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената експерименталне групе у 

односу на иницијално и финално мерење на тврдње које се односе на Аристотелову 

етичку теорију врлине. Од укупног броја тврдњи, које се односе на Аристотелову 

етичку теорију врлине, статистичка значајност је утврђена за тврдње: 1 (Пуна, 

неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој култури), 

4 (Добро као морална вредност везује се за телесна добра) и 11 (Телесно вежбање 

јесте особина и представља врлину).  

Када се посматрају одговори који се односе на тврдњу 1 (Пуна, неометана и 

слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој култури), уочава се да 

су средње вредности одговора студената на првом мерењу износиле 3.58, а на другом 

4.22. Из оваквих одговора се види да су студенти након предавања која су чинила 

експериментални фактор на знатно вишем нивоу истакли важност пуне, неометане и 

слободне делатности у физичкој култури него што су то учинили пре њих, односно на 

првом мерењу. 

Аристотел у својој теоријској поставци добра дели на три врсте: спољашња 

добра, телесна добра и душевна добра, при чему душевна добра сматра правим 

добрима, односно добрима у највишем смислу. У свом делу Никомахова етика 

Аристотел дефинише добро као нешто чему се тежи и при томе наводи следећи став: 

Јавља се извесна разлика у циљевима (за којима се тежи): негде је циљ сам чин рада, а 

негде је то, осим рада, и његов исход, неко дело. У оним случајевима, где осим 

делатности, постоје и ови даљи циљеви, произведена дела имају већу вредност од 

уложеног труда (Аристотел, 2003, стр. 3).  



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

125 

 

Табела 31. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње 

које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине у односу на иницијално и финално 

мерење (%) 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 

1 и 2) (%) 

Неутрални део 

вредносне скале 

одговора (оцена 3) 

(%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 

4 и 5) (%) 
 

 

 

М
ер

ењ
е прво друго прво друго прво друго 

 

% % % % % % 

Т
в
р
д

њ
а 

1 11.1 3.2 31.9 14.3 56.9 82.5 

2 5.6 1.6 5.6 9.5 88.9 88.9 

3 25.0 27.0 47.2 38.1 27.8 34.9 

4 23.6 12.7 38.9 36.5 37.5 50.8 

5 11.1 7.9 31.9 34.9 56.9 57.1 

6 4.2 3.2 6.9 4.8 88.9 92.1 

7 6.9 3.2 9.7 7.9 83.3 88.9 

8 4.2 1.6 1.4 3.2 94.4 95.2 

9 6.9 4.8 15.3 9.5 77.8 85.7 

10 4.2 3.2 20.8 22.2 75.0 74.6 

11 16.7 4.8 22.2 17.5 61.1 77.8 

12 8.3 9.5 34.7 17.5 56.9 73.0 

13 1.4 0.0 2.8 6.3 95.8 93.7 

14 5.6 4.8 26.4 17.5 68.1 77.8 

 

 

Када се посматрају одговори дати на три тврдње, 3, 4 и 5, које се односе на 

добра, уочава се да су студенти експерименталне групе сортирали добра према 

хијерархији за коју Аристотел сматра да је исправна приликом оба мерења. На прво 

место су поставили душевна добра, затим телесна и на крају спољашња добра. 

Статистичка значајност између два мерења се јавила код тврдње 4 (Добро као морална 

вредност везује се за телесна добра), што би могло бити последица различитих 

моторичких активности који су студенти имали у оквиру наставе на Факултету – која је 

трајала док су трајала и предавања експерименталног фактора. Студенти временом 

стичу све веће моторичко искуство, које почињу да цене и постављају га високо у 

хијерархији. Међутим, ипак, у довољној мери не схватају да су душевна добра, како то 

истиче Аристотел, испред телесних добара. Студенти не изучавају теоретичаре етике и 

не морају да познају тај однос „душевно-телесно“ у конкретном случају Аристотелове 

етичке теорије. Међутим, пошто на предавањима из многих предмета на Факултету 
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(историја и теорија физичке културе, педагогија, психологија, социологија итд.) имају 

прилику да чују опште познату парадигму о „јединству душевног и телесног“, остаје 

отворено питање о преферирању „телесног“ у односу на „духовно“ код студената 

ФСФВ. Према речима филозофа, човек није ствар с којом се може манипулисати, није 

ни број ни заменљив точкић у неком великом систему процеса живота. Човек је биће 

усмерено на себе, самосвесно биће, биће које у себи има средиште, једном речју особа. 

Аристотел је међу првима порицао претпоставку поделе егзистенције духа и тела. Душа 

је за њега формални принцип који организује материју у тело. Она га подржава, 

покреће и напокон умире са њим. Човек је тело, тј. материја оформљена људском 

душом. Тело и душа су два метафизичка принципа унутар изворног јединства 

човековог бића (Koprek, 1996).  

 

Табела 32. Оцене одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на 

Аристотелову етичку теорију врлине у односу на иницијално и финално мерење (СВ, СД) 

 

Тврдња 

Прво 

мерење 

Друго 

мерење 

СВ (СД) СВ (СД) 

1 3.58 (0.95) 4.22 (0.81) 

2 4.38 (0.83) 4.38 (0.73) 

3 2.92 (1.02) 3.05 (1.10) 

4 3.11 (1.06) 3.51 (0.98) 

5 3.67 (1.02) 3.71 (0.91) 

6 4.26 (0.87) 4.40 (0.73) 

7 4.26 (0.95) 4.35 (0.88) 

8 4.58 (0.78) 4.63 (0.63) 

9 4.04 (0.93) 4.16 (0.79) 

10 4.06 (0.85) 4.06 (0.84) 

11 3.65 (1.19) 4.05 (0.94) 

12 3.75 (1.03) 3.84 (0.97) 

13 4.75 (0.58) 4.68 (0.59) 

14 3.92 (0.88) 4.00 (0.86) 

 

Легенда: Вилкоксонов тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи 1 (Пуна, неометана и 

слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој култури), 4 (Добро као морална 

вредност везује се за телесна добра) и 11 (Телесно вежбање јесте особина и представља врлину). 
 

Када Аристотел говори о појму врлине, пита се која је друштвена збивања 

условљавају и том приликом истиче следеће: Пошто су душевна збивања условљена 

трима елементима: страстима (пролазним афектима), склоностима 
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(диспозицијама) и особинама (одређеним ставовима), врлина би морала спадати у 

једну од те три класе (Аристотел, 2003, стр. 31. [1105а V-1]). Даље у свом делу 

Аристотел логичком анализом у први план ставља особине. Када се анализирају 

одговори на три тврдње које се односе на врлину (9, 10 и 11), види се да студенти 

експерименталне групе стављају на последње место да телесно вежбање јесте особина 

и представља врлину. Оваква поставка није у скалду са Аристотеловом теоријом, али 

податак, да се између два мерења, приликом одговора на ову тврдњу, појавила 

статистички значајна разлика говори у прилог томе да су предавања експерименталног 

фактора утицала да студенти боље разумеју Аристотелову теорију и делимично измене 

неке од својих ставова.  

У Табели 33 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 34 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 

СД) и означене су тврдње код којих је поређењем (Вилкоксонов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената експерименталне групе у 

односу на иницијално и финално мерење на тврдње које се односе на Кантову етичку 

теорију дужности. Од укупног броја тврдњи које се односе на Кантову етичку теорију 

дужности, статистичка значајност је утврђена за следеће тврдње: 2 (Сви спортисти 

нису добре и моралне особе) и 5 (Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била 

негативна по мог противника). 

Када се посматрају вредности одговора који се односе на тврдњу 2 (Сви 

спортисти нису добре и моралне особе), уочава се да су средње вредности одговора у 

другом мерењу значајно веће у односу на прво. Приликом првог мерења 30% 

испитаника је своје одговоре позиционирало на позитивној страни скале (одговори 4 – 

углавном се слажем и 5 – у потпуности се слажем), док је овај проценат приликом 

другог мерења износио 41.3%. Овакав резултат упућује на то да су након предавања 

која су чинила експериментални фактор и примера који су изнети током тих предавања 

студенти схватили како се одређени број спортиста не понаша онако како би требало и 

како се то од њих очекује, односно у складу са моралним начелима. Приликом 

предавања студентима је приказан велики број примера и позитивног и негативног 

понашања спортиста, што је њима било врло значајно приликом одговора на ову 

тврдњу. Врло је важно да будући стручњаци из ове области препознају неетичко 

понашање, укажу на њега својим ученицима или спортистима и санкционишу га, а 

такође је изузетно значајно да похвале етично понашање и да га охрабрују. 
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Табела 33. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње 

које се односе на Кантову етичку теорију дужности у односу на иницијално и финално мерење 

(%) 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 

1 и 2) (%) 

Неутрални део 

вредносне 

скале одговора 

(оцена 3) (%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 4 

и 5) (%) 
 

  

М
ер

ењ
е прво друго прво друго прво друго 

 

% % % % % % 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.0 3.2 2.8 1.6 97.2 95.2 

2 58.3 47.6 11.1 11.1 30.6 41.3 

3 40.3 34.9 37.5 36.5 22.2 28.6 

4 2.8 4.8 1.4 3.2 95.8 92.1 

5 34.7 17.5 15.3 19.0 50.0 63.5 

6 4.2 7.9 6.9 4.8 88.9 87.3 

7 37.5 28.6 13.9 20.6 48.6 50.8 

8 8.3 7.9 9.7 6.3 81.9 85.7 

9 19.4 14.3 5.6 9.5 75.0 76.2 

10 41.7 30.2 19.4 25.4 38.9 44.4 

11 4.2 7.9 11.1 15.9 84.7 76.2 

12 2.8 7.9 8.3 6.3 88.9 85.7 

13 1.4 6.3 8.3 7.9 90.3 85.7 

14 20.8 25.4 37.5 31.7 41.7 42.9 

 

 

Имајући у виду тврдњу 5 (Реаговао бих на судијску одлуку уколико би она била 

негативна по мог противника), проценат слагања испитаника (одговори 4 и 5) 

приликом првог мерења износио је 50%, док је та вредност приликом другог мерења 

износила 63.5%. Повећање процента позитивних одговора јесте последица предавања 

експерименталног фактора и истицања важности поступања према моралним начелима. 

Такође, ове вредности одговора указују на важност истицања позитивних примера 

понашања. Будући стручњаци из ове области би требало да обрате посебну пажњу на 

овај сегмент приликом рада са својим ученицима или спортистима. 
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Табела 34. Оцене одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на 

Кантову етичку теорију дужности у односу на иницијално и финално мерење (СВ, СД) 

 

Тврдња 
Прво мерење 

СВ (СД) 

Друго мерење 

СВ (СД) 

1 4.78 (0.48) 4.73 (0.72) 

2 2.42 (1.50) 2.94 (1.63) 

3 2.65 (1.09) 2.86 (1.12) 

4 4.61 (0.72) 4.46 (0.84) 

5 3.26 (1.34) 3.73 (1.30) 

6 4.53 (0.86) 4.49 (1.01) 

7 3.10 (1.39) 3.44 (1.47) 

8 4.29 (1.16) 4.40 (1.02) 

9 3.94 (1.32) 3.98 (1.24) 

10 2.93 (1.51) 3.32 (1.47) 

11 4.18 (0.79) 3.92 (0.85) 

12 4.50 (0.87) 4.49 (0.98) 

13 4.51 (0.71) 4.43 (0.95) 

14 3.28 (1.17) 3.22 (1.21) 

 

 

Легенда: Вилкоксонов тест је показао статистички значајну разлику код тврдње 2 (Сви спортисти нису 

добре и моралне особе) и 5 (Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог 

противника). 

 

У Табели 35 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 36 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 

СД) и означене су тврдње код којих је поређењем (Вилкоксонов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената експерименталне групе у 

односу на иницијално и финално мерење када се посматрају тврдње које се односе на 

Милову етичку теорију корисности. Од укупног броја тврдњи које се односе на Милову 

етичку теорију корисности, статистичка значајност је утврђена за следеће тврдње: 5 

(Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове 

који се односе на вежбање) и 11 (Напорно тренирање је услов за постизање успеха и 

задовољства и среће која се тиме остварује). 
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Табела 35. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње 

које се односе на Милову етичку теорију корисности у односу на иницијално и финално 

мерење (%) 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 

1 и 2) (%) 

Неутрални део 

вредносне 

скале одговора 

(оцена 3) (%) 

Позитивни део 

вредносне скале 

одговора (оцене 

4 и 5) (%) 
 

 

 М
ер

ењ
е 

 прво друго прво друго прво друго 

 

% % % % % % 

Т
в
р
д

њ
а 

1 1.4 0.0 2.8 1.6 95.8 98.4 

2 34.7 28.6 20.8 20.6 44.4 50.8 

3 5.6 11.1 1.4 4.8 93.1 84.1 

4 36.1 20.6 8.3 17.5 55.6 61.9 

5 34.7 14.3 23.6 23.8 41.7 61.9 

6 5.6 7.9 9.7 9.5 84.7 82.5 

7 31.9 33.3 33.3 23.8 34.7 42.9 

8 23.6 9.5 15.3 17.5 61.1 73.0 

9 9.7 3.2 25.0 27.0 65.3 69.8 

10 62.5 68.3 11.1 15.9 26.4 15.9 

11 1.4 1.6 0.0 14.3 98.6 84.1 

12 68.1 63.5 11.1 17.5 20.8 19.0 

13 72.2 65.1 13.9 11.1 13.9 23.8 

14 51.4 46.0 15.3 19.0 33.3 34.9 

15 11.1 7.9 5.6 11.1 83.3 81.0 

16 1.4 0.0 2.8 4.8 95.8 95.2 

 

 

Када се посматрају одговори који се односе на тврдњу 5 (Срећа као последица 

вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на 

вежбање), види се да су испитаници на првом мерењу имали просечну вредност 

одговора 3.03, док је та вредност на другом мерењу износила 3.70. Више вредности 

одговора датих на ову тврдњу говоре у прилог томе да су студенти ипак променили 

свој став и већу важност поклонили условима за вежбање.   

Када се посматрају одговори који се тичу тврдње 11 (Напорно тренирање је 

услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује), уочава се да 

је средња вредност одговора мања на другом мерењу (4.48) у односу на прво (4.76). 

Овакви одговори указују да студенти и даље сматрају да је напорно тренирање услов за 

постизање успеха и задовољства и среће, али у нешто мањој мери него приликом првог 

мерења.  
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Табела 36. Оцене одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на 

Милову етичку теорију корисности у односу на иницијално и финално мерење (СВ, СД) 

 

Тврдња 

Прво 

мерење 

Друго 

мерење 

СВ (СД) СВ (СД) 

1 4.81 (0.62) 4.86 (0.40) 

2 3.00 (1.27) 3.21 (1.14) 

3 4.56 (0.84) 4.24 (1.07) 

4 3.24 (1.36) 3.63 (1.30) 

5 3.03 (1.19) 3.70 (1.20) 

6 4.08 (0.83) 4.25 (0.93) 

7 2.99 (1.11) 3.05 (1.22) 

8 3.56 (1.12) 3.87 (0.99) 

9 3.81 (1.02) 3.97 (0.84) 

10 2.25 (1.39) 2.14 (1.15) 

11 4.76 (0.59) 4.48 (0.80) 

12 2.22 (1.18) 2.27 (1.25) 

13 2.08 (1.17) 2.30 (1.40) 

14 2.69 (1.35) 2.87 (1.35) 

15 4.44 (1.21) 4.40 (1.16) 

16 4.71 (0.66) 4.68 (0.56) 

 

Легенда: Вилкоксонов тест је показао статистички значајну разлику код тврдње 5 (Срећа као последица 

вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на вежбање) и 11 

(Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује).  

 

Када се генерално погледају одговори студената експерименталне групе на оба 

мерења уочљиво је да је дошло до промене у вредностима одговора између два мерења 

(Аристотел – 3 тврдње, Кант – 2 тврдње, Мил – 2 тврдње), односно након одслушаних 

предавања експерименталног фактора. Због оваквих резултата се може констатовати да 

су предавања довела до бољег разумевања етичких теорија и промене ставова студената 

у вези са појединим етичким питањима у физичкој култури, односно до њиховог 

изоштренијег погледа на етику струке. 
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6.1.4. Факторска анализа 

 

Приликом факторске анализе коришћена је метода анализе главних 

компонената, а од ортогоналних ротација коришћено је „Varimax“ решење. Факторска 

матрица је нормализована по редовима „Kaiser“. Приликом факторске анализе јавља се 

неколико важних питања. Једно од првих питања односи се на то колико фактора треба 

екстраховати. Обично је првих 5–6 фактора значајно, а први је тзв. генерални фактор. 

Друго питање: „Колико варијабли чини један фактор?“ Мишљења аутора се разликују, 

али се сматра да су и две варијабле са високим и статистички значајним засићењем 

довољнe. Треће важно питање представља висина факторског засићења. Мишљења 

аутора се разликују и у вези са овим питањем, а у овом истраживању као доња граница 

је узета вредност од r=0,32 (Tabachnick & Fidell, 2007; Thompson, 2004).  

У табели 37 приказани су резултати факторске анализе „Varimax“ решење свих 

тврдњи које су чиниле инструмент Физичка култура и етика на узорку студената 

(n=380).  Добијено је 13 фактора првог реда који укупно објашњавају 56% варијансе. У 

табели 37 дато је првих седам фактора који су ушли у анализу. 

Први фактор који објашњава 6.5% укупне варијансе чине само тврдње које се 

односе на Аристотелову етичку теорију врлине. Овај фактор је назван Аристотелова 

етика („Tелесно вежбање је врлина“). Тврдње које улазе у формирање овог фактора 

су: Врлина је бавити се телесним вежбањем (0.72), Телесно вежбање јесте страст и 

представља врлину (0.67), Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину (0.79) 

и Телесно вежбање јесте особина и представља врлину (0.75). Сазнање да је генерални 

фактор код студената сачињен само од тврдњи које се односе на Аристотелову теорију 

врлине је значајно за разумевање етичких вредности студената као будућих педагога 

физичке културе. Врло је важно да студенти који се спремају за позив професора 

физичког васпитања на највишу позицију постављају теорију врлине и мере.   

Други фактор који објашњава 5.1% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Аристотелову етичку теорије врлине и две тврдње које се односе на Милову 

етичку теорију корисности. Тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију 

врлине, које су ушле у формирање овог фактора су: Добро као морална вредност везује 

се за спољашња добра (0.67) и Добро као морална вредност везује се за телесна добра 

(0.68). Тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности везане су за појам 

среће и оне су: Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни (0.56) и Срећа као 
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последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се 

односе на вежбање (0.46). Овај фактор је мешовит фактор и назван је Аристотел–

Милова етика („Телесно вежбање је Морално добро и срећа“). 

 

Табела 37. Факторска структура „Varimax“ решење тврдњи инструмента Физичка култура и 

етика – студенти n=380 

 

Тврдње 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 
А_Пуна, неометана и слободна делатност представља 

циљ којем се тези у физичкој култури 
,057 ,286 ,257 ,208 ,216 -,173 ,117 

К_Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам 

сада 
,086 -,224 ,299 ,077 ,253 -,124 ,293 

М_Бављење физичком активношћу преставља ужитак -,019 ,103 ,709 ,108 ,060 ,059 ,073 

А_Срећа је врхунско добро које се може постићи и 

процесом телесног вежбања 
,256 ,120 ,523 -,050 ,005 -,048 ,236 

К_Сви спортисти нису добре и моралне особе -,005 -,054 -,012 -,004 -,051 ,169 ,032 

М_Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни ,125 ,563 ,230 ,040 ,074 ,025 -,083 

А_Добро као морална вредност везује се за спољашња 

добра 
,084 ,667 ,136 -,035 -,001 -,124 -,087 

К_Сви спортисти нису слободни као делатна бића -,006 ,100 ,003 ,007 ,029 ,062 -,057 

М_Сви људи имају једнака права која се односе на 
вежбање 

,041 ,162 ,037 ,005 -,035 ,026 -,027 

А_Добро као морална вредност везује се за телесна 
добра 

,095 ,679 -,033 -,103 ,004 -,023 ,033 

К_Уз такмичарска правила имам и "унутрашња 

правила" која се односе на поштено надметање са 
противником 

,068 -,172 ,247 ,217 ,341 ,170 ,193 

М_Сви људи имају природну потребу да вежбају ,084 ,113 -,045 ,046 ,097 ,123 -,014 

А_Добро као морална вредност везује се за душевна 

добра 
,159 -,064 ,232 ,032 ,491 -,022 -,007 

К_Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она 

била негативна по мог противника 
,003 -,035 -,005 ,146 ,086 ,763 ,025 

М_Срећа као последица вежбања може се остварити ако 

сви људи имају једнаке услове који се односе на 

вежбање 
-,088 ,461 -,068 ,247 ,162 ,109 ,265 

А_Срећа може да се појави као последица телесног 

вежбања 
,266 ,085 ,242 ,055 -,010 ,146 ,646 

К_Са противником се треба надметати само сопственим 
квалитетима и у оквиру важећих правила 

-,045 ,032 -,076 ,625 -,081 ,318 ,234 

М_Бављење физичким вежбањем највећи број људи 
чини срећним 

,277 ,246 ,296 ,066 -,092 ,147 ,114 

А_Врлина је бавити се телесним вежбањем ,719 ,033 ,104 ,028 -,048 ,071 ,228 

К_У спортској борби води ме само нагонски принцип да 
победим противника 

,034 ,264 -,100 ,158 -,039 -,254 -,092 

М_Принцип корисности је најважнији у бављењу 
физичким вежбањем 

,026 ,124 -,122 -,124 -,055 ,152 ,173 

А_Врлине се у физичкој култури могу стицати и 

усавршавати 
,283 -,082 ,105 ,022 ,122 -,077 ,697 

К_Некада помислим да и мој противник жели да ме 

победи 
,035 -,220 ,093 ,144 ,268 -,433 ,318 

М_Приликом физичког вежбања најважније је постићи 

физичко задовољство 
,152 ,170 ,190 -,001 ,134 -,116 ,058 

А_Телесно вежбање јесте страст и представља врлину  ,667 -,013 ,291 ,082 -,012 ,042 ,182 

К_Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све 

што је у мојој моћи 
,075 ,125 ,079 ,342 ,356 ,095 -,162 

М_Приликом физичког вежбања најважније је постићи 

духовно задовољство 
,270 -,056 ,102 -,001 ,635 ,214 -,106 
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Тврдње 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 

А_Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину ,792 ,084 -,023 ,077 ,248 -,063 ,064 

К_Ако би мени било додељено признање (пехар, 

медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, 
инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику 

-,008 -,064 ,108 ,090 ,132 ,695 ,032 

М_Ако бављење спортом подразумева корист, до победе 

би требало долазити по сваку цену 
,088 ,113 -,050 -,161 -,018 -,244 -,186 

А_Телесно вежбање јесте особина и представља врлину ,748 ,097 -,058 ,059 ,125 -,087 -,004 

К_Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то 

обећање сам и испунио 
,090 ,136 ,092 ,074 ,078 ,224 -,053 

М_Напорно тренирање је услов за постизање успеха и 

задовољства и среће која се тиме остварује 
,074 ,009 ,113 ,096 ,026 -,183 -,018 

А_Права мера је могућа у спортској активности -,089 ,242 ,049 ,052 ,565 -,015 ,199 

К_На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући 

се да ће и остали играчи учинити исто 
-,007 -,260 ,271 ,557 ,235 ,117 -,070 

М_Будући да су напор и бол саставни део спорта, у 

њему није могуће остварити потпуну срећу 
-,099 ,314 -,167 -,067 ,075 ,138 -,073 

А_Уживам док вежбам ,080 ,032 ,534 ,046 ,157 ,079 ,138 

К_Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на 

међународном плану, јесте да се боре да адекватно 

представе своју државу 
,051 ,026 ,313 ,289 -,061 -,163 ,028 

М_У спорту веће задовољство представља новчана 

награда него слава која се постиже 
-,058 ,054 -,052 -,146 -,025 -,002 -,072 

А_Постизање праве мере је врлина у физичкој култури ,316 ,165 -,117 ,034 ,529 ,119 ,253 

К_Професионални и аматерски спорт се разликују у 

остваривање слободе и у примени норми моралног 

понашања 
,077 ,081 -,164 -,037 ,116 -,004 -,053 

М_Бављење спортом подразумева корист и у новчаном 

смислу 
,092 ,026 ,106 ,110 -,147 -,046 ,055 

М_У спорту није дозвољена примена допинга да би се 

постигли бољи резултати 
,132 ,038 -,017 ,705 ,050 -,031 ,071 

М_Поштовање правила и прописа у спорту представља 

основу коректног и моралног понашања 
,178 -,023 ,372 ,500 -,002 ,064 -,112 

Проценат објашњене варијансе 6,48 5,12 4,98 4,63 4,57 4,47 3,93 

Збирни проценат фактора 6,48 11,60 16,59 21,22 25,79 30,26 34,19 

 

Легенда: Због лакшег праћења формирања фактора, све тврдње из једне теорије обојене су посебном 

бојом. Тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине су обојене жутом бојом, тврдње 

које се односе на Кантову етичку теорију дужности су обојене плавом бојом, док су тврдње које се 

односе на Милову етичку теорију корисности обојене црвеном бојом.  

 

Трећи фактор који објашњава 5% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Аристотелову етичку теорију врлине и једна тврдња која се односи на 

Милову етичку теорију корисности. Тврдње које се односе на Аристотелову етичку 

теорију које формирају овај фактор су: Срећа је врхунско добро које се може постићи и 

процесом телесног вежбања (0.52) и Уживам док вежбам (0.53), док је тврдња која се 

односи на Милову етичку теорију следећа: Бављење физичком активношћу преставља 

ужитак (0.7). Овај фактор је назван Аристотел–Милова етика („Ужитак током 

физичке активности“). 
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Четврти фактор који објашњава 4.6% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Кантову етичку теорију дужности и две тврдње које се односе на Милову 

етичку теорију корисности. Тврдње које се односе на Кантову етичку теорију, које 

формирају овај фактор су: Са противником се треба надметати само сопственим 

квалитетима и у оквиру важећих правила (0.63) и На утакмици се понашам у духу фер-

плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто (0.56), док су тврдње које се 

односе на Милову етичку теорију следеће: У спорту није дозвољена примена допинга 

да би се постигли бољи резултати (0.70) и Поштовање правила и прописа у спорту 

представља основу коректног и моралног понашања (0.50). Овај фактор је назван 

Кант–Милова етика („Фер-плеј“).  

Пети фактор који објашњава 4.6% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Аристотелову етичку теорију врлине и једна тврдња која се односи на 

Милову етичку теорију корисности. Тврдње које се односе на Аристотелову етичку 

теорију, а које формирају овај фактор су: Постизање праве мере је врлина у физичкој 

култури (0.53) и Права мера је могућа у спортској активности (0.57), док је тврдња 

која се односи на Милову етичку теорију следећа: Приликом физичког вежбања 

најважније је постићи духовно задовољство (0.64). Овај фактор је назван Аристотел–

Милова етика („Права мера – духовно задовољство приликом телесног вежбања“). 

Шести фактор који објашњава 4.5% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Кантову етичку теорију дужности. Тврдње које су ушле у формирање овог 

фактора су: Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога 

био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику (0.70) и Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по 

мог противника (0.76). Овај фактор је назван Кантова етика („Поштовање 

противника“). 

Седми фактор који објашњава 3.9% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Аристотелову етичку теорију врлине. Тврдње које су ушле у формирање овог 

фактора су: Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати (0.70) и Срећа 

може да се појави као последица телесног вежбања (0.65). Овај фактор је назван 

Аристотелова етика („Телесно вежбање је срећа и она је достижна ако се редовно 

вежба“).  
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Табела 38. Факторска анализа („Varimax“ решење) – Назив фактора – засићеност 

тврдњама различитих етичких теорија (Аристотел, Кант, Мил) код студената ФСФВ (n=380) – 

13 фактора (56% варијансе) – анализирано првих 7 фактора 

 

Ред. бр. 

фактора 

Теорије које улазе у 

формирање фактора 
Називи фактора 

Број тврдњи 

које улазе у 

формирање 

фактора 

Висина факторског 

засићења сваке од тврдњи 

1 Аристотелова етика 
(„Телесно вежбање је 

врлина“) 
4 

4 Аристотел: 0.72 / 0.67 /  

                       0.79 / 0.75  

2 
Аристотел - Милова 

етика 

(„Телесно вежбање је 

морално добро и срећа“) 
4 

2 Аристотел: 0.68 / 0.68 

2 Мил: 0.56 / 0.46 

3 
Аристотел - Милова 

етика 

(„Ужитак током 

физичке активности“) 
3 

2 Аристотел: 0.52 / 0.53 

1 Мил: 0.71 

4 Кант - Милова етика („Фер-плеј“) 4 
2 Кант: 0.63 / 0.58 

2 Мил: 0.71 / 0.50 

5 
Аристотел - Милова 

етика 

(„Права мера - духовно 

задовољство приликом 

телесног вежбања“) 

3 
2 Аристотел: 0.57 / 0.53 

1 Мил: 0.64 

6 Кантова етика 
(„Поштовање 

противника“) 
3 2 Кант: 0.76 / 0.70 

7 Аристотелова етика 

(„Телесно вежбање је 

срећа и она је достижна 

ако се редовно вежба“) 

2 2 Аристотел: 0.65 / 0.70 

 

 

 

******* 

 

Закључци: факторска анализа на узорку студената 

 

На основу броја значајних тврдњи може се констатовати да је Аристотелова 

етичка теорија у тврдњама студената остварила највећи број значајних веза. Тиме је 

потврђено да студенти од свих тврдњи које су дате у инструменту (44 тврдње) највише 

преферирају тврдње везане за Аристотелову етичку теорију (12 тврдњи), следе тврдње 

везане за Милову етичку теорију (6 тврдњи) и на крају тврдње везане за Кантову етичку 

теорију (4 тврдње). 

На основу издвојених појединачних етичких теорија као посебних фактора може 

се констатовати да су издвојене две Аристотелове етичке теорије (фактора) и једна 
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Кантова етичка теорија (фактор). Милова етичка теорија као посебан фактор није 

издвојена. 

На основу издвојених мешовитих етичких теорија, може се констатовати да 

Милова етичка теорија има највише учешћа у формирању мешовитих фактора (укупно 

4), Аристотелова етичка теорија има учешћа у формирању 3 фактора и Кантова етичка 

теорија учествује у формирању једног фактора. 

 

У табели 39 приказани су резултати факторске анализе „Varimax“ решење свих 

тврдњи које су чиниле инструмент Физичка култура и етика на узорку студенткиња 

(n=136).  Добијено је 16 фактора првог реда који укупно објашњавају 67% варијансе. У 

табели 38 дато је првих седам фактора и сви фактори су анализирани. 

Први фактор, који објашњава 8.8% укупне варијансе, чине само тврдње које се 

односе на Аристотелову етичку теорију врлине. Овај фактор је назван Аристотелова 

етика („Tелесно вежбање је врлина“). Тврдње које улазе у формирање овог фактора 

су: Врлина је бавити се телесним вежбањем (0.75), Телесно вежбање јесте страст и 

представља врлину (0.74), Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину (0.78) 

и Телесно вежбање јесте особина и представља врлину (0.74). Сазнање да је генерални 

фактор код студенткиња исти као и код студената и чине га само тврдње које се односе 

на Аристотелову етичку теорију врлине је значајно за разумевање етичких вредности 

студенткиња као будућих педагога физичке културе. Студенткиње на највишу позицију 

постављају теорију врлине и мере што је врло значајно уколико имамо у виду 

професију за коју се припремају.    

Други фактор, који објашњава 4.9% укупне варијансе чине, једна тврдња која се 

односи на Аристотелову етичку теорију врлине и једна тврдња која се односи на 

Милову етичку теорију корисности. Тврдња која се односи на Аристотелову етичку 

теорију која чини овај фактор је: Уживам док вежбам (0.80), док је тврдња која се 

односи на Милову етичку теорију следећа: Бављење физичком активношћу преставља 

ужитак (0.8). Овај фактор је мешовит фактор и назван је Аристотел–Милова етика 

(„Ужитак током физичке активности“). 

Трећи фактор, који објашњава 4.4% укупне варијансе, чине две тврдње које се 

односе на Милову етичку теорију корисности и једна тврдња која се односи на Кантову 

етичку теорију дужности. Тврдње које се односе на Милову етичку теорију, а које 

формирају овај фактор су: Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви 
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људи имају једнаке услове који се односе на вежбање (0.70) и Приликом физичког 

вежбања најважније је постићи физичко задовољство (0.63), док је тврдња која се 

односи на Кантову етичку теорију дужности, а која улази у формирање овог фактора 

следећа: Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривање слободе и у 

примени норми моралног понашања (0.43). Овај фактор је мешовит и назван је Мил–

Кантова етика („Срећа и духовно задовољство као последица телесног вежбања“). 

 

Табела 39. Факторска структура „Varimax“ решење тврдњи инструмента Физичка култура и 

етика – студенткиње n=136 
 

Тврдње 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 
А_Пуна, неометана и слободна делатност 

представља циљ којем се тези у физичкој 

култури 
,048 -,002 -,027 -,108 ,033 ,223 ,334 

К_Упитао сам себе да ли могу бити бољи него 

што јесам сада 
,085 ,074 -,068 ,017 -,059 -,037 ,750 

М_Бављење физичком активношћу преставља 
ужитак 

,203 ,799 -,114 -,093 -,035 ,033 ,051 

А_Срећа је врхунско добро које се може 

постићи и процесом телесног вежбања 
,193 ,198 -,108 -,012 ,030 ,103 -,061 

К_Сви спортисти нису добре и моралне особе ,055 ,083 ,030 ,094 ,071 ,172 ,072 

М_Сви људи који се баве телесним вежбањем 

су срећни 
,104 -,061 ,012 -,034 -,050 ,036 -,042 

А_Добро као морална вредност везује се за 

спољашња добра 
,135 ,070 ,054 -,058 ,151 -,028 -,058 

К_Сви спортисти нису слободни као делатна 

бића 
,089 ,032 ,021 ,022 ,025 ,056 ,050 

М_Сви људи имају једнака права која се 
односе на вежбање 

,043 ,013 ,092 -,033 ,010 -,007 ,084 

А_Добро као морална вредност везује се за 

телесна добра 
,197 ,066 ,111 ,120 -,172 -,019 ,138 

К_Уз такмичарска правила имам и "унутрашња 
правила" која се односе на поштено надметање 

са противником 
,160 -,013 -,080 ,183 ,111 -,044 ,565 

М_Сви људи имају природну потребу да 

вежбају 
,055 ,299 ,185 -,027 ,297 -,132 -,117 

А_Добро као морална вредност везује се за 
душевна добра 

,110 ,140 ,117 ,011 ,012 ,021 ,077 

К_Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би 

она била негативна по мог противника 
-,079 -,030 -,074 -,056 ,630 -,081 ,045 

М_Срећа као последица вежбања може се 
остварити ако сви људи имају једнаке услове 

који се односе на вежбање 
,102 -,052 ,695 ,083 ,143 ,000 -,059 

А_Срећа може да се појави као последица 
телесног вежбања 

,383 -,127 ,034 ,202 ,156 -,035 ,089 

К_Са противником се треба надметати само 

сопственим квалитетима и у оквиру важећих 

правила 
-,056 -,066 ,099 ,838 ,005 ,026 ,072 

М_Бављење физичким вежбањем највећи број 

људи чини срећним 
,320 ,057 -,101 ,289 ,133 -,110 -,172 

А_Врлина је бавити се телесним вежбањем ,748 ,084 -,081 ,021 ,110 ,292 ,052 

К_У спортској борби води ме само нагонски 

принцип да победим противника 
,268 ,028 -,023 ,079 -,083 ,154 -,138 

М_Принцип корисности је најважнији у 

бављењу физичким вежбањем 
-,004 ,080 ,175 -,086 ,013 ,075 ,038 
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Тврдње 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 
А_Врлине се у физичкој култури могу стицати 
и усавршавати 

,424 ,109 -,266 ,196 ,165 ,448 ,064 

К_Некада помислим да и мој противник жели 

да ме победи 
,023 ,105 ,193 -,084 ,045 -,114 ,083 

М_Приликом физичког вежбања најважније је 

постићи физичко задовољство 
-,029 ,071 ,630 -,110 -,255 ,157 -,242 

А_Телесно вежбање јесте страст и представља 
врлину  

,736 ,100 ,223 ,128 -,095 -,171 ,061 

К_Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам 

учинио све што је у мојој моћи 
,010 -,018 ,323 ,097 ,342 -,081 -,149 

М_Приликом физичког вежбања најважније је 

постићи духовно задовољство 
,218 ,113 ,285 ,198 -,055 -,098 -,151 

А_Телесно вежбање јесте склоност и 
представља врлину 

,779 -,022 -,051 -,076 -,004 ,081 ,098 

К_Ако би мени било додељено признање 

(пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен 
мој противник, инсистирао бих да то признање 

буде додељено мом противнику 

,094 -,026 ,082 ,055 ,835 ,051 ,007 

М_Ако бављење спортом подразумева корист, 

до победе би требало долазити по сваку цену 
,236 ,189 -,053 -,029 -,112 ,152 -,276 

А_Телесно вежбање јесте особина и 

представља врлину 
,740 ,152 ,159 -,098 ,025 -,149 -,021 

К_Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто 

урадити, то обећање сам и испунио 
-,024 ,214 ,436 ,031 ,098 ,122 ,323 

М_Напорно тренирање је услов за постизање 
успеха и задовољства и среће која се тиме 

остварује 
,217 ,202 ,010 ,232 -,007 ,059 ,036 

А_Права мера је могућа у спортској активности ,321 ,324 ,188 ,336 ,197 -,012 ,004 

К_На утакмици се понашам у духу фер-плеја, 

надајући се да ће и остали играчи учинити исто 
,093 -,047 -,081 ,374 ,018 ,023 -,088 

М_Будући да су напор и бол саставни део 
спорта, у њему није могуће остварити потпуну 

срећу 
,010 -,195 ,023 -,284 -,223 ,381 -,254 

А_Уживам док вежбам ,078 ,804 ,137 ,077 -,026 -,007 ,020 

К_Врхунска дужност спортиста, у такмичењу 

на међународном плану, јесте да се боре да 

адекватно представе своју државу 
,381 ,269 -,048 -,039 -,202 ,133 ,183 

М_У спорту веће задовољство представља 

новчана награда него слава која се постиже 
-,048 ,043 ,047 -,238 -,292 ,547 -,244 

А_Постизање праве мере је врлина у физичкој 
култури 

,557 ,307 ,007 ,285 ,026 ,018 ,140 

К_Професионални и аматерски спорт се 

разликују у остваривање слободе и у примени 
норми моралног понашања 

,261 ,083 ,426 ,059 ,130 ,304 ,161 

М_Бављење спортом подразумева корист и у 

новчаном смислу 
,002 -,007 ,148 ,071 ,042 ,792 ,019 

М_У спорту није дозвољена примена допинга 

да би се постигли бољи резултати 
,099 ,110 -,029 ,121 -,006 -,061 ,033 

М_Поштовање правила и прописа у спорту 
представља основу коректног и моралног 

понашања 
,225 ,319 -,196 ,472 ,006 -,038 ,307 

Проценат објашњене варијансе 8,750 4,846 4,395 4,219 4,152 4,088 3,970 

Збирни проценат фактора 8,750 13,596 17,991 22,210 26,361 30,449 34,419 

 

Легенда: Због лакшег праћења формирања фактора, све тврдње које се односе на једну теорију обојене 

су посебном бојом. Тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине су обојене жутом 

бојом, тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности су обојене плавом бојом, док су 

тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности обојене црвеном бојом.  

 

 

Четврти фактор који објашњава 4.2% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Кантову етичку теорију дужности и једна тврдња која се односи на Милову 
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етичку теорију корисности. Тврдње из Кантове етичке теорије које формирају овај 

фактор су: Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у 

оквиру важећих правила (0.84) и На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се 

да ће и остали играчи учинити исто (0.38), док је тврдња која се односи на Милову 

етичку теорију следећа: Поштовање правила и прописа у спорту представља основу 

коректног и моралног понашања (0.47). Овај фактор је назван Кант–Милова етика 

(„Фер-плеј“).  

Пети фактор који објашњава 4.2% укупне варијансе чине три тврдње које се 

односе на Кантову етичку теорију дужности. Тврдње које су ушле у формирање овог 

фактора су: Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога 

био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено мом 

противнику (0.84), Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по 

мог противника (0.63) и Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у 

мојој моћи (0.34). Овај фактор је назван Кантова етика („Поштовање противника“). 

Шести фактор који објашњава 4.1% укупне варијансе чине две тврдње које се 

односе на Милову етичку теорију корисности и једна тврдња која се односи на 

Аристотелову етичку теорију врлине. Тврдње које се односе на Милову етичку теорију, 

које су ушле у формирање овог фактора су: Бављење спортом подразумева корист и у 

новчаном смислу (0.79) и У спорту веће задовољство представља новчана награда него 

слава која се постиже (0.55). Тврдња која се односи на Аристотелову етичку теорију 

врлине је: Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати (0.45). Овај 

фактор је мешовит фактор и назван је Мил–Аристотелова етика („Материјална 

вредност у спорту – наспрам духовне вредности“). 

Седми фактор који објашњава 4% укупне варијансе чине три тврдње које се 

односе на Кантову етичку теорију дужности. Тврдње које су ушле у формирање овог 

фактора су: Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада (0.75), Уз 

такмичарска правила имам и "унутрашња правила" која се односе на поштено 

надметање са противником (0.57) и Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто 

урадити, то обећање сам и испунио (0.32). Овај фактор је назван Кантова етика 

(„Унутрашње вредности као структурални елементи личности које су 

доминантне приликом телесног вежбања“) 

 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

141 

 

Табела 40. Факторска анализа („Varimax“ решење) – Назив фактора – засићеност 

тврдњама различитих етичких теорија (Аристотел, Кант, Мил) код студенткиња ФСФВ (n=136) 

– 16 фактора (67% варијансе) – анализирано првих 7 фактора 

 

Ред. бр. 

фактора 

Теорије које улазе у 

формирање фактора 
Називи фактора 

Број 

тврдњи 

које улазе у 

формирање 

фактора 

Висина факторског 

засићења сваке од 

тврдњи 

1 Аристотелова етика 
(„Телесно вежбање је 

врлина“) 
4 

4 Аристотел: 0.75 / 0.74       

                       0.78 / 0.74  

2 
Аристотел - Милова 

етика 

(„Ужитак током физичке 

активности“) 
2 

1 Аристотел: 0.80 

1 Мил: 0.80 

3 Мил - Кантова етика 

(„Срећа и духовно 

задовољство као последица 

телесног вежбања“) 

3 

2 Мил: 0.70 / 0.63 

1 Кант: 0.43 

4 Кант - Милова етика („Фер-плеј“) 3 
2 Кант: 0.84 / 0.37 

1 Мил: 0.47 

5 Кантова етика („Поштовање противника“) 3 
3 Кант: 0.63 / 0.34 /  

              0.84 

6 
Мил - Аристотелова 

етика 

(„Материјална вредност у 

спорту - наспрам духовне 

вредности“) 

3 

2 Мил: 0.55 / 0.80 

1 Аристотел: 0.45 

7 Кантова етика 

(„Унутрашње вредности 

као структурални елементи 

личности које су 

доминантне приликом 

телесног вежбања“) 

3 
3 Кант: 0.75 / 0.57 /  

              0.32 

 

******* 

Закључци: факторска анализа на узорку студенткиња 

 

На основу броја одређених тврдњи може се констатовати да је Аристотелова 

етичка теорија у тврдњама студенткиња остварила највећи број значајних веза. Тиме је 

потврђено да студенткиње, од свих тврдњи које су дате у инструменту (44 тврдње), 

највише преферирају тврдње везане за Аристотелову етичку теорију (8 тврдњи), следе 

тврдње везане за Кантову етичку теорију (7 тврдњи) и на крају за Милову етичку 

теорију (6 тврдњи). 

На основу издвојених појединачних етичких теорија као посебних фактора може 

се констатовати да су издвојене две Кантове етичке теорије (фактора) и једна 

Аристотелова етичка теорија (фактор). Милова етичка теорија као посебан фактор није 

издвојена. 
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На основу издвојених мешовитих етичких теорија може се констатовати да 

Милова етичка теорија има највише учешћа у формирању мешовитих фактора (укупно 

4), Аристотелова етичка теорија има учешћа у формирању 2 фактора и Кантова етичка 

теорија учествује у формирању 2 фактора. 

 

6.1.5. Провера присутности тренда одговора студената 

( Ман–Кендалов тест и Сенова оцена нагиба тренда )  

 

У табели 41 приказани су резултати Ман–Кендаловог (Man-Kendall) теста и 

Сенова оцена нагиба тренда Q за комплетан узорак (n=516). Из резултата се види да је 

тест показао статистичку значајност код седам тврдњи. Од тих седам тврдњи, једна је 

тврдња која рефлектује Аристотелову етичку теорију, пет тврдњи рефлектују Кантову 

етичку теорију и једна тврдња рефлектује Милову етичку теорију. Код шест од седам 

тврдњи Сенова оцена нагиба тренда је позитивна, док је код једне тврдње негативна.  

Тврдња код које се појавила статистичка значајност, а која рефлектује 

Аристотелову етичку теорију је Срећа је врхунско добро које се може постићи и 

процесом телесног вежбања, Сенова оцена нагиба тренда је позитивна. Овакви 

резултати указују на то да студенти са сазревањем од прве ка петој години увиђају све 

више како се срећа може постићи и процесом телесног вежбања.  

Тврдње које рефлектују Кантову етичку теорију, а код којих се појавила 

статистички значајна разлика и код којих је Сенов нагиб тренда позитиван су: Сви 

спортисти нису добре и моралне особе, Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она 

била негативна по мог противника, Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио 

све што је у мојој моћи, Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би 

због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде додељено 

мом противнику. Овакав став студената у вези са тврдњом Сви спортисти нису добре и 

моралне особе указује на то како студенти знатно изоштреније посматрају ову 

проблематику како сазревају и како пролазе кроз васпитнообразовни процес на 

Факултету, односно увиђају како сви спортисти нису добре и моралне особе. За будуће 

педагоге физичке културе ово је значајан податак, јер ће се јасан став о овој 

проблематици одразити на рад са ученицима и спортистима, односно у раду ће моћи да 

укажу на негативно понашање и да га санкционишу, али и да препознају оно позитивно 

и да га охрабрују. Резултати који се односе на тврдње Реаговао бих на судијску одлуку, 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

143 

 

уколико би она била негативна по мог противника, Ако изгубим, задовољан сам, 

уколико сам учинио све што је у мојој моћи и Ако би мени било додељено признање 

(пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то 

признање буде додељено мом противнику, указују на то да су студенти, како сазревају, 

способнији да себе поставе на место противника и да су спремни да се одрекну заслуга 

које им не припадају, што је морално исправно. Једина тврдња код које је Сенов нагиб 

тренда негативан је: Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном 

плану, јесте да се боре да адекватно представе своју државу, што говори у прилог да 

млађи студенти више истичу представљање државе као врхунске дужности, док се 

сазревањем тај став мења.  

 
Табела 41. Резултати Ман–Кендаловог теста и Сенова оцена нагиба тренда Q за комплетан 

узорак (n=516) 

 

Тврдње 
Почетна 

година 

Завршна 

година 
n 

Ман-

Кендалов 

тест 

Значајност 

Сенова 

оцена 

нагиба Q 

Константа 

В 

Тврдња А 2 Прва Мастер 5 8 p< .05 6.08 4.40 

Тврдња К 2 Прва Мастер 5 8 p< .05 2.00 2.90 

Тврдња К 5 Прва Мастер 5 10 p< .05 1.90 3.23 

Тврдња К 9 Прва Мастер 5 8 p< .05 9.75 3.94 

Тврдња К 10 Прва Мастер 5 10 p< .05 2.26 2.92 

Тврдња К 13 Прва Мастер 5 -8 p< .05 -1.00 4.58 

Тврдња М 13 Прва Мастер 5 8 p< .05 1.20 3.00 

 

Легенда: Велико слово испред броја тврдње означава теорију којој тврдња припада (Аристотел, 

Кант, Мил). Ман–Кендалов тест показао је значајност код следећих тврдњи: А 2 Срећа је врхунско добро 

које се може постићи и процесом телесног вежбања, К 2 Сви спортисти нису добре и моралне особе, К 

5 Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника, К 9 Ако изгубим, 

задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи, К 10 Ако би мени било додељено признање 

(пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то признање буде 

додељено мом противнику, К 13 Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, 

јесте да се боре да адекватно представе своју државу, М 13 У спорту веће задовољство представља 

новчана награда него слава која се постиже.  

 

Једина тврдња код које се појавила статистички значајна разлика а која 

рефлектује Милову етичку теорију је: У спорту веће задовољство представља новчана 

награда него слава која се постиже, Сенов нагиб тренда је позитиван. Овакав резултат 

упућује на то да студенти, како сазревају, у већој мери размишљају и о потреби да се 

материјално обезбеде и није им више толико важна слава која се постиже, већ је врло 

значајан и финансијски бенефит од неке активности.  
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6.2. Резултати одговора студената на Форсајтов  

инструмент етичких позиција 

 

6.2.1. Анализа резултата одговора студената према полу 

 

Одговори студената на Форсајтов инструмент етичких позиција, у односу на 

пол, су груписани и приказани у Табели 42 и 43. У Табели 42 приказане су средње 

вредности одговора испитаника на целокупне скале Форсајтовог инструмента, док су у 

Табели 43 дате вредности одговора на појединачне тврдње из целог инструмента. Из 

резултата се види да су и студенти и студенткиње исказали већи степен слагања у вези 

са тврдњама које се односе на скалу релативизма, на којој су имали значајно веће 

средње вредности одговора.  

 

Табела 42. Вредности одговора студената на скале из Форсајтовог инструмента према полу СВ 

(СД), студенти n=380  студенткиње n=136 

 

Скала Студенти СВ (СД) Студенткиње СВ (СД) 

Релативизам 4,24 (0,91) 4,33 (0,84) 

Идеализам 3,60 (1,13) 3,62 (1,15) 

 

   

Овакве вредности одговора позиционирају највећи број студената Факултета 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду као ситуационисте и 

субјективисте, односно сврставају их у групу релативиста.  

Када се посматрају одговори на појединачне тврдње из Форсајтовог инструмента 

(Табела 43), уочава се да је Ман–Витнијев тест показао статистички значајне разлике на 

три тврдње из скале релативизма, а оне су: тврдња 1 (Људи би требало да се постарају 

да њихово понашање никада намерно не повреди другу особу, чак ни у најмањој мери), 4 

(Никада не би требало психолошки или физички повредити другу особу) и 5 (Никада не 

би требало предузимати активност која би могла на било који начин да угрози 

достојанство и добробит друге особе). Код све три тврдње средње вредности одговора 

студенткиња су више у односу на вредности одговора студената. Овакво сазнање 

говори у прилог томе да када се студенткиње одлучују на неку радњу, изричито воде 

рачуна да њихов поступак не угрози другу особу.  
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Табела 43. Одговори испитаника на тврдње из Форсајтовог инструмента етичких позиција у 

односу на пол (%, СВ, СД), студенти n=380 и студенткиње n=136 

 
 

С
к
ал

а 
Негативни 

део вредносне 

скале 

одговора 

(оцене 1 и 2) 

(%) 

Неутрални 

део вредносне 

скале 

одговора 

(оцена 3) (%) 

Позитивни 

део вредносне 

скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) 

(%) 

Средња вредност (СВ) 

Стандардна девијација (СД) 

 

 

Т
в
р
д

њ
а 

П
о

л
 

м ж м ж м ж м ж 

1 3,0 1,4 3,8 4,3 93,2 94,3 4,60 (0,73) 4,74 (0,61) 

2 6,8 2,1 10,6 10,7 82,6 87,1 4,25 (0,94) 4,38 (0,82) 

3 7,9 3,6 11,7 14,3 80,4 82,1 4,27 (1,03) 4,34 (0,88) 

4 7,9 2,9 7,1 5,7 85,1 91,4 4,33 (0,97) 4,61 (0,73) 

5 6,0 2,1 9,2 6,4 84,8 91,4 4,36 (0,88) 4,56 (0,71) 

6 3,0 2,1 5,4 6,4 91,6 91,4 4,63 (0,75) 4,59 (0,77) 

7 11,4 15,7 32,3 32,9 56,3 51,4 3,59 (1,02) 3,52 (1,17) 

8 3,0 0,7 11,4 15,0 85,6 84,3 4,34 (0,81) 4,44 (0,77) 

9 12,5 10,0 20,7 25,0 66,8 65,0 3,92 (1,10) 3,97 (1,08) 

10 4,9 4,3 15,5 17,1 79,6 78,6 4,15 (0,89) 4,18 (0,89) 

11 28,5 16,4 35,1 46,4 36,4 37,1 3,05 (1,16) 3,29 (1,10) 

12 10,6 12,9 16,6 12,9 72,8 74,3 3,87 (1,03) 3,88 (1,10) 

13 15,5 15,7 13,0 12,9 71,5 71,4 3,87 (1,19) 3,84 (1,22) 

14 9,5 9,3 31,3 30,0 59,2 60,7 3,71 (0,98) 3,66 (1,01) 

15 11,1 10,7 16,0 17,9 72,8 71,4 3,96 (1,05) 3,93 (1,07) 

16 12,8 12,9 18,2 16,4 69,0 70,7 3,81 (1,06) 3,85 (1,07) 

17 29,6 21,4 28,0 30,7 42,4 47,9 3,15 (1,25) 3,29 (1,24) 

18 9,0 9,3 26,1 32,1 64,9 58,6 3,77 (0,97) 3,69 (0,94) 

19 27,4 30,7 23,1 20,0 49,5 49,3 3,31 (1,30) 3,28 (1,34) 

20 23,6 23,6 17,4 18,6 59,0 57,9 3,50 (1,33) 3,47 (1,38) 

 

Легенда: Ман–Витнијев тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи: 1 (Људи би требало да 

се постарају да њихово понашање никада намерно не повреди другу особу, чак ни у најмањој мери), 4 

(Никада не би требало психолошки или физички повредити другу особу) и 5 (Никада не би требало 

предузимати активност која би могла на било који начин да угрози достојанство и добробит друге 

особе). 

  

 Овако хомогени одговори студената, будући да се статистичка значајност није 

појавила код одговора на 17 тврдњи, указују на то да пол испитаника није пресудан код 

одређивања етичких позиција. Резултати у овом истраживању се разликују у односу на 

резултате до којих су дошли неки страни аутори који су овај инструмент примењивали 

на узорку психолога. У њиховим истраживањима највећи број испитаника је заступао 
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етичку позицију апсолутизма (Hadjistavropoulos, Malloy, Sharpe, & Fuchs-Lacelle, 2003; 

Kernes & Kinnier, 2005). Резултати, до којих је дошао Петровић у својој дисертацији 

такође на узорку психолога, су слични резултатима страних аутора (Петровић, 2013). С 

тим у вези, може се закључити да професија има великог удела у позиционирању 

испитаника у односу на етичке позиције.   

 

6.2.2. Анализа одговора студената према години студија 

 

Одговори студената на Форсајтов инструмент етичких позиција, у односу на 

годину студија, су груписани и приказани у Табели 44, 45 и 46. У Табели 44 приказане 

су средње вредности одговора испитаника на целокупне скале Форсајтовог 

инструмента, у Табели 45 дате су вредносне карактеристике одговора (%) на 

појединачне тврдње из целог инструмента, док су у Табели 46 приказане средње 

вредности и стандардне девијације за све скале из инструмента.  

 

Табела 44. Одговори студената на скале из Форсајтовог инструмента у односу на годину 

студија СВ (СД), прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

Скала Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

Релативизам 4,25 (0,90) 4,28 (0,87) 4,32 (0,86) 4,22 (0,92) 4,24 (0,93) 

Идеализам 3,63 (1,13) 3,72 (1,06) 3,73 (1,11) 3,52 (1,09) 3,03 (1,31) 

 

Из резултата приказаних у Табели 44 се види да су студенти свих година студија 

исказали већи степен слагања са тврдњама које се односе на скалу релативизма, на којој 

су имали значајно веће средње вредности одговора.  

Овакве вредности одговора показују да се етичка позиција студената Факултета 

мења током сазревањем и иде од позиције ситуациониста ка позицији субјективиста. 

У Табели 45 приказани су резултати вредносних карактеристика одговора 

студената (%), док су у Табели 46 приказани основни дескриптивни показатељи (СВ и 

СД) и означене су тврдње код којих је поређењем (Крускал–Волисов тест) утврђена 

статистички значајна разлика између одговора студената према годинама студија на 

тврдње које се односе на Форсајтов инструмент етичких позиција.  
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Табела 45. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње из Форсајтовог 

инструмента етичких позиција према години студија (%): прва n=135, друга n=124, трећа n=118, 

четврта n=95, мастер n=44 

 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне скале 

одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

  

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р
д

њ
а 

1 6,0 0,0 1,7 1,1 4,7 2,2 6,7 1,7 6,5 2,3 91,8 93,3 96,6 92,5 93,0 

2 5,2 4,2 4,2 6,5 11,6 9,0 11,8 8,4 14,0 11,6 85,8 84,0 87,4 79,6 76,7 

3 9,0 6,7 5,9 5,4 4,7 9,7 14,3 12,6 17,2 4,7 81,3 79,0 81,5 77,4 90,7 

4 7,5 5,9 7,6 5,4 4,7 9,0 8,4 3,4 8,6 0,0 83,6 85,7 89,1 86,0 95,3 

5 3,7 5,0 5,9 4,3 7,0 7,5 7,6 6,7 15,1 4,7 88,8 87,4 87,4 80,6 88,4 

6 3,0 2,5 1,7 4,3 2,3 3,7 8,4 5,0 7,5 2,3 93,3 89,1 93,3 88,2 95,3 

7 14,9 7,6 15,1 6,5 25,6 36,6 37,0 27,7 28,0 30,2 48,5 55,5 57,1 65,6 44,2 

8 1,5 2,5 0,8 4,3 4,7 13,4 12,6 13,4 14,0 2,3 85,1 84,9 85,7 81,7 93,0 

9 14,9 10,9 6,7 10,8 20,9 18,7 18,5 25,2 26,9 20,9 66,4 70,6 68,1 62,4 58,1 

10 4,5 1,7 5,0 6,5 9,3 14,9 13,4 20,2 18,3 9,3 80,6 84,9 74,8 75,3 81,4 

11 22,4 23,5 23,5 20,4 53,5 43,3 37,0 33,6 43,0 27,9 34,3 39,5 42,9 36,6 18,6 

12 12,7 5,0 9,2 11,8 27,9 12,7 16,0 12,6 26,9 7,0 74,6 79,0 78,2 61,3 65,1 

13 15,7 10,9 10,9 18,3 34,9 9,0 11,8 15,1 16,1 16,3 75,4 77,3 73,9 65,6 48,8 

14 11,9 5,9 8,4 3,2 27,9 29,1 28,6 26,9 43,0 27,9 59,0 65,5 64,7 53,8 44,2 

15 6,0 9,2 10,9 11,8 30,2 12,7 17,6 14,3 26,9 9,3 81,3 73,1 74,8 61,3 60,5 

16 9,0 8,4 10,9 15,1 37,2 14,9 21,8 15,1 18,3 20,9 76,1 69,7 73,9 66,7 41,9 

17 31,3 24,4 17,6 22,6 60,5 32,8 24,4 25,2 36,6 20,9 35,8 51,3 57,1 40,9 18,6 

18 8,2 4,2 10,9 8,6 20,9 28,4 31,9 18,5 34,4 25,6 63,4 63,9 70,6 57,0 53,5 

19 28,4 24,4 24,4 30,1 46,5 15,7 27,7 24,4 24,7 16,3 56,0 47,9 51,3 45,2 37,2 

20 28,4 16,0 21,8 20,4 41,9 14,2 17,6 21,8 19,4 14,0 57,5 66,4 56,3 60,2 44,2 

 

Од укупног броја тврдњи статистичка значајност је утврђена за тврдње: 7 

(Неморално је одлучивати да ли ће се нека активност предузети или не на основу 

одмеравања позитивних и негативних последица те активности), 11 (Не постоје 

етички принципи нити правила која су толико важна да би требало да буду део неког 

етичког кодекса) 12 (Оно што се сматра етичким разликује се од ситуације до 

ситуације и од друштва до друштва), 14 (Различите врсте моралности не могу се 

поредити по критеријуму „исправности“), 15 (Питање „шта је етично за све“ не 

може се разрешити, јер се ставови о моралном и неморалном разликују од појединца), 

16 (Морални стандарди су лична правила која указују на то како би једна особа 

требало да се понаша и не могу се применити на доношење судова других особа), 17 
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(Етичка питања у међуљудским односима су толико сложена да би требало 

допустити појединцима да формулишу сопствене етичке кодексе). 

 

Табела 46. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Форсајтов инструмент 

етичких позиција у односу на годину студија СВ (СД): прва n=135, друга n=124, трећа n=118, 

четврта n=95, мастер n=44 

 

Тврдња 
Прва 

СВ (СД) 

Друга 

СВ (СД) 

Трећа 

СВ (СД) 

Четврта 

СВ (СД) 

Мастер 

СВ (СД) 

1 4,58 (0,86) 4,63 (0,61) 4,70 (0,59) 4,60 (0,66) 4,72 (0,73) 

2 4,34 (0,88) 4,25 (0,89) 4,44 (0,82) 4,15 (1,00) 4,09 (1,09) 

3 4,33 (1,05) 4,23 (0,96) 4,29 (0,99) 4,20 (1,02) 4,47 (0,80) 

4 4,33 (0,97) 4,39 (0,87) 4,46 (0,94) 4,41 (0,94) 4,53 (0,74) 

5 4,42 (0,79) 4,40 (0,84) 4,50 (0,86) 4,29 (0,88) 4,44 (0,88) 

6 4,66 (0,76) 4,59 (0,82) 4,68 (0,65) 4,51 (0,82) 4,65 (0,65) 

7 3,45 (1,02) 3,66 (0,97) 3,54 (1,12) 3,85 (0,95) 3,21 (1,32) 

8 4,38 (0,77) 4,33 (0,79) 4,42 (0,75) 4,28 (0,86) 4,47 (0,85) 

9 3,88 (1,09) 4,00 (1,11) 4,08 (1,00) 3,87 (1,09) 3,65 (1,29) 

10 4,16 (0,84) 4,30 (0,80) 4,10 (0,92) 4,02 (0,99) 4,19 (0,96) 

11 3,09 (1,09) 3,17 (1,18) 3,22 (1,17) 3,24 (1,07) 2,47 (1,20) 

12 3,87 (1,09) 4,05 (0,88) 4,02 (0,99) 3,63 (0,98) 3,51 (1,40) 

13 3,92 (1,18) 4,00 (1,10) 3,96 (1,11) 3,73 (1,22) 3,30 (1,55) 

14 3,65 (1,07) 3,83 (0,86) 3,85 (0,96) 3,65 (0,84) 3,14 (1,23) 

15 4,16 (0,89) 4,05 (1,08) 4,03 (1,04) 3,68 (1,01) 3,40 (1,33) 

16 3,97 (1,00) 3,88 (0,96) 3,93 (1,05) 3,76 (1,09) 3,02 (1,20) 

17 3,04 (1,20) 3,33 (1,26) 3,55 (1,20) 3,17 (1,17) 2,30 (1,21) 

18 3,80 (0,96) 3,82 (0,85) 3,82 (0,96) 3,66 (0,94) 3,42 (1,20) 

19 3,41 (1,36) 3,34 (1,22) 3,40 (1,27) 3,22 (1,33) 2,74 (1,36) 

20 3,39 (1,41) 3,73 (1,24) 3,52 (1,31) 3,49 (1,31) 3,05 (1,45) 

 

Легенда: Крускал–Волисов тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи: 7 (Неморално је 

одлучивати да ли ће се нека активност предузети или не на основу одмеравања позитивних и 

негативних последица те активности), 11 (Не постоје етички принципи нити правила која су толико 

важна да би требало да буду део неког етичког кодекса) 12 (Оно што се сматра етичким разликује се 

од ситуације до ситуације и од друштва до друштва), 14 (Различите врсте моралности не могу се 

поредити по критеријуму „исправности“), 15 (Питање „шта је етично за све“ не може се разрешити, 

јер се ставови о моралном и неморалном разликују од појединца), 16 (Морални стандарди су лична 

правила која указују на то како би једна особа требало да се понаша и не могу се применити на 

доношење судова других особа), 17 (Етичка питања у међуљудским односима су толико сложена да би 

требало допустити појединцима да формулишу сопствене етичке кодексе). 
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 Када се анализирају одговори који се односе на тврдње код којих се јавила 

статистички значајна разлика, уочљиво је да су средње вредности одговора студената 

мастер студија најниже код свих тврдњи. Овакви одговори показују да студенти, како 

пролазе кроз васпитнообразовни процес на Факултету, мењају и изоштравају свој став 

према одређеним етичким питањима и према моралним правилима и начелима.   
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7. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Физичка култура је важан део друштвене активности и као таква утиче на 

образовни систем, економију и вредности грађана. Поред осталих питања, физичка 

култура повлачи и филозофска питања која су појмовна и морална. Етика је наука о 

моралу, настала на хеленском говорном подручју, а заговарали су је највећи грчки 

филозофи. Етика као научна дисциплина има двојако значење: прво то је филозофска 

дисциплина, а друго то је скуп правила, норми о понашању људи које формира 

друштвена група или заједница.  

Између етике (као филозофске дисциплине) и физичке културе (као стручне и 

научне дисциплине), у непосредној друштвеној стварности, постоје одређене 

интеракције. Те интеракције нису проучене ни у пракси, као ни у теоријској, 

филозофској, психолошкој, социолошкој и истраживачкој делатности. То је основни 

разлог за истраживање овог феномена, за чију реализацију је требало изградити 

квалитативну теоријску основу, а затим приступити квантитативном истраживању у 

коме учествују студенти који се припремају за позив педагога физичке културе. 

У теоријском оквиру рада дато је теоријско одређење физичке културе и етике, а 

представљена је и Аристотелова, Кантова и Милова етичка теорија. Објашњавати 

физичку културу са етичког становишта, значи говорити о вредносним аспектима 

физичке културе, о томе које су битне аксиолошке смернице у физичкој култури и шта 

се физичком културом жели и може постићи у моралном смислу. Физичка култура је 

самом својом природом интердисциплинарна, јер се бави човеком који је јединство 

тела и духа, па стога садржи аспекте и природних и друштвених наука. Структура 

физичке културе је комплексна и сачињавају је три ентитета: физичко васпитање, спорт 

и рекреација. Део ужестручног простора који је заједнички и физичком васпитању и 

спорту и рекреацији, и којим су обједињени у физичкој култури, јесте физичка 

активност и њом створена добра. Због свега тога, вредности у физичкој култури су 

трајног значаја ако се створи „(морална) навика редовног и систематског бављења 

телесним кретањем-вежбањем као личним, непосредним (физичким) чином и деле се на 

вредности по себи и вредности за себе“ (Матић, 1982, стр. 118). Етика физичке културе 

говори нам да постоји традиција сваког појединачног ентитета, који се представља као 

ауторитет и који утиче на разлику између прихватљивог и неприхватљивог понашања. 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

151 

 

Примењена етика у физичкој култури формулише и образлаже систем правила и норми 

које треба да регулишу односе и понашање људи у њој. Развојем физичке културе 

утемељиле су се норме и правила понашања која су важећа само за ову област 

друштвеног живота. 

У овом раду je примењено мешовито истраживање: квалитативно- 

квантитативног приступа. У оквиру квалитативног истраживачког приступа примењен 

је метод Теоријске анализе. У оквиру квантитативног истраживачког приступа 

примењен је метод педагошког експеримента уз примену истраживачких техника-

упитника: а) инструмент Физичка култура и етика конструисан за потребе овог 

истраживања, и који одговара основним етичким теоријама Аристотела, Канта и Мила 

и б) Форсајтов инструмент за процену етичких позиција.  

Предмет овог истраживања представљале су основне етичке теорије и њихова 

експериментална провера и примена у физичкој култури на узорку студената Факултета 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Циљ истраживања био је да се 

утврде морални ставови студената Факултета спорта и физичког васпитања и да се 

експериментално провери етички теоријски модел одговарајућим инструментаријем. 

Основна претпоставка била је да ће ставови студената о неким етичким питањима у 

физичкој култури, као продукт васпитно-образовних садржаја и педагошких утицаја у 

току студирања, бити различити у односу на годину студија и пол испитаника. Трећа 

хипотеза која је постављена односила се на експериментални фактор, односно на 

предавања која су слушали испитаници у експерименталној групи. Претпостављено је 

да ће ова предавања произвести промену ставова о моралним питањима у физичкој 

култури.  

Узорак испитаника у емпиријском делу истраживања чинило је укупно 516 

студената, а према години студија субузорци су: прва (n=135), друга (n=124), трећа 

(n=118), четврта (n=95) и пета године студија (n=44) Факултета спорта и физичког 

васпитања Универзитета у Београду. Обрада података је извршена у програму SPSS 

20.0. За све варијабле израчунати су основни дескриптивни статистици. За проверу 

претпостављених разлика између полова о неким моралним вредностима у физичкој 

култури примењен је Ман–Витнијев У тест. За проверу претпостављених разлика о 

моралним вредностима између субузорака према годинама студија примењен је 

Крускал–Волисов тест. Урађена је и факторска анализа као и Ман–Кендалов тест и 

Сенова оцена нагиба тренда. 
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Приликом анализе резултата према полу у вези са тврдњама из инструмента 

Физичка култура и етика утврђено је да су и студенти и студенткиње исказали највећи 

степен слагања код тврдњи које се односе на Аристотелову теорију врлине. На другом 

месту је Кантова теорија дужности, а на трећем месту Милова теорија корисности. 

Највиши степен слагања са Аристотеловом теоријом врлине и мере представља врло 

позитивно сазнање јер се узорак студената који је одговарао на тврдње спрема за позив 

професора физичког васпитања. Међутим, као и у пилот истраживању и у радовима 

који су претходили овом истраживању показало се да постоји разлика према полу. Ова 

разлика је дефинисана као „мушка“ преференција моралних ставова насупрот 

„женској“ преференцији моралних ставова.  

Приликом анализе резултата, према години студија, који су се односили на 

тврдње из инструмента Физичка култура и етика утврђено је да су средње вредности 

одговора највеће код тврдњи које се тичу Аристотелове етичке теорије врлине. На 

другом месту се налази Кантова теорија дужности, а на трећем Милова теорија 

корисности. Рангирање теорија је исто као и код поређења према полу, али су уочљиве 

разлике у односу на годину студија. Добијени одговори посматрани у односу на ниво 

студирања, од прве до пете године студија, потврђују претпоставку о моралном 

сазревању, од „нижих“ ка „вишим“ годинама студија. 

Приликом анализе резултата експерименталне групе у односу на иницијално и 

финално мерење утврђено је да су средње вредности одговора највеће код тврдњи које 

се односе на Аристотелову етичку теорију врлине. На другом месту се налази Кантова 

теорија дужности, а на трећем Милова теорија корисности. Рангирање теорија је исто 

као и код поређења према полу и према години студија, али су уочљиве разлике у 

односу на иницијално и финално мерење. Резултати одговора студената су већи у 

другом мерењу у односу на прво, што значи да су предавања која су слушали студенти 

експерименталне групе довела до промене ставова на одређена етичка питања у 

физичкој култури.  

Факторском анализом, „Varimax“ решење, свих тврдњи које су чиниле 

инструмент Физичка култура и етика на узорку студената (n=380) добијено је 13 

фактора првог реда који укупно објашњавају 56% варијансе. На основу броја значајних 

тврдњи може се констатовати да је Аристотелова етичка теорија у тврдњама студената 

остварила највећи број значајних веза. Тиме је потврђено да студенти, од свих тврдњи 

које су дате у инструменту (44 тврдње), највише преферирају тврдње везане за 
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Аристотелову етичку теорију (12 тврдњи), следе тврдње које се односе на Милову 

етичку теорију (6 тврдњи) и на крају на Кантову етичку теорију (4 тврдње). На основу 

издвојених појединачних етичких теорија као посебних фактора може се констатовати 

да су издвојене две Аристотелове етичке теорије (фактора) и једна Кантова етичка 

теорија (фактор). Милова етичка теорија као посебан фактор није издвојена. На основу 

издвојених мешовитих етичких теорија може се констатовати да Милова етичка теорија 

има највише учешћа у формирању мешовитих фактора (укупно 4), Аристотелова етичка 

теорија има учешћа у формирању 3 фактора и Кантова етичка теорија учествује у 

формирању једног фактора.  

Факторском анализом, „Varimax“ решење, свих тврдњи које су чиниле 

инструмент „Физичка култура и етика“ на узорку студенткиња (n=136) добијено је 16 

фактора првог реда који укупно објашњавају 67% варијансе. На основу броја значајних 

тврдњи може се констатовати да је Аристотелова етичка теорија у тврдњама 

студенткиња остварила највећи број значајних веза. Тиме је потврђено да студенткиње, 

од свих тврдњи које су дате у инструменту (44 тврдње), највише преферирају тврдње 

везане за Аристотелову етичку теорију (8 тврдњи), следе тврдње везане за Кантову 

етичку теорију (7 тврдњи) и на крају за Милову етичку теорију (6 тврдњи). На основу 

издвојених појединачних етичких теорија као посебних фактора може се констатовати 

да су издвојене две Кантове етичке теорије (фактора) и једна Аристотелова етичка 

теорија (фактор). Милова етичка теорија као посебан фактор није издвојена. На основу 

издвојених мешовитих етичких теорија може се констатовати да Милова етичка теорија 

има највише учешћа у формирању мешовитих фактора (укупно 4), Аристотелова етичка 

теорија има учешћа у формирању 2 фактора и Кантова етичка теорија учествује у 

формирању 2 фактора.  

Приликом провере присутности тренда урађен је Ман–Кендалов (Man-Kendall) 

тест и Сенова оцена нагиба тренда Q за комплетан узорак (n=516). Ман–Кендалов тест 

показао је статистичку значајност код седам тврдњи. Од тих седам тврдњи, једна је 

тврдња која рефлектује Аристотелову етичку теорију, пет тврдњи рефлектују Кантову 

етичку теорију и једна тврдња рефлектује Милову етичку теорију. Код шест од седам 

тврдњи Сенова оцена нагиба тренда је позитивна, док је код једне тврдње негативна. 

Посматрано уопштено, резултати су потврдили постављене хипотезе о 

различитим етичким схватањима према узрасту и полу испитаника, а предавања која су 
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слушали студенти у експерименталној групи су довела до промене одређених етичких 

ставова.  

Приликом анализе резултата одговора на тврдње из Форсајтовог инструмента 

према полу утврђено је да су и студенти и студенткиње исказали већи степен слагања у 

вези са тврдњама које се односе на скалу релативизма, на којој су имали значајно веће 

средње вредности одговора. Овакве вредности одговора упућују на то да се највећи 

број студената Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду 

определио за одговоре који се односе на ситуационисте и субјективисте односно 

овакве вредности одговора их сврставају у групу релативиста. Уколико посматрамо пол 

испитаника, можемо констатовати да су одговори, који се односе на тврдње из 

Форсајтовог инструмента, били врло хомогени, статистичка значајност се није јавила 

код одговора на 17 тврдњи, што говори у прилог томе да пол испитаника није пресудан 

код одређивања етичких позиција.  

Приликом анализе резултата одговора на тврдње из Форсајтовог инструмента 

према години студија утврђено је да су студенти свих година студија исказали већи 

степен слагања са тврдњама које се односе на скалу релативизма, на којој су имали 

значајно веће средње вредности одговора. Међутим, вредности одговора се мењају од 

прве ка петој години студија.  Уочљиво је да су средње вредности одговора студената 

мастер студија најниже код свих тврдњи код којих се јавила статистички значајна 

разлика. Овакве вредности одговора показују да студенти, како пролазе кроз 

васпитнообразовни процес на Факултету, мењају и изоштравају свој став према 

одређеним етичким питањима и према моралним правилима и начелима. Такође, овакве 

вредности одговора показују да се етичка позиција студената Факултета мења током 

сазревања и то од позиције ситуациониста ка позицији субјективиста. 

Истраживања на ову тему требало би наставити. Почетни резултати су 

охрабрујући, јер су стечена нова сазнања из области физичке културе и етике. Даље 

развијање теоријских система етике и њена примена у пракси физичке културе један је 

од кључних постулата академске и научне праксе на Универзитету. Доградња 

инструментарија и проширивање примене и на остале субјекте друштва може 

допринети обухватнијој анализи моралног понашања субјекта у физичкој култури.  
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8. МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ 

 

У изради дисертације јављали су се многобројни проблеми, превасходно 

методолошке природе. Пошто је у раду коришћено мешовито истраживање – 

квалитативно-квантитативног приступа, задатак је био да се квалитативним 

истраживачким приступом заснује теоријски концепт, па да се потом приступи 

емпиријском истраживању квантитативног истраживачког приступа. 

У друштвено-хуманистичким наукама постоје јасна теоријско-методолошка 

сазнања у разради и примени теоријских модела истраживања, посебно код примене 

Методе теоријске анализе, која је коришћена у овој дисертацији. Проблем се појавио и 

у вези са разрадом и интерпретацијом филозофских етичких теорија које су матично и 

специјалистички у домену филозофије, за шта аутор дисертације нема формално 

образовање. У решавању овог ограничења, аутор дисертације је издашно користио 

консултације доцента др Александра Добријевића, професора за филозофију етике на 

Филозофском факултету Универзитета у Београду. 

Друга врста проблема односила се на решавање примене релевантности 

инструмената за истраживање. У том смислу, појавио се проблем конструисања 

потпуно новог инструмента за истраживање филозофских етичких теорија, поготово 

његова веза и примена у физичкој култури, због чега је инструмент назван „Физичка 

култура и етика“. У примени методолошких постулата неопходних за конструисање 

упитника за израду скала које треба да процењују ставове студената у односу на 

филозофске етичке теорије Аристотела, Канта и Мила, консултовани су методолози, 

пре свега, професор др Живан Ристић. По питању релевантности језичких конструкција 

у нацрту питања (тврдњи) у скалама инструмента, консултовани су филолози. И на 

крају, по питању везе филозофских етичких теорија са физичком културом, 

консултовани су професор др Божо Бокан и професор др Милош Кукољ. 

Пошто се овакав инструмент први пут користи у истраживању појава у физичкој 

култури, настављени су истраживачки напори да се провери релевантност примене овог 

инструмента, посебно његових метријских карактеристика, пре саме реализације 

експеримента и примене овог инструмента на узорку студената. Приликом анализе 

резултата пилот истраживања дошло се до закључка да две скале инструмента (Кант и 

Мил) не задовољавају висину Кромбах алфа коефицијента, тако да се у наредном 
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периоду радило на доради тврдњи које рефлектују ове две теорије, писању нових и на 

побољшању метријских карактеристика инструмента, као и на провери дорађеног 

инструмента на одређеном узорку. Тек тако дорађен и проверен инструмент је 

коришћен у главном истраживању чији резултати су представљени у дисертацији.  

Други инструмент који је коришћен у овом истраживању јесте Форсајтов 

инструмент за процену етичких позиција. Инструмент се показао као поуздан и 

валидан, при чему је потврђена његова двофакторска структура (Barnett, и сар., 1994; 

Forsyth, 1980; Forsyth & Pope, 1984; Петровић, 2013). Потврду Кромбах алфа 

коефицијента дао је и Никола Петровић у докторској дисертацији Професионална 

етичка уверења и поступци клиничких психолога у Србији, будући да је на оба дела 

инструмента потврђена вредност Кромбах алфа коефицијента од 0.86 (Петровић, 2013).  

У методолошком и теоријском смислу резултати истраживања дозвољавају 

генерализацију само на узорку студената Факултета спорта и физичког васпитања 

Универзитета у Београду. Потребна су даља истраживања у којима ће учествовати 

субјекти различитих друштвених група, како би се стекла нова сазнања која би могла да 

иду ка генерализацији укупног бића физичке културе и његове етике у Србији.  
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9. ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Значај овог истраживања се огледа у теоријском, емпиријском и методолошком 

смислу. У теоријском смислу су добијене почетне информације које доприносе сазнању 

о релацијама између физичке културе (као стручне и научне дисциплине) и етике (као 

филозофске дисциплине). 

У емпиријском смислу дошло се до низа сазнања проверених релевантним 

инструментаријем о испитиваним варијаблама о међусобном односу физичке културе и 

етике. Од посебног значаја издвојила су се сазнања о томе на која етичка питања би 

требало обратити посебну пажњу приликом едукације студената. Та питања ће бити 

посебно разрађена, а предавања која су коришћена за експериментални фактор биће 

прерађена и комплетан материјал ће бити имплементиран у програм предмета Теорија 

физичке културе. На овај начин ће студенти Факултета спорта и физичког васпитања 

Универзитета у Београду који се спремају за позив педагога физичког васпитања 

добити неопходну едукацију из области етике која недостаје у актуелном факултетском 

програму. Етичка питања у области физичке културе се до сада на Факултету нису 

системски изучавала, а она заузимају значајно место у програмима сродних факултета у 

земљама са развијеном науком. На овај начин ће резултати дисертације бити директно 

примењени у настави коју студенти слушају током школовања.  

У методолошком смислу, значај овог истраживања представља конструисање 

новог упитника којим се проверавају ставови испитаника према Аристотеловој, 

Кантовој и Миловој етичкој теорији.  
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11.2. Прилог 2: Копија изјаве о истоветности штампане и 
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11.3. Прилог 3: Копија изјаве о коришћењу 
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11.4. Прилог 4: Инструменти који су коришћени за 

истраживање 

11.4.1. Инструмент „Физичка култура и етика“ 
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11.4.2. Форсајтов инструмент етичких позиција 
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11.5. Прилог 5: Презентације са предавања експерименталног 

фактора17 

 

11.5.1. Аристотелова етичка теорија 

 

 

Слика 3. Аристотелова етичка теорија (слајд A/1)18 

 

                                                           
17 Све презентације су урађене у програму „Microsoft power point“, а већина слајдова је имала анимације 

које није могуће приказати, па су сви слајдови дати у целости. На неким слајдовима су коришћени 

„хиперлинкови“ за приказивање видео садржаја са интернета, као примера, који су студентима 

омогућавали лакше разумевање презентоване материје. Ти слајдови су означени фуснотом у којој је дат 

линк ка одређеном садржају који се може прегледати уз неопходну интернет конекцију. 

18 Слајдови сваке појединачне презентације експерименталног фактора су посебно нумерисани, а велико 

слово испред броја слајда представља почетно слово назива сваке презентације. 
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Слика 4. Аристотелова етичка теорија (слајд А/2) 

 

 

Слика 5. Аристотелова етичка теорија (слајд А/3) 
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Слика 6. Аристотелова етичка теорија (слајд А/4) 

  

 

Слика 7 Аристотелова етичка теорија (слајд А/5) 
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Слика 8. Аристотелова етичка теорија (слајд А/6) 

  

 

Слика 9. Аристотелова етичка теорија (слајд А/7) 
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Слика 10. Аристотелова етичка теорија (слајд А/8) 

 

 

Слика 11. Аристотелова етичка теорија (слајд А/9) 
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Слика 12. Аристотелова етичка теорија (слајд А/10) 

 

 

Слика 13. Аристотелова етичка теорија (слајд А/11) 
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Слика 14. Аристотелова етичка теорија (слајд А/12) 

  

 

Слика 15. Аристотелова етичка теорија (слајд А/13) 
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Слика 16. Аристотелова етичка теорија (слајд А/14) 

 

 

Слика 17. Аристотелова етичка теорија (слајд А/15) 
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Слика 18. Аристотелова етичка теорија (слајд А/16) 

 

 

Слика 19. Аристотелова етичка теорија (слајд А/17) 
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Слика 20. Аристотелова етичка теорија (слајд А/18) 

 

 

Слика 21. Аристотелова етичка теорија (слајд А/19) 
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11.5.2. Кантова етичка теорија 

 

 

Слика 22. Кантова етичка теорија (слајд К/1) 

 

 

Слика 23. Кантова етичка теорија (слајд К/2) 
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Слика 24. Кантова етичка теорија (слајд К/3) 

 

 

Слика 25. Кантова етичка теорија (слајд К/4) 
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Слика 26. Кантова етичка теорија (слајд К/5) 

 

 

Слика 27. Кантова етичка теорија (слајд К/6) 
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Слика 28. Кантова етичка теорија (слајд К/7) 

 

 

Слика 29. Кантова етичка теорија (слајд К/8) 
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Слика 30. Кантова етичка теорија (слајд К/9) 

 

 

Слика 31. Кантова етичка теорија (слајд К/10) 
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Слика 32. Кантова етичка теорија (слајд К/11) 

 

 

Слика 33. Кантова етичка теорија (слајд К/12) 
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Слика 34. Кантова етичка теорија (слајд К/13) 

 

 

Слика 35. Кантова етичка теорија (слајд К/14) 

 

 



Докторска дисертација                                                                                        Милош М. Марковић 

188 

 

 

Слика 36. Кантова етичка теорија (слајд К/15) 

 

 

Слика 37. Кантова етичка теорија (слајд К/16) 
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Слика 38. Кантова етичка теорија (слајд К/17) 

 

 

Слика 39. Кантова етичка теорија, (слајд К/18)19 

 

                                                           
19 На слајду 18 презентације Кантове етичке теорије приказан је потез Мајк Пантанга који може да се 

погледа на следећем линку.  

https://www.youtube.com/watch?v=kDamCQv4-Ns
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Слика 40. Кантова етичка теорија (слајд К/19)20 

 

 

Слика 41. Кантова етичка теорија (слајд К/20)21 

                                                           
20 На слајду 19 презентације Кантове етичке теорије приказан је потез Новака Ђоковића у мечу против 

Томија Робреда на турниру у Мајамију 2014. године који може да се погледа на следећем линку. 

21 На слајду 20 презентације Кантове етичке теорије приказан је потез Новака Ђоковића у мечу против 

Григора Димитрова на турниру у Индијан Велсу 2013. године који може да се погледа на следећем 

линку. 

http://www.naslovi.net/2014-03-25/kurir/fer-plej-pogledajte-kako-je-djokovic-poklonio-poen-robredu/9392551
https://www.youtube.com/watch?v=HzaiFrj9i8A
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Слика 42. Кантова етичка теорија (слајд К/21)22 

 

 

Слика 43. Кантова етичка теорија (слајд К/22)23 

                                                           
22 На слајду 21 презентације Кантове етичке теорије је приказан потез Новака Ђоковића у дуелу против 

Радека Штепанека на Вимблдону 2014. године који може да се погледа на следећем линку. 

23 На слајду 22 презентације Кантове етичке теорије је приказан потез Марадоне у дуелу против Енглеске 

на Светском првенству у фудбалу 1986. године који може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=cPvlqjxFQqs
https://www.youtube.com/watch?v=-ccNkksrfls
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Слика 44. Кантова етичка теорија (слајд К/23)24 

                                                           
24 На слајду 23 презентације Кантове етичке теорије приказани су делови филма „Деца Раја“ („Children of 

Heaven“) Иранског режисера Маџид Маџидија (Majid Majidi). Комплетан филм се може преузети са овог 

линка. 

https://drive.google.com/file/d/0B7RNkypEz8HWZjdEd2ZpSGZ1dlE/view?usp=drive_web
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11.5.3. Милова етичка теорија 

 

 

Слика 45. Милова етичка теорија (слајд М/1) 

 

 

Слика 46. Милова етичка теорија (слајд М/2) 
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Слика 47. Милова етичка теорија (слајд М/3) 

 

 

Слика 48. Милова етичка теорија (слајд М/4) 
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Слика 49. Милова етичка теорија (слајд М/5) 

 

 

Слика 50. Милова етичка теорија (слајд М/6) 
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Слика 51. Милова етичка теорија (слајд М/7) 

 

 

Слика 52. Милова етичка теорија (слајд М/8) 
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Слика 53. Милова етичка теорија (слајд М/9) 

 

 

Слика 54. Милова етичка теорија (слајд М/10) 
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Слика 55. Милова етичка теорија (слајд М/11) 

 

 

Слика 56. Милова етичка теорија (слајд М/12) 
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Слика 57. Милова етичка теорија (слајд М/13) 

 

 

Слика 58. Милова етичка теорија (слајд М/14) 
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Слика 59. Милова етичка теорија (слајд М/15) 

 

 

Слика 60. Милова етичка теорија (слајд М/16)25 

 

 

                                                           
25 На слајду 16 презентације Милове етичке теорије приказан је неспортски потез Пиера Алаве који може 

да се погледа на следећем линку.  

http://www.kurir.rs/bezobrazluk-nesportski-potez-godine-clanak-657873
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Слика 61. Милова етичка теорија (слајд М/17)26 

                                                           
26 На слајду 17 презентације Милове етичке теорије приказан је неспортски потез Луиса Адриана који 

може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=SG72rcSDnqs
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11.5.4. Фер-плеј 

  

 

Слика 62. Фер-плеј (слајд Ф/1) 
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Слика 63. Фер-плеј (слајд Ф/2) 

 

 

Слика 64. Фер-плеј (слајд Ф/3) 
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Слика 65. Фер-плеј (слајд Ф/4) 

  

 

Слика 66. Фер-плеј (слајд Ф/5)27 

                                                           
27 На слајду 5 презентације о фер-плеју дат је линк према сајту Интернационалног фер-плеј комитета. 

Такође, приказан је неспортски потез фудбалера Француске Анрија у квалификационом мечу за Светско 

првенство 2009. године у фудбалу  који може да се погледа на следећем линку. 

http://www.fairplayinternational.org/home
https://www.youtube.com/watch?v=siJQZs2Sbho
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Слика 67. Фер-плеј (слајд Ф/6)28 

 

Слика 68. Фер-плеј (слајд Ф/7)29 

                                                           
28 На слајду 6 презентације о фер-плеју, у оквиру дела (однос публика – спортисти), приказана је туча из 

2004. године у НБА лиги између играча Индијане, Детроита и навијача, која се може погледати на 

следећем линку. У оквиру дела односа публика – спортска манифестација приказана је атмосфера са 

утакмице између Барселоне и Реал Мадрида која може да се погледа на следећем линку. 

29 На слајду 7 презентације о фер-плеју, приказани су најзанимљивији тренуци финала између Ђоковића 

и Надала у финалу Аустралијен опена 2012. године, који се могу погледати на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=7cTZsqxPVHo
https://www.youtube.com/watch?v=0TUXv-dr0Nc
https://www.youtube.com/watch?v=-kaaXz4IgrA
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Слика 69. Фер-плеј (слајд Ф/8) 

 

 

Слика 70. Фер-плеј (слајд Ф/9)30 

                                                           
30 На слајду 9 презентације о фер-плеју приказан је потез играча Ајакса у дуелу Холандске лиге који 

може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pro7ZY-Xab8
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Слика 71. Фер-плеј (слајд Ф/10)31 

  

 

Слика 72. Фер-плеј (слајд Ф/11) 

                                                           
31 На слајду 10 презентације о фер-плеју приказана су два снимка. Први, као пример да треба честитати 

свом противнику након меча, крај меча између Ђоковића и Вавринке на Ролан Гаросу 2015. године, који 

може да се погледа на следећем линку. Други, као пример да треба прекинути игру уколико је противник 

повређен, а судија то није учинио, потез Паола Диканија који може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=FctjwItbiY4
https://www.youtube.com/watch?v=UPxRtKTM2AU
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Слика 73. Фер-плеј (слајд Ф/12)32 

  

 

Слика 74. Фер-плеј (слајд Ф/13) 

                                                           
32 На слајду 12 презентације о фер-плеју приказана су два филма. Први, као негативан пример понашања 

тренера, потез у Португалској лиги који може да се погледа на следећем линку. Други, као позитиван 

пример понашања играча, потез Клеја Томсона у првој утакмици финала НБА лиге 2015. године који се 

након повреде свог противника повукао из напада своје екипе. Овај потез може да се погледа на 

следећем линку.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Gi2jB2GurQ
https://www.youtube.com/watch?v=tEYoPFO1ePA
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11.5.5. Допинг у спорту 

 

 

Слика 75. Допинг (слајд Д/1) 

 

 

Слика 76. Допинг (слајд Д/2) 
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Слика 77. Допинг (слајд Д/3) 

 

 

Слика 78. Допинг (слајд Д/4)33 

 

  

                                                           
33 На слајду 4 презентације о допингу приказан је филм Светске анти допинг агенције који може да се 

погледа на следећем линку. На овом слајду је дат и линк према Антидопинг агенцији Републике Србије. 

https://www.youtube.com/watch?v=xE_JFWSdO2g
http://www.adas.org.rs/
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Слика 79. Допинг (слајд Д/5) 

  

 

Слика 80. Допинг (слајд Д/6) 
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Слика 81. Допинг (слајд Д/7)34 

 

Слика 82. Допинг (слајд Д/8)35 

                                                           
34 На слајду 7 презентације о допингу приказан је исечак интервјуа Ленса Армстронга када је признао 

коришћење недозвољених средстава за време своје професионалне каријере. Овај видео се може 

погледати на следећем линку.  

35 На слајду 8 презентације о допингу приказана су два филма. Први који се односи на финалну трку на 

100м на Олимпијским играма у Сеулу 1988, који може да се погледа на следећем линку. Други филм је 

признање Мерион Џонс да је користила недозвољена средства, који може да се види на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_0PSZ59Aws
https://www.youtube.com/watch?v=25JqCbCOi3c
https://www.youtube.com/watch?v=DkQpTdVK1cc
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Слика 83. Допинг (слајд Д/9) 

  

 

Слика 84. Допинг (слајд Д/10) 
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Слика 85. Допинг (слајд Д/11)36 

                                                           
36 На слајду 11 презентације о допингу приказан је документаран филм под називом „Doping to win“ који 

може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=11-sP2lE-mQ
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11.5.6. Однос победе и пораза 

 

 

Слика 86. Однос победе и пораза (слајд О/1) 

 

 

Слика 87. Однос победе и пораза (слајд О/2) 
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Слика 88. Однос победе и пораза (слајд О/3) 

 

 

Слика 89. Однос победе и пораза (слајд О/4) 
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Слика 90. Однос победе и пораза (слајд О/5) 

 

 

Слика 91. Однос победе и пораза (слајд О/6)37 

 

                                                           
37 На слајду 6 презентације о односу победе и пораза приказан је део интервјуа Новака Ђоковића у 

емисији „Сведок“ на РТС-у који може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=pqbucPKKZv0
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Слика 92. Однос победе и пораза (слајд О/7) 

 

 

Слика 93. Однос победе и пораза (слајд О/8)38 

 

 

                                                           
38 На слајду 8 презентације о односу победе и пораза приказан је дочек три репрезентативне селекције у 

Београду. За потребе овог предавања та три видео снимка су прерађена и скраћена, а цели видео снимци 

се могу погледати на следећим линковима. Дочек фудбалера, дочек ватерполиста и дочек кошаркашица. 

https://www.youtube.com/watch?v=xb2bg3lI49I
https://www.youtube.com/watch?v=b3KIepBSctc
https://www.youtube.com/watch?v=NIeqqTKhHQc
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Слика 94. Однос победе и пораза (слајд О/9) 

 

 

Слика 95. Однос победе и пораза (слајд О/10) 
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Слика 96. Однос победе и пораза (слајд О/11) 

 

 

Слика 97. Однос победе и пораза (слајд О/12)39 

 

                                                           
39 На слајду 12 презентације о односу победе и пораза приказан је неспортски потез са једне кошаркашке 

утакмице који може да се погледа на следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=svWoW1PE0dU
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Слика 98. Однос победе и пораза (слајд О/13) 

 

 

Слика 99. Однос победе и пораза (слајд О/14) 
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Слика 100. Однос победе и пораза (слајд О/15) 

 

 

Слика 101. Однос победе и пораза (слајд О/16) 
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Слика 102. Однос победе и пораза (слајд О/17) 

 

 

Слика 103. Однос победе и пораза (слајд О/18) 
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Слика 104. Однос победе и пораза (слајд О/19) 

 

 

Слика 105. Однос победе и пораза (слајд О/20) 
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Слика 106. Однос победе и пораза (слајд О/21)40 

 

 

Слика 107. Однос победе и пораза (слајд О/22)41

                                                           
40 На слајду 21 презентације о односу победе и пораза приказан је неспортски потез Киргиоса у дуелу 

против Вавринке на турниру у Монтреалу 2015. године који може да се погледа на следећем линку. 

41 На слајду 22 презентације о односу победе и пораза приказан је неспортски потез Надала против 

Росола на Вимблдону 2012. године који може да се погледа на следећем линку.  

https://www.youtube.com/watch?v=XSXMmqyZ280
https://www.youtube.com/watch?v=klQnRrkl-S8
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11.6. Прилог 6: Интегралан приказ комплетних резултата 

 

11.6.1. Резултати одговора студената на инструмент „Физичка култура и етика“ 

 

11.6.1.1. Дескриптивна анализа 

 

11.6.1.1.1. Резултати одговора студената према полу 

 

 

 

Табела 47. Одговори студената и студенткиња по теоријама у односу на пол СВ (СД)  

студенти n=380  студенткиње n=136 
 

Теорија Студенти Студенткиње 

Аристотел (теорија врлине) 4.05 (0.89) 4.16 (0.84) 

Кант (теорија дужности) 3.94 (1.06) 4.00 (0.98) 

Мил (теорија корисности) 3.63 (1.09) 3.75 (1.01) 
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Табела 48. Одговори испитаника на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине у односу на полу (%, ИП 95%) студенти n=380  

студенткиње n=136 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део вредносне скале одговора 

(оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале одговора 

(оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале 

одговора (оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 
 

 

 

П
о
л

 

м ж м ж м ж 

 

  % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

Т
в
р
д

њ
а 

1 6.8 3.4 ÷ 10.5 3.7 0.7 ÷ 7.4 21.3 17.1 ÷ 25.5 22.1 15.4 ÷ 29.4 71.8 62.4 ÷ 81.6 74.3 58.1 ÷ 90.4 

2 2.4 0.8 ÷ 4.5 0.7 0.0 ÷ 2.2 5.3 3.2 ÷ 7.6 2.2 0.0 ÷ 5.1 92.4 82.9 ÷ 100 97.1 80.9 ÷ 100 

3 28.7 21.8 ÷ 35.8 25.0 14.0 ÷ 36.0 39.2 34.5 ÷ 44.2 39.7 31.6 ÷ 47.8 32.1 25.5 ÷ 38.9 35.3 24.3 ÷ 47.1 

4 26.8 20.3 ÷ 34.5 17.6 8.8 ÷ 27.9 32.6 27.9 ÷ 37.4 38 29.4 ÷ 45.6 40.5 33.2 ÷ 48.2 44.9 30.9 ÷ 58.8 

5 5.79 2.6 ÷ 9.2 5.1 0.7 ÷ 11.0 25.8 21.3 ÷ 30.0 24 16.9 ÷ 31.6 68.4 59.2 ÷ 77.9 70.6 55.1 ÷ 87.5 

6 2.9 0.8 ÷ 5.3 2.2 0.0 ÷ 5.9 2.9 1.3 ÷ 4.7 3.7 0.7 ÷ 7.4 94.2 84.5 ÷ 100 94.1 78.7 ÷ 100 

7 5.5 2.6 ÷ 9.2 5.1 0.7 ÷ 11.7 8.2 5.5 ÷ 11.0 4.4 1.5 ÷ 8.1 86.3 77.1 ÷ 95.3 90.4 75.8 ÷ 100 

8 1.8 0.3 ÷ 3.9 2.2 0.0 ÷ 5.1 2.4 1.1 ÷ 4.2 1.5 0.0 ÷ 3.7 95.8 86.9 ÷ 100 96.3 81.6 ÷ 100 

9 3.9 1.6 ÷ 6.8 1.5 0.0 ÷ 4.4 10.0 7.1 ÷ 13.2 11.8 6.6 ÷ 17.6 86.1 76.3 ÷ 96.1 86.8 71.3 ÷ 100 

10 2.9 0.5 ÷ 5.5 2.2 0.0 ÷ 5.9 16.1 12.4 ÷ 19.7 13.2 8.1 ÷ 18.4 81.1 71.3 ÷ 90.8 84.6 68.4 ÷ 100 

11 10.0 5.8 ÷ 14.7 9.6 2.9 ÷ 16.9 18.4 14.5 ÷ 22.4 21.3 14.7 ÷ 28.7 71.6 61.8 ÷ 81.6 69.1 52.9 ÷ 83.8 

12 6.8 3.7 ÷ 10.8 4.4 0.7 ÷ 9.6 29.2 24.7 ÷ 33.9 18.4 12.5 ÷ 25.0 63.9 55.3 ÷ 73.2 77.2 61.0 ÷ 93.4 

13 1.58 0.3 ÷ 3.4 0.7 0.0 ÷ 2.2 4.2 2.1 ÷ 6.3 3.7 0.7 ÷ 7.4 94.2 85.5 ÷ 100 95.6 81.6 ÷ 100 

14 4.21 1.6 ÷ 7.4 2.9 0.0 ÷ 7.4 26.3 21.6 ÷ 30.8 17.6 11.8 ÷ 24.3 69.5 60.0 ÷ 79.5 79.4 62.5 ÷ 96.3 
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Табела 49. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију у односу на пол (СВ, СД) са интервалом поверења 

(95%), студенти n=380  студенткиње n=136 
 

Тврдња 
Студенти Студенткиње 

СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% 

1 3.93 (0.96) 3.84 ÷ 4.03 4.02 (0.83) 3.88 ÷ 4.15 

2 4.48 (0.73) 4.41 ÷ 4.56 4.57 (0.58) 4.48 ÷ 4.68 

3 2.92 (1.12) 2.81 ÷ 3.04 3.02 (1.10) 2.85 ÷ 3.21 

4 3.14 (1.14) 3.03 ÷ 3.25 3.34 (1.08) 3.15 ÷ 3.52 

5 3.88 (0.90) 3.79 ÷ 3.98 3.96 (0.92) 3.79 ÷ 4.11 

6 4.48 (0.76) 4.41 ÷ 4.56 4.51 (0.71) 4.39 ÷ 4.62 

7 4.40 (0.90) 4.31 ÷ 4.49 4.47 (0.89) 4.32 ÷ 4.61 

8 4.64 (0.65) 4.57 ÷ 4.71 4.62 (0.63) 4.51 ÷ 4.72 

9 4.27 (0.84) 4.18 ÷ 4.35 4.37 (0.78) 4.23 ÷ 4.49 

10 4.18 (0.84) 4.09 ÷ 4.27 4.26 (0.80) 4.13 ÷ 4.39 

11 3.93 (1.06) 3.82 ÷ 4.03 4.04 (1.08) 3.85 ÷ 4.21 

12 3.79 (0.95) 3.70 ÷ 3.88 4.17 (0.93) 4.01 ÷ 4.32 

13 4.63 (0.67) 4.56 ÷ 4.69 4.69 (0.58) 4.59 ÷ 4.79 

14 3.96 (0.90) 3.87 ÷ 4.06 4.20 (0.86) 4.04 ÷ 4.33 

 

Легенда: Ман-Витнијев тест је показао статистичку значајну разлику код тврдњи 12 (Права мера је могућа у спортској активности)  и 14 (Постизање праве мере 

је врлина у физичкој култури). 
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Табела 50. Одговори испитаника на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности у односу на пол (%, ИП 95%)  

студенти n=380  студенткиње n=136 

 

 
С

к
ал

а 
Негативни део вредносне скале 

одговора (оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале 

одговора (оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 
 

 

 

П
о
л

 

м ж м ж м ж 

 

  % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.8 0.0 ÷ 2.4 0.7 0.0 ÷ 2.9 3.9 2.1 ÷ 6.3 2.9 0.7 ÷ 5.9 95.3 87.9 ÷ 100 96.3 84.6 ÷ 100 

2 40.0 22.1 ÷ 44.1 32.4 22.1 ÷ 44.1 10.5 8.8 ÷ 20.6 14.7 8.8 ÷ 20.6 49.5 38.2 ÷ 68.4 52.9 38.2 ÷ 68.4 

3 35.3 28.2 ÷ 43.2 27.2 16.2 ÷ 39.7 32.4 27.6 ÷ 37.4 39.0 30.2 ÷ 47.1 32.4 25.5 ÷ 39.7 33.8 21.3 ÷ 47.1 

4 2.6 0.5 ÷ 5.0 0.7 0.0 ÷ 2.2 4.5 2.4 ÷ 6.6 5.1 1.5 ÷ 9.5 92.9 84.2 ÷ 100 94.1 80.9 ÷ 100 

5 19.7 13.9 ÷ 25.5 23.5 13.2 ÷ 34.6 20.0 16.1 ÷ 23.9 19.9 13.2 ÷ 26.5 60.3 51.1 ÷ 70.0 56.6 41.9 ÷ 72.8 

6 3.9 1.6 ÷ 7.1 0.0 0.0 ÷ 0.0 4.2 2.4 ÷ 6.3 6.6 2.9 ÷ 11.8 91.8 82.4 ÷ 100 93.4 79.4 ÷ 100 

7 29.2 22.6 ÷ 36.6 34.6 22.8 ÷ 47.8 11.8 8.7 ÷ 15.5 19.1 13.2 ÷ 25.7 58.9 49.7 ÷ 67.9 46.3 32.4 ÷ 61.8 

8 6.3 2.9 ÷ 10.0 2.9 0.0 ÷ 7.4 8.2 5.5 ÷ 11.1 12.5 7.4 ÷ 18.4 85.5 76.6 ÷ 94.5 84.6 70.6 ÷ 100 

9 17.4 11.8 ÷ 23.2 8.1 2.2 ÷ 15.4 7.6 5.0 ÷ 10.3 3.7 0.7 ÷ 7.4 75.0 65.8 ÷ 84.7 88.2 73.5 ÷ 100 

10 24.7 18.2 ÷ 31.6 25.7 14.7 ÷ 37.5 27.9 23.7 ÷ 32.6 27.2 20.6 ÷ 34.6 47.4 38.7 ÷ 56.3 47.1 34.6 ÷ 61.7 

11 11.3 7.1 ÷ 16.0 8.1 2.9 ÷ 14.7 14.5 11.1 ÷ 17.9 13.2 8.1 ÷ 19.9 74.2 64.5 ÷ 83.7 78.7 62.5 ÷ 95.6 

12 2.9 0.8 ÷ 5.3 2.2 0.0 ÷ 6.6 5.0 2.9 ÷ 7.4 4.4 1.5 ÷ 8.1 92.1 82.9 ÷ 100 93.4 78.7 ÷ 100 

13 3.2 1.1 ÷ 5.8 2.2 0.0 ÷ 5.1 8.7 5.8 ÷ 11.8 11.0 5.9 ÷ 16.2 88.2 79.2 ÷ 97.4 86.8 71.3 ÷ 100 

14 14.7 9.7 ÷ 20.3 10.3 4.4 ÷ 18.4 26.3 22.1 ÷ 30.8 27.2 19.9 ÷ 35.3 58.9 50.3 ÷ 67.6 62.5 46.3 ÷ 78.7 
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Табела 51. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности у односу на пол (СВ, СД) са интервалом 

поверења (95%), студенти n=380  студенткиње n=136 
 

Тврдња 
Студенти Студенткиње 

СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% 

1 4.74 (0.58) 4.68 ÷ 4.79 4.79 (0.52) 4.71 ÷ 4.88 

2 3.16 (1.65) 2.99 ÷ 3.32 3.19 (1.53) 2.93 ÷ 3.45 

3 2.93 (1.19) 2.81 ÷ 3.04 3.07 (1.13) 2.87 ÷ 3.26 

4 4.57 (0.74) 4.49 ÷ 4.64 4.68 (0.64) 4.56 ÷ 4.78 

5 3.57 (1.22) 3.45 ÷ 3.70 3.49 (1.33) 3.29 ÷ 3.73 

6 4.53 (0.85) 4.45 ÷ 4.61 4.69 (0.59) 4.58 ÷ 4.79 

7 3.40 (1.37) 3.27 ÷ 3.53 3.11 (1.39) 2.88 ÷ 3.33 

8 4.42 (1.00) 4.31 ÷ 4.52 4.47 (0.88) 4.32 ÷ 4.61 

9 3.95 (1.27) 3.82 ÷ 4.09 4.38 (0.99) 4.21 ÷ 4.55 

10 3.34 (1.29) 3.21 ÷ 3.47 3.24 (1.28) 3.01 ÷ 3.45 

11 3.90 (1.00) 3.79 ÷ 4.00 4.08 (0.94) 3.92 ÷ 4.23 

12 4.55 (0.74) 4.47 ÷ 4.62 4.66 (0.70) 4.54 ÷ 4.77 

13 4.47 (0.81) 4.39 ÷ 4.55 4.46 (0.78) 4.32 ÷ 4.59 

14 3.60 (1.08) 3.49 ÷ 3.71 3.73 (1.00) 3.56 ÷ 3.89 

 

Легенда: Ман-Витнијев тест је показао статистичку значајну разлику код тврдњи 7 (У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника), 9 

(Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам дао све што је у мојој моћи) и 12 (На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи 

урадити исто). 
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Табела 52. Одговори испитаника на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности у односу на пол (%, ИП 95%) студенти n=380  

студенткиње n=136 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део вредносне скале одговора 

(оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале одговора 

(оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 
 

 

 

П
о
л

 

м ж м ж м ж 

 

  % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.5 0.0 ÷ 1.6 0.0 0.0 ÷ 0.0 2.9 1.3 ÷ 4.5 2.2 0.0 ÷ 5.1 96.6 88.7 ÷ 100 97.8 87.5 ÷ 100 

2 39.2 31.6 ÷ 47.6 20.6 11.8 ÷ 30.9 19.2 15.3 ÷ 23.4 22.8 15.4 ÷ 30.1 41.6 34.0 ÷ 48.9 56.6 42.7 ÷ 70.6 

3 8.2 4.5 ÷ 12.6 6.6 2.2 ÷ 13.2 3.7 1.8 ÷ 5.8 4.4 1.5 ÷ 8.1 88.2 78.7 ÷ 96.8 89.0 74.3 ÷ 100 

4 26.3 19.2 ÷ 33.2 22.1 12.5 ÷ 32.4 11.8 8.7 ÷ 15.3 14.0 8.1 ÷ 19.9 61.8 52.4 ÷ 71.1 64.0 49.3 ÷ 79.4 

5 23.4 16.8 ÷ 30.0 16.9 8.1 ÷ 26.5 22.1 17.6 ÷ 26.6 24.3 17.6 ÷ 31.6 54.5 45.5 ÷ 63.2 58.8 43.4 ÷ 73.5 

6 3.7 1.3 ÷ 6.6 1.5 0.0 ÷ 3.7 12.9 9.7 ÷ 16.6 8.8 4.4 ÷ 14.0 83.4 73.9 ÷ 93.2 89.7 72.8 ÷ 100 

7 28.2 21.3 ÷ 35.5 27.2 16.2 ÷ 39.0 30.0 25.3 ÷ 34.7 34.6 27.2 ÷ 42.6 41.8 33.9 ÷ 49.5 38.2 26.5 ÷ 51.5 

8 17.4 11.8 ÷ 23.2 10.3 3.7 ÷ 17.6 13.2 10.0 ÷ 16.6 12.5 7.4 ÷ 18.4 69.5 59.7 ÷ 79.7 77.2 61.0 ÷ 92.6 

9 9.7 5.8 ÷ 13.9 4.4 0.7 ÷ 9.6 21.1 16.8 ÷ 25.0 15.4 9.6 ÷ 21.3 69.2 59.7 ÷ 79.2 80.1 64.0 ÷ 97.8 

10 61.8 52.6 ÷ 71.1 62.5 47.1 ÷ 77.9 14.5 10.8 ÷ 17.9 20.6 14.0 ÷ 27.2 23.7 17.1 ÷ 30.5 16.9 8.1 ÷ 27.2 

11 5.5 2.4 ÷ 8.9 2.9 0.7 ÷ 5.9 6.8 4.5 ÷ 9.5 0.7 0.0 ÷ 2.2 87.6 78.7 ÷ 96.8 96.3 81.6 ÷ 100 

12 61.6 52.1 ÷ 71.1 47.1 33.1 ÷ 61.0 10.8 7.9 ÷ 13.9 15.4 9.6 ÷ 22.0 27.6 21.1 ÷ 34.7 37.5 25.0 ÷ 50.0 

13 57.9 49.2 ÷ 66.8 60.3 44.9 ÷ 76.5 15.3 11.6 ÷ 18.9 19.9 13.2 ÷ 27.2 26.8 20.5 ÷ 33.9 19.9 10.3 ÷ 30.9 

14 26.8 20.3 ÷ 34.2 34.6 22.8 ÷ 47.8 16.1 12.4 ÷ 20.0 25.7 18.4 ÷ 33.8 57.1 48.2 ÷ 66.6 39.7 27.2 ÷ 52.9 

 
15 7.6 3.9 ÷ 11.6 11.0 3.7 ÷ 19.1 7.4 5.0 ÷ 10.0 7.4 3.7 ÷ 11.8 85.0 77.6 ÷ 92.1 81.6 70.6 ÷ 93.4 

 
16 0.8 0.0 ÷ 2.1 0.0 0.0 ÷ 0.0 5.8 3.7 ÷ 8.2 2.9 0.7 ÷ 5.9 93.4 84.7 ÷ 100 97.1 86.0 ÷ 100 
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Табела 53. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Милову етичку теорију у односу на пол (СВ, СД) са интервалом поверења 

(95%), студенти n=380  студенткиње n=136 
 

Тврдња 
Студенти Студенткиње 

СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% 

1 4.77 (0.53) 4.71 ÷ 4.82 4.86 (0.41) 4.79 ÷ 4.93 

2 2.91 (1.25) 2.78 ÷ 3.03 3.43 (1.07) 3.26 ÷ 3.60 

3 4.42 (1.03) 4.31 ÷ 4.51 4.52 (0.91) 4.37 ÷ 4.68 

4 3.52 (1.30) 3.39 ÷ 3.65 3.64 (1.25) 3.42 ÷ 3.85 

5 3.37 (1.18) 3.24 ÷ 3.48 3.62 (1.12) 3.43 ÷ 3.81 

6 4.18 (0.84) 4.09 ÷ 4.26 4.38 (0.71) 4.25 ÷ 4.50 

7 3.13 (1.16) 3.00 ÷ 3.24 3.11 (1.24) 2.90 ÷ 3.32 

8 3.78 (1.14) 3.66 ÷ 3.89 4.12 (1.05) 3.93 ÷ 4.29 

9 3.85 (1.00) 3.76 ÷ 3.95 4.15 (0.87) 3.99 ÷ 4.29 

10 2.31 (1.36) 2.17 ÷ 2.46 2.21 (1.29) 2.01 ÷ 2.43 

11 4.43 (0.94) 4.34 ÷ 4.52 4.65 (0.65) 4.54 ÷ 4.75 

12 2.42 (1.36) 2.29 ÷ 2.56 2.79 (1.39) 2.57 ÷ 3.03 

13 2.43 (1.37) 2.29 ÷ 2.56 2.35 (1.29) 2.13 ÷ 2.57 

14 3.41 (1.33) 3.27 ÷ 3.54 2.97 (1.30) 2.75 ÷ 3.18 

15 4.47 (1.08) 4.36 ÷ 4.58 4.41 (1.19) 4.20 ÷ 4.61 

16 4.65 (0.64) 4.58 ÷ 4.71 4.82 (0.45) 4.74 ÷ 4.90 

 

Легенда: Ман-Витнијев тест је показао статистичку значајну разлику код тврдњи 2 (Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни), 5 (Срећа као последица 

вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на вежбање), 6 (Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини срећним), 8 

(Приликом вежбања најважније је постићи физичко задовољство), 9 (Приликом вежбања најважније је постићи духовно задовољство), 12 (Будући да су напор и 

бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу), 14 (Бављење спортом подразумева корист у новчаном смислу) и 16 (Поштовање 

правила и прописа у спорту представља основу коректног и моралног понашања).  
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11.6.1.1.2. Резултати одговора студената према години студија 

 

Табела 54. Одговори студената по теоријама у односу на годину студија СВ (СД)  

прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

Теорија Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

Аристотел (теорија врлине) 3.95 (0.91) 4.10 (0.88) 4.24 (0.76) 4.04 (0.88) 4.05 (0.91) 

Кант (теорија дужности) 3.83 (1.06) 3.95 (1.04) 4.02 (0.98) 4.03 (1.03) 4.01 (0.98) 

Мил (теорија корисности) 3.55 (1.06) 3.62 (1.10) 3.77 (1.00) 3.73 (1.09) 3.64 (1.05) 
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Табела 55. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине према години студија 

(%) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 
  

Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

 

С
к
ал

а 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 
Т

в
р
д

њ
а 

1 8.1 5.6 2.5 7.4 6.8 31.1 19.4 15.3 22.1 13.6 60.7 75.0 82.2 70.5 79.5 

2 5.2 1.6 0.8 0.0 0.0 5.2 4.0 3.4 6.3 2.3 89.6 94.4 95.8 93.7 97.7 

3 24.4 27.4 23.7 28.4 47.7 43.0 36.3 46.6 34.7 27.3 32.6 36.3 29.7 36.8 25.0 

4 23.7 25.0 18.6 26.3 36.4 39.3 35.5 35.6 31.6 13.6 37.0 39.5 45.8 42.1 50.0 

5 6.7 4.8 2.5 6.3 11.4 34.8 20.2 22.9 25.3 18.2 58.5 75.0 74.6 68.4 70.5 

6 5.2 2.4 0.8 3.2 0.0 5.9 2.4 0.8 4.2 0.0 88.9 95.2 98.3 92.6 100.0 

7 6.7 5.6 4.2 5.3 4.5 8.9 8.1 3.4 6.3 11.4 84.4 86.3 92.4 88.4 84.1 

8 3.0 2.4 1.7 1.1 0.0 1.5 1.6 0.8 5.3 2.3 95.6 96.0 97.5 93.7 97.7 

9 5.2 4.0 0.0 3.2 4.5 13.3 12.9 5.1 10.5 9.1 81.5 83.1 94.9 86.3 86.4 

10 3.0 0.8 0.0 5.3 9.1 17.8 16.1 8.5 20.0 13.6 79.3 83.1 91.5 74.7 77.3 

11 14.8 6.5 4.2 9.5 20.5 21.5 24.2 7.6 22.1 22.7 63.7 69.4 88.1 68.4 56.8 

12 9.6 4.0 4.2 5.3 9.1 30.4 26.6 16.9 35.8 18.2 60.0 69.4 78.8 58.9 72.7 

13 0.7 4.0 0.8 0.0 0.0 4.4 7.3 0.8 4.2 2.3 94.8 88.7 98.3 95.8 97.7 

14 5.9 1.6 4.2 3.2 4.5 30.4 26.6 16.9 24.2 15.9 63.7 71.8 78.8 72.6 79.5 
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Табела 56. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине према години студија 

(ИП 95%) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део вредносне скале одговора  

(оцене 1 и 2) (ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале одговора  

(оцена 3) (ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (ИП 95%) 
 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р

д
њ

а
 

1 3.0 ÷ 14.8 0.8 ÷ 12.1 0.0 ÷ 5.9 1.1 ÷ 15.8 0.0 ÷ 18.2 23.0 ÷ 39.3 12.9 ÷ 26.6 9.3 ÷ 22.9 13.7 ÷ 31.6 4.5 ÷ 25.0 45.9 ÷ 75.6 58.1 ÷ 92.7 64.4 ÷ 99.2 51.6 ÷ 89.5 52.3 ÷ 100.0 

2 1.5 ÷ 10.4 0.0 ÷ 5.6 0.0 ÷ 2.5 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 0.0 1.5 ÷ 9.6 0.8 ÷ 8.1 0.8 ÷ 6.8 2.1 ÷ 11.6 0.0 ÷ 6.8 74.1 ÷ 100 76.6 ÷ 100 78.0 ÷ 100 73.7 ÷ 100 70.5 ÷ 100.0 

3 14.1 ÷ 35.6 16.1 ÷ 39.5 13.6 ÷ 37.3 15.8 ÷ 43.1 25.0 ÷ 70.5 34.8 ÷ 51.9 28.2 ÷ 45.2 38.1 ÷ 55.9 24.2 ÷ 44.2 15.9 ÷ 40.9 22.2 ÷ 44.4 25.8 ÷ 48.4 17.8 ÷ 42.4 23.2 ÷ 52.6 9.1 ÷ 40.9 

4 14.1 ÷ 34.8 13.7 ÷ 37.1 8.5 ÷ 30.5 13.7 ÷ 41.1 15.9 ÷ 61.3 31.1 ÷ 47.4 26.6 ÷ 43.5 26.3 ÷ 44.0 23.2 ÷ 41.1 4.5 ÷ 25.0 25.9 ÷ 48.9 26.6 ÷ 54.0 32.2 ÷ 61.0 26.3 ÷ 58.9 29.5 ÷ 75.0 

5 1.5 ÷ 12.6 0.8 ÷ 10.5 0.0 ÷ 6.8 2.1 ÷ 11.6 0.0 ÷ 27.3 26.7 ÷ 43.0 12.9 ÷ 27.4 16.1 ÷ 30.5 15.8 ÷ 33.7 6.9 ÷ 31.8 43.0 ÷ 74.8 57.3 ÷ 92.7 57.6 ÷ 92.4 49.5 ÷ 87.3 43.2 ÷ 97.7 

6 0.7 ÷ 11.1 0.0 ÷ 6.5 0.0 ÷ 2.5 0.0 ÷ 9.5 0.0 ÷ 0.0 2.2 ÷ 10.4 0.0 ÷ 5.6 0.0 ÷ 2.5 1.1 ÷ 8.4 0.0 ÷ 0.0 72.6 ÷ 100.0 79.0 ÷ 100.0 80.5 ÷ 100.0 73.7 ÷ 100.0 75.0 ÷ 100.0 

7 1.5 ÷ 13.3 0.8 ÷ 12.1 0.8 ÷ 7.6 0.0 ÷ 12.6 0.0 ÷ 13.6 4.4 ÷ 13.3 3.2 ÷ 12.9 0.0 ÷ 6.8 2.1 ÷ 11.6 2.3 ÷ 22.7 67.4 ÷ 100.0 71.8 ÷ 100.0 76.3 ÷ 100.0 68.4 ÷ 100.0 61.4 ÷ 100.0 

8 0.0 ÷ 8.1 0.0 ÷ 5.6 0.0 ÷ 4.2 0.0 ÷ 3.2 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 3.7 0.0 ÷ 4.0 0.0 ÷ 2.5 1.1 ÷ 10.5 0.0 ÷ 6.8 79.3 ÷ 100.0 80.6 ÷ 100.0 81.4 ÷ 100.0 74.8 ÷ 100.0 68.2 ÷ 100.0 

9 1.5 ÷ 10.4 0.8 ÷ 9.7 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 8.4 0.0 ÷ 13.6 8.1 ÷ 19.3 7.3 ÷ 18.5 1.7 ÷ 9.3 5.3 ÷ 16.8 2.3 ÷ 18.2 64.4 ÷ 98.5 66.1 ÷ 100.0 78.0 ÷ 100.0 66.3 ÷ 100.0 56.8 ÷ 100.0 

10 0.0 ÷ 7.4 0.0 ÷ 2.4 0.0 ÷ 0.0 1.1 ÷ 11.6 0.0 ÷ 22.7 11.9 ÷ 24.4 9.7 ÷ 23.4 3.4 ÷ 13.6 11.6 ÷ 28.4 4.5 ÷ 25.0 63.0 ÷ 95.6 65.3 ÷ 100.0 72.9 ÷ 100.0 54.8 ÷ 95.8 50.0 ÷ 100.0 

11 5.9 ÷ 24.4 1.6 ÷ 12.9 0.8 ÷ 8.5 2.1 ÷ 18.9 2.3 ÷ 38.6 14.8 ÷ 28.9 17.7 ÷ 32.3 3.4 ÷ 12.7 14.7 ÷ 30.5 11.4 ÷ 36.4 48.1 ÷ 79.3 53.2 ÷ 85.5 71.2 ÷ 100.0 50.5 ÷ 87.4 31.8 ÷ 84.1 

12 3.0 ÷ 17.8 0.8 ÷ 8.9 0.8 ÷ 9.3 0.0 ÷ 12.6 0.0 ÷ 22.7 23.0 ÷ 38.5 19.4 ÷ 34.7 10.2 ÷ 23.7 26.3 ÷ 44.2 6.9 ÷ 29.5 44.4 ÷ 76.3 53.2 ÷ 86.3 62.7 ÷ 96.6 41.1 ÷ 77.9 45.5 ÷ 100.0 

13 0.0 ÷ 2.2 0.8 ÷ 8.9 0.0 ÷ 2.5 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 0.0 1.5 ÷ 8.1 3.2 ÷ 12.1 0.0 ÷ 3.4 1.1 ÷ 8.4 0.0 ÷ 6.8 81.5 ÷ 100.0 72.6 ÷ 100.0 82.2 ÷ 100.0 77.9 ÷ 100.0 68.2 ÷ 100.0 

14 1.5 ÷ 11.9 0.0 ÷ 4.8 0.8 ÷ 9.3 0.0 ÷ 7.4 0.0 ÷ 11.4 23.7 ÷ 38.5 18.5 ÷ 34.7 10.2 ÷ 24.6 15.8 ÷ 32.6 6.8 ÷ 27.3 48.1 ÷ 80.0 54.8 ÷ 88.7 60.2 ÷ 98.3 53.7 ÷ 90.5 52.3 ÷ 100.0 
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Табела 57. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију у односу на годину студија СВ (СД) са интервалом 

поверења (95%), прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 

 
Т

в
р
д

њ
а 

Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% 

1 3.68 (0.89) 3.53 ÷ 3.83 4.02 (0.95) 3.85 ÷ 4.18 4.24 (0.80) 4.08 ÷ 4.38 3.92 (1.00) 3.72 ÷ 4.12 3.95 (0.96) 3.64 ÷ 4.20 

2 4.38 (0.84) 4.22 ÷ 4.51 4.47 (0.69) 4.35 ÷ 4.59 4.63 (0.60) 4.52 ÷ 4.73 4.54 (0.62) 4.41 ÷ 4.66 4.64 (0.53) 4.45 ÷ 4.80 

3 3.00 (1.04) 2.82 ÷ 3.18 2.90 (1.16) 2.70 ÷ 3.12 3.01 (1.05) 2.81 ÷ 3.19 3.03 (1.21) 2.78 ÷ 3.25 2.57 (1.15) 2.23 ÷ 2.91 

4 3.11 (1.06) 2.93 ÷ 3.28 3.16 (1.16) 2.94 ÷ 3.38 3.36 (1.07) 3.15 ÷ 3.55 3.21 (1.18) 2.99 ÷ 3.44 3.09 (1.25) 2.73 ÷ 3.43 

5 3.76 (0.94) 3.59 ÷ 3.90 3.98 (0.88) 3.81 ÷ 4.14 4.04 (0.84) 3.89 ÷ 4.19 3.86 (0.86) 3.69 ÷ 4.04 3.86 (1.09) 3.55 ÷ 4.18 

6 4.27 (0.88) 4.13 ÷ 4.41 4.53 (0.74) 4.40 ÷ 4.66 4.61 (0.60) 4.51 ÷ 4.71 4.47 (0.77) 4.31 ÷ 4.62 4.75 (0.44) 4.61 ÷ 4.86 

7 4.28 (0.96) 4.11 ÷ 4.45 4.44 (0.92) 4.27 ÷ 4.60 4.56 (0.76) 4.42 ÷ 4.69 4.38 (0.90) 4.19 ÷ 4.55 4.50 (0.95) 4.20 ÷ 4.75 

8 4.60 (0.74) 4.47 ÷ 4.71 4.67 (0.63) 4.55 ÷ 4.77 4.72 (0.57) 4.61 ÷ 4.82 4.54 (0.65) 4.41 ÷ 4.66 4.64 (0.53) 4.48 ÷ 4.77 

9 4.16 (0.87) 4.01 ÷ 4.30 4.28 (0.87) 4.12 ÷ 4.43 4.48 (0.60) 4.37 ÷ 4.59 4.26 (0.85) 4.08 ÷ 4.43 4.32 (0.91) 4.02 ÷ 4.55 

10 4.09 (0.81) 3.95 ÷ 4.22 4.31 (0.80) 4.17 ÷ 4.46 4.40 (0.64) 4.28 ÷ 4.52 4.04 (0.91) 3.85 ÷ 4.23 4.02 (1.07) 3.68 ÷ 4.32 

11 3.73 (1.16) 3.53 ÷ 3.90 4.03 (1.00) 3.85 ÷ 4.20 4.35 (0.80) 4.21 ÷ 4.49 3.88 (1.04) 3.65 ÷ 4.07 3.59 (1.30) 3.20 ÷ 3.95 

12 3.74 (1.04) 3.56 ÷ 3.92 3.94 (0.88) 3.78 ÷ 4.09 4.13 (0.87) 3.96 ÷ 4.28 3.74 (0.95) 3.55 ÷ 3.92 3.89 (1.04) 3.55 ÷ 4.16 

13 4.70 (0.59) 4.60 ÷ 4.80 4.52 (0.83) 4.37 ÷ 4.66 4.72 (0.57) 4.61 ÷ 4.81 4.63 (0.57) 4.52 ÷ 4.74 4.64 (0.53) 4.45 ÷ 4.80 

14 3.83 (0.93) 3.67 ÷ 3.98 4.07 (0.87) 3.91 ÷ 4.22 4.14 (0.88) 3.97 ÷ 4.30 4.00 (0.83) 3.82 ÷ 4.16 4.20 (1.02) 3.86 ÷ 4.48 

 

 

Легенда: Крускал-Волисов тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи: 1 (Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у 

физичкој култури), 6 (Срећа може да се појави као последица телесног вежбања), 10 (Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину), 11 (Телесно 

вежбање јесте особина и представља врлину), 12 (Права мера је могућа у спортској активности) и 14 (Постизање праве мере је врлина у физичкој култури) 
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Табела 58. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности према години студија (%) 

прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 
Т

в
р
д

њ
а 

1 0.0 1.6 0.8 1.1 0.0 3.0 2.4 2.5 7.4 4.5 97.0 96.0 96.6 91.6 95.5 

2 54.8 37.1 31.4 26.3 31.8 11.1 10.5 12.7 12.6 11.4 34.1 52.4 55.9 61.1 56.8 

3 40.7 34.7 25.4 28.4 36.4 34.1 29.0 41.5 32.6 31.8 25.2 36.3 33.1 38.9 31.8 

4 3.0 2.4 2.5 1.1 0.0 3.7 3.2 5.9 7.4 2.3 93.3 94.4 91.5 91.6 97.7 

5 34.1 20.2 16.9 10.5 13.6 16.3 30.6 16.1 17.9 15.9 49.6 49.2 66.9 71.6 70.5 

6 5.2 4.0 0.0 1.1 4.5 5.2 4.8 5.1 4.2 4.5 89.6 91.1 94.9 94.7 90.9 

7 28.1 32.3 27.1 24.2 56.8 12.6 12.9 13.6 18.9 9.1 59.3 54.8 59.3 56.8 34.1 

8 4.4 7.3 5.9 5.3 2.3 6.7 11.3 7.6 9.5 15.9 88.9 81.5 86.4 85.3 81.8 

9 20.7 14.5 14.4 9.5 11.4 5.2 4.0 5.1 15.8 2.3 74.1 81.5 80.5 74.7 86.4 

10 40.7 25.0 22.0 12.6 11.4 24.4 35.5 26.3 25.3 25.0 34.8 39.5 51.7 62.1 63.6 

11 6.7 11.3 10.2 12.6 15.9 11.9 18.5 11.0 18.9 6.8 81.5 70.2 78.8 68.4 77.3 

12 2.2 1.6 4.2 4.2 0.0 7.4 4.0 2.5 6.3 2.3 90.4 94.4 93.2 89.5 97.7 

13 2.2 1.6 2.5 3.2 9.1 5.9 12.1 6.8 15.8 4.5 91.9 86.3 90.7 81.1 86.4 

14 20.0 12.9 6.8 12.6 15.9 31.9 25.0 25.4 26.3 18.2 48.1 62.1 67.8 61.1 65.9 
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Табела 59. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности према години студија (ИП 

95%) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 

С
к
ал

а 

Негативни део вредносне скале одговора  

(оцене 1 и 2) (ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале одговора  

(оцена 3) (ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (ИП 95%) 
 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 4.0 0.0 ÷ 2.5 0.0 ÷ 3.2 0.0 ÷ 0.0 0.7 ÷ 5.9 0.0 ÷ 5.6 0.0 ÷ 5.9 2.1 ÷ 13.7 0.0 ÷ 11.4 83.7 ÷ 100.0 83.9 ÷ 100.0 83.1 ÷ 100.0 75.8 ÷ 100.0 72.7 ÷ 100.0 

2 40.7 ÷ 69.6 24.2 ÷ 50.0 19.5 ÷ 43.2 13.7 ÷ 40.0 13.6 ÷ 54.5 5.2 ÷ 17.0 5.6 ÷ 16.9 6.8 ÷ 18.6 6.3 ÷ 20.0 4.5 ÷ 22.7 21.5 ÷ 47.4 37.9 ÷ 67.7 40.7 ÷ 72.9 44.2 ÷ 80.0 31.8 ÷ 81.8 

3 26.7 ÷ 54.8 21.8 ÷ 47.6 14.4 ÷ 38.1 14.7 ÷ 42.1 15.9 ÷ 59.1 25.9 ÷ 43.0 21.0 ÷ 36.3 33.1 ÷ 50.8 24.2 ÷ 42.1 18.2 ÷ 45.5 16.3 ÷ 35.6 23.4 ÷ 50.0 21.2 ÷ 45.8 23.2 ÷ 55.8 13.6 ÷ 54.5 

4 0.0 ÷ 7.4 0.0 ÷ 6.5 0.0 ÷ 5.9 0.0 ÷ 3.2 0.0 ÷ 0.0 0.7 ÷ 7.4 0.8 ÷ 6.5 2.5 ÷ 11.0 2.1 ÷ 13.7 0.0 ÷ 6.8 77.8 ÷ 100.0 79.0 ÷ 100.0 76.3 ÷ 100.0 73.7 ÷ 100.0 77.3 ÷ 100.0 

5 21.5 ÷ 46.7 10.5 ÷ 31.5 6.8 ÷ 28.0 2.1 ÷ 20.0 2.3 ÷ 29.5 10.4 ÷ 22.2 22.6 ÷ 38.7 10.2 ÷ 22.9 10.5 ÷ 26.3 6.8 ÷ 27.3 35.6 ÷ 65.9 33.9 ÷ 64.5 50.8 ÷ 83.9 52.6 ÷ 90.5 43.2 ÷ 97.7 

6 0.7 ÷ 11.1 0.0 ÷ 9.7 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 3.2 0.0 ÷ 13.6 1.5 ÷ 8.9 1.6 ÷ 8.9 1.7 ÷ 9.3 1.1 ÷ 8.4 0.0 ÷ 11.4 74.8 ÷ 100.0 75.8 ÷ 100.0 78.8 ÷ 100.0 76.9 ÷ 100.0 70.5 ÷ 100.0 

7 17.0 ÷ 40.7 19.4 ÷ 45.2 16.1 ÷ 41.5 12.6 ÷ 36.8 29.5 ÷ 84.1 7.4 ÷ 18.5 7.3 ÷ 19.4 7.6 ÷ 19.5 11.6 ÷ 26.3 2.3 ÷ 18.2 44.4 ÷ 74.1 38.7 ÷ 71.0 43.2 ÷ 77.1 38.9 ÷ 74.7 13.6 ÷ 54.5 

8 0.7 ÷ 8.9 1.6 ÷ 14.5 0.8 ÷ 12.7 1.1 ÷ 11.6 0.0 ÷ 6.8 2.2 ÷ 11.1 6.5 ÷ 16.9 3.4 ÷ 12.7 4.2 ÷ 15.8 6.8 ÷ 27.3 75.6 ÷ 100.0 66.9 ÷ 96.0 69.5 ÷ 100.0 67.4 ÷ 100.0 59.1 ÷ 100.0 

9 11.1 ÷ 31.9 6.5 ÷ 24.2 5.9 ÷ 24.6 2.1 ÷ 18.9 2.3 ÷ 25.0 1.5 ÷ 9.6 0.8 ÷ 8.1 1.7 ÷ 9.3 8.4 ÷ 24.2 0.0 ÷ 6.8 59.3 ÷ 89.6 63.7 ÷ 99.2 64.4 ÷ 98.3 55.8 ÷ 94.7 61.4 ÷ 100.0 

10 26.7 ÷ 54.8 13.7 ÷ 37.1 11.9 ÷ 33.9 4.2 ÷ 23.2 0.0 ÷ 27.3 17.0 ÷ 32.6 27.4 ÷ 43.5 18.6 ÷ 33.9 16.8 ÷ 34.7 13.6 ÷ 38.6 23.0 ÷ 48.1 25.0 ÷ 54.0 37.3 ÷ 66.9 44.2 ÷ 81.1 38.6 ÷ 90.9 

11 2.2 ÷ 12.6 4.0 ÷ 19.4 3.4 ÷ 18.6 5.3 ÷ 23.2 6.8 ÷ 27.3 6.7 ÷ 17.0 12.1 ÷ 25.0 5.9 ÷ 17.8 11.6 ÷ 27.4 0.0 ÷ 15.9 65.2 ÷ 98.5 54.8 ÷ 87.1 61.9 ÷ 95.8 50.5 ÷ 87.3 50.0 ÷ 100.0 

12 0.0 ÷ 5.9 0.0 ÷ 4.0 0.8 ÷ 8.5 0.0 ÷ 10.5 0.0 ÷ 0.0 3.7 ÷ 11.9 0.8 ÷ 8.1 0.0 ÷ 5.9 2.1 ÷ 11.6 0.0 ÷ 6.8 76.3 ÷ 100.0 79.0 ÷ 100.0 76.3 ÷ 100.0 70.5 ÷ 100.0 79.5 ÷ 100.0 

13 0.0 ÷ 5.2 0.0 ÷ 4.8 0.0 ÷ 6.8 0.0 ÷ 8.4 2.3 ÷ 18.2 2.2 ÷ 9.6 6.5 ÷ 17.7 2.5 ÷ 11.0 8.4 ÷ 23.2 0.0 ÷ 11.4 75.6 ÷ 100.0 70.2 ÷ 100.0 74.6 ÷ 100.0 63.2 ÷ 98.9 56.8 ÷ 100.0 

14 9.6 ÷ 30.4 5.6 ÷ 21.8 1.7 ÷ 13.6 4.2 ÷ 22.1 4.5 ÷ 31.8 24.4 ÷ 39.3 17.7 ÷ 33.1 17.8 ÷ 33.9 17.9 ÷ 35.8 6.8 ÷ 29.5 34.8 ÷ 63.7 47.6 ÷ 78.2 51.7 ÷ 84.7 42.2 ÷ 81.1 38.6 ÷ 95.4 
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Табела 60. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију у односу на годину студија СВ (СД) са интервалом 

поверења (95%), прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

Т
в
р
д

њ
а 

Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% СВ (СД) СВ ИП 95% 

1 4.78 (0.48) 4.70 ÷ 4.85 4.79 (0.56) 4.69 ÷ 4.89 4.76 (0.53) 4.66 ÷ 4.85 4.66 (0.71) 4.52 ÷ 4.80 4.75 (0.53) 4.59 ÷ 4.89 

2 2.56 (1.54) 2.32 ÷ 2.81 3.25 (1.66) 2.96 ÷ 3.54 3.30 (1.56) 3.02 ÷ 3.57 3.65 (1.55) 3.35 ÷ 3.99 3.36 (1.59) 2.89 ÷ 3.82 

3 2.70 (1.09) 2.53 ÷ 2.91 3.05 (1.22) 2.83 ÷ 3.27 3.05 (1.08) 2.86 ÷ 3.25 3.17 (1.27) 2.93 ÷ 3.43 2.84 (1.20) 2.50 ÷ 3.18 

4 4.56 (0.77) 4.43 ÷ 4.69 4.62 (0.74) 4.50 ÷ 4.73 4.58 (0.72) 4.45 ÷ 4.70 4.54 (0.68) 4.40 ÷ 4.66 4.80 (0.46) 4.66 ÷ 4.91 

5 3.21 (1.34) 2.96 ÷ 3.45 3.42 (1.14) 3.21 ÷ 3.62 3.70 (1.21) 3.49 ÷ 3.92 3.86 (1.14) 3.62 ÷ 4.08 3.89 (1.26) 3.52 ÷ 4.23 

6 4.50 (0.95) 4.31 ÷ 4.64 4.55 (0.83) 4.40 ÷ 4.67 4.63 (0.58) 4.53 ÷ 4.73 4.64 (0.67) 4.49 ÷ 4.77 4.59 (0.87) 4.30 ÷ 4.84 

7 3.39 (1.38) 3.15 ÷ 3.61 3.35 (1.40) 3.11 ÷ 3.63 3.44 (1.30) 3.21 ÷ 3.68 3.39 (1.39) 3.07 ÷ 3.66 2.57 (1.34) 2.21 ÷ 2.95 

8 4.52 (0.94) 4.36 ÷ 4.67 4.36 (1.07) 4.18 ÷ 4.54 4.41 (0.93) 4.23 ÷ 4.58 4.41 (1.01) 4.21 ÷ 4.60 4.48 (0.85) 4.20 ÷ 4.73 

9 3.94 (1.35) 3.73 ÷ 4.18 4.04 (1.20) 3.83 ÷ 4.27 4.13 (1.18) 3.92 ÷ 4.33 4.07 (1.13) 3.83 ÷ 4.31 4.34 (1.06) 3.98 ÷ 4.61 

10 2.90 (1.39) 2.67 ÷ 3.15 3.21 (1.26) 2.98 ÷ 3.42 3.37 (1.20) 3.17 ÷ 3.58 3.73 (1.14) 3.48 ÷ 3.94 3.77 (1.10) 3.45 ÷ 4.09 

11 4.08 (0.90) 3.93 ÷ 4.23 3.80 (1.00) 3.62 ÷ 3.96 4.07 (1.00) 3.88 ÷ 4.25 3.78 (1.00) 3.58 ÷ 3.98 3.98 (1.05) 3.66 ÷ 4.29 

12 4.55 (0.79) 4.41 ÷ 4.67 4.65 (0.64) 4.54 ÷ 4.75 4.55 (0.75) 4.40 ÷ 4.68 4.45 (0.83) 4.27 ÷ 4.62 4.82 (0.45) 4.70 ÷ 4.93 

13 4.58 (0.71) 4.46 ÷ 4.70 4.48 (0.80) 4.34 ÷ 4.61 4.53 (0.77) 4.37 ÷ 4.66 4.37 (0.90) 4.18 ÷ 4.54 4.18 (0.90) 3.93 ÷ 4.43 

14 3.36 (1.17) 3.16 ÷ 3.55 3.69 (1.08) 3.48 ÷ 3.88 3.81 (0.90) 3.66 ÷ 3.97 3.68 (1.00) 3.47 ÷ 3.88 3.73 (1.06) 3.39 ÷ 4.05 

 

Легенда: Крускал-Волисов тест је показао статистички значајне разлике на тврдње: 2 (Сви спортисти нису добре и моралне особе), 3 (Сви спортисти нису 

слободни као делатна бића), 5 (Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника), 7 (У спортској борби води ме само нагонски 

принцип да победим противника), 10 (Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то 

признање буде додељено мом противнику), 11 (Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио), 13 (Врхунска дужност спортиста, 

у такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно представе своју државу) и 14 (Професионални и аматерски спорт се разликују у 

остваривању слободе и у примени норми моралног понашања) 
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Табела 61. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности према години студија (%) 

прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 

 

С
к
ал

а Негативни део вредносне 

скале одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне 

скале одговора  

(оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне 

скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 2.2 3.2 1.7 4.2 2.3 97.0 96.0 98.3 95.8 97.7 

2 39.3 29.8 33.1 37.9 27.3 24.4 20.2 17.8 17.9 18.2 36.3 50.0 49.2 44.2 54.5 

3 5.2 10.5 3.4 12.6 9.1 1.5 6.5 1.7 7.4 2.3 93.3 83.1 94.9 80.0 88.6 

4 33.3 31.5 14.4 21.1 20.5 11.1 13.7 11.9 12.6 13.6 55.6 54.8 73.7 66.3 65.9 

5 35.6 20.2 12.7 9.5 34.1 26.7 24.2 11.9 31.6 15.9 37.8 55.6 75.4 58.9 50.0 

6 4.4 4.0 0.8 4.2 0.0 13.3 14.5 7.6 12.6 9.1 82.2 81.5 91.5 83.2 90.9 

7 31.1 29.0 24.6 23.2 34.1 34.1 28.2 28.0 33.7 34.1 34.8 42.7 47.5 43.2 31.8 

8 19.3 16.9 14.4 10.5 13.6 14.8 12.9 11.9 12.6 11.4 65.9 70.2 73.7 76.8 75.0 

9 10.4 5.6 6.8 9.5 11.4 23.0 24.2 11.0 20.0 18.2 66.7 70.2 82.2 70.5 70.5 

10 61.5 62.1 63.6 52.6 79.5 11.1 14.5 18.6 23.2 13.6 27.4 23.4 17.8 24.2 6.8 

11 2.2 4.0 4.2 8.4 9.1 0.7 8.9 5.9 7.4 2.3 97.0 87.1 89.8 84.2 88.6 

12 71.1 49.2 53.4 52.6 63.6 9.6 16.9 11.0 12.6 6.8 19.3 33.9 35.6 34.7 29.5 

13 65.9 65.3 52.5 44.2 63.6 14.8 14.5 17.8 21.1 13.6 19.3 20.2 29.7 34.7 22.7 

14 42.2 29.0 27.1 13.7 25.0 12.6 23.4 24.6 16.8 11.4 45.2 47.6 48.3 69.5 63.6 

 

15 9.6 8.1 9.3 8.4 4.5 4.4 8.9 8.5 8.4 6.8 85.9 83.1 82.2 83.2 88.6 

 

16 1.5 0.0 0.0 1.1 0.0 2.2 5.6 7.6 5.3 4.5 96.3 94.4 92.4 93.7 95.5 
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Табела 62. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности према години студија 

(ИП 95%) прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 

 

С
к
ал

а 

Негативни део вредносне скале одговора  

(оцене 1 и 2) (ИП %) 

Неутрални део вредносне скале одговора  

(оцена 3) (ИП %) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (ИП %) 
 

 

 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.0 ÷ 2.2 0.0 ÷ 2.4 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 5.2 0.8 ÷ 6.5 0.0 ÷ 4.2 1.1 ÷ 8.4 0.0 ÷ 6.8 85.9 ÷ 100.0 79.9 ÷ 100.0 87.3 ÷ 100.0 83.2 ÷ 100.0 79.6 ÷ 100.0 

2 26.7 ÷ 53.3 17.7 ÷ 43.5 20.4 ÷ 45.8 22.1 ÷ 54.7 9.1 ÷ 50.0 17.8 ÷ 31.9 13.7 ÷ 27.4 11.0 ÷ 24.6 10.5 ÷ 26.3 6.8 ÷ 29.5 25.2 ÷ 48.1 36.3 ÷ 64.5 36.4 ÷ 62.7 30.5 ÷ 60.0 31.8 ÷ 79.5 

3 0.7 ÷ 11.1 3.2 ÷ 18.5 0.0 ÷ 7.6 4.2 ÷ 23.1 2.3 ÷ 18.2 0.0 ÷ 4.4 2.4 ÷ 11.3 0.0 ÷ 4.2 3.2 ÷ 12.6 0.0 ÷ 6.8 79.3 ÷ 100.0 66.1 ÷ 97.6 78.8 ÷ 100.0 62.1 ÷ 98.9 63.6 ÷ 100.0 

4 21.5 ÷ 47.4 20.2 ÷ 45.2 5.9 ÷ 23.7 9.5 ÷ 33.7 4.5 ÷ 40.9 6.7 ÷ 17.0 8.1 ÷ 20.2 5.9 ÷ 17.8 7.4 ÷ 18.9 4.5 ÷ 22.7 40.7 ÷ 71.1 39.5 ÷ 71.0 56.8 ÷ 91.5 48.4 ÷ 86.3 40.9 ÷ 93.2 

5 23.0 ÷ 48.9 10.5 ÷ 31.4 5.1 ÷ 22.0 2.1 ÷ 18.9 13.6 ÷ 59.1 19.3 ÷ 34.8 16.9 ÷ 32.3 5.9 ÷ 17.8 23.2 ÷ 41.0 6.8 ÷ 27.3 25.9 ÷ 49.6 40.3 ÷ 71.0 58.5 ÷ 92.4 42.1 ÷ 77.9 25.0 ÷ 75.0 

6 0.7 ÷ 9.6 0.8 ÷ 8.9 0.0 ÷ 2.5 0.0 ÷ 10.5 0.0 ÷ 0.0 8.1 ÷ 19.3 8.1 ÷ 21.0 3.4 ÷ 12.7 6.3 ÷ 20.0 2.3 ÷ 18.2 65.9 ÷ 99.2 64.5 ÷ 99.2 73.7 ÷ 100.0 64.2 ÷ 100.0 63.6 ÷ 100.0 

7 19.3 ÷ 43.7 17.7 ÷ 41.9 12.7 ÷ 36.4 10.6 ÷ 35.8 11.4 ÷ 56.8 26.7 ÷ 42.2 21.0 ÷ 36.3 20.3 ÷ 35.6 24.2 ÷ 43.2 20.5 ÷ 47.7 23.0 ÷ 47.4 28.2 ÷ 57.3 33.1 ÷ 62.7 27.4 ÷ 60.0 11.4 ÷ 52.3 

8 11.1 ÷ 28.9 8.9 ÷ 27.4 6.8 ÷ 23.7 3.2 ÷ 20.0 2.3 ÷ 29.5 8.9 ÷ 20.7 7.3 ÷ 18.5 5.9 ÷ 17.8 6.3 ÷ 20.0 2.3 ÷ 22.7 51.1 ÷ 82.2 52.4 ÷ 87.1 57.6 ÷ 90.7 57.9 ÷ 95.8 47.7 ÷ 100.0 

9 3.7 ÷ 17.8 0.8 ÷ 12.1 2.5 ÷ 11.9 2.1 ÷ 20.0 2.3 ÷ 20.5 15.6 ÷ 30.4 16.9 ÷ 32.3 5.9 ÷ 16.9 12.6 ÷ 29.5 6.8 ÷ 29.5 51.1 ÷ 82.2 54.0 ÷ 87.9 63.6 ÷ 100.0 50.5 ÷ 90.5 43.2 ÷ 97.7 

10 46.7 ÷ 77.0 47.6 ÷ 77.4 46.6 ÷ 79.7 35.8 ÷ 70.5 54.5 ÷ 100.0 5.9 ÷ 17.0 8.9 ÷ 20.2 11.9 ÷ 26.3 14.7 ÷ 32.6 4.5 ÷ 25.0 16.3 ÷ 40.0 12.9 ÷ 34.7 8.5 ÷ 28.0 12.6 ÷ 38.9 0.0 ÷ 18.2 

11 0.0 ÷ 5.9 0.0 ÷ 9.7 0.0 ÷ 10.2 1.1 ÷ 16.8 2.3 ÷ 18.2 0.0 ÷ 2.2 4.0 ÷ 13.7 2.5 ÷ 11.0 3.2 ÷ 12.6 0.0 ÷ 6.8 83.7 ÷ 100.0 71.0 ÷ 100.0 72.9 ÷ 100.0 64.2 ÷ 100.0 59.1 ÷ 100.0 

12 54.8 ÷ 88.1 34.7 ÷ 64.5 37.3 ÷ 70.3 35.8 ÷ 71.6 38.6 ÷ 93.2 5.2 ÷ 14.8 10.5 ÷ 24.2 5.9 ÷ 16.9 6.3 ÷ 20.0 0.0 ÷ 13.6 10.4 ÷ 28.9 21.0 ÷ 47.6 22.9 ÷ 49.2 21.1 ÷ 50.5 11.4 ÷ 50.0 

13 50.4 ÷ 81.5 50.8 ÷ 82.3 37.3 ÷ 69.5 27.4 ÷ 61.1 38.6 ÷ 90.9 8.9 ÷ 20.7 8.1 ÷ 21.0 11.0 ÷ 24.6 13.7 ÷ 30.5 4.5 ÷ 25.0 9.6 ÷ 28.9 9.7 ÷ 30.6 17.8 ÷ 42.4 20.0 ÷ 50.5 6.8 ÷ 40.9 

14 28.9 ÷ 56.3 16.9 ÷ 41.1 15.3 ÷ 40.7 4.2 ÷ 25.3 6.8 ÷ 47.7 7.4 ÷ 18.5 16.1 ÷ 30.6 17.8 ÷ 32.2 9.5 ÷ 24.2 2.3 ÷ 20.5 32.6 ÷ 60.0 33.1 ÷ 62.9 33.9 ÷ 64.4 51.6 ÷ 89.5 36.4 ÷ 88.6 

 

15 3.7 ÷ 17.0 1.6 ÷ 16.1 2.5 ÷ 17.8 1.1 ÷ 16.8 0.0 ÷ 13.6 1.5 ÷ 8.1 4.0 ÷ 13.7 3.4 ÷ 14.4 3.2 ÷ 14.7 0.0 ÷ 15.9 75.6 ÷ 95.6 70.2 ÷ 96.8 69.5 ÷ 94.9 66.3 ÷ 100.0 75.0 ÷ 100.0 

 

16 0.0 ÷ 4.4 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 3.2 0.0 ÷ 0.0 0.0 ÷ 5.2 1.6 ÷ 10.5 2.6 ÷ 12.7 1.1 ÷ 10.5 0.0 ÷ 11.4 83.0 ÷ 100.0 80.7 ÷ 100.0 77.1 ÷ 100.0 75.8 ÷ 100.0 77.3 ÷ 100.0 
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Табела 63. Оцене одговора испитаника на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности у односу на годину студија СВ (СД) са 

интервалом поверења (95%), прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

Т
в
р
д

њ
а 

Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% 

1 4.81 (0.54) 4.71 ÷ 4.90 4.66 (0.58) 4.55 ÷ 4.76 4.86 (0.39) 4.80 ÷ 4.93 4.82 (0.48) 4.72 ÷ 4.92 4.86 (0.41) 4.73 ÷ 4.98 

2 2.87 (1.20) 2.67 ÷ 3.07 3.16 (1.24) 2.94 ÷ 3.36 3.17 (1.16) 2.97 ÷ 3.37 2.94 (1.29) 2.69 ÷ 3.18 3.14 (1.29) 2.75 ÷ 3.48 

3 4.59 (0.85) 4.44 ÷ 4.72 4.32 (1.13) 4.10 ÷ 4.52 4.62 (0.73) 4.48 ÷ 4.75 4.17 (1.25) 3.91 ÷ 4.41 4.50 (0.93) 4.23 ÷ 4.75 

4 3.28 (1.34) 3.04 ÷ 3.50 3.32 (1.33) 3.08 ÷ 3.55 3.92 (1.08) 3.72 ÷ 4.11 3.69 (1.23) 3.45 ÷ 3.94 3.75 (1.33) 3.36 ÷ 4.09 

5 2.96 (1.20) 2.73 ÷ 3.17 3.48 (1.12) 3.28 ÷ 3.65 3.85 (0.99) 3.65 ÷ 4.03 3.64 (0.99) 3.45 ÷ 3.82 3.20 (1.44) 2.75 ÷ 3.59 

6 4.08 (0.84) 3.94 ÷ 4.22 4.22 (0.87) 4.06 ÷ 4.37 4.37 (0.66) 4.25 ÷ 4.50 4.18 (0.89) 4.00 ÷ 4.36 4.45 (0.66) 4.27 ÷ 4.64 

7 3.01 (1.11) 2.83 ÷ 3.22 3.07 (1.28) 2.86 ÷ 3.29 3.29 (1.16) 3.08 ÷ 3.48 3.22 (1.12) 3.00 ÷ 3.45 2.93 (1.23) 2.59 ÷ 3.30 

8 3.72 (1.11) 3.53 ÷ 3.91 3.78 (1.14) 3.56 ÷ 3.98 3.99 (1.10) 3.79 ÷ 4.19 4.03 (1.09) 3.80 ÷ 4.25 3.89 (1.22) 3.52 ÷ 4.20 

9 3.83 (1.03) 3.64 ÷ 4.01 3.87 (0.94) 3.71 ÷ 4.05 4.17 (0.88) 4.01 ÷ 4.33 3.88 (1.02) 3.67 ÷ 4.09 3.86 (0.95) 3.59 ÷ 4.14 

10 2.36 (1.42) 2.13 ÷ 2.61 2.30 (1.40) 2.07 ÷ 2.55 2.20 (1.25) 1.99 ÷ 2.46 2.48 (1.34) 2.21 ÷ 2.76 1.82 (1.06) 1.52 ÷ 2.14 

11 4.74 (0.66) 4.61 ÷ 4.84 4.44 (0.90) 4.27 ÷ 4.60 4.47 (0.85) 4.32 ÷ 4.62 4.29 (1.03) 4.09 ÷ 4.48 4.32 (0.91) 4.02 ÷ 4.57 

12 2.17 (1.18) 1.97 ÷ 2.36 2.73 (1.48) 2.46 ÷ 2.98 2.66 (1.39) 2.42 ÷ 2.92 2.66 (1.40) 2.39 ÷ 2.93 2.30 (1.36) 1.89 ÷ 2.70 

13 2.25 (1.28) 2.03 ÷ 2.49 2.23 (1.29) 2.01 ÷ 2.46 2.53 (1.38) 2.27 ÷ 2.77 2.82 (1.41) 2.54 ÷ 3.11 2.20 (1.30) 1.84 ÷ 2.59 

14 2.99 (1.45) 2.75 ÷ 3.22 3.22 (1.27) 3.01 ÷ 3.44 3.24 (1.29) 3.01 ÷ 3.47 3.82 (1.21) 3.56 ÷ 4.06 3.45 (1.27) 3.07 ÷ 3.82 

15 4.50 (1.15) 4.30 ÷ 4.68 4.43 (1.12) 4.22 ÷ 4.62 4.42 (1.14) 4.20 ÷ 4.64 4.37 (1.11) 4.13 ÷ 4.58 4.68 (0.88) 4.39 ÷ 4.91 

16 4.72 (0.62) 4.61 ÷ 4.81 4.73 (0.56) 4.62 ÷ 4.81 4.64 (0.62) 4.52 ÷ 4.75 4.63 (0.64) 4.51 ÷ 4.75 4.82 (0.50) 4.66 ÷ 4.95 
 

Легенда: Крускал-Волисов тест је показао статистички значајне разлике код тврдњи: 1 (Бављење физичком активношћу представља ужитак), 3 (Сви људи имају 

једнака права која се односе на вежбање), 4 (Сви људи имају природну потребу да вежбају), 5 (Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи 

имају једнаке услове који се односе на вежбање), 9 (Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно задовољство), 11 (Напорно тренирање је услов 

за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује), 12 (Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну 

срећу), 13 (У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се постиже) и 14 (Бављење спортом подразумева корист и у новчаном 

смислу). 
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11.6.1.1.3. Резултати одговора студената експерименталне групе у односу на иницијално и финално мерење 

 

 

Табела 64. Одговори студената експерименталне групе по теоријама у односу на иницијално и финално мерење СВ (СД)  

 

Теорија Прво мерење Друго мерење 

Аристотел (теорија врлине) 3.92 (0.92) 4.07 (0.84) 

Кант (теорија дужности) 3.78 (1.06) 3.89 (1.13) 

Мил (теорија корисности) 3.51 (1.06) 3.62 (1.05) 
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Табела 65. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине 

у односу на иницијално и финално мерење (%, ИП95%) 
 

 Скала 
Негативни део вредносне скале 

одговора (оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 
 

 

 
Мерење 

 

прво друго прво друго прво друго 

 

% ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

Т
в
р
д

њ
а 

1 11.1 2.8 ÷ 23.6 3.2 0.0 ÷ 7.9 31.9 19.5 ÷ 43.1 14.3 6.3 ÷ 23.8 56.9 37.5 ÷ 76.4 82.5 58.7 ÷ 100.0 

2 5.6 1.4 ÷ 11.1 1.6 0.0 ÷ 4.8 5.6 1.4 ÷ 11.1 9.5 3.2 ÷ 17.5 88.9 65.3 ÷ 100.0 88.9 65.1 ÷ 100.0 

3 25.0 11.1 ÷ 41.7 27.0 11.1 ÷ 44.4 47.2 36.1 ÷ 58.3 38.1 27.0 ÷ 49.2 27.8 15.3 ÷ 43.1 34.9 17.5 ÷ 54.0 

4 23.6 9.7 ÷ 40.3 12.7 3.2 ÷ 25.4 38.9 27.8 ÷ 50.0 36.5 25.4 ÷ 49.2 37.5 20.9 ÷ 54.2 50.8 28.6 ÷ 71.4 

5 11.1 2.8 ÷ 22.2 7.9 1.6 ÷ 14.3 31.9 20.8 ÷ 43.1 34.9 23.8 ÷ 47.6 56.9 37.5 ÷ 77.7 57.1 36.5 ÷ 81.0 

6 4.2 0.0 ÷ 11.1 3.2 0.0 ÷ 7.9 6.9 1.4 ÷ 12.5 4.8 0.0 ÷ 11.1 88.9 66.7 ÷ 100.0 92.1 66.7 ÷ 100.0 

7 6.9 1.4 ÷ 15.3 3.2 0.0 ÷ 7.9 9.7 2.8 ÷ 16.7 7.9 1.6 ÷ 15.9 83.3 62.5 ÷ 100.0 88.9 65.1 ÷ 100.0 

8 4.2 0.0 ÷ 11.1 1.6 0.0 ÷ 4.8 1.4 0.0 ÷ 4.2 3.2 0.0 ÷ 7.9 94.4 73.6 ÷ 100.0 95.2 73.1 ÷ 100.0 

9 6.9 1.4 ÷ 15.3 4.8 0.0 ÷ 11.1 15.3 6.9 ÷ 23.6 9.5 3.2 ÷ 17.5 77.8 55.6 ÷ 100.0 85.7 61.9 ÷ 100.0 

10 4.2 0.0 ÷ 8.3 3.2 0.0 ÷ 7.9 20.8 11.1 ÷ 30.6 22.2 12.7 ÷ 33.3 75.0 52.8 ÷ 97.2 74.6 50.8 ÷ 98.4 

11 16.7 5.6 ÷ 29.2 4.8 0.0 ÷ 12.7 22.2 12.5 ÷ 33.3 17.5 9.5 ÷ 27.0 61.1 40.3 ÷ 84.7 77.8 52.4 ÷ 100.0 

12 8.3 1.4 ÷ 18.1 9.5 1.6 ÷ 20.6 34.7 23.6 ÷ 45.8 17.5 9.5 ÷ 27.0 56.9 36.1 ÷ 77.8 73.0 50.8 ÷ 96.8 

13 1.4 0.0 ÷ 4.2 0.0 0.0 ÷ 0.0 2.8 0.0 ÷ 6.9 6.3 1.6 ÷ 12.7 95.8 77.8 ÷ 100.0 93.7 73.0 ÷ 100.0 

14 5.6 1.4 ÷ 11.1 4.8 0.0 ÷ 12.7 26.4 16.7 ÷ 37.5 17.5 7.9 ÷ 27.0 68.1 45.8 ÷ 90.3 77.8 54.0 ÷ 100.0 
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Табела 66. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине 

у односу на иницијално и финално мерење (СВ,СД, ИП95%) 
 

Тврдња 
Прво мерење Друго мерење 

СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% 

1 3.58 (0.95) 3.36 ÷ 3.81 4.22 (0.81) 4.00 ÷ 4.43 

2 4.38 (0.83) 4.18 ÷ 4.57 4.38 (0.73) 4.19 ÷ 4.54 

3 2.92 (1.02) 2.69 ÷ 3.17 3.05 (1.10) 2.79 ÷ 3.32 

4 3.11 (1.06) 2.86 ÷ 3.36 3.51 (0.98) 3.25 ÷ 3.75 

5 3.67 (1.02) 3.44 ÷ 3.90 3.71 (0.91) 3.49 ÷ 3.92 

6 4.26 (0.87) 4.06 ÷ 4.46 4.40 (0.73) 4.21 ÷ 4.59 

7 4.26 (0.95) 4.06 ÷ 4.47 4.35 (0.88) 4.14 ÷ 4.56 

8 4.58 (0.78) 4.39 ÷ 4.75 4.63 (0.63) 4.48 ÷ 4.78 

9 4.04 (0.93) 3.82 ÷ 4.25 4.16 (0.79) 3.97 ÷ 4.35 

10 4.06 (0.85) 3.86 ÷ 4.25 4.06 (0.84) 3.84 ÷ 4.27 

11 3.65 (1.19) 3.38 ÷ 3.92 4.05 (0.94) 3.81 ÷ 4.27 

12 3.75 (1.03) 3.53 ÷ 3.97 3.84 (0.97) 3.60 ÷ 4.10 

13 4.75 (0.58) 4.61 ÷ 4.88 4.68 (0.59) 4.52 ÷ 4.83 

14 3.92 (0.88) 3.72 ÷ 4.14 4.00 (0.86) 3.78 ÷ 4.21 

 

 

Легенда: Вилкоксонов тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи 1 (Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у 

физичкој култури), 4 (Добро као морална вредност везује се за телесна добра) и 11 (Телесно вежбање јесте особина и представља 

врлину). 
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Табела 67. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности у 

односу на иницијално и финално мерење (%, ИП95%) 

 

 Скала 
Негативни део вредносне скале 

одговора (оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 
 

 

 

Мерење 

  

прво друго прво друго прво друго 

 

% ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

Т
в
р
д

њ
а 

1 0.0 0.0 ÷ 0.0 3.2 0.0 ÷ 9.5 2.8 0.0 ÷ 6.9 1.6 0.0 ÷ 4.8 97.2 79.2 ÷ 100.0 95.2 77.8 ÷ 100.0 

2 58.3 40.3 ÷ 77.8 47.6 28.6 ÷ 69.8 11.1 4.2 ÷ 19.4 11.1 4.8 ÷ 19.0 30.6 15.3 ÷ 48.6 41.3 22.2 ÷ 60.3 

3 40.3 23.6 ÷ 59.7 34.9 17.5 ÷ 55.6 37.5 26.4 ÷ 48.6 36.5 23.8 ÷ 47.6 22.2 11.1 ÷ 36.1 28.6 14.3 ÷ 44.4 

4 2.8 0.0 ÷ 8.3 4.8 0.0 ÷ 12.7 1.4 0.0 ÷ 4.2 3.2 0.0 ÷ 7.9 95.8 75.0 ÷ 100.0 92.1 68.3 ÷ 100.0 

5 34.7 18.1 ÷ 51.4 17.5 4.8 ÷ 31.7 15.3 6.9 ÷ 23.6 19.0 9.5 ÷ 30.2 50.0 31.9 ÷ 70.8 63.5 39.7 ÷ 87.3 

6 4.2 0.0 ÷ 11.1 7.9 0.0 ÷ 19.0 6.9 1.4 ÷ 12.5 4.8 0.0 ÷ 9.5 88.9 69.4 ÷ 100.0 87.3 68.3 ÷ 100.0 

7 37.5 20.8 ÷ 56.9 28.6 12.7 ÷ 47.6 13.9 6.9 ÷ 22.2 20.6 11.1 ÷ 30.2 48.6 29.2 ÷ 68.1 50.8 31.7 ÷ 74.6 

8 8.3 1.4 ÷ 16.7 7.9 0.0 ÷ 19.0 9.7 4.2 ÷ 16.7 6.3 1.6 ÷ 12.7 81.9 61.1 ÷ 100.0 85.7 65.1 ÷ 100.0 

9 19.4 6.9 ÷ 34.7 14.3 3.2 ÷ 27.0 5.6 1.4 ÷ 11.1 9.5 3.2 ÷ 17.5 75.0 52.8 ÷ 97.2 76.2 54.0 ÷ 100.0 

10 41.7 23.6 ÷ 59.7 30.2 14.3 ÷ 49.2 19.4 11.1 ÷ 29.2 25.4 14.3 ÷ 34.9 38.9 20.8 ÷ 58.3 44.4 27.0 ÷ 65.1 

11 4.2 0.0 ÷ 9.7 7.9 1.6 ÷ 14.3 11.1 4.2 ÷ 18.1 15.9 7.9 ÷ 25.4 84.7 61.1 ÷ 100.0 76.2 55.6 ÷ 100.0 

12 2.8 0.0 ÷ 6.9 7.9 1.6 ÷ 17.5 8.3 2.8 ÷ 15.3 6.3 1.6 ÷ 12.7 88.9 68.1 ÷ 100.0 85.7 68.3 ÷ 100.0 

13 1.4 0.0 ÷ 4.2 6.3 0.0 ÷ 15.9 8.3 2.8 ÷ 15.2 7.9 1.6 ÷ 14.3 90.3 69.4 ÷ 100.0 85.7 63.5 ÷ 100.0 

14 20.8 8.3 ÷ 37.5 25.4 9.5 ÷ 42.9 37.5 27.8 ÷ 48.6 31.7 20.6 ÷ 42.9 41.7 26.4 ÷ 61.1 42.9 23.8 ÷ 63.5 
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Табела 68. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију врлине у 

односу на иницијално и финално мерење (СВ,СД, ИП95%) 
 

 

Тврдња 
Прво мерење Друго мерење 

СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% 

1 4.78 (0.48) 4.67 ÷ 4.89 4.73 (0.72) 4.52 ÷ 4.89 

2 2.42 (1.50) 2.08 ÷ 2.76 2.94 (1.63) 2.56 ÷ 3.30 

3 2.65 (1.09) 2.39 ÷ 2.89 2.86 (1.12) 2.57 ÷ 3.14 

4 4.61 (0.72) 4.43 ÷ 4.76 4.46 (0.84) 4.27 ÷ 4.65 

5 3.26 (1.34) 2.99 ÷ 3.57 3.73 (1.30) 3.43 ÷ 4.03 

6 4.53 (0.86) 4.32 ÷ 4.71 4.49 (1.01) 4.22 ÷ 4.73 

7 3.10 (1.39) 2.78 ÷ 3.40 3.44 (1.47) 3.06 ÷ 3.83 

8 4.29 (1.16) 4.01 ÷ 4.53 4.40 (1.02) 4.16 ÷ 4.63 

9 3.94 (1.32) 3.63 ÷ 4.24 3.98 (1.24) 3.68 ÷ 4.27 

10 2.93 (1.51) 2.60 ÷ 3.29 3.32 (1.47) 2.94 ÷ 3.68 

11 4.18 (0.79) 3.99 ÷ 4.35 3.92 (0.85) 3.71 ÷ 4.13 

12 4.50 (0.87) 4.29 ÷ 4.68 4.49 (0.98) 4.24 ÷ 4.71 

13 4.51 (0.71) 4.35 ÷ 4.68 4.43 (0.95) 4.17 ÷ 4.67 

14 3.28 (1.17) 3.00 ÷ 3.54 3.22 (1.21) 2.92 ÷ 3.54 

 

Легенда: Вилкоксонов тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи 2 (Сви спортисти нису добре и моралне особе) и 5 (Реаговао бих на судијску 

одлуку, уколико би она била негативна по мог противника). 

 

. 
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Табела 69. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности у 

односу на иницијално и финално мерење (%, ИП95%) 

 

 

Скала 
Негативни део вредносне скале 

одговора (оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 

Мерење прво друго прво друго прво друго 

 

  % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

Т
в
р

д
њ

а 

1 1.4 0.0 ÷ 4.2 0.0 0.0 ÷ 0.0 2.8 0.0 ÷ 6.9 1.6 0.0 ÷ 4.8 95.8 81.9 ÷ 109.7 98.4 82.5 ÷ 112.7 

2 34.7 18.1 ÷ 52.8 28.6 12.7 ÷ 47.6 20.8 11.1 ÷ 30.6 20.6 11.1 ÷ 31.7 44.4 27.8 ÷ 62.5 50.8 31.7 ÷ 71.4 

3 5.6 0.0 ÷ 13.9 11.1 1.6 ÷ 23.8 1.4 0.0 ÷ 4.2 4.8 0.0 ÷ 11.1 93.1 73.6 ÷ 112.5 84.1 60.3 ÷ 107.9 

4 36.1 19.4 ÷ 55.6 20.6 6.4 ÷ 36.5 8.3 2.8 ÷ 15.3 17.5 9.5 ÷ 28.6 55.6 36.1 ÷ 75.0 61.9 39.7 ÷ 84.1 

5 34.7 18.1 ÷ 51.4 14.3 3.2 ÷ 28.6 23.6 13.9 ÷ 33.3 23.8 14.3 ÷ 34.9 41.7 25.0 ÷ 59.7 61.9 38.1 ÷ 85.7 

6 5.6 0.0 ÷ 13.9 7.9 1.6 ÷ 15.9 9.7 4.2 ÷ 16.7 9.5 3.2 ÷ 17.5 84.7 62.5 ÷ 105.6 82.5 58.7 ÷ 104.8 

7 31.9 15.3 ÷ 48.6 33.3 15.9 ÷ 52.4 33.3 22.2 ÷ 44.4 23.8 12.7 ÷ 34.9 34.7 19.4 ÷ 52.7 42.9 23.8 ÷ 60.3 

8 23.6 12.5 ÷ 37.5 9.5 1.6 ÷ 20.6 15.3 8.3 ÷ 25.0 17.5 7.9 ÷ 27.0 61.1 40.3 ÷ 81.9 73.0 49.2 ÷ 96.8 

9 9.7 1.4 ÷ 20.8 3.2 0.0 ÷ 7.9 25.0 15.3 ÷ 34.7 27.0 17.5 ÷ 38.1 65.3 44.4 ÷ 87.5 69.8 47.6 ÷ 95.2 

10 62.5 43.1 ÷ 81.9 68.3 47.6 ÷ 92.1 11.1 4.2 ÷ 19.4 15.9 7.9 ÷ 23.8 26.4 12.5 ÷ 43.1 15.9 4.8 ÷ 28.6 

11 1.4 0.0 ÷ 4.2 1.6 0.0 ÷ 4.8 0.0 0.0 ÷ 0.0 14.3 6.3 ÷ 22.2 98.6 79.2 ÷ 118.1 84.1 61.9 ÷ 106.3 

12 68.1 45.8 ÷ 90.3 63.5 41.3 ÷ 85.7 11.1 4.2 ÷ 19.4 17.5 7.9 ÷ 27.0 20.8 9.7 ÷ 34.7 19.0 6.3 ÷ 34.9 

13 72.2 50.0 ÷ 95.8 65.1 42.9 ÷ 88.8 13.9 5.6 ÷ 22.2 11.1 4.8 ÷ 19.0 13.9 4.2 ÷ 26.4 23.8 9.5 ÷ 41.2 

14 51.4 31.9 ÷ 72.2 46.0 27.0 ÷ 66.7 15.3 6.9 ÷ 25.0 19.0 9.5 ÷ 28.6 33.3 18.1 ÷ 51.4 34.9 17.5 ÷ 55.6 

15 11.1 1.4 ÷ 23.6 7.9 1.6 ÷ 17.5 5.6 1.4 ÷ 11.1 11.1 4.8 ÷ 20.6 83.3 69.4 ÷ 97.2 81.0 61.9 ÷ 100.0 

16 1.4 0.0 ÷ 4.2 0.0 0.0 ÷ 0.0 2.8 0.0 ÷ 6.9 4.8 0.0 ÷ 11.1 95.8 77.8 ÷ 115.3 95.2 73.0 ÷ 115.9 
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Табела 70. Вредносне карактеристике одговора студената експерименталне групе на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности у 

односу на иницијално и финално мерење (СВ,СД, ИП95%) 
 

Тврдња 
Прво мерење Друго мерење 

СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% 

1 4.81 (0.62) 4.64 ÷ 4.93 4.86 (0.40) 4.75 ÷ 4.94 

2 3.00 (1.27) 2.69 ÷ 3.28 3.21 (1.14) 2.94 ÷ 3.46 

3 4.56 (0.84) 4.38 ÷ 4.74 4.24 (1.07) 3.95 ÷ 4.49 

4 3.24 (1.36) 2.90 ÷ 3.54 3.63 (1.30) 3.32 ÷ 3.95 

5 3.03 (1.19) 2.74 ÷ 3.31 3.70 (1.20) 3.37 ÷ 3.98 

6 4.08 (0.83) 3.88 ÷ 4.26 4.25 (0.93) 4.02 ÷ 4.48 

7 2.99 (1.11) 2.74 ÷ 3.25 3.05 (1.22) 2.75 ÷ 3.35 

8 3.56 (1.12) 3.31 ÷ 3.81 3.87 (0.99) 3.62 ÷ 4.10 

9 3.81 (1.02) 3.58 ÷ 4.04 3.97 (0.84) 3.78 ÷ 4.17 

10 2.25 (1.39) 1.93 ÷ 2.58 2.14 (1.15) 1.87 ÷ 2.41 

11 4.76 (0.59) 4.61 ÷ 4.89 4.48 (0.80) 4.25 ÷ 4.67 

12 2.22 (1.18) 1.94 ÷ 2.50 2.27 (1.25) 1.98 ÷ 2.59 

13 2.08 (1.17) 1.82 ÷ 2.40 2.30 (1.40) 1.95 ÷ 2.63 

14 2.69 (1.35) 2.42 ÷ 3.03 2.87 (1.35) 2.57 ÷ 3.21 

15 4.44 (1.21) 4.17 ÷ 4.71 4.40 (1.16) 4.10 ÷ 4.65 

16 4.71 (0.66) 4.56 ÷ 4.86 4.68 (0.56) 4.52 ÷ 4.81 

 

 

Легенда: Вилкоксонов тест је показао статистички значајну разлику код тврдње 5 (Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке 

услове који се односе на вежбање) и 11 (Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује).  
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11.6.1.2. Анализа поузданости скала 

 

Табела 71. Приказ вредности Кромбах алфа коефицијента за скале по годинама студија 

Скала Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

Аристотел 0.72 0.75 0.78 0.74 0.80 

Кант 0.45 0.43 0.49 0.54 0.50 

Мил 0.48 0.55 0.53 0.63 0.43 

 

 

Табела 72. Приказ вредности Кромбах алфа коефицијента за скале за експерименталну групу у односу на мерење 

Скала 
Мерење 

1 2 

Аристотел 0.70 0.77 

Кант 0.36 0.60 

Мил 0.44 0.44 

 

 

Табела 73. Приказ вредности Кромбах алфа коефицијента за скале на узорку студената Филозофског факултета  

Скала Прва година 

Аристотел 0.81 

Кант 0.74 

Мил 0.30 
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11.6.1.3. Експлоративна анализа 

11.6.1.3.1. Факторска анализа 

 

Табела 74. Факторска структура „Varimax“ решење тврдњи инструмента „Физичка култура и етика“ -  студенти n=380 

Тврдња 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 

А_Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тези у физичкој култури .057 .286 .257 .208 .216 -.173 .117 

К_Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада .086 -.224 .299 .077 .253 -.124 .293 

М_Бављење физичком активношћу преставља ужитак -.019 .103 .709 .108 .060 .059 .073 

А_Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања .256 .120 .523 -.050 .005 -.048 .236 

К_Сви спортисти нису добре и моралне особе -.005 -.054 -.012 -.004 -.051 .169 .032 

М_Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни .125 .563 .230 .040 .074 .025 -.083 

А_Добро као морална вредност везује се за спољашња добра .084 .667 .136 -.035 -.001 -.124 -.087 

К_Сви спортисти нису слободни као делатна бића -.006 .100 .003 .007 .029 .062 -.057 

М_Сви људи имају једнака права која се односе на вежбање .041 .162 .037 .005 -.035 .026 -.027 

А_Добро као морална вредност везује се за телесна добра .095 .679 -.033 -.103 .004 -.023 .033 

К_Уз такмичарска правила имам и "унутрашња правила" која се односе на поштено надметање са противником .068 -.172 .247 .217 .341 .170 .193 

М_Сви људи имају природну потребу да вежбају .084 .113 -.045 .046 .097 .123 -.014 

А_Добро као морална вредност везује се за душевна добра .159 -.064 .232 .032 .491 -.022 -.007 

К_Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника .003 -.035 -.005 .146 .086 .763 .025 

М_Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на вежбање -.088 .461 -.068 .247 .162 .109 .265 

А_Срећа може да се појави као последица телесног вежбања .266 .085 .242 .055 -.010 .146 .646 

К_Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у оквиру важећих правила -.045 .032 -.076 .625 -.081 .318 .234 

М_Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини срећним .277 .246 .296 .066 -.092 .147 .114 

А_Врлина је бавити се телесним вежбањем .719 .033 .104 .028 -.048 .071 .228 

К_У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника .034 .264 -.100 .158 -.039 -.254 -.092 

М_Принцип корисности је најважнији у бављењу физичким вежбањем .026 .124 -.122 -.124 -.055 .152 .173 
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А_Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати .283 -.082 .105 .022 .122 -.077 .697 

К_Некада помислим да и мој противник жели да ме победи .035 -.220 .093 .144 .268 -.433 .318 

М_Приликом физичког вежбања најважније је постићи физичко задовољство .152 .170 .190 -.001 .134 -.116 .058 

А_Телесно вежбање јесте страст и представља врлину  .667 -.013 .291 .082 -.012 .042 .182 

К_Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи .075 .125 .079 .342 .356 .095 -.162 

М_Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно задовољство .270 -.056 .102 -.001 .635 .214 -.106 

А_Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину .792 .084 -.023 .077 .248 -.063 .064 

К_Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то 

признање буде додељено мом противнику 
-.008 -.064 .108 .090 .132 .695 .032 

М_Ако бављење спортом подразумева корист, до победе би требало долазити по сваку цену .088 .113 -.050 -.161 -.018 -.244 -.186 

А_Телесно вежбање јесте особина и представља врлину .748 .097 -.058 .059 .125 -.087 -.004 

К_Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио .090 .136 .092 .074 .078 .224 -.053 

М_Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује .074 .009 .113 .096 .026 -.183 -.018 

А_Права мера је могућа у спортској активности -.089 .242 .049 .052 .565 -.015 .199 

К_На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто -.007 -.260 .271 .557 .235 .117 -.070 

М_Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу -.099 .314 -.167 -.067 .075 .138 -.073 

А_Уживам док вежбам .080 .032 .534 .046 .157 .079 .138 

К_Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно представе своју државу .051 .026 .313 .289 -.061 -.163 .028 

М_У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се постиже -.058 .054 -.052 -.146 -.025 -.002 -.072 

А_Постизање праве мере је врлина у физичкој култури .316 .165 -.117 .034 .529 .119 .253 

К_Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривање слободе и у примени норми моралног понашања .077 .081 -.164 -.037 .116 -.004 -.053 

М_Бављење спортом подразумева корист и у новчаном смислу .092 .026 .106 .110 -.147 -.046 .055 

М_У спорту није дозвољена примена допинга да би се постигли бољи резултати .132 .038 -.017 .705 .050 -.031 .071 

М_Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и моралног понашања .178 -.023 .372 .500 -.002 .064 -.112 

Проценат објашњене варијансе 6.48 5.12 4.98 4.63 4.57 4.47 3.93 

Збирни проценат фактора 6.48 11.60 16.59 21.22 25.79 30.26 34.19 
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Табела 75. Факторска структура „Varimax“ решење тврдњи инструмента „Физичка култура и етика“ -  студенткиње n=136 

Тврдња 
Фактори 

1 2 3 4 5 6 7 

А_Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тези у физичкој култури .048 -.002 -.027 -.108 .033 .223 .334 

К_Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада .085 .074 -.068 .017 -.059 -.037 .750 

М_Бављење физичком активношћу преставља ужитак .203 .799 -.114 -.093 -.035 .033 .051 

А_Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања .193 .198 -.108 -.012 .030 .103 -.061 

К_Сви спортисти нису добре и моралне особе .055 .083 .030 .094 .071 .172 .072 

М_Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни .104 -.061 .012 -.034 -.050 .036 -.042 

А_Добро као морална вредност везује се за спољашња добра .135 .070 .054 -.058 .151 -.028 -.058 

К_Сви спортисти нису слободни као делатна бића .089 .032 .021 .022 .025 .056 .050 

М_Сви људи имају једнака права која се односе на вежбање .043 .013 .092 -.033 .010 -.007 .084 

А_Добро као морална вредност везује се за телесна добра .197 .066 .111 .120 -.172 -.019 .138 

К_Уз такмичарска правила имам и "унутрашња правила" која се односе на поштено надметање са противником .160 -.013 -.080 .183 .111 -.044 .565 

М_Сви људи имају природну потребу да вежбају .055 .299 .185 -.027 .297 -.132 -.117 

А_Добро као морална вредност везује се за душевна добра .110 .140 .117 .011 .012 .021 .077 

К_Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника -.079 -.030 -.074 -.056 .630 -.081 .045 

М_Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на вежбање .102 -.052 .695 .083 .143 .000 -.059 

А_Срећа може да се појави као последица телесног вежбања .383 -.127 .034 .202 .156 -.035 .089 

К_Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у оквиру важећих правила -.056 -.066 .099 .838 .005 .026 .072 

М_Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини срећним .320 .057 -.101 .289 .133 -.110 -.172 

А_Врлина је бавити се телесним вежбањем .748 .084 -.081 .021 .110 .292 .052 

К_У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника .268 .028 -.023 .079 -.083 .154 -.138 

М_Принцип корисности је најважнији у бављењу физичким вежбањем -.004 .080 .175 -.086 .013 .075 .038 

А_Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати .424 .109 -.266 .196 .165 .448 .064 

К_Некада помислим да и мој противник жели да ме победи .023 .105 .193 -.084 .045 -.114 .083 

М_Приликом физичког вежбања најважније је постићи физичко задовољство -.029 .071 .630 -.110 -.255 .157 -.242 

А_Телесно вежбање јесте страст и представља врлину  .736 .100 .223 .128 -.095 -.171 .061 

К_Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи .010 -.018 .323 .097 .342 -.081 -.149 
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М_Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно задовољство .218 .113 .285 .198 -.055 -.098 -.151 

А_Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину .779 -.022 -.051 -.076 -.004 .081 .098 

К_Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да 

то признање буде додељено мом противнику 
.094 -.026 .082 .055 .835 .051 .007 

М_Ако бављење спортом подразумева корист, до победе би требало долазити по сваку цену .236 .189 -.053 -.029 -.112 .152 -.276 

А_Телесно вежбање јесте особина и представља врлину .740 .152 .159 -.098 .025 -.149 -.021 

К_Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио -.024 .214 .436 .031 .098 .122 .323 

М_Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује .217 .202 .010 .232 -.007 .059 .036 

А_Права мера је могућа у спортској активности .321 .324 .188 .336 .197 -.012 .004 

К_На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто .093 -.047 -.081 .374 .018 .023 -.088 

М_Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу .010 -.195 .023 -.284 -.223 .381 -.254 

А_Уживам док вежбам .078 .804 .137 .077 -.026 -.007 .020 

К_Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно представе своју државу .381 .269 -.048 -.039 -.202 .133 .183 

М_У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се постиже -.048 .043 .047 -.238 -.292 .547 -.244 

А_Постизање праве мере је врлина у физичкој култури .557 .307 .007 .285 .026 .018 .140 

К_Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривање слободе и у примени норми моралног понашања .261 .083 .426 .059 .130 .304 .161 

М_Бављење спортом подразумева корист и у новчаном смислу .002 -.007 .148 .071 .042 .792 .019 

М_У спорту није дозвољена примена допинга да би се постигли бољи резултати .099 .110 -.029 .121 -.006 -.061 .033 

М_Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и моралног понашања .225 .319 -.196 .472 .006 -.038 .307 

Проценат објашњене варијансе 8.750 4.846 4.395 4.219 4.152 4.088 3.970 

Збирни проценат фактора 8.750 13.596 17.991 22.210 26.361 30.449 34.419 
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11.6.1.4. Статистичко проверавање хипотеза 

 

11.6.1.4.1. За независне узорке 

 

11.6.1.4.1.1. Поређење одговора студената у односу на пол 

 

Табела 76. Резултати поређења по полу (Ман-Витнијев тест) на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине  

 

Тврдња Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 25091.000 97481.000 -.532 .595 

2 24841.000 97231.000 -.773 .439 

3 24562.500 96952.500 -.896 .370 

4 23469.000 95859.000 -1.649 .099 

5 24618.500 97008.500 -.866 .386 

6 25622.500 98012.500 -.168 .866 

7 24772.000 97162.000 -.827 .408 

8 25099.000 34415.000 -.621 .535 

9 24294.000 96684.000 -1.135 .256 

10 24387.000 96777.000 -1.051 .293 

11 24076.000 96466.000 -1.245 .213 

12 19767.500 92157.500 -4.285 .000 

13 24817.000 97207.000 -.869 .385 

14 21946.000 94336.000 -2.763 .006 
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Табела 77. Резултати поређења по полу (Ман-Витнијев тест) на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности  

 

Тврдња Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 24779.500 97169.500 -1.038 .299 

2 25506.000 34822.000 -.231 .817 

3 24127.500 96517.500 -1.185 .236 

4 23882.000 96272.000 -1.625 .104 

5 25300.000 34616.000 -.374 .708 

6 23720.500 96110.500 -1.763 .078 

7 22691.500 32007.500 -2.173 .030 

8 25646.500 98036.500 -.155 .877 

9 20879.500 93269.500 -3.598 .000 

10 24777.500 34093.500 -.731 .464 

11 23180.000 95570.000 -1.899 .058 

12 23421.500 95811.500 -1.990 .047 

13 25267.500 34583.500 -.447 .655 

14 24374.000 96764.000 -1.027 .304 
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Табела 78. Резултати поређења по полу (Ман-Витнијев тест) на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности  

 

Тврдња Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 23985.000 96375.000 -1.903 .057 

2 19940.500 92330.500 -4.102 .000 

3 24497.000 96887.000 -1.088 .276 

4 24581.500 96971.500 -.875 .382 

5 22931.000 95321.000 -2.028 .043 

6 22706.500 95096.500 -2.285 .022 

7 25615.000 34931.000 -.156 .876 

8 21155.000 93545.000 -3.302 .001 

9 21639.000 94029.000 -2.978 .003 

10 24984.000 34300.000 -.599 .549 

11 23381.500 95771.500 -1.969 .049 

12 21889.500 94279.500 -2.730 .006 

13 25186.000 34502.000 -.453 .650 

14 20803.000 30119.000 -3.471 .001 

15 25822.000 98212.000 -.016 .987 

16 22454.000 94844.000 -3.037 .002 
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11.6.1.4.1.2. Поређење одговора студената у односу на годину студија 

 

Табела 79. Резултати поређења по годинама студија (Крускал-Волисов тест) на тврдње које се односе на Аристотелову етичку теорију врлине 

 

Ред. бр. Тврдња Chi-square df 
Asymp. 

Sig. 

1 Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој култури. 26.742 4 .000 

2 Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања. 7.925 4 .094 

3 Добро као морална вредност везује се за спољашња добра. 5.679 4 .224 

4 Добро као морална вредност везује се за телесна добра. 3.162 4 .531 

5 Добро као морална вредност везује се за душевна добра  7.762 4 .101 

6 Срећа може да се појави као последица телесног вежбања. 19.326 4 .001 

7 Врлина је бавити се телесним вежбањем. 9.185 4 .057 

8 Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати. 6.983 4 .137 

9 Телесно вежбање јесте страст и представља врлину. 7.864 4 .097 

10 Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину. 14.575 4 .006 

11 Телесно вежбање јесте особина и представља врлину. 25.501 4 .000 

12 Права мера је могућа у спортској активности. 13.499 4 .009 

13 Уживам док вежбам. 5.307 4 .257 

14 Постизање праве мере је врлина у физичкој култури. 12.592 4 .013 
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Табела 80. Резултати поређења по годинама студија (Крускал-Волисов тест) на тврдње које се односе на Кантову етичку теорију дужности 

 

Ред. 

бр. 
Тврдња Chi-

square df 

Asymp. 

Sig. 

1 Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада.         2.402 4 .662 

2 Сви спортисти нису добре и моралне особе. 29.987 4 .000 

3 Сви спортисти нису слободни као делатна бића. 10.234 4 .037 

4 Уз такмичарска правила имам и „унутрашња правила“ која се односе на поштено надметање са противником. 5.680 4 .224 

5 Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника. 23.898 4 .000 

6 Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у оквиру важећих правила. .911 4 .923 

7 У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника. 13.901 4 .008 

8 Некада помислим да и мој противник жели да ме победи. 2.334 4 .675 

9 Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи. 3.915 4 .418 

10 
Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да 

то признање буде додељено мом противнику. 
29.218 4 .000 

11 Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио. 11.780 4 .019 

12 На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто. 8.845 4 .065 

13 Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно представе своју државу. 10.926 4 .027 

14 Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривању слободе и у примени норми моралног понашања. 11.459 4 .022 
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Табела 81. Резултати поређења по годинама студија (Крускал-Волисово тест) на тврдње које се односе на Милову етичку теорију корисности 

 

Ред. 

бр. 
Тврдња Chi-square df 

Asymp. 

Sig. 

1 Бављење физичком активношћу представља ужитак. 16.447 4 .002 

2 Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни. 6.334 4 .176 

3 Сви људи имају једнака права која се односе на вежбање. 10.186 4 .037 

4 Сви људи имају природну потребу да вежбају. 20.862 4 .000 

5 
Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на 

вежбање. 
41.018 4 .000 

6 Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини срећним. 11.091 4 .026 

7 Принцип корисности је најважнији у бављењу физичким вежбањем. 5.746 4 .219 

8 Приликом физичког вежбања најважније је постићи физичко задовољство. 8.272 4 .082 

9 Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно задовољство. 10.216 4 .037 

10 Ако бављење спортом подразумева корист, до победе би требало долазити по сваку цену. 7.583 4 .108 

11 Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује.  22.112 4 .000 

12 Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу.  13.038 4 .011 

13 У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се постиже. 14.140 4 .007 

14 Бављење спортом подразумева корист и у новчаном смислу. 23.356 4 .000 

15 У спорту није дозвољена примена допинга да би се постигли бољи резултати. 6.763 4 .149 

16 Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и моралног понашања.  6.026 4 .197 
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11.6.1.4.2. За зависне узорке  

11.6.1.4.2.1. Поређење одговора студената експерименталне групе у односу на иницијално и финално мерење 

 

Табела 82. Резултати поређења експерименталне групе у односу на иницијално и финално мерење (Вилкоксонов тест тест) на тврдње које се односе 

на Аристотелову етичку теорију врлине 

 

Ред. бр. Тврдња Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 
Пуна, неометана и слободна делатност представља циљ којем се тежи у физичкој 

култури. 
-3.957 .000 

2 Срећа је врхунско добро које се може постићи и процесом телесног вежбања. -.198 .843 

3 Добро као морална вредност везује се за спољашња добра. -.714 .475 

4 Добро као морална вредност везује се за телесна добра. -2.102 .036 

5 Добро као морална вредност везује се за душевна добра  -.033 .974 

6 Срећа може да се појави као последица телесног вежбања. -.869 .385 

7 Врлина је бавити се телесним вежбањем. -.492 .623 

8 Врлине се у физичкој култури могу стицати и усавршавати. -.554 .579 

9 Телесно вежбање јесте страст и представља врлину. -.660 .509 

10 Телесно вежбање јесте склоност и представља врлину. -.120 .904 

11 Телесно вежбање јесте особина и представља врлину. -2.449 .014 

12 Права мера је могућа у спортској активности. -.727 .467 

13 Уживам док вежбам. -.725 .468 

14 Постизање праве мере је врлина у физичкој култури. -.876 .381 
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Табела 83. Резултати поређења експерименталне групе у односу на иницијално и финално мерење (Вилкоксонов тест тест) на тврдње које се односе 

на Кантову етичку теорију дужности 

 

Ред. 

бр. 
Тврдња Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

1 Упитао сам себе да ли могу бити бољи него што јесам сада. -.115 .908 

2 Сви спортисти нису добре и моралне особе. -1.831 .067 

3 Сви спортисти нису слободни као делатна бића. -.733 .463 

4 Уз такмичарска правила имам и „унутрашња правила“ која се односе на поштено надметање са противником. -1.096 .273 

5 Реаговао бих на судијску одлуку, уколико би она била негативна по мог противника. -1.834 .048 

6 Са противником се треба надметати само сопственим квалитетима и у оквиру важећих правила. -.038 .969 

7 У спортској борби води ме само нагонски принцип да победим противника. -1.306 .192 

8 Некада помислим да и мој противник жели да ме победи. -.880 .379 

9 Ако изгубим, задовољан сам, уколико сам учинио све што је у мојој моћи. -.552 .581 

10 
Ако би мени било додељено признање (пехар, медаља) и ако би због тога био оштећен мој противник, инсистирао бих да то 

признање буде додељено мом противнику. 
-1.322 .186 

11 Кад год сам обећао тренеру да ћу нешто урадити, то обећање сам и испунио. -2.066 .039 

12 На утакмици се понашам у духу фер-плеја, надајући се да ће и остали играчи учинити исто. -.147 .883 

13 Врхунска дужност спортиста, у такмичењу на међународном плану, јесте да се боре да адекватно представе своју државу. -.477 .633 

14 Професионални и аматерски спорт се разликују у остваривању слободе и у примени норми моралног понашања. -.022 .982 
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Табела 84. Резултати поређења експерименталне групе у односу на иницијално и финално мерење (Вилкоксонов тест тест) на тврдње које се односе 

на Милову етичку теорију корисности 

 

Ред. 

број 
Тврдња 

Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 Бављење физичком активношћу представља ужитак. -.492 .623 

2 Сви људи који се баве телесним вежбањем су срећни. -.758 .449 

3 Сви људи имају једнака права која се односе на вежбање. -1.700 .089 

4 Сви људи имају природну потребу да вежбају. -1.713 .087 

5 Срећа као последица вежбања може се остварити ако сви људи имају једнаке услове који се односе на вежбање. -2.614 .009 

6 Бављење физичким вежбањем највећи број људи чини срећним. -1.055 .291 

7 Принцип корисности је најважнији у бављењу физичким вежбањем. -.178 .859 

8 Приликом физичког вежбања најважније је постићи физичко задовољство. -1.814 .070 

9 Приликом физичког вежбања најважније је постићи духовно задовољство. -1.269 .204 

10 Ако бављење спортом подразумева корист, до победе би требало долазити по сваку цену. -.687 .492 

11 Напорно тренирање је услов за постизање успеха и задовољства и среће која се тиме остварује.  -2.282 .022 

12 Будући да су напор и бол саставни део спорта, у њему није могуће остварити потпуну срећу.  -.030 .976 

13 У спорту веће задовољство представља новчана награда него слава која се постиже. -.908 .364 

14 Бављење спортом подразумева корист и у новчаном смислу. -.969 .332 

15 У спорту није дозвољена примена допинга да би се постигли бољи резултати. -.039 .969 

16 Поштовање правила и прописа у спорту представља основу коректног и моралног понашања.  -.242 .809 
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11.6.1.5. Поређење скала инструмента  

 

Табела 85. Резултати Фридменовог теста, поређење скала у оквиру инструмента „Физичка култура и етика“ на целокупном узорку n=516 

 

Chi-Square 83,229 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

 

 

 

Табела 86. Накнадно поређење скала (Вилкоксонов тест), након што је Фридменов тест показао статистички значајну разлику 

 

Скале К - А M - A M - K 

Z -6,860b -9,695b -3,644b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
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11.6.1.6. Провера присутности тренда 

 

Табела 87. Резултати Ман-Кендаловог теста и Сенова оцена нагиба тренда Q за комплетан узорак (n=516) 

 

Ставка Почетна година Завршна година n Ман-Кендалов тест Значајност Сенова оцена нагиба Q Константа В 

Ставка А_2 Прва Мастер 5 8 p< .05 6.08 4.40 

Ставка К_2 Прва Мастер 5 8 p< .05 2.00 2.90 

Ставка К_5 Прва Мастер 5 10 p< .05 1.90 3.23 

Ставка К_9 Прва Мастер 5 8 p< .05 9.75 3.94 

Ставка К_10 Прва Мастер 5 10 p< .05 2.26 2.92 

Ставка К_13 Прва Мастер 5 -8 p< .05 -1.00 4.58 

Ставка М_13 Прва Мастер 5 8 p< .05 1.20 3.00 

 

 

 

11.6.2. Форсајтов инструмент етичких позиција 

 

11.6.2.1. Дескриптивна анализа 

 

 

 

11.6.2.1.1. Резултати одговора студената према по полу 
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Табела 88. Одговори испитаника на тврдње Форсајтовог инструмента етичких позиција у односу на пол (%, ИП 95%) студенти n=380  студенткиње 

n=136 

Скала 
Негативни део вредносне скале 

одговора (оцене 1 и 2) (%, ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%, ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале 

одговора (оцене 4 и 5) (%, ИП 95%) 

Пол 

  

м ж м ж м ж 

% ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% % ИП 95% 

1 3,0 0,8 ÷ 5,4 1,4 0,0 ÷ 3,6 3,8 1,9 ÷ 6,0 4,3 1,4 ÷ 7,9 93,2 84,5 ÷ 102,4 94,3 82,2 ÷ 100,0 

2 6,8 3,5 ÷ 10,6 2,1 0,0 ÷ 5,7 10,6 7,6 ÷ 13,6 10,7 5,7 ÷ 15,7 82,6 72,6 ÷ 92,4 87,1 70,7 ÷ 100,0 

3 7,9 4,1 ÷ 12,2 3,6 0,7 ÷ 7,9 11,7 8,4 ÷ 14,9 14,3 8,6 ÷ 20,0 80,4 71,2 ÷ 90,2 82,1 67,1 ÷ 97,1 

4 7,9 4,3 ÷ 11,9 2,9 0,7 ÷ 5,7 7,1 4,6 ÷ 9,8 5,7 2,1 ÷ 10,0 85,1 75,3 ÷ 94,8 91,4 76,4 ÷ 100,0 

5 6,0 3,5 ÷ 8,4 2,1 0,0 ÷ 5,0 9,2 6,3 ÷ 12,2 6,4 2,9 ÷ 10,7 84,8 75,8 ÷ 94,8 91,4 76,4 ÷ 100,0 

6 3,0 0,8 ÷ 5,4 2,1 0,0 ÷ 5,7 5,4 3,0 ÷ 7,9 6,4 2,9 ÷ 10,7 91,6 83,2 ÷ 99,7 91,4 77,9 ÷ 100,0 

7 11,4 7,1 ÷ 16,3 15,7 7,1 ÷ 25,7 32,3 27,7 ÷ 37,2 32,9 25,0 ÷ 40,0 56,3 47,6 ÷ 65,2 51,4 37,1 ÷ 66,4 

8 3,0 1,1 ÷ 5,4 0,7 0,0 ÷ 2,1 11,4 8,2 ÷ 14,7 15,0 9,3 ÷ 21,4 85,6 75,5 ÷ 95,4 84,3 67,9 ÷ 100,0 

9 12,5 8,2 ÷ 17,7 10,0 4,3 ÷ 17,1 20,7 16,8 ÷ 25,0 25,0 17,9 ÷ 32,9 66,8 57,3 ÷ 76,1 65,0 50,0 ÷ 80,7 

10 4,9 2,2 ÷ 8,2 4,3 0,7 ÷ 9,3 15,5 11,7 ÷ 19,8 17,1 11,4 ÷ 23,6 79,6 69,8 ÷ 89,4 78,6 62,1 ÷ 94,3 

11 28,5 21,7 ÷ 35,9 16,4 7,9 ÷ 25,7 35,1 30,4 ÷ 40,5 46,4 37,9 ÷ 54,3 36,4 28,8 ÷ 44,3 37,1 25,0 ÷ 50,7 

12 10,6 6,3 ÷ 15,2 12,9 5,7 ÷ 21,4 16,6 13,0 ÷ 20,7 12,9 7,9 ÷ 17,9 72,8 63,0 ÷ 82,6 74,3 57,9 ÷ 90,0 

13 15,5 10,3 ÷ 21,5 15,7 7,2 ÷ 24,3 13,0 9,8 ÷ 16,6 12,9 7,9 ÷ 18,6 71,5 62,2 ÷ 81,0 71,4 55,7 ÷ 87,1 

14 9,5 5,7 ÷ 13,9 9,3 2,9 ÷ 17,1 31,3 26,6 ÷ 36,1 30,0 22,9 ÷ 37,9 59,2 50,0 ÷ 68,7 60,7 46,4 ÷ 75,0 

15 11,1 6,8 ÷ 16,0 10,7 4,3 ÷ 19,3 16,0 12,2 ÷ 19,8 17,9 12,1 ÷ 24,3 72,8 62,5 ÷ 82,6 71,4 55,0 ÷ 87,1 

16 12,8 8,2 ÷ 17,9 12,9 5,0 ÷ 21,4 18,2 14,4 ÷ 22,6 16,4 10,7 ÷ 22,8 69,0 59,0 ÷ 79,1 70,7 55,7 ÷ 87,1 

17 29,6 22,6 ÷ 36,9 21,4 11,4 ÷ 31,4 28,0 23,6 ÷ 32,6 30,7 23,6 ÷ 38,6 42,4 34,5 ÷ 50,5 47,9 35,0 ÷ 61,4 

18 9,0 5,2 ÷ 13,3 9,3 3,6 ÷ 16,4 26,1 21,7 ÷ 31,0 32,1 24,3 ÷ 40,0 64,9 56,0 ÷ 74,2 58,6 43,6 ÷ 73,6 

19 27,4 20,7 ÷ 34,5 30,7 18,6 ÷ 42,9 23,1 19,0 ÷ 27,4 20,0 13,6 ÷ 26,4 49,5 40,8 ÷ 58,4 49,3 35,0 ÷ 63,6 

20 23,6 16,8 ÷ 30,4 23,6 12,9 ÷ 34,3 17,4 13,6 ÷ 21,5 18,6 12,1 ÷ 25,0 59,0 50,0 ÷ 68,5 57,9 42,9 ÷ 74,3 
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Табела 89. Оцене одговора испитаника на тврдње Форсајтовог инструмента етичких позиција у односу на пол (СВ, СД, ИП 95%),  

студенти n=380  студенткиње n=136 
 

Тврдња 
Студенти Студенткиње 

СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% 

1 4,60 (0,73) 4,52 ÷ 4,68 4,74 (0,61) 4,64 ÷ 4,83 

2 4,25 (0,94) 4,16 ÷ 4,35 4,38 (0,82) 4,23 ÷ 4,51 

3 4,27 (1,03) 4,15 ÷ 4,38 4,34 (0,88) 4,19 ÷ 4,47 

4 4,33 (0,97) 4,22 ÷ 4,43 4,61 (0,73) 4,47 ÷ 4,71 

5 4,36 (0,88) 4,27 ÷ 4,44 4,56 (0,71) 4,43 ÷ 4,68 

6 4,63 (0,75) 4,55 ÷ 4,70 4,59 (0,77) 4,46 ÷ 4,71 

7 3,59 (1,02) 3,49 ÷ 3,69 3,52 (1,17) 3,33 ÷ 3,72 

8 4,34 (0,81) 4,25 ÷ 4,42 4,44 (0,77) 4,30 ÷ 4,57 

9 3,92 (1,10) 3,81 ÷ 4,03 3,97 (1,08) 3,79 ÷ 4,15 

10 4,15 (0,89) 4,05 ÷ 4,24 4,18 (0,89) 4,02 ÷ 4,32 

11 3,05 (1,16) 2,93 ÷ 3,15 3,29 (1,10) 3,10 ÷ 3,47 

12 3,87 (1,03) 3,77 ÷ 3,97 3,88 (1,10) 3,71 ÷ 4,04 

13 3,87 (1,19) 3,75 ÷ 3,99 3,84 (1,22) 3,64 ÷ 4,05 

14 3,71 (0,98) 3,60 ÷ 3,80 3,66 (1,01) 3,49 ÷ 3,82 

15 3,96 (1,05) 3,85 ÷ 4,07 3,93 (1,07) 3,76 ÷ 4,10 

16 3,81 (1,06) 3,70 ÷ 3,92 3,85 (1,07) 3,68 ÷ 4,04 

17 3,15 (1,25) 3,03 ÷ 3,29 3,29 (1,24) 3,08 ÷ 3,50 

18 3,77 (0,97) 3,67 ÷ 3,87 3,69 (0,94) 3,52 ÷ 3,84 

19 3,31 (1,30) 3,17 ÷ 3,45 3,28 (1,34) 3,06 ÷ 3,51 

20 3,50 (1,33) 3,35 ÷ 3,64 3,47 (1,38) 3,23 ÷ 3,70 
 

Легенда: Ман-Витнијев тест је показао статистички значајну разлику код тврдњи 1 (Људи би требало да се постарају да њихово понашање никада намерно не повреди другу особу, чак ни у најмањој мери), 4 (Никада не би требало 

психолошки или физички повредити другу особу) и 5 (Никада не би требало предузимати активност која би могла на било који начин да угрози достојанство и добробит друге особе). 
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11.6.2.1.2. Резултати одговора студената према години студија 
 

Табела 90. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње Форсајтовог инструмент етичких позиција према години студија (%)  

прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

 

С
к
а
л
а
 Негативни део вредносне скале 

одговора  

(оцене 1 и 2) (%) 

Неутрални део вредносне скале 

одговора (оцена 3) (%) 

Позитивни део вредносне скале 

одговора 

(оцене 4 и 5) (%) 

  

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Т
в
р

д
њ

а
 

1 6,0 0,0 1,7 1,1 4,7 2,2 6,7 1,7 6,5 2,3 91,8 93,3 96,6 92,5 93,0 

2 5,2 4,2 4,2 6,5 11,6 9,0 11,8 8,4 14,0 11,6 85,8 84,0 87,4 79,6 76,7 

3 9,0 6,7 5,9 5,4 4,7 9,7 14,3 12,6 17,2 4,7 81,3 79,0 81,5 77,4 90,7 

4 7,5 5,9 7,6 5,4 4,7 9,0 8,4 3,4 8,6 0,0 83,6 85,7 89,1 86,0 95,3 

5 3,7 5,0 5,9 4,3 7,0 7,5 7,6 6,7 15,1 4,7 88,8 87,4 87,4 80,6 88,4 

6 3,0 2,5 1,7 4,3 2,3 3,7 8,4 5,0 7,5 2,3 93,3 89,1 93,3 88,2 95,3 

7 14,9 7,6 15,1 6,5 25,6 36,6 37,0 27,7 28,0 30,2 48,5 55,5 57,1 65,6 44,2 

8 1,5 2,5 0,8 4,3 4,7 13,4 12,6 13,4 14,0 2,3 85,1 84,9 85,7 81,7 93,0 

9 14,9 10,9 6,7 10,8 20,9 18,7 18,5 25,2 26,9 20,9 66,4 70,6 68,1 62,4 58,1 

10 4,5 1,7 5,0 6,5 9,3 14,9 13,4 20,2 18,3 9,3 80,6 84,9 74,8 75,3 81,4 

11 22,4 23,5 23,5 20,4 53,5 43,3 37,0 33,6 43,0 27,9 34,3 39,5 42,9 36,6 18,6 

12 12,7 5,0 9,2 11,8 27,9 12,7 16,0 12,6 26,9 7,0 74,6 79,0 78,2 61,3 65,1 

13 15,7 10,9 10,9 18,3 34,9 9,0 11,8 15,1 16,1 16,3 75,4 77,3 73,9 65,6 48,8 

14 11,9 5,9 8,4 3,2 27,9 29,1 28,6 26,9 43,0 27,9 59,0 65,5 64,7 53,8 44,2 

15 6,0 9,2 10,9 11,8 30,2 12,7 17,6 14,3 26,9 9,3 81,3 73,1 74,8 61,3 60,5 

16 9,0 8,4 10,9 15,1 37,2 14,9 21,8 15,1 18,3 20,9 76,1 69,7 73,9 66,7 41,9 

17 31,3 24,4 17,6 22,6 60,5 32,8 24,4 25,2 36,6 20,9 35,8 51,3 57,1 40,9 18,6 

18 8,2 4,2 10,9 8,6 20,9 28,4 31,9 18,5 34,4 25,6 63,4 63,9 70,6 57,0 53,5 

19 28,4 24,4 24,4 30,1 46,5 15,7 27,7 24,4 24,7 16,3 56,0 47,9 51,3 45,2 37,2 

20 28,4 16,0 21,8 20,4 41,9 14,2 17,6 21,8 19,4 14,0 57,5 66,4 56,3 60,2 44,2 



Докторска дисертација                                                                                                                                                                                  Милош М. Марковић 

269 

 

Табела 91. Вредносне карактеристике одговора студената на тврдње Форсајтовог инструмента етичких позиција према години студија (ИП 95%)  

прва n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

Тврдња 
Негативни део вредносне скале одговора  

(оцене 1 и 2) (ИП 95%) 

Неутрални део вредносне скале одговора  

(оцена 3) (ИП 95%) 

Позитивни део вредносне скале одговора 

(оцене 4 и 5) (ИП 95%) 

  I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

1 1,5 ÷ 11,9 0,0 ÷ 0,0 0,0 ÷ 4,2 0,0 ÷ 3,2 0,0 ÷ 11,6 0,0 ÷ 5,2 2,5 ÷ 11,8 0,0 ÷ 4,2 1,1 ÷ 11,8 0,0 ÷ 7,0 78,4 ÷ 100,0 77,3 ÷ 100,0 81,5 ÷ 100,0 75,3 ÷ 100,0 74,4 ÷ 100,0 

2 1,5 ÷ 10,4 0,0 ÷ 10,1 0,8 ÷ 8,4 0,0 ÷ 15,1 2,3 ÷ 25,6 4,5 ÷ 14,2 6,7 ÷ 17,6 3,4 ÷ 13,4 7,5 ÷ 21,5 2,3 ÷ 23,3 70,9 ÷ 100,0 67,2 ÷ 100,0 71,4 ÷ 100,0 61,3 ÷ 99,9 51,2 ÷ 100,0 

3 3,0 ÷ 16,4 1,7 ÷ 12,6 0,8 ÷ 11,8 0,0 ÷ 12,9 0,0 ÷ 11,6 5,2 ÷ 14,9 8,4 ÷ 21,0 6,7 ÷ 18,5 9,7 ÷ 25,8 0,0 ÷ 11,6 66,4 ÷ 96,3 63,0 ÷ 96,6 66,4 ÷ 97,5 58,1 ÷ 96,8 60,5 ÷ 100,0 

4 2,2 ÷ 14,9 1,7 ÷ 10,1 2,5 ÷ 14,3 0,0 ÷ 11,8 0,0 ÷ 11,6 4,5 ÷ 14,2 3,4 ÷ 13,4 0,8 ÷ 6,7 4,3 ÷ 15,1 0,0 ÷ 0,0 67,9 ÷ 100,0 69,7 ÷ 100,0 73,1 ÷ 100,0 67,7 ÷ 100,0 65,1 ÷ 100,0 

5 0,7 ÷ 7,5 1,7 ÷ 9,2 2,5 ÷ 10,1 1,1 ÷ 8,6 0,0 ÷ 16,2 3,0 ÷ 11,9 3,4 ÷ 12,6 2,5 ÷ 11,8 8,6 ÷ 22,6 0,0 ÷ 11,6 72,4 ÷ 100,0 70,6 ÷ 100,0 72,3 ÷ 100,0 61,3 ÷ 100,0 58,1 ÷ 100,0 

6 0,0 ÷ 7,5 0,0 ÷ 6,7 0,0 ÷ 4,2 1,1 ÷ 8,6 0,0 ÷ 7,0 0,7 ÷ 7,5 4,2 ÷ 13,4 1,7 ÷ 9,2 2,2 ÷ 12,9 0,0 ÷ 7,0 79,9 ÷ 100,0 74,8 ÷ 100,0 79,0 ÷ 100,0 69,9 ÷ 100,0 69,8 ÷ 100,0 

7 6,7 ÷ 24,6 1,7 ÷ 15,1 6,7 ÷ 25,2 1,1 ÷ 14,0 7,0 ÷ 46,5 29,1 ÷ 45,5 28,6 ÷ 46,2 19,3 ÷ 37,0 19,4 ÷ 37,6 16,3 ÷ 44,2 34,3 ÷ 62,7 39,5 ÷ 71,4 41,2 ÷ 74,8 47,3 ÷ 86,0 20,9 ÷ 69,8 

8 0,0 ÷ 3,7 0,0 ÷ 5,9 0,0 ÷ 2,5 1,1 ÷ 8,6 0,0 ÷ 14,0 8,2 ÷ 19,4 6,7 ÷ 19,3 7,6 ÷ 20,2 7,5 ÷ 21,5 0,0 ÷ 7,0 68,7 ÷ 100,0 68,1 ÷ 100,0 68,1 ÷ 100,0 62,4 ÷ 100,0 62,8 ÷ 100,0 

9 8,2 ÷ 22,4 4,2 ÷ 19,3 2,5 ÷ 11,8 3,2 ÷ 20,4 4,7 ÷ 39,5 12,7 ÷ 25,4 11,8 ÷ 25,2 17,6 ÷ 32,8 18,3 ÷ 36,6 9,3 ÷ 34,9 50,0 ÷ 82,8 53,8 ÷ 88,2 52,1 ÷ 84,0 44,1 ÷ 80,6 32,6 ÷ 86,0 

10 1,5 ÷ 8,2 0,0 ÷ 5,0 0,8 ÷ 10,9 0,0 ÷ 14,0 2,3 ÷ 18,6 9,0 ÷ 21,6 7,6 ÷ 19,3 12,6 ÷ 27,7 10,8 ÷ 25,8 2,3 ÷ 18,6 64,2 ÷ 97,0 67,2 ÷ 100,0 57,1 ÷ 91,6 55,9 ÷ 94,6 53,5 ÷ 100,0 

11 12,7 ÷ 33,6 12,6 ÷ 36,1 12,6 ÷ 36,1 8,6 ÷ 33,3 27,9 ÷ 81,4 34,3 ÷ 52,2 27,7 ÷ 45,4 25,2 ÷ 42,0 32,3 ÷ 53,7 14,0 ÷ 41,9 21,7 ÷ 47,0 25,2 ÷ 54,6 29,4 ÷ 57,1 21,5 ÷ 53,8 2,3 ÷ 37,2 

12 5,2 ÷ 22,4 0,8 ÷ 10,9 2,5 ÷ 16,8 3,2 ÷ 22,6 9,3 ÷ 51,2 7,5 ÷ 17,9 9,2 ÷ 23,5 6,7 ÷ 19,3 18,3 ÷ 35,5 0,0 ÷ 16,3 59,0 ÷ 91,0 61,3 ÷ 96,6 61,3 ÷ 95,0 45,2 ÷ 78,5 37,2 ÷ 93,0 

13 7,5 ÷ 25,4 4,2 ÷ 20,2 3,4 ÷ 20,2 7,5 ÷ 31,2 11,7 ÷ 58,1 4,5 ÷ 14,2 6,7 ÷ 17,6 8,4 ÷ 21,8 8,6 ÷ 23,7 7,0 ÷ 27,9 59,0 ÷ 92,5 60,5 ÷ 94,1 56,3 ÷ 91,6 47,3 ÷ 86,0 25,6 ÷ 74,4 

14 4,5 ÷ 20,9 1,7 ÷ 10,1 3,4 ÷ 16,0 0,0 ÷ 9,7 9,3 ÷ 51,2 20,9 ÷ 37,3 20,2 ÷ 37,0 18,5 ÷ 35,3 32,3 ÷ 52,7 16,3 ÷ 41,9 43,3 ÷ 75,4 48,7 ÷ 84,0 48,7 ÷ 82,4 36,6 ÷ 72,0 20,9 ÷ 67,4 

15 2,2 ÷ 11,9 3,4 ÷ 18,5 4,2 ÷ 19,3 3,2 ÷ 21,5 9,3 ÷ 51,2 7,5 ÷ 18,7 10,9 ÷ 25,2 8,4 ÷ 21,0 17,2 ÷ 35,5 2,3 ÷ 18,6 65,7 ÷ 98,5 55,5 ÷ 89,9 58,0 ÷ 92,4 44,1 ÷ 79,6 34,9 ÷ 88,4 

16 3,0 ÷ 17,1 2,5 ÷ 16,0 4,2 ÷ 19,3 5,4 ÷ 25,8 16,3 ÷ 62,8 9,0 ÷ 20,9 14,3 ÷ 29,4 9,2 ÷ 21,8 10,8 ÷ 26,9 9,3 ÷ 32,6 59,7 ÷ 93,3 52,9 ÷ 87,4 57,1 ÷ 91,6 47,3 ÷ 87,1 21,0 ÷ 65,1 

17 18,7 ÷ 44,0 12,6 ÷ 36,1 8,4 ÷ 28,6 10,8 ÷ 36,5 32,6 ÷ 88,4 24,6 ÷ 41,8 16,0 ÷ 32,8 17,6 ÷ 33,6 26,9 ÷ 46,2 9,3 ÷ 34,9 23,9 ÷ 49,3 36,1 ÷ 67,2 40,4 ÷ 73,1 25,8 ÷ 55,9 4,7 ÷ 37,2 

18 2,2 ÷ 14,9 0,8 ÷ 9,2 4,2 ÷ 19,3 2,2 ÷ 17,2 4,7 ÷ 39,5 20,1 ÷ 36,6 24,4 ÷ 40,3 11,8 ÷ 26,1 25,8 ÷ 44,1 14,0 ÷ 39,5 47,8 ÷ 79,1 48,7 ÷ 79,8 53,8 ÷ 88,2 38,7 ÷ 74,2 27,9 ÷ 79,1 

19 17,9 ÷ 40,3 13,4 ÷ 37,0 13,4 ÷ 37,0 16,1 ÷ 46,2 23,3 ÷ 72,1 9,7 ÷ 21,6 19,3 ÷ 36,1 16,8 ÷ 31,9 16,1 ÷ 33,3 7,0 ÷ 27,9 41,0 ÷ 70,9 33,6 ÷ 63,8 36,1 ÷ 68,1 28,0 ÷ 62,4 16,3 ÷ 60,5 

20 17,9 ÷ 41,0 6,7 ÷ 26,0 11,8 ÷ 33,6 9,7 ÷ 33,3 18,6 ÷ 67,4 8,2 ÷ 20,9 10,9 ÷ 25,2 14,3 ÷ 28,6 11,8 ÷ 28,0 4,7 ÷ 25,6 42,6 ÷ 73,1 50,4 ÷ 83,2 41,2 ÷ 73,1 41,9 ÷ 79,6 20,9 ÷ 69,7 
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Табела 92. Оцене одговора испитаника на тврдње Форсајтовог инструмента етичких позиција у односу на годину студија (СВ, СД, ИП 95%), прва 

n=135, друга n=124, трећа n=118, четврта n=95, мастер n=44 
 

Тврдња 
Прва Друга Трећа Четврта Мастер 

СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% СВ (СД) ИП 95% 

1 4,58 (0,86) 4,44 ÷ 4,72 4,63 (0,61) 4,52 ÷ 4,73 4,70 (0,59) 4,59 ÷ 4,80 4,60 (0,66) 4,47 ÷ 4,73 4,72 (0,73) 4,49 ÷ 4,91 

2 4,34 (0,88) 4,19 ÷ 4,48 4,25 (0,89) 4,10 ÷ 4,40 4,44 (0,82) 4,27 ÷ 4,59 4,15 (1,00) 3,96 ÷ 4,35 4,09 (1,09) 3,77 ÷ 4,40 

3 4,33 (1,05) 4,14 ÷ 4,49 4,23 (0,96) 4,06 ÷ 4,39 4,29 (0,99) 4,12 ÷ 4,47 4,20 (1,02) 3,99 ÷ 4,39 4,47 (0,80) 4,23 ÷ 4,67 

4 4,33 (0,97) 4,16 ÷ 4,49 4,39 (0,87) 4,23 ÷ 4,55 4,46 (0,94) 4,29 ÷ 4,61 4,41 (0,94) 4,20 ÷ 4,59 4,53 (0,74) 4,30 ÷ 4,74 

5 4,42 (0,79) 4,28 ÷ 4,55 4,40 (0,84) 4,25 ÷ 4,55 4,50 (0,86) 4,34 ÷ 4,64 4,29 (0,88) 4,11 ÷ 4,46 4,44 (0,88) 4,16 ÷ 4,70 

6 4,66 (0,76) 4,53 ÷ 4,77 4,59 (0,82) 4,42 ÷ 4,71 4,68 (0,65) 4,56 ÷ 4,79 4,51 (0,82) 4,32 ÷ 4,65 4,65 (0,65) 4,44 ÷ 4,84 

7 3,45 (1,02) 3,26 ÷ 3,62 3,66 (0,97) 3,47 ÷ 3,84 3,54 (1,12) 3,34 ÷ 3,75 3,85 (0,95) 3,67 ÷ 4,04 3,21 (1,32) 2,81 ÷ 3,58 

8 4,38 (0,77) 4,25 ÷ 4,49 4,33 (0,79) 4,18 ÷ 4,46 4,42 (0,75) 4,28 ÷ 4,55 4,28 (0,86) 4,10 ÷ 4,45 4,47 (0,85) 4,19 ÷ 4,70 

9 3,88 (1,09) 3,69 ÷ 4,05 4,00 (1,11) 3,80 ÷ 4,19 4,08 (1,00) 3,91 ÷ 4,26 3,87 (1,09) 3,63 ÷ 4,09 3,65 (1,29) 3,26 ÷ 4,05 

10 4,16 (0,84) 4,02 ÷ 4,31 4,30 (0,80) 4,16 ÷ 4,44 4,10 (0,92) 3,92 ÷ 4,26 4,02 (0,99) 3,83 ÷ 4,20 4,19 (0,96) 3,91 ÷ 4,44 

11 3,09 (1,09) 2,91 ÷ 3,27 3,17 (1,18) 2,96 ÷ 3,39 3,22 (1,17) 3,01 ÷ 3,44 3,24 (1,07) 3,01 ÷ 3,47 2,47 (1,20) 2,12 ÷ 2,81 

12 3,87 (1,09) 3,67 ÷ 4,04 4,05 (0,88) 3,89 ÷ 4,21 4,02 (0,99) 3,83 ÷ 4,18 3,63 (0,98) 3,42 ÷ 3,84 3,51 (1,40) 3,09 ÷ 3,95 

13 3,92 (1,18) 3,71 ÷ 4,13 4,00 (1,10) 3,78 ÷ 4,19 3,96 (1,11) 3,76 ÷ 4,16 3,73 (1,22) 3,47 ÷ 3,98 3,30 (1,55) 2,84 ÷ 3,79 

14 3,65 (1,07) 3,46 ÷ 3,84 3,83 (0,86) 3,67 ÷ 3,99 3,85 (0,96) 3,66 ÷ 4,02 3,65 (0,84) 3,47 ÷ 3,81 3,14 (1,23) 2,77 ÷ 3,51 

15 4,16 (0,89) 4,01 ÷ 4,30 4,05 (1,08) 3,85 ÷ 4,24 4,03 (1,04) 3,84 ÷ 4,22 3,68 (1,01) 3,45 ÷ 3,89 3,40 (1,33) 2,98 ÷ 3,77 

16 3,97 (1,00) 3,80 ÷ 4,13 3,88 (0,96) 3,71 ÷ 4,04 3,93 (1,05) 3,73 ÷ 4,13 3,76 (1,09) 3,55 ÷ 3,99 3,02 (1,20) 2,67 ÷ 3,40 

17 3,04 (1,20) 2,84 ÷ 3,25 3,33 (1,26) 3,11 ÷ 3,55 3,55 (1,20) 3,34 ÷ 3,76 3,17 (1,17) 2,94 ÷ 3,40 2,30 (1,21) 1,95 ÷ 2,67 

18 3,80 (0,96) 3,63 ÷ 3,97 3,82 (0,85) 3,67 ÷ 3,97 3,82 (0,96) 3,63 ÷ 4,00 3,66 (0,94) 3,46 ÷ 3,84 3,42 (1,20) 3,05 ÷ 3,79 

19 3,41 (1,36) 3,16 ÷ 3,65 3,34 (1,22) 3,13 ÷ 3,56 3,40 (1,27) 3,17 ÷ 3,63 3,22 (1,33) 2,94 ÷ 3,48 2,74 (1,36) 2,33 ÷ 3,12 

20 3,39 (1,41) 3,14 ÷ 3,62 3,73 (1,24) 3,51 ÷ 3,93 3,52 (1,31) 3,28 ÷ 3,75 3,49 (1,31) 3,22 ÷ 3,77 3,05 (1,45) 2,61 ÷ 3,49 
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11.7. Прилог 7: Копије насловних страница објављених радова 

везаних за дисертацију 

42 

  

                                                           
42 Живковић М., Стаменковић, М., Марковић, М., (2013): Насиље у спорту и његови актери у 

савременом друштву, „Теме“, Г. XXXVII, бр. 2, стр. 939-952. 
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43 

                                                           
43 Марковић, М., Бокан, Б., (2014): Етика физичке културе и њено пиомање кандидата за упис на 

ФСФВ у Београду, Зборник радова: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, 

омладине и одраслих, стр: 53-66, Ед: Недељковић, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. 
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44 

                                                           
44 Марковић, М., Раденовић С., Бокан Б., (2016): Здравствена и физичка култура – тачке сусрета, 

потврда од редакције часописа „Филозофска истраживања“ о прихватању рада. Часопис је индексиран у 

бази WOS “Web of science”. 
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