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Сажетак
Циљ истраживања био је поређење психолошких вештина важних за постизање спортских постигнућа у два узорка: спортских 
тренера у различитим врстама спортова (полазника семинара за тренере на Хрватској олимпијској академији) и стонотенисера 
рекреативаца (који играју у Удружењу стонотенисера рекреативаца СОКАЗ у Загребу). Кориштена је прилагођена холандска 
верзија Инвентара психолошких спортских вештина за младе (PSIS–Youth). Повезаности између различитих психолошких 
вештина израчунате су посебно за сваки узорак, а потом су психолошке вештине доведене у везу и с низом социо-демографских 
варијабли, као и варијабле повезане и са спортским искуствима. Разлике у основним психолошким вештинама су анализиране 
у односу на различите независне варијабле. Интеркорелационе матрице показују сличне трендове и за спортске тренере и 
стонотенисере рекреативце. Степен образовања, узраст, ранг такмичења, позиција на ранг-листи, те такмичарско искуство, у 
ниским су корелацијама с психолошким вештинама код стонотенисера. Од свих испитиваних психолошких вештина, мотивација 
се показала најважнијом психолошком вештином у смислу разликовања стонотенисера и спортских тренера у већини независних 
варијабли. С друге стране, у правилу су се показали мотивисанијим тренери који су завршили своју спортску каријеру својевољно 
или због мањка даљих амбиција, у односу на оне који су морали завршити каријеру изненада или без своје воље.
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УВОД

Многа истраживања користе PSIS-R5 (Ин-
вентар психолошких вештина спортиста R5) за 
разликовање психолошких вештина спортиста 
на различитим нивоима спортског квалитета, од 
нивоа рекреативних до нивоа елитних спортиста 
(Cox, Liu, & Qiu, 1996; Meyers, Bourgeois, LeUnes, 
& Murray, 1999). Претходна истраживања су већ 
показала повезаност између психолошких веш-
тина и спортске перформансе у целини (Morgan, 
& Pollock, 1977; Morgan, 1979; May, Veach, Reed, 
& Griff ey, 1985), док су многи научници такође, 
успешно разликовали елитне спортисте од не-

спортиста на основу њихових психолошких веш-
тина (Grossarth-Maticek, Eysenck, Rieder, & Rakic, 
1990; Meyers, LeUnes, & Bourgeois, 1996). Елитни 
спортисти показали су се као више мотивисани, 
с више самопоуздања, те су доживљавали мање 
проблема с тескобом у односу на неспортисте. 
Штавише, елитни спортисти се више преиспитују 
и труде везано уз кинестетичку менталну припре-
му. Више су усмерени на властиту изведбу него 
на изведбу чланова своје екипе, па су успешнији 
у побољшању властите концентрације (Mahoney, 
Gabriel, & Perkins, 1987; Mahoney, 1989). Однос 
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између психолошких вештина и нивоа спортске 
перформансе је различит за различите врсте спор-
това, односно за спортисте различитог пола. Раз-
не студије су показале, на пример, да постоје раз-
лике у психолошким вештинама између спорти-
ста појединачних и групних спортова (Mahoney et 
al., 1987; Cox, & Liu, 1993) и између спортиста раз-
личитог пола (Chantal, Guay, Dobreva-Martinova, 
& Vallerand, 1996; Sewell, & Edmondson, 1996; 
MacIntyre, Mahoney, & Moran, 1998).  

У овој студији, увезени холандаски Инвентар 
психолошких вештина младих спортиста (PSIS-
Youth)  примењен је на узорку спортских трене-
ра и стонотенисера рекреативаца. Другим речи-
ма, бивши спортисти (тренери) и стонотенисе-
ри рекреативци су упоређени у односу на психо-
лошке вештине. Упркос чињеници да је холанд-
ски  упитник углавном намењен младим таленти-
ованим спортистима, он заправо има универзал-
но значење. PSIS-Youth је утемељен на теоријској 
и метријској бази PSIS R-5 (Mahoney et al., 1987). 

Ово истраживање има пилот функцију, оно 
је продужетак претходног истраживања аутора 
(Sindik, Novokmet, & Havaš Auguštin, 2013), са при-
марним циљем да се успоставе основне метријске 
карактеристике PSIS-Youth, применом на хрват-
ске спортисте. У овом истраживању, главни је циљ 
био упоредити разлике и корелације у психолош-
ким вештинама важним за спортска постигнућа. 
Другим речима, покушано је проценити утицај 
одабраних социо-демографских и, уз спорт пове-
заних, фактора који су у релацији с психолошким 
вештинама, и обрнуто.

МЕТОД

Узорак испитаника
Испитано је укупно 86 тренера различитих 

спортова у Хрватској, током семинара за трене-
ре Хрватске олимпијске академије и 86 стоно-
тенисера рекреативаца који играју у СОКАЗ-у 
(скраћеница за Стонотениску организацију клу-
бова и актива Загреба). Стонотенисери рекре-
ативци су испитани применом онлине анкете, 
постављене на вебу (www.sokaz.hr), током лета 
2012. године. Просечна старост испитаника била 

је 37 ± 12 година, и просечно14±17 година су у 
рекреативном спорту.  По роду, 135 учесника су 
били мушкарци, а 37 жене (све жене су у узорку 
тренера). По образовању, 107 учесника имало је 
средњошколско образовање или факултет, а 65 
учесника били су дипломирани на универзитети-
ма или су имали степен магистра, односно док-
тора наука. У погледу брачног статуса, 74 учесни-
ка су били неожењени, 87 их је било у браку, док 
их је 10 било разведено. Тренери су имали 15 ± 12 
година тренерског искуства и били су више од 13 
± 11 година укључени у врхунски спорт највишег 
нивоа. У просеку, тренери су 20 ± 13 година уче-
ствовали у професионалном спорту, са 7 ± 7 го-
дина искуства тренерског рада. У односу на врсту 
спорта, дистрибуција тренера била је: теквондо (н 
= 19), јахање (н = 16), пливање (н = 15), рукомет 
(н = 12), гимнастика (н = 11) , планинарење, пла-
нински водич, фудбал, веслање, роњење, карате, 
скакање у воду (по једна тренер из сваког од спор-
това). Остали подаци о испитаницима могу се ви-
дети у табелама 3 и 4.

Инструмент
Инвентар спортских психолошких вешти-

на (PSIS R-5) се састоји од 45 тврдњи да ска-
лом Ликертовог типа с пет процена, у распо-
ну од 1 (уопште се не слажем) до 5 (у потпуно-
сти се слажем), које се дистрибуишу у шест ска-
ла (Mahoney et al., 1987). PSIS R-5 је преве-
ден на холандски језик и подвргнут провери 
психометријских карактеристика (Bakker, 1995; 
Companjen, & Bakker, 2003), те садржи 44 чести-
це, распоређене у истих шест скала, као и PSIS 
R-5: Мотивација (8 честица), Самопоуздање (8 че-
стица), Контрола анксиозности (8 честица), Мен-
тална припремљеност (6 честица), Нагласак на 
тим (7) и Концентрација (7). Корелације између 
појединих скала не   прелазе вредност од 0.42. 
Коефицијенти интерне конзистенције за сва-
ку скалу су били прихватљиво високи, у распону 
од 0.68 (на скали Нагласак на тим) до 0.81 (на ле-
ствици Самопоуздања). Ово истраживање откри-
ло је шест-факторску структуру, с компонентама 
под називом: Контрола тескобе / самопоуздање 
(13 честица, Cronbach Alpha 0.92), Ментална 
припремљеност (6 честица, Cronbach Alpha 0.89), 
Мотивација (4 честице, Cronbach Alpha 0.88), На-
гласак на тим (6 честица, Cronbach alpha 0.86), 
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ли у случајевима кад су субузорци ентитета били 
мањи од 30. Анализе података су спроведене 
помоћу статистичког програма СПСС 11.

РЕЗУЛТАТИ

Интеркорелациони трендови између психо-
лошких спортских вештина за хрватске тренере 
и стонотенисере рекреативце (Табела 1) показују 
врло сличне трендове у два испитивана узор-
ка. Најниже вредности корелације пронађене су 
између задовољства животом и свих психолош-
ких спортских вештина, с изузетком контроле 
анксиозности / самопоуздања у обе групе испи-
таника, те самопоуздања у узорку стонотенисе-
ра рекреативаца. Све остале корелације, између 
контроле анксиозности / самопоуздања, мен-
талне припремљености, мотивације, нагласка на 
тим, концентрације и самопоуздања су позитив-
не, значајне и средње високе (осим три код сто-
нотенисера рекреативаца и две код спортских 
тренера). Статистички значајне корелације су 
израженије у скупини спортских тренера него 
код стонотенисера.

Корелације између различитих варијабли (сте-
пен, узраст, лига, ранг листа, године играња) и пси-
холошких вештина стонотенисера рекреативаца 
и спортских тренера (Табела 2) показују сличне 
обрасце у оба узорка. Број статистички значајних 
корелација је врло низак, док су једине значајне 
(и негативне) корелације пронађене у суб-узорку 
стонотенисера. Чини се да варијабле као што су 
степен образовања, узраст, лига, позиција на ранг 
листи, година играња, нису толико важни корела-
ти психолошких вештина.

Концентрација (6 честица, Cronbach alpha 0.84) 
и Самопоуздање (7 честица, Cronbach alpha 0.83) 
(Sindik, Novokmet, & Havaš Auguštin, 2013). Свих 
шест компоненти заједно чини 54.99% укупне 
објашњене варијансе. Осим тога, у корелационим 
анализама коришћена је Скала задовољства жи-
вотом (Pavot, & Diener, 1993), која је примењена 
у претходним истраживањима на истоветним 
али већим узорцима (Sindik, & Rendulić, 2012), 
користећи скалу од 1 до 7 са високом интерном 
конзистенцијом (α = 0.79). Укупни резултат на 
скали је збир резултат свих пет варијабли и ин-
дицира степен задовољства животом – виши ско-
рови индицирају веће задовољство („0“ значи 
минимални или непостојећи ниво интензитета 
процењиваних варијабли; „5“ значи максимални 
интензитет. Престанак каријере је процењиван 
питањима са више избора одговора (опције се 
виде у табели 4). 

Обрада података
Психолошке вештине су дефинисане као ре-

гресиони факторски бодови, након приме-
не Principal Axis Factoring методе екстракције 
фактора, с Promax ротацијом и Kaiserovom 
нормализацијом. Пирсонови продукт-момент 
коефицијенти корелације су се користили за 
израчунавање интеркорелација између добијених 
фактора (психолошке вештине) и корелација 
између психолошких вештина, задовољства жи-
вотом и различитих других варијабли, посебно 
за узорке спортских тренера и стонотенисера ре-
креативаца. Т-тестови су коришћени за поређење 
разлика у психолошким вештинама према разли-
читим независним варијаблама, посебно за узор-
ке спортских тренера и стонотенисера рекреа-
тиваца. Mann U Whitney тестови су се користи-
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Табела 1. Корелације између психолошких вештина спортских тренера и стонотенисера рекреативаца

Стонотенис. Задовољст. 
животом

Контрола 
анксиоз./ 

самопоузд.

Ментал 
припемљен. Мотивац. Нагласак 

на тим Концентрац. Самопоуз.

Задовољство 
животом 1 -.342** -.025 .142 .128 -.114 .421**
Контрола анксиоз./ 
самопоузд. 1 .323** .429** .268* .500** -.171
Ментална 
припемљен. 1 .215* .309** -.025 .305**

Мотивација 1 -.010 .274* .075
Нагласак на тим 1 .274* .382**
Концентрац. 1 -.194
Самопоузда. 1

Спортски тренери Задовољст. 
животом

Контрола 
анксиоз./ 

самопоузд.

Ментал 
припемљен. Мотивац. Нагласак

на тим Концентрац. Самопоуз.

Задовољство 
животом 1 -.226* -.107 -.014 -.101 -.212 -.039
Контрола анксиоз./ 
самопоузд. 1 .365** .368** .427** .651** .105
Ментална 
припемљен. 1 .448** .516** .447** .512**

Мотивација 1 .348** .273* .605**
Нагласак на тим 1 .512** .497**
Концентрац. 1 .128
Самопоузда. 1

*  корелација је значајна уз ризик р<0.05 (2-смерна).   **  корелација је значајна уз ризик р<0.01 (2-смерна).   

Табела 2. Корелације између различитих релевантних варијабли и психолошких вештина спортских 
тренера и стонотенисера рекреативаца

Стонотенис. Задовољст. 
животом

Контрола 
анксиоз./ 

самопоузд.

Ментал 
припемљен. Мотивац. Нагласак 

на тим Концентрац. Самопоуз.

Образовни степен .121 -.031 .073 .199 -.053 .175 .122
Узраст .158 -.111 -.108 .018 -.130 -.135 .155
Лига -.096 .143 .067 -.134 .222 .007 -.102
Ранг по успешности -.004 .128 -.157 .163 -.276* .204 -.240*
Године наступања -.037 -.214* -.128 -.150 -.129 -.115 .152

Спортски тренери Задовољст. 
животом

Контрола 
анксиоз./ 

самопоузд.

Ментал 
припемљен. Мотивац. Нагласак

на тим Концентрац. Самопоуз.

Образовни степен .093 .115 .113 -.024 -.007 .022 .014
Узраст .098 -.145 -.077 -.036 -.154 -.143 -.051
Године наступања .145 -.017 .025 .192 -.119 -.193 .161
Године наступања на 
врхун. нивоу .156 .031 -.006 .185 -.019 .082 .132

Радно искуство .154 -.112 .007 -.022 -.091 -.145 .003
Узраст краја сп. 
каријере .068 .111 .108 .105 .209 .129 .144

*  корелација је значајна уз ризик р<0.05 (2-смерна).   **  корелација је значајна уз ризик р<0.01 (2-смерна).   



152

Синдик J., Упоредна обележја психолошких вештина..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2014; 68 (2): 148-156

Табела 3 приказује разлике у психолошким 
вештинама спортских тренера према различи-
тим релевантним независним варијаблама (род-
не разлике, освојене медаље на државним и 
међународним првенствима, игра у сениорској 
репрезентацији). Једине статистички значајно раз-
личите родне разлике пронађене су у мотивацији 
као психолошкој вештини: мушкарци (трене-
ри)  показали су се више мотивисани у односу на 

жене тренере. Већа мотивација је пронађена код 
свих освајача медаља, без обзира да ли су медаље 
освојили на државном или међународном првен-
ству. Осим тога, у групи врхунских спортиста који 
су у неком тренутку каријере били чланови сени-
орске репрезентације, поред мотивације, ментал-
на припрема се показала као значајна психолош-
ка вештина.

Табела 3. Разлике у психолошким вештинама спортских тренера према различитим релевантним неза-
висним варијаблама

Полне разлике М  
тренери (49)

М 
Же.тренер 

(37)

s 
тренери (49)

s 
Же.тренер 

(37)

t-тест p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.091 0.371 0.826 1.079 -1.357 >.10
Ментална припемљеност 0.346 0.192 0.947 0.926 .748 >.10
Мотивација 0.554 0.270 0.615 1.053 1.459** <.01
Нагласак на тим 0.111 -0.190 1.075 1.134 1.252 >.10
Концентрација -0.227 -0.082 0.854 1.118 -.676 >.10
Самопоуздање 0.173 -0.352 0.763 1.069 2.641 >.10

Медаље државна првенства M  
не (39)

M 
да (47)

s 
не (39)

s 
да (47)

t-тест p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.197 0.226 1.018 0.900 -.141 >.10
Ментална припемљеност 0.267 0.289 0.994 0.895 -.109 >.10
Мотивација 0.206 0.612 0.898 0.753 -2.268* <.05
Нагласак на тим -0.037 -0.007 1.141 1.087 -.123 >.10
Концентрација -0.097 -0.218 0.942 1.006 .567 >.10
Самопоуздање -0.215 0.074 1.098 0.778 -1.420 >.10
Медаље међународна 
првенства

M  
не (39)

M 
да (47)

s 
не (39)

s 
да (47)

t-тест p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.306 0.033 1.040 0.724 1.263 >.10
Ментална припемљеност 0.295 0.248 0.945 0.932 .218 >.10
Мотивација 0.275 0.730 0.889 0.651 -2.436* <.05
Нагласак на тим 0.061 -0.176 1.065 1.181 .934 >.10
Концентрација -0.155 -0.180 0.983 0.975 .111 >.10
Самопоуздање -0.165 0.157 0.998 0.790 -1.510 >.10
Сениорска државна 
репрезентација 

M  
да (54)

M 
не (12)

s 
не (54)

s 
да (12)

Mann-
Whitney U p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.153 0.438 0.932 1.005 536 >.10
Ментална припемљеност 0.149 0.764 0.961 0.649 387** <.01
Мотивација 0.286 0.966 0.853 0.527 296** <.01
Нагласак на тим -0.027 0.005 1.184 0.770 595 >.10
Концентрација -0.221 0.050 0.989 0.912 542 >.10
Самопоуздање -0.064 -0.023 0.971 0.839 614 >.10

Легенда: М= артиметичка средина; s=стандардна девијација; **тест значајан уз р<.01; * тест значајан уз р<.05 
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Табела 4.  Разлике у психолошким вештинама тренера према различитим разлозима за престанак спортске 
каријере

Завршетак каријере својом одлуком M  
не (63)

M 
да (23)

s 
не (63)

s 
да (23)

Mann-
Whitney U p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.349 -0.154 0.887 1.031 564 >.10
Ментална припемљеност 0.309 0.199 0.832 1.187 735 >.10
Мотивација 0.321 0.725 0.786 0.927 458 <.01
Нагласак на тим 0.164 -0.517 0.889 1.454 597 >.10
Концентрација -0.022 -0.546 0.925 1.020 512 <.05
Самопоуздање -0.023 -0.143 0.807 1.248 693 >.10

Завршетак каријере због повреде M  
не (46)

M 
да (40)

s 
не (46)

s 
да (40)

t-тест p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.025 0.445 1.029 0.791 -2.068 >.10
Ментална припемљеност 0.171 0.412 0.986 0.863 -1.185 >.10
Мотивација 0.429 0.432 0.907 0.762 -.016 >.10
Нагласак на тим -0.139 0.127 1.180 1.000 -1.104 >.10
Концентрација -0.359 0.078 0.852 1.06 -2.097 >.10
Самопоуздање -0.075 -0.031 1.109 0.691 .829 >.10
Завршетак каријере због критичних 
догађаја

M  
не (75)

M 
да (11)

s 
не (75)

s 
да (11)

Mann-
Whitney U p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.197 0.323 0.982 0.716 362 >.10
Ментална припемљеност 0.190 0.877 0.945 0.617 231 <.05
Мотивација 0.396 0.658 0.881 0.448 356 >.10
Нагласак на тим -0.051 0.189 1.138 0.862 375 >.10
Концентрација -0.197 0.060 1.011 0.665 344 >.10
Самопоуздање -0.065 0.007 0.960 0.833 407 >.10
Завршетак каријере због мањка 
амбиција

M  
не (63)

M 
дa (23)

s 
нe (63)

s 
дa (23)

Mann-
Whitney U p

Контрола анксиоз./ самопоузд. 0.129 0.356 1.031 0.853 646 >.10
Ментална припемљеност 0.207 0.375 0.976 0.904 662 >.10
Мотивација 0.288 0.686 0.900 0.816 495 <.05
Нагласак на тим -0.109 -0.015 1.227 1.016 690 >.10
Концентрација -0.281 -0.002 1.013 1.027 598 >.10
Самопоуздање -0.186 0.171 1.128 0.439 593 >.10

Легенда: М= артиметичка средина; s=стандардна девијација; **тест значајан уз р<.01; * тест значајан уз р<.05 

престанком каријере по властитој одлуци. Пре-
станак каријере због повреде не разликује трене-
ре у њиховим психолошким вештинама. Показа-
ло се да боља ментална припремљеност добро ин-
дицира крај учествовања у активном спорту због 
критичних догађаја. Кад је разлог одлуке за пре-
станак играња био недостатак амбиција, као ло-
гичан фактор истиче се недостатак мотивације. 

Табела 4 приказује разлике у психолошким 
вештинама спортских тренера према различи-
тим разлозима за престанак каријере (власти-
та одлука, повреде, критичан догађај, недостатак 
амбиција). У групи спортиста који су престали 
играти по властитој одлуци, висока мотивисаност 
показала се као најзначајнија психолошка вешти-
на. Недостатак концентрације је такође повезан с 
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ДИСКУСИЈА

Јача повезаност између варијабли важ-
них спортских психолошких вештина у узорку 
спортских тренера него у узорку стонотенисера 
показују да тренери, вероватно, себе доживљавају 
као хомогенију групу. Са друге стране, релатив-
но кохерентан скуп психолошких вештина може 
одражавати више успешне спортисте (Sindik 
et al., 2013).  Задовољство животом је у ниској 
корелацији са већином психолошких вешти-
на (изузев негативне са анксиозношћу контро-
ле / самопоуздања у оба узорка): потреба за кон-
тинуираном контролом анксиозности, вероват-
но може да одражава неуротизовану тенденцију, 
упркос чињеници да бављење спортом, углав-
ном, смањује непожељне здравствене ефекте 
(MacIntyre et al., 1998).  Наиме, спортисти у тим-
ским спортовима су више неуротични од спор-
тиста који учествују у индивидуалним спорто-
вима и који имају тенденцију да буду стабилнији 
(Dobersek, & Bratling, 2008). У претходном раду 
(који је део исте студије), било је доказано да се 
задовољство животом може успешно предвидети 
са контролом анксиозности / самопоуздања као 
најбољим и значајаним (негативна) предиктором 
задовољства животом (Sindik et al., 2013).

Пошто се мотивација показала као најважнији 
психолошки фактор у припреми спортиста и 
такмичења, значајна корелација између недостатка 
мотивације и већине врста престанка каријере 
био је логичан закључак у овом истраживању. 
Једини случај у којем мотивација, као и било 
која друга психолошка вештина, не игра никакву 
улогу у одлуци о престанку каријере је у случају 
физичке повреде. Физичка повреда може да буде 
довољно велики ограничавајући фактор за прекид 
спортске каријере на било ком такмичарском 
нивоу. На основу свих приказаних резултата 
видљиво је да мотивација може бити перципирана 
као најважнија психолошка вештина, која игра 
важну улогу у постизању истакнутих резултата 
у каријери сваког спортисте (Morgan, 1979). Сви 
талентовани спортисти су релативно високо 
мотивисани у односу на своје спортове (Gómez-
López, Granero-Gallegos, Abraldes, & Rodríguez-
Suárez, 2013). Прије доласка на врх, спортиста мора 
улагати много година у тренинге, и само они који 

су се подредили властитом спорту могу устрајати 
у намереном (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 
1993). Спортисти морају бити високо мотивисани 
да би имали прилику да постану врхунски. 
Овакви налази су у складу с резултатима у 
нашем истраживању. Конкуренција на највишим 
нивоима, као што су сениорска репрезентација, 
захтева неке додатне психолошке вештине 
попут добре менталне припреме. Мотивација 
и ментална припрема могу се користити као 
корисни индикатори диференцијације елитних 
и субелитних спортиста (Morgan 1979; Weinberg, 
& Gauld, 2003; Soyer, 2012). Претходне студије 
такође показују да, међу физичким, техничким и 
менталним карактеристикама, једино ментална 
припрема показује статистички значајну 
повезаност с бољим перформансама врхунских 
спортиста (Orlick, & Partington, 1988). Будући 
да ментална припремљеност разликује елитне 
од неелитних спортиста, чини се вредним дати 
више пажње развоју ове психолошке вештине 
талентованих младих спортиста током тренинга 
(Elferink-Gemser, Visscher, & Lemmink, 2008).

У претходним истраживањима нејасно је имају 
ли спортисти бољу спортску изведбу због њихове 
високе мотивисаности или су више мотивисани 
због високог квалитета спортске изведбе 
(Elferink-Gemser  et al., 2008). Према резултатима 
овог истраживања мотивација је значајно висока 
на било којем нивоу изведбе.

Свеукупно, мотивација се доказала као 
најважнији психолошки фактор у припремама 
спортиста и на спортским такмичењима. У 
тренерској пракси корисно је стимулисати 
развој свих психолошких вештина, а посебну 
пажњу дати мотивацији. Највећа предност 
овог истраживања је чињеница да је реч о 
прелиминарној примени PSIS Youth, која је дала 
психометријски задовољавајуће и охрабрујуће 
резултате. У будућим истраживањима требало 
би верификовати психометријске карактеристике 
хрватској кутлури прилагођеног инвентара PSIS 
Youth, на већим и репрезентативнијим узорцима 
спортиста. Упитник се може применити на 
различитим узорцима спортиста (не само 
аматерским стотенисерима и тренерима), 
диференцираних по полу, степену спортске 
изврсности, врстама спорта, узрасној групи, итд. 
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ЗАКЉУЧАК

Свеукупни резултати откривају релатив-
но сличне трендове за корелације психолошких 
вештина и различитих варијабли, у оба узорка, 
код спортских тренера и стонотенисера рекреа-
тиваца. Варијабле, као што су степен образовања, 
узраст, лига, позиција на ранг листи, године 
играња, ниско корелирају са психолошким веш-
тинама. Међу свим испитиваним психолошким 
вештинама, мотивација се издваја као најважнија 
психолошка вештина која разликује стонотени-
сере рекреативце и тренере према већини неза-

висних варијабли. Штавише, већа мотивација 
показује на већину добровољних одлука за пре-
станак спортске каријере.

Пошто ментална припрема разликује елитне 
од субелитних спортиста, чини се вредним да се, 
током тренинга, више пажње поклони развоју ове 
психолошке вештине код талентованих младих 
спортиста (Elferink-Gemser, et al., 2008). Међутим, 
фокус у практичном раду тренера са спортисти-
ма мора да буде подстицање развоја свих истра-
жених психолошких вештина, са посебним ос-
вртом на мотивацију, у било којој фази спортске 
каријере.
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VERGLEICHSMERKMALE PSYCHOLOGISCHER FÄHIGKEITEN BEI 
SPORTTRAINERN UND FREIZEIT-TISCHTENNISSPIELERN

Zusammenfassung
Ziel der Untersuchung war der Vergleich psychologischer Fähigkeiten, die für Sporterfolge in zwei Mustern wichtig sind: Sporttrainer in 
unterschiedlichen Sportarten (Seminar für Trainer an der Kroatischen Olympischen Akademie) und Freizeit-Tischtennisspieler (die im 
Verband der Freizeit-Tischtennisspieler SOKAZ in Zagreb spielen). Angewendet wurde die angepasste holländische Version des Inventars 
psychologischer Sportfähigkeiten für die Jugend (PSIS–Youth). Die Verbindungen zwischen unterschiedlichen psychologischen Fähigkeiten 
wurden für jedes Muster einzeln berechnet; danach wurden die psychologischen Fähigkeiten mit einer Reihe von sozio-demografi schen 
Variablen in Verbindung gebracht, sowie mit Variablen aus dem Bereich der Sporterfahrung. Die Unterschiede in den psychologischen 
Grundfähigkeiten wurden im Verhältnis zu unterschiedlichen unabhängigen Variablen analysiert. Die Interkorrelationsmatrizen 
zeigen auf Trends bei Sporttrainern und Freizeit-Tischtennisspielern. Bildungsstufe, Alter, Wettbewerbsrang, Platz auf der Rangliste, 
Wettbewerbserfahrung stehen in niedrigen Korrelationen zu psychologischen Fähigkeiten bei Tischtennisspielern. Von allen untersuchten 
psychologischen Fähigkeiten zeigte sich Motivation als wichtigste psychologische Fähigkeit im Sinne der Unterschiede zwischen den 
Tischtennisspielern und den Sporttrainern in der Mehrzahl der unabhängigen Variablen. Auf der anderen Seite zeigte sich der Regel nach, 
dass eine größere Motivation jene Trainer zeigten, die ihre Karriere aus eigenem Willen oder aus Mangel an weiterem Ehrgeiz beendet 
hatten, im Vergleich zu jenen, die ihre Karriere überraschend oder gegen den eigenen Willen beenden mussten.
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