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титету и преусмеравање енергија (Chow, 2001; 
McManus,  & Smith, 2008). Ове трансформације 
могу утицати на то како појединци доживљавају 
себе, своје способности и квалитет сопстве-
ног живота, и у зависности од карактеристика 
транзиције, могу такође утицати на субјективно 
благостање (Kim, & Moen, 2001; Stephan, et al., 
2003; McManus, & Smith, 2008). Истраживањем 
пензионисања у спорту успостављена је веза 
између невољног прекида спортске каријере и 
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УВОД

Одлазак у пензију се сматра новом фазом 
живота која има сопствено име, организације, 
чак и часописе и финансијску/правну инфра-
структуру (Savishinsky, 1995; Roncaglia, 2006). 
Повезана је са растућим ишчекивањем дана 
посвећених личном остварењу и усавршавању 
себе (Ekerdt, Hackney, Koslovski, & DeViney, 
2001). Прелазни периоди су код спортиста че-
сто повезани са преиспитивањем сопственог жи-
вота, укључујући промену у сопственом иден-
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потешкоћа у прилагођавању неспортском начину 
живота (Cecić–Erpić, Wylleman, & Župančić, 2004; 
McManus, & Smith, 2008). Транзициона перспек-
тива испитује процес пензионисања као мулти-
димензионалан. Примењивана је на различите 
групе становништва, укључујући адаптацију са 
којом се суочавају врхунски спортисти по завр-
шетку њихове спортске каријере (Lavali, 2000; 
Wylleman, Alferman, &  Lavali, 2004). Одлазак у 
пензију у такмичарским спортовима представља 
јединствени период животне промене, по-
што се, за разлику од одласка у пензију у дру-
гим професијама, обично дешава рано у животу 
(Webb, 1998).

Истраживања у овој области су напре-
довала од идентификовања узрока и последи-
ца пензионисања у спорту до испитивања фак-
тора који утичу на квалитет професионалних 
транзиција и стратегија које припремају спортисте 
за живот након спорта (McManus, & Smith, 2008). 
Концептуални модели олакшавају овај шири 
приступ, попут Шлосберговог  модела људске 
адаптације на транзицију који узима у обзир ка-
рактеристике појединца, транзиције и окружења, 
пре и после пензионисања, при одређивању успе-
ха адаптације (Schlossberg, 1981, 1986). Структу-
ирана природа елитног спортског окружења може 
подстаћи лажни осећај сигурности код спортиста, 
штитећи их од утицаја изван спортске каријере 
(Werthner, & Orlick, 1986). 

Сходно томе, може кочити способност неког 
спортисте да се прилагоди и избори са његовим 
неспортским идентитетом након пензионисања. 
Осећај контроле над животом пензионисаних 
спортиста, нарочито повећана самоефикасност, 
игра основну улогу у неговању позитивног мен-
талног здравља и њихове способности да се боре 
са променом у начину живота (McManus, & Smith, 
2008). Врхунски спортисти можда не доживљавају 
гамбит психолошких, социјалних или физич-
ких развојних фаза које проживљавају њихови 
вршњаци који нису спортисти, што их чини слабо 
припремљеним за промене у начину живота на-
кон пензионисања. Фактори, попут превременог 
одласка у пензију, услед повреде или избвацивања 
из селекције (Cecić-Erpić, Wylleman, & Župančić, 
2004); снажан, изузетан спортски идентитет 
(Cecić-Erpić, Wylleman, & Župančić, 2004);  и не-
достатак служби за планирање и подршку који 
претходе одласку у пензију идентификовани су 

као они који највише доприносе тешком одласку 
из врхунског спорта (Werthner, & Orlick,1986). 
Спортисти који се нису опремили стратегијама 
суочавања са стресом адаптације након бављења 
спортом и одупирања друштвеним притисцима 
могу бити у већем ризику од неповољних физич-
ких, социјалних и психолошких исхода (Werthner, 
& Orlick,1986, Stephan, et al., 2006; McManus, &  
Smith, 2008). Значајан узрок престанка спорт-
ске каријере је непредвидива природа спорт-
ских повреда (Cecić-Erpić, Wylleman, & Župančić, 
2004). Превремени одлазак у пензију услед по-
вреде може утицати на квалитет транзиције коју 
спортиста проживљава (Cecić-Erpić, Wylleman, 
& Župančić, 2004). Смањење поступности про-
цеса адаптације, неоствареност циљева у вези са 
спортом, и степен припремљености за нови жи-
вотни правац воде до  примећеног недостатка 
контроле код спортиста (Cecić-Erpić, Wylleman, 
& Župančić, 2004), са резултатима: смањена са-
моконтрола, самопоштовање и самопоуздање, 
осећања беса, анксиозности и депресије, а такође 
и злоупотреба дрога (Werthner, & Orlick,1986). 
Док одласци у пензију који су повезани са повре-
дом, остављају осећај контоле у извесној мери, 
спортиста је поштеђен поруке да није довољно 
добар, која умањује самопоштовање (Webb, et al., 
1998). Избацивање из селекције, са друге стране, 
може бити предвидљивије, међутим, може такође 
бити повезано са сумњама о спортској способ-
ности, доводећи до смањеног самопоштовања и 
самопоуздања (Webb, et al., 1998). Надмоћност 
спортског идентитета над другим друштвеним 
улогама може коначно одредити степен пси-
холошких потешкоћа током преласка у пери-
од живота након бављења спортом (Webb, et al., 
1998; Cecić-Erpić, Wylleman, & Župančić, 2004; 
McManus, & Smith, 2008).

Транзициона истраживања дослед-
но извештавају о проблемима везаним за одла-
зак у пензију на психолошком (криза идентите-
та, умањено самопоштовање и сопствене вредно-
сти, емоционални проблеми и злоупотреба дро-
га), физичком (повреде, општи здравствени про-
блеми, проблеми са престанком тренинга, и про-
блеми везани за исхрану и физичку активност) 
и психосоцијалном нивоу (друштвена и култур-
на усамљеност, недостатак професионалних 
квалификација и смањење финансијског прихода) 
(Cecić-Erpić, Wylleman, & Župančić, 2004). Током 
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верс & Роџерс (Campbell, Converse, & Rodgers, 
1976) су открили да сви демографски чиниоци 
заједно чине мање од 20% варијансе субјективног 
благостања. Варијабле попут образовања, ет-
ничког статуса и година старости често су на ве-
ома ниском нивоу повезане са извештајима о 
субјективном благостању. Папас (Pappas, 2004) 
је показао да на промене у примећеном квалите-
ту живота (КЖ) мушких спортиста у знатној мери 
утичу и понашања тренера и мере успешности се-
зонског учинка. Нема значајне повезаности која 
утиче на опажени квалитет живота (КЖ) жен-
ских спортиста. За све спортисте, опажања тре-
нерског понашања значајно утичу на вишеструке 
мере успешности сезонског учинка, укључујући 
и субјективне и објективне мере. Физичка актив-
ност је повезана са предностима расположења, 
повећаним самопоштовањем, смањењем пси-
холошког и физиолошког стреса и повећањем 
уживања и забаве (Argyle, 1999; Berger, 1996). Све 
у свему, стална физичка активност може довести 
до осећања „да се осећате боље“. Бергер и Мотл 
(Berger, & Motl, 2001) тврде да ће ситуационе и 
контекстуалне разлике одредити или утицати на 
степен у којем су физичка активност и квалитет 
живота (КЖ) повезани.

Циљ овог истраживања био је да се открије 
латентна структура задовољства животом (СБ) 
и општег животног искуства код тренера раз-
личитих спортова. Поред тога, желели смо да 
пронађемо корелације између одређених демо-
графских варијабли и варијабли директно повеза-
них са тренерским послом и латентних димензија 
задовољства животом (СБ) и општег животног 
искуства .

МЕТОД

Учесници

Испитали смо укупно 132 тренера различи-
тих спортова у Хрватској током семинара за тре-
нере на Хрватској олимпијској академији. Про-
сечна старост тренера била је 37 година (у рас-
пону од 17 до 72 године), са просечно 15 годи-
на тренерског искуства (у распону од 0 до 45 го-
дина). У просеку, тренери се више од 13 година 
баве спортом на врхунском нивоу ( од 0 до 52 го-
дине), док се просечно 20 година баве професи-

бављења врхунским спортом, образовне, профе-
сионалне и друштвене одлуке се често сматрају 
секундарним у односу на циљеве који се односе 
на спорт. Већина програма за помоћ спортистима 
који су идентификовани у литератури фокусирају 
се на побољшање образовних и професионал-
них вештина спортиста. Постоје докази о предно-
стима таквих програма, нарочито за усмеравање 
каријере након спорта; недостатак расположивих 
средстава за ове програме представља баријеру за 
унапређење ових иницијатива како би се бавиле 
ширим проблемима одласка у пензију, као што су 
социјална интеграција и стратегије суочавања са 
стресом (McManus, & Smith, 2008). 

Тренери и друго стручно особље су веома 
значајни фактори квалитета у спорту. Основна де-
терминанта квалитета спорта је, без сумње, струч-
но особље (Milanović i sar., 2006). Основно струч-
но особље су тренери у том спорту, као особе са 
проширеним стручним педагошким и тренерско-
методолошким знањем и они који разумеју на-
учни и стручни рад. Тренер усмерава припре-
му и обуку спортиста за свеобухватни развој и 
постизање највиших спортских резултата. Тре-
нери непосредно утврђују и управљају проце-
сом обуке и представљају први и најважнији фак-
тор у стратешкој посвећености квалитету спорта 
(Milanović i sar., 2006). Личност тренера и његова 
доживљена улога тренера води развоју једног 
правог тренерског стила који искоришћава ваше 
личне снаге (Gilbert, & Jackson, 2004).

Личност је добар предсказатељ понашања 
које није могуће предвидети општим менталним 
способностима, знањем, вештинама или спец-
ифичним ситуацијама (Barrick, & Mount, 2005). 
Понашања појединца која су одређена карактери-
ситкама његове личности и ситуационим факто-
рима могу се мењати током времена. Како би се 
разумело и предвидело задовољство послом, од 
суштинске важности је познавање особина лич-
ности појединца и његове околине. Субјективно 
благостање (у даљем тексту СБ) је област 
психологије која покушава да схвати како људи 
оцењују своје животе. Ове процене могу бити 
првенствено когнитивне или се могу састојати од 
учесталости којом људи доживљавају пријатне и 
непријатне емоције. Иако се чини да је темпера-
мент блиско повезан са субјективним благостањем 
(СБ), демографски чиниоци су често само у слабој 
корелацији са њим. На пример, Кембел, Кон-



8

Синдик Ј., Латентне димензије задовољства животом..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2012; 66 (1): 5-14

оналним спортовима (у распону од 0 до 45 го-
дина). Тренерским послом, у просеку, тренери 
се баве 7 година ( од 0 до 50 година). У односу 
на врсту спорта, већина тренера су били трене-
ри џудоа (43, тј. 33%), било је 19 (14.4%) трене-
ра таеквонда, 16 (12%) тренера јахања и пливања, 
12 (9%) тренера рукомета, 11 (8%) тренера гимна-
стике, 6(8%) тренера одбојке, док су двојица била 
тренери каратеа и један инструктор стоног тени-
са, веслања, роњења, фудбала, планинарења. Пре-
ма полу, 84 (64%) тренера су били мушкарци, а 
48 жене (36%). У односу на ниво образовања, 70 
тренера (53%) има средњошколско образовање, 
9 (7%) има више образовање, 46 (35%) има уни-
верзитетску диплому и 7 (5%) магистратуру или 
докторат. Што се тиче брачног стања у узорку је 
било 53 тренера (40%) који су били неудати или 
неожењени, 69 (53%) су били ожењени или уда-
ти, док је 9 (7%) било разведених. Након завр-
шетка спортске каријере, 75 (57%) тренера ради-
ли су као тренери у спортовима који се тренирају 
на нивоу на коме су били као спортисти (други 
се нису бавили спортом на врхунском нивоу). То-
ком њихове спортске каријере, 86 (65%) њих има-
ло  је медаље са државних првенстава. Само 17 
тренера (23%) мисли да сениорски професионал-
ни спортисити треба да прекину да се баве так-
мичарским спортовима ако не освоје медаљу бар 
на националним првенствима. Једино мали број 
тренера, односно 18 (14%) били су чланови на-
ционалног кадетског тима, 36 (27%) националног 
јуниорског тима, и 46 (35%) чланови национал-
ног сениорског тима. Разлози због којих су пре-
кинули каријеру у професионалном спорту били 
су: добровољни  („засићење“, старост) 56 трене-
ра (42%), 30 тренера (23%) прекинуло је каријеру 
због спортске повреде или болести, 9 (7%) због 
неслагања са клубом, 14 тренера (11%) прекинуло 
је каријеру због неслагања са њховим тренерима, 
37 тренера (28%) прекинуло је каријеру због кри-
тичних животних тренутака (брак, рођење дете-
та, пресељење, запослење, итд), 16 тренера (12%) 
због амбиција већих од могућности клуба. Тре-
нери који имају дете (46 тренера или 35% немају 
децу) намеравају да укључе своје дете у тај спорт 
када за то дође време (47 тренера (36%)), док 
само 20 тренера (15%) то не желе. Ако њихово 
дете жели да се бави истим спортом којим су се 
и они бавили у својој каријери, 42 тренера (32%) 
би волело да тренирају своју децу. Чак 45 тренера 

(34%) мисли да добар тренер може да буде неко 
ко се није бавио професионално спортом који 
тренира, 58 (44%) тренера мисли да је то дели-
мично тачно, док 20 (15%) тренера верује да до-
бар тренер може бити онај ко је био и сам врхун-
ски спортиста. Такође, 36 (27%) тренера мисли да 
добар тренер може да буде неко ко није завршио 
одговарајућу тренерску школу, 67 (51%) тренера 
мисли да је то само делимично тако, а 20 (15%) 
тренера мисли да добар тренер мора да заврши 
тренерску школу..

Инструменти

Уобичајени метод мерења задовољства жи-
вотом је путем упитника самопроцене у којима ис-
питаник просуђује и извештава о свом задовољству 
животом, учесталости својих пријатних осећања, 
или учесталости својих непријатних емоција. Па-
вот и Диенер (Pavot, & Diener, 1993) су приказали 
доказе на скали задовољства животом, користећи 
скалу од 1 до 7. Укупан скор на скали је збир ре-
зултата свих пет варијабли и указује на степен 
задовољства животом где виши скор указује на 
веће задовољство. Унутрашња конзистентност 
овог упитника је била висока α = 0.79. Ми смо 
проширили првобитну Скалу задовољства жи-
вотом (SWEL), са додатних 12 ставки и добили 
три димензије Проширене скале задовољства жи-
вотом (ESWL): Пословни и друштвени живот 
(8 ставки, a=0.86), Кондиција(4 ставке, a=0.76) и 
Животна постигнућа (5 ставки, a=0.74) ( видети 
Табелу 1). Сви учесници су анонимно попунили 
ESWL и Скалу општег животног искуства (GLES, 
Andrijašević, i Sinidik, & Andrijašević, 2012), са три 
димензије: Задовољство и оптимизам (10 ставки, 
α =0.909), Негативне емоције и стрес (5 ставки, 
α = 0.888), Квалитет живота ( 5 ставки, α = 0.74) 
и Свакодневни умор ( 2 стваке, α =0.81) ( видети 
Табелу 2). Испитаници су одговарали на тврдње 
из упитника користећи скалу процене са шест ни-
воа оцењивања (‘0’ означава минимални или нул-
ти степен интензитета процењиване варијабле; ‘5’ 
означава максимални интензитет). 

Анализа података

Примењена је стандардна дескриптивна 
статистика. Како би се оценила латентна струк-
тура коришћених инструмената (валидност из-
раде) коришћена је анализа главних компоненти, 
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са Варимаx ротацијом. Користили смо Пирсоно-
ве корелације за израчунавање интеркорелација 
између одређених варијабли у сваком скупу ка-
рактеристика. Обрада података урађена је у ста-
тистичком програму СПСС 11.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Табела 1 и Табела 2 пружају информације 
о просечним вредностима, стандардним 
девијацијама и податке о анализи главних компо-
ненти (у даљем тексту факторска анализа). Фак-
торска анализа је пружила додатне доказе за ва-
лидност израде оба мерна инструмента, Проши-

рене скале задовољства животом (ESWL) и Ска-
ле општег животног искуства (GLES). КМО и 
Братлетов тест коришћени су да се испита по-
годност матрице корелације за факторизацију 
оба инструмента. За први инструмент (ЕСWЛ), 
Кајзер-Мајер-Олкиново мерење адекватно-
сти узорка (,895) и Бартлетов тест сферичности 
(χ2=1236,939; п<,01) показали су да је матрица 
корелације добра за факторизацију. Анализа глав-
них компоненти (Табела1) и скри график струк-
туре фактора указао је на стрми пад својствених 
вредности, што је открило структуру са три фак-
тора под називом: Пословни и друштвени живот, 
Кондиција и Животна постигнућа .Све три ком-
поненте чиниле су 61,37% од укупне објашњене 
варијансе. Други подаци, попут дескриптива и ко-
муналитета, могу се видети у Табели 1.

Табела 1.   Дескриптиви и анализа главних компоненти Проширене скале задовољства животом (ESWL) 
на узорку пензионисаних хрватских спортиста (тренера)

Ајтеми

Фактори – 
засићеност појединим варијаблама

Посао и 
друштвени живот Фитнес Животна 

постигнућа Комуналитети AC СД

Начин мог живота близак је мом идеалу. .67 .50 4.47 1.62
Услови у мом животу су идеални. .38 .61 .55 4.58 1.68
Задовољан сам својим животом. .65 .64 5.47 1.35

До сада сам добијао важне ствари које сам 
желео у животу. .83 .73 4.29 1.78

Ако би поново живео свој живот не би ништа 
променио. .57 .46 4.17 1.85

Задовољан сам својим физичким имиџом. .78 .74 5.12 1.50
Доброг сам здравља. .49 .52 .55 5.50 1.37
Задовољан сам својим навикама у јелу. .82 .74 4.62 1.71
У доборј сам физичкој кондицији. .86 .79 4.82 1.60
Волим свој посао (тренер). .59 .46 5.61 1.64
Ефикасно обављам свој посао (тренер). .68 .56 5.61 1.46
Задовољан својим социјалним статусом. .56 .46 .64 5.35 1.35
Имам добре породичне односе. .69 .59 5.67 1.41
Друштвено сам веома прихватљив. .58 .36 .51 5.02 1.26
Имам верне пријатеље. .81 .66 5.95 1.26
У основи сам доврог расположења. .75 .64 5.53 1.33
Животне проблеме углавном успешно решевам. .67 .41 .71 5.54 1.17
 Корен 4.67 3.06 2.70

61.37 %Објашњена варијанса 27.49 % 17.99 15.90
Поузданост (Cronbach’s α) .86 .76 .74
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својствених вредности, што је открило структу-
ру од четири фактора под називом: Задовољство 
и оптимизам, Негативне емоције и стрес, Ква-
литет живота, Свакодневни умор. Све четири 
компоненте чиниле су 65,06 % укупне објашњене 
варијансе. Други подаци, попут дескриптива и ко-
муналитета, могу се видети у Табели 2. 

За други мерни инструмент (GLES), 
Кајзер-Мејер-Олкиново мерење адекватно-
сти узорка (,879) и Бартлетов тест сферичности 
(χ2=1675,371; п<,01) показали су да је матрица 
корелације такође добра за факторизацију. Ана-
лиза главних компоненти (Табела 2) и скри гра-
фик структуре фактора указао је на стрми пад 

Табела 2.   Дескриптиви и анализа главних компоненти Скале општег животног искуства (GLES) на 
узорку пензионисаних хрватских спортиста (тренера)

Ајтеми

Фактори – 
засићеност појединим варијаблама

Задовољство и 
отимизам

Негативне 
емоције и 
стрес

Квалитет 
живота

Дневни 
замор

Комуна-
литети АС СД

Степен дневног замора .856 .81 3.01 1.16

Дневни напори (улагање у обавезе) ,847 .75 3.22 1.32

Задовољство радом .64 .46 3.70 1.38

Задовољство са образовним постигнућем .59 .46 3.47 1.25

Општи осећај животним задовољством .77 .66 4.04 1.16

Општи осећај успеха .76 .68 4.00 1.15

Општи осећај среће .79 .70 4.02 1.12

Општи осећај здравља .76 .63 3.89 1.21

Срећна и сигурна будућност .52 .42 3.25 1.14

Животни оптимизам. .70 ,432 .71 3.98 1.03

Радни оптимизам .63 ,368 .57 3.89 1.15

Осећај друштвене правде и коректности .70 .60 3.20 1.34

Квалитет живота / рада .53 .65 .72 3.61 1.08

Квалитет друштвеног живота .71 .61 3.68 1.20

Степен љутње 0.78 .67 2.81 1.23

Степен туге/депресије. 0.88 .81 2.63 1.28

Стеопен усамљености 0.87 .81 2.55 1.42

Степен физичког стреса 0.70 .52 .81 2.98 1.24

Степен психичког стреса 0.70 .51 .77 3.00 1.27

Степен физичке кондиицје .50 .36 .46 3.51 1.24

Степен квалитета провођења слободног времена .71 .55 3.11 1.25

Степен психичке кондиицје .41 .62 .64 3.67 1.14

 Корен 5.60 3.40 2.90 2.41
65.06 %Објашњена варијанса 25.47 15.45 13.17 10.96

Поузданост (Cronbach’s α) .91 .89 .74 .81

У Табели 3 могу се видети Пирсонове 
корелације између социодемографских варијабли 
и варијабли повезаних са тренерским послом. Од 
28 могућих корелација у матрици корелације, 14 

коефицијената су статистички значајни на ни-
воу од најмање п<,05. све статистички значајне 
корелације су позитивне и ниске до умерено ви-
соке. 
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Табела 3.  Пирсонове корелације између социодемографских варијабли и варијабли повезаних са 
тренерским послом

Ниво 
образов. Узраст Радно 

искуство

Стаж у 
врхун. 
спорту

Крај 
професи.
каријере

Године 
тренерске 
каријере

Само бивши 
елитни спорти. 
може бити 
добар тренер

Добар тренер 
мора бити 
школован

Ниво образовања 1
Узраст .42** 1
Радно искуство .34** .93** 1
Стаж у врхунском спорту .18* .32** .37** 1
Крај професиона. каријере .16 .49** .52** .62** 1
Године тренерске каријере .28** .50** .52** .51** .47** 1
Само бивши елитни 
спортиста може бити 
добар тренер

-.05 -.07 -.07 -.08 .00 -.14 1

Добар тренер мора бити 
школован -.05 .04 .07 .06 .05 -.03 -.00 1

** p<.01, * p<.05

У Табели 4 могу се видети Пирсонове 
корелације између социодемографских варијабли 
и димензија из ESWL скале и GLES скале са 
интеркорелацијама између ове две скале. Од 49 
могућих укрштених корелација између социоде-
мографских варијабли и димензија из ESWL ска-

ле и GLES скале, 13 коефицијената су статистич-
ки значајни на нивоу од најмање п<,05. Четири од 
13 значајних укрштених корелација су негативне. 
Од 21 могуће интеркорелације између димензија 
ове две скале, ESWL и GLES, само је једна стати-
стички значајна и позитивна. 

Табела 4.   Пирсонове корелације између социодемографских варијабли и димензија из Проширене скале 
задовољства животом (ESWL) и Скале животног искуства (GLES) са интеркорелацијама 

Посао и 
друштвени 
живот

Фитнес Животна 
постигнућа

Задовољство 
и отимизам

Негативне 
емоције и 
стрес

Квалитет 
живота

Дневни 
замор

Ниво образовања -.07 .04 ,18* -.04 .16 .14 -.14

Узраст -.23** -.04 .36** .12 .12 -.11 -.20**

Радно искуство -.20* .01 .35** .17 .09 -.10 -.21*

Стаж у врхунском спорту -.27** .22** .17* ,18 .26** .08 -.09

Крај професиона. каријере -.25** .04 .30** .16 .26** .04 -.11

Године тренерске каријере -.14 .05 .21* ,108 ,147 .09 -.11

Посао и друштвени живот 1

Фитнес -.17 1

Животна постигнућа -.12 .03 1

Задовољство и отимизам .14 .14 .29** 1

Негативне емоције и стрес -.04 .12 .10 -.09 1

Квалитет живота .12 .13 .09 -.12 -.04 1

Дневни замор .03 -.06 -.09 -.13 -.03 -.08 1

** p<.01, * p<.05
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Главни закључак овог истраживања је 
чињеница да смо успешно израдили (GLES) и 
модификовали (ESWL) два мерна инструмен-
та, на узорку тренера. Оба инструмента имају 
димензије које се могу тумачити. Димензије Скале 
задовољства животом описују задовољство учес-
ника постигнућима у пословном и друштвеном 
аспекту њиховог живота.(Пословни и друштвени 
живот); друга димензија описује њихово физич-
ко стање, навике у исхрани, здравље (Кондиција); 
трећа димензија описује опште задовољство жи-
вотом (Животна постигнућа). Димензије Ска-
ле општег животног искуства описују разли-
чите аспекте животних искустава учесника: 
Задовољство и оптимизам (питања везана за по-
зитивна осећања у вези са неким аспектима жи-
вота), Негативне емоције и стрес (питања веза-
на за негативне и стресне емоције у вези са не-
ким аспектима живота), Квалитет живота ( оп-
шта процена квалитета живота, повезана са пси-
хофизичком кондицијом) и Свакодневни умор 
(однос свакодневног умора и свакодневног тру-
да). Ова структура фактора може бити специ-
фична за тренере , у поређењу са другим разло-
зима одласка у пензију из активне спортске де-
латности. На пример, невољан прекид спортске 
каријере и тешкоће у прилагођавању неспортском 
начину живота, попут одласка у пензију због по-
вреде или због избацивања из селекције (Cecić-
Erpić, Wylleman, & Župančič, 2004; McManus, 
& Smith, 2008). Тренери су вероватно означе-
ни позитивније у многим карактеристикама у 
поређењу са другим пензионисаним спортисти-
ма. Од свих значајних корелација између соци-
одемографских варијабли и варијабли повеза-
них са тренерским послом нисмо нашли ниједну 
значајну за наше истраживање. Заправо, очекива-
ли смо неке значајне корелације између основних 
социодемографских варијабли и две ставке: до-
бар тренер може бити само некадашњи врхунски 
спортиста и Добар тренер мора да заврши тре-
нерску школу. Међутим, нису пронађене никаве 
значајне корелације између ове две ставке и оста-
лих варијабли. То се може објаснити чињеницом 
да уверења о овим питањима зависе више од не-
ких карактеристика личности или фактора око-
лине, него од изабраних социодемографских 
варијабли. Већину значајних информација доби-
ли смо од укрштених корелација између социоде-
мографских варијабли и димензија из Проширене 

скале задовољства животом (ESWL) и Скале оп-
штег животног искуства (GLES). Старосно доба 
и радно искуство негативно корелирају са По-
словним и друштвеним животом и Свакодневним 
умором, али су у позитивној корелацији са оп-
штим Животним постигнућима. Старији тренери 
(као и старији људи уопште) имају мање енргије, 
док њихов друштвени живот није тако богат као 
када су били млађи. Године проведене у врхунском 
спорту и Завршетак професионалне каријере не-
гативно корелирају са Пословним и друштве-
ним животом, али су позитивно повезани са оп-
штим Животним постигнућима и Негативним 
емоцијама и стресом. Опрезно можемо рећи да 
период бављења врхунским спортом има више не-
гативне него позитивне утицаје, чак и за тренере, 
који су можда једни од најзадовољнијих пензио-
нисаних спортиста. Међутим, спортски иденти-
тет, године старости и фазу живота би стога тре-
бало сматрати важним индивидуалним каракте-
ристикама које утичу на квалитет преласка у жи-
вот након спорта. Тренери и спортска удружења 
не треба да посматрају пензионисања изван спор-
та (нпр. академска, стручна, социјална) која се 
дешавају изван спортског окружења као негатив-
не утицаје на спортску каријеру једног спортисте 
(McManus, & Smith, 2008).Разматрање предности 
охрабрујућег уравнотеженог концепта сопствено-
сти и идентитета за живот током и након спорта 
у већој мери треба неговати у оквиру спортског 
окружења (Stephan, et al., 2003). Тако да је пери-
од неколико година пре одласка у пензију, током 
и након званичног пензионисања кључан пери-
од за продужену интервенцију како би се утица-
ло на квалитет и развој једног спортисте у живо-
ту након спорта, и како би се спречиле потешкоће 
повезане са овим преласком (McManus, & Smith, 
2008). Након одласка у пензију, спортисти тре-
ба да буду „опремљени“ уравнотеженим и раз-
новрсним распоном животних компетенција како 
би се обезбедио лагани прелазак у живот на-
кон спорта и то на личном, друштвеном, про-
фесионалном/академском и финансијском ни-
воу.  Постоје прилике да се развију професионал-
не вештине и да се негују шире животне вешти-
не које ће олакшати лаганији прелазак из врхун-
ског спорта. Такви напори ће помоћи да се изгра-
ди „не-спортски“ идентитет пре одласка у пензију 
који може помоћи да се смањи појава „транзици-
оног оптерећења“. Како би се ово постигло, ис-
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3.  Berger, B.G. (1996). Psychological benefi ts of 
an active lifestyle: What we know and what we 
need to know. Quest, 48, 330-353.

4.  Berger, B.G., & Motl, R. (2001). Physical 
activity and quality of life. In R.N. Singer, H.A. 
Hausenblaus, & C.M. Janelle (Eds.), Handbook 
of research on sport psychology (2nd) (pp. 636-
671). New York: Wiley.

Недостаци овог истраживања углавном произи-
лазе из чињенице да је узорак тренера случајан и 
веома хетероген. У даљим истраживањима може-
мо проширити и усавршити наше истраживање, 
испитујући већи  и репрезентативнији узорак тре-
нера, са бољом уједначеношћу подузорака трене-
ра различитих спортова.

ЗАКЉУЧЦИ

Резултати су показали три латент-
не димензије задовољства животом (послов-
ни и друштвени живот, кондиција и животна 
постигнућа) и четири латентне димензије општег 
животног искуства (задовољство и оптимизам, 
негативне емоције и стрес, квалитет живота и сва-
кодневни умор). Постоји тенденција да су старији 
и искуснији тренери мање задовољни пословним 
и друштвеним животом, али су такође свакоднев-
но мање уморни и задовољнији су својим живот-
ним постигнућима. Тренери који су провели мање 
година у врхунском спорту су мање задовољни 
својим пословним и друштвеним животом и 
учесталије доживљавају негативне емоције и 
стрес, упркос чињеници да су задовољни оп-
штим животним постигнућима. Можемо обазри-
во рећи да период ангажовања тренера у врхун-
ском спорту има више негативних него позитив-
них импликација: они су углавном испунили своја 
животна очекивања, али је запостављање послов-
ног и друштвеног живота вероватно цена коју су 
морали да плате ради спортског успеха и која се 
тешко може надокнадити.

траживачи и спортска удружења треба да узму 
у обзир искуства некадашњих спортиста при 
усавршавању програма који ће спортисте упутити 
да направе одговарајуће изборе о начину живота 
и да минимализују стрес транзиције спортисти-
ма који тренутно одлазе у пензију или су недавно 
пензионисани. Како би се обезбедио успех и од-
рживост програма за одлазак спортиста у пензију, 
одабране стратегије морају се прилагодити низу 
појединачних околности и фази адаптације са 
којима се суочавају врхунски спортисти, пре и на-
кон одласка у пензију. Ове стратегије ће помоћи у 
омогућавању лагане транзиције за врхунске спор-
тисте како се они буду удаљавали од краљевства 
спорта (McManus, & Smith, 2008). Коначно, тре-
нери су одличан модел за све спортисте, не само 
у усавршавању спортских, техничких и так-
тичких вештина. Њихов приступ животу уоп-
ште (њихова „животна стратегија“), састоји се 
од размишљања унапред, о плановима за њихову 
каријеру и разматрања проблема и решења за мно-
ге „ако-онда“ животне опције. На пример, уколи-
ко се нека озбиљна повреда догоди неком спор-
тисти, он мора имати јасан план шта да ради: од-
мах се започиње процес рехабилитације. Уколи-
ко овај процес рехабилитације може имати пози-
тивне резултате, он се мора стого држати упутста-
ва рехабилитатора. Уколико је повреда фатална за 
његову каријеру, он може да доврши образовање 
и да почне да ради, у спорту (као тренер, менаџер, 
скаут) или изван спорта (бирајући врсту посла за 
који је стручан и мотивисан да ради). Међутим, 
тренерова очигледна унутрашња мотивација за 
обављање посла може бити „покретачка маши-
на“ за спортисте да се изборе са свим опасности-
ма и изазовима током њихове спортске каријере. 
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