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Сажетак 

Ова студија је усмјерена на добијање повратне информације о позитивним и негативним аспектима 

односа између тренера и спортиста, дефинисање квалитета ових односа као и њиховим 
импликацијама на рад тренера, али и спортиста. Анализа варијансе у мултиваријантном дизајну 

показује да је интеракција пола спортисте и врсте спорта значајна за сва три субтеста (социјална 

подршка, дубина и конфликт) Quality Relationship Inventory упитника. Значајне разлике су примјетне 
у социјалној подршци коју млади спортисти добијају од својих тренера, а индивидуални спортисти су 

исказали виши ниво социјалне подршке од својих вршњака из екипних спортова. Резултати овог 

истраживања указују да спортисти из индивидуалних спортова остварују јачу везу са својим 
тренерима од спортисткиња, док је за екипне спортове ситуација обрнута. Такође, спортисткиње су 

исказале нешто виши ниво конфликта са својим тренерима у индивидуалним спортовима, док су у 

екипним спортовима склонији конфликту спортисти мушког пола. Подршка тренера заиста има 
велику тежину зато што однос спортисте и родитеља у периоду адолесценције значајно слаби. Тренер 

је тај који мора имати активнију улогу у свеукупном развоју личности младих спортиста и тиме 

квалитет и стручност кадра који ради са млађим узрасним категоријама мора бити на највишем 
могућем нивоу. 
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УВОД 

Спорт је битан чинилац свеукупног развоја личности. Кроз организовану спортску активност 
млади имају могућност физичког, социјалног, психолошког и васпитно-образовног развоја. 

Окружење и клима у спорту су ти који стварају позитивне услове за правилан развој младих 
спортиста. Отуда, као врло битан фактор у спорту, прије свега млађих узрасних категорија, посматра 

се и однос између тренера и спортиста.  

Хорн (Horn, 2008) и Кревсел (Krevsel, 2001) наводе да је тренер примарни фактор у 
свеукупном развоју спортисте у млађим узрасним категоријама. Њихова међузависност се 

манифестује кроз потребу спортиста за усвајањем вјештина, компетенција и искустава тренера, 

односно у потреби тренера за пријеносом стечених компетенција и знања у постигнућа и успјехе 
спортиста (Antonini Philippe & Seiler, 2006). Као битни чиниоци тимског и индивидуалног успјеха у 

спорту се наводе оданост и повјерење у овом односу (Nikbin, Hyun, Iranmanesh, & Foroughi, 2014). 

Ериксон и Коте (Erickson, Cote, 2016) указују на важност одржавања добрих односа тренера и 
спортисте на свим нивоима. Јовет (Jowett, 2017) чак наводи да је однос између тренера и спортисте 

суштина цијелог тренерског посла и да тај однос дефинише ефективност тренера у своме раду. 

Тренер би требао континуирано развијати и усавршавати своје педагошке компетенције, како би 
позитивно утицао на развој и професионални успјех (Kuljić, Čokorilo, & Grk, 2010). 

Поред тога што има значајан утицај на спортски развој младих спортиста, тренер има и врло 

важну улогу у обликовању психосоцијалног искуства дјеце и младих у оквирима спорта (Moran & 
Weiss, 2006). Рутен и сарадници (Rutten, Deković, Stams, Scherengel, Dirks, Hoeksma, 2008) истичу 

прије свега улогу коју организовани спорт има у социјализацији младих спортиста . Шериден, Кофи и 

Лавале (Sheriden, Coffee, Lavallee, 2014) истичу да је комбиновани ефекат тренерске, родитељске и 
вршњачке подршке од непроцјењивог значаја за обликовање позитивних и негативних искустава 

младих спортиста. Међутим, закључују да је тренер најбитнији фактор социјалне подршке у спорту 

млађих узрасних категорија. Резултати указују да тренери који одржавају добре односе са 
спортистима умањују могућност антисоцијалног понашања (Rutten, Stams, Biesta, Scherengel, Dirks, 

Hoeksma, 2007), као и да повећавају задовољство и срећу спортиста које тренирају (Davis & Jowett, 

2014; Jowett et al., 2017; Lafrenière, Jowett, Vallerand, & Carbonneau, 2011; Lafrenière, Jowett, Vallerand, 
Donahue, & Lorimer, 2008). Са друге стране, битан фактор који детерминише квалитет односа тренер–

спортиста су и особине личности спортисте (Aşçi, Kelecek, & Altintaş, 2015). Свакако, битна 

претпоставка је да тренер својим понашањем, итекако, може утицати на мотивацију спортиста 
(Mageau & Vallerand, 2003; Olympiou, Jowett, & Duda, 2008). Резултати истраживања које је на узорку 

грчких студената провео Цартоф (Chartoff, 2017) указују да укључивање у разне социјалне групе, као 

што су спортски тимови, може бити од кључног значаја у борби против менталних болести код 
студената. 

У фокусу литературе је био и утицај родитеља на квалитет односа тренер‒спортиста  (Jowett & 

Timson-Katchis, 2005), као и однос родитеља и тренера у спорту млађих узрасних категорија (Preston 
& Fraser-Thomas, 2016), а Јовет и Кремер (Jowett, Cramer, 2010) закључују да квалитет односа 

спортиста - тренер има много снажнији утицај на физичко самопоуздање од њиховог односа са 

родитељима. Јовет и Чонди (Jowett, Chaundy, 2004) су истраживали утицај односа тренер - спортиста 
на групну кохезију, док су Исоард-Готхур, Тролуд, Густафсон i Гије-Дека (Isoard-Gautheur, 

Trouilloud, Gautsafsson, Guillet-Descas, 2016) покушали пронаћи везу између квалитета односа тренер-

спортиста и прераног сагоријевања младих спортиста. Истраживан је и однос између лидерства и 
квалитета односа трене - спортиста (Enoksen et al., 2014; Vella, Oades, & Crowe, 2013). Николс и Пери 

(Nicholls, Perry, 2016) су сагледали утицај односа тренер - спортиста на појаву и суочавање са стресом 

и истичу да је квалитет овог односа од посебног значаја за тренера, а мање битан за спортисту.  
Дакле, тренер има посебно битну улогу у професионалном и личном развоју спортиста, прије 

свега јер спортисти велики дио свог времена проводе управо са тренером, понекад и много више него 

са родитељима. Стога, основни циљ овог истраживања је дефинисање квалитета интерперсоналног 
односа између тренера и спортиста утврђивањем ставова младих спортиста према раду и понашању 

њихових тренера. Ово истраживање је усмјерено на добијање повратне информације о позитивним и 

негативним аспектима овог односа и њиховим импликацијама на рад тренера, али и спортиста.  
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МЕТОД РАДА 

Узорак испитаника је обухватио перспективне младе спортисте (N = 228) из Босне и 
Херцеговине који су учествовали на „Љетној школи спорта“ у Требињу 2017. године. Просјечна 

старост испитаника је била 14,69±0,95 година, а структуру узорка су чинили спортисти из 12 

спортских грана, из индивидуалних спортова 51,3% (n = 117), а из екипних спортова 48,7% (n = 111). 
Полна структура узорка је била прилично уједначена, мушки испитаници су чинили 46,9% (n = 107), 

док су женски испитаници чинили 53,1% (n = 121) посматраног узорка. 

Испитаници су попуњавали Quality Relationship Inventory (QRI), истраживачки инструмент 
који су развили Пирс, Сарасон, Солки-Буцел и Нејгл (Pierce, Sarason, Sarason, Solky-Butzel, Nagle, 

1997). Упитник Quality Relationship Inventory је био често кориштен у испитивању различитих 

интерперсоналних и социјалних односа, али по први пут је употребљен у спорту, како би био 
објашњен квалитет односа тренер - спортиста (Jowett, 2009). Оригинални QRI, који су користили 

Пирс и сарадници (1997), био је сачињен од 25 ајтема, а у овом истраживању користи се скраћени 

упитник који је развила Јовет (Jowett, 2009) и он садржи 18 ајтема који мјере два позитивна 
(социјална подршка и дубина) и један негативни (конфликт) аспект односа тренер - спортиста. Свака 

димензија овог односа се састојала од шест варијабли, а испитаници су одговарали на скали од 1 

(нимало) до 4 (много). Унутрашња конзистенција је била задовољавајућа за све три димензије: 
социјална подршка (α = 0,77), дубина (α = 0,71) и конфликт (α = 0,80). 

Испитаници су били упознати са циљем истраживања прије попуњавања упитника који је био 

на добровољној бази. Једини критеријум за попуњавање овог упитника је био да испитаник, односно 
спортиста, сарађује са својим тренером минимално шест мјесеци. Прикупљени подаци су потом 

статистички обрађени уз помоћ IBM SPSS Statistics 21.0. 

Кориштена је дескриптивна статистика како би приказали просјечне вриједности и 
стандардне девијације за све три димензије QRI упитника, као и корелациона матрица ове три 

димензије. Напослијетку, анализа варијансе у мултиваријантном дизајну (MANOVA) је употребљена 

како би утврдили потенцијално неслагање у оцјени квалитета односа тренер - спортиста. 

РЕЗУЛТАТИ 

Дескриптивна статистика QRI скале приказује средње вриједности и стандардне девијације у 
два позитивна (социјална подршка и дубина) и једном негативном (конфликт) аспекту односа тренер-

спортиста (Табела 1 и 2), а примјетна је и висока корелација између сва три субтеста QRI скале 

(Табела 1). 
 

Табела 1 Дескриптивна статистика и интеркорелација између три субтеста QRI скале 

Варијабла M SD Подршка Дубина Конфликт  

подршка  3,12 0,54 –   

дубина  3,24 0,47 0,60
**

 –  

конфликт  1,77 0,61 -0,23
**

     -0,22
**

 – 
**p < .01. 

 

Табела 2  Дескриптивна статистика посматраног узорка (N = 228) 

Варијабла 

Пол  Спорт 

Мушки  Женски  Индивидуални  Екипни 

М SD  М SD  М SD  М SD 

подршка  3,09 0,57  3,15 0,52  3,25 0,49  2,99 0,56 

дубина  3,22 0,50  3,28 0,44  3,28 0,49  3,21 0,45 

конфликт  1,85 0,53  1,72 0,67  1,85 0,66  1,71 0,55 

 

Занимало нас је одговарају ли мушки и женски испитаници, односно спортисти из 
индивидуалних и екипних спортова једнако хомогено или постоји разлика. Анализа варијансе у 

мултиваријантном дизајну указује да постоји статистички значајна интеракција између пола и врсте 
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спорта на комбинацију зависних варијабли (социјална подршка, дубина и конфликт), F(3,222) = 5,10, p < 
0,01; Wilks' Λ = 0,93. Даљом анализом треба установити гдје је поменута разлика.  

Врста спорта којом се спортиста бави има значајан утицај на ниво социјалне подршке коју 

добија од свог тренера, F(1,228) = 20,06, p < 0,01, а пол спортисте нема значајнији утицај у истоме 
погледу, F(1,228) = 3,69, p > 0,05, док интеракција пола и врсте спорта значајно утиче на социјалну 

подршку у односу тренер - спортиста, F(1,228) = 14,01, p < 0,01. Примјетно је да спортисти из 

индивидуалних спортова имају значајније виши ниво социјалне подршке у односу на спортисте из 
екипних спортова, а мушки спортисти из индивидуалних спортова су изразили много виши ниво 

социјалне подршке од оних из екипних спортова. Такође, примјетно је и да у индивидуалним 

спортовима виши ниво социјалне подршке су исказали спортисти мушког пола, а у екипним 
спортовима женског пола (Слика 1). 

 

 
Слика 1 Утицај пола и врсте спорта на социјалну подршку у односу тренер-спортиста 

 

Дубина односа тренер - спортиста нема статистички значајну разлику између спортиста који 

се баве индивидуалним, односно екипним спортовима, F(1,228) = 2,73, p > 0,05, нити има статистички 
значајну разлику у погледу пола спортисте, F(1,228) = 1,89, p > 0,05, док је у интеракцији пола и врсте 

спорта примјетна статистички значајна разлика, F(1,228) = 5,46, p < 0,05. Индивидуални спорт појачава 

дубину односа тренер - спортиста код мушких испитаника, док се код женских испитаника смањује и 
обрнуто за екипне спортове (Слика 2).  

 

 
Слика 2 Утицај пола и врсте спорта на дубину у односу тренер-спортиста 

 

Са друге стране, није пронађена статистички значајна разлика према конфликту у односу 
тренер - спортиста нити према врсти спорта којим се спортиста бави, F(1,228) = 1,63, p > 0,05, нити 

према полу спортисте, F(1,228) = 1,98, p > 0,05, док је у интеракцији пола и врсте спорта пронађена 

статистички значајна разлика, F(1,228) = 4,24, p < 0,05. Индивидуални спорт појачава ниво конфликта 
код женских спортиста, док је код мушких примјетан виши ниво конфликта у екипним спортовима 

(Слика 3).  
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Слика 3 Утицај пола и врсте спорта на конфликт у односу тренер-спортиста 

 

ДИСКУСИЈА 

Истраживање је проведено ради дефинисања квалитета интерперсоналног односа између 
тренера и спортиста, утврђивањем ставова младих спортиста према раду и понашању њихових 

тренера. Дошло се до неколико сазнања која могу имати директан утицај на рад тренера, али и 

спортиста.  
Три субтеста (социјална подршка, дубина и конфликт), сваки за себе, једнако хомогено 

пролазе код мушких и женских испитаника. Дакле, пол спортисте не игра значајну улогу у 

интерперсоналном односу младих спортиста из Босне и Херцеговине са њиховим тренерима. 
Незнатно виши ниво, у два позитивна аспекта овог односа, исказале су спортисткиње, док су 

мушкарци нешто склонији конфликту од жена, што је свакако и очекивана појава. Значајније разлике 

су примјетне између спортиста који се баве индивидуалним и екипним спортовима, док је 
интеракција пола спортисте и врсте спорта значајна за сва три субтеста QRI упитника. Индивидуални 

спортисти су исказали виши ниво у сва три аспекта односа тренер - спортиста. Ипак, са аспекта 

социјалне подршке у овом односу, спортисти из индивидуалних спортова су исказали значајније 
виши ниво у односу на њихове колеге из екипних спортова. Ово може усмјерити на закључак да су 

тренери у индивидуалним спортовима посвећенији и страственији у своме послу, што може бити 

добар показатељ квалитета односа тренера са спортистима (Lafrenière, Jowett, Vallerand, & 
Carbonneau, 2011). Еноксен и сарадници (Enoksen, Fahlshrom, Johansen, Hageskog, Christensen, 2014) 

наводе и да тренери из екипних спортова много више исказују аутократско понашање, у односу на 
колеге из индивидуалних спортова. Такође, исти аутори наводе да искуснији тренери више пажње 

посвећују социјалној подршци, од оних мање искусних. У овом истраживању нису посматрани 

аспекти односа тренер - спортиста у односу на тренерско искуство или стил вођења, али се резултати 
овог истраживања могу довести у везу са овим сазнањима јер је јасно да стил понашања тренера у 

раду има директне импликације на социјалну подршку и групну кохезију. Стил вођења тренера и 

однос са спортистима свакако може имати битне дугорочније импликације на мотивацију дјеце за 
прикључивање у одређену спортску грану, али и на могуће флуктуације младих спортиста.  

Успјешно рјешавање конфликата у екипи између тренера и спортиста би свакако требало 

бити важно искуство за младе спортисте с обзиром да ће тиме бити мање склони вршњачкој агресији. 
Штавише, Јовет и Кремер (Jowett, Cramer,2010) наглашавају да присутан конфликт у овоме односу 

може довести до опадања физичких вјештина код младих спортиста.  

Шериден, Кофи и Лавале (Sheridan, Coffee, Lavallee, 2014) истичу да је тренер најбитнији 
фактор социјалне подршке у спорту млађих узрасних категорија и он би, уз родитељску и вршњачку 

подршку, требао бити главни замајац у стварању што шире базе у некој спортској грани. Тренер 

заиста треба да има битну улогу у свеукупном развоју и напретку младих спортиста, а квалитетан 
однос са спортистима може резултирати бољим спортским постигнућима и постизању кључних 

циљева екипе (Nicholls, Earle, Earle, & Madigan, 2017). Дакле, може се закључити да квалитет односа 

између тренера и спортисте утиче на више битних фактора, између осталог на антисоцијално 
понашање младих спортиста (Rutten et al., 2007; Rutten et al., 2008), прерано сагоријевање спортиста 
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(Isoard-Gautheur, Trouilloud, Gustafsson, & Guillet-Descas, 2016), ефективност тренера у своме послу 
(Jowett, 2017) и друге битне аспекте. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Бављење спортом пред тренере и играче поставља високе критеријуме успјешности и из тог 

разлога је однос тренера и спортисте кључан у постизању врхунског спортског успјеха. Однос између 
тренера и спортисте је посебно битан у периоду адолесценције, када слаби однос спортисте и 

родитеља, а интерперсоналне релације и сазнања стечена у том периоду се код младог спортисте 

акумулирају за цијели живот, била она позитивна или негативна. У периоду адолесценције тренер 
врло често проводи много више времена са спортистима од њихових родитеља и тиме је његова улога 

у овом периоду сазријевања од кључног значаја и врло је важно колико се стручан, школован и 

квалитетан кадар поставља за рад са млађим узрасним категоријама.  
Полазна основа у овом односу свакако мора бити комуникација, која има кључни значај за 

психосоцијално функционисање оба актера у овом односу, а тиме и на спортско постигнуће. Асчи и 

сарадници (2015) наглашавају и важност особина личности спортисте као могући врло битан 
предиктор квалитета односа са тренером. Из тог разлога, могући даљи правци у истраживању би 

могли ићи у смјеру испитивања утицаја особина личности младих спортиста на квалитет односа 

тренер - спортиста. Са друге стране, с обзиром да квалитет односа тренер - спортиста у великој мјери 
може имати утицај на спортско постигнуће код спортисте, у наредним истраживањима би требало 

усмјерити интересовање и на утицај квалитета односа тренера - спортиста на самопоуздање и појаву 

анксиозности код младих спортиста, а тиме и на њихово спортско постигнуће. 
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