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сажетак 
Истраживање је усмерено на проучавање релација кохезивности спортских тимова са такмичарским нивоима и са различитим 
типовима и облицима уверења о ефикасности. Спроведено је у девет мушких рукометних клубова, на три такмичарска нивоа. 
Узорак обухвата 151 спортисту. За процену кохезивности примењен је упитник за испитивање кохезивности (Group Enviroment 
Questionnaire GЕQ) Карона и сарадника. За процену уверења о личној ефикасности примењен је Веилин инструмент (TSCI – 
Trait Sport Confidence Inventory) који испитује специфично поверење у личну ефикасност спортисте за време такмичења. За 
потребе истраживања, ставке изворног упитника ефикасности су адаптиране у још три облика (три скале) аналогних питања, 
за процену колективне ефикасности, претпоставке спортиста о поверењу тренера у њихову личну ефикасност и претпоставке 
спортиста у ефикасност тима у целини. Основни резултати истраживања показали су да: спортисти сва три такмичарска нивоа 
показују склоност ка процени изнад просечне до високе изражености свих димензија кохезивности; једина статистички значајна 
разлика у кохезивности између такмичарских нивоа добијена је на димензији интегрисаности чланова групе у односу на задатак 
између супер и друге такмичарске лиге. Два скупа варијабли (кохезивности и ефикасности) могу се повезати на два статистички 
значајна начина, али само први начин повезивања има практични значај. Све димензије кохезивности позитивно су повезане 
са уверењима о ефикасности: димензије које се односе на задатак показују веома високу повезаност, а друштвене димензије 
повезаност просечног интензитета. У сету варијабли уверења о ефикасности, колективна ефикасност показује високу повезаност 
са димензијама кохезивности. Претпоставке спортиста о поверењу тренера у њихову личну ефикасност и у ефикасност тима 
показују просечну повезаност са димензијама кохезивности.

кључне речи: КОХЕЗИВНОСТ / РУКОМЕТ / ТАКМИЧАРСКИ НИВО / УВЕРЕЊА О ЕФИКАСНОСТИ 

увоД

Кохезивност групе се проучава у многим 
активностима и областима људске делатности. У 
свакодневном говору, као синоними за кохезив-
ност користе се следећи термини: тимски рад, 

блискост, јединство, »хемија«. Може се рећи да је 
спортска активност једна од области у којој се ко-
хезивност највише проучавала (Carron et al, 2007). 
Наиме, правила игре у колективним спортовима 
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у први план постављају заједничку, координира-
ну активност чланова тима, тзв. »тимску игру«. 
Један од начина проучавања функционисања гру-
пе јесте преко проучавања кохезивности.  

Вишеструки значај проучавања кохезив-
ности спортских тимовима се огледа на нивоу 
тима у целини, али и на индивидуалном нивоу 
– на нивоу чланова групе (Cox, 1998). Посматра-
но на нивоу тима, кохезија мења неорганизова-
ни скуп појединаца у тим. Већ од самог почетка 
формирања тима, чланови су у међусобној завис-
ности која резултира целином која је квалитатив-
но другачија од збира својих делова. Интеракције 
чланова тима са спољашњом средином, такође, 
постају квалитативно другачије, него што би 
биле интеракције низа појединаца. Посматрано 
на индивидуалном нивоу кохезија је врло важан 
фактор за успешно спортско извођење, али и за 
осећање задовољства чланова тима. Боравком и 
чланством у  спорском тиму, сваки члан развија и 
одржава опажања која су повезана са тимом у це-
лини, а тичу се могућности чланова да задовоље 
своје потребе и да остваре спортске циљеве (Cox, 
1998). 

Значајан допринос проучавању кохезивно-
сти спортских група пружили су Карон и сарадни-
ци (Carron at al., 1982). Они су креирали мултиди-
мензионални концептуални модел. Операциона-
лизовали су га преко упитника (Group Enviroment 
Questionnaire GEQ), чиме су омогућили систе-
матско планирање истраживања у спорту (Chang, 
2006). Предложени модел је линеаран. Заснива 
се на три главне врсте компоненти преко којих 
је могуће проучавати спортске тимове као групе: 
прву чине антецеденти функционисања: личне ка-
рактеристике спортиста и карактеристике средине 
(нпр. такмичарски ниво); другу чине консеквенти 
функционисања: исходи на индивидуалном и на 
групном нивоу; и трећу чини повезаност између 
антецендената и консеквената: структура групе, 
кохезија групе и групни процеси.    

Може се сматрати да је кохезивност бит-
на карактеристика групне динамике која  поред 
структуре групе и групних процеса, повезује ан-
тецеденте и консеквенте функционисања спорт-
ског тима.

У области психологије спорта, опште 
прихваћена је дефиниција кохезивности као »ди-
намичког процеса који се одражава на склоност 
чланова групе да буду заједно и да буду уједињени 

у обављању инструменталних задатака и у задо-
вољавању емоционалних потреба« (Carron, 1982, 
p.124). Аутори наводе да дефиниција наглашава 
неколико аспеката који су корисни за разумевање 
предложеног модела. Кохезивност је (Carron et al, 
2007): 
(а)  мултидимензионална –  бројни фактори 

могу да утичу на кохезивност; 
(б)  динамичка – може да се мења у времену. 

Фактори који су у једном тренутку повеза-
ни са кохезивношћу, не морају бити повеза-
ни и у другом; 

(в)  инструментална – све групе су формиране 
ради постизања неког циља;

(г)  афективна или социјална компонента се 
обично развија кроз социјалну интеракцију 
чланова групе.  
У овом моделу се претпоставља да спорти-

сти, као чланови спортских тимова, развијају два 
типа социјалних когниција: први се односи на сте-
пен интеграције тима, што подразумева опажање 
степена повезаности, блискости између чланова 
групe као целинe; други се односи на степен ин-
дивидуалне привлачности групе за спортисту, а 
подразумева личну мотивацију чланова тима да 
приступе тиму и да остану у њему. Чланови спорт-
ског тима развијају две основне оријентације у 
опажању спортске групе: оријентацију на задатак 
и оријентацију на друштвену димензију. Дакле, 
кохезивност се испољава преко четири димензије 
које се добијају укрштањем два типа социјалних 
когниција и два фокуса перцепције (Carron et al, 
2002):

Интегрисаност групе у односу на задатак • 
(GI-T),
Интегрисаност групе у односу на друштвену • 
димензију (GI-S),
Привлачност групе за чланове у односу на • 
задатак (ATG-T) и
Привлачност групе за чланове у односу на • 
друштвену димензију (ATG-S).

Развој кохезивности одвија се кроз чети-
ри фазе (Tuckeman 1965, према Cox, 1998): (а) 
формирање, (б) узбуђење, (ц) нормализација и 
(д) учинак. Друштвену димензију и димензију у 
извођењу задатка могуће је разликовати само у 
последњој фази – у фази учинка. Уколико чла-
нови спортског тима нису временски довољно 
дуго заједно, мало је вероватно да ће се испољити 
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учинци кохезивности. Током фаза формирања и 
узбуђења, чланови тима се међусобно упознају. 
Током фаза нормализације и учинка, чланови 
тима успостављају међусобне односе, упознају 
се са међусобним снагама и слабостима, који су 
неопходни за развој перцепције кохезивности 
спортског тима.

Основни фактори развоја кохезивности обу-
хватају различите изворе утицаја од најопштијих 
и мање важних, који посредно делују на развој 
кохезивности, до специфичних директних и вео-
ма важних фактора. (Carron, 1982). Аутори су их 
систематизовали у четири основне категорије: 
факторе личности,  факторе везане за тим, факто-
ре вођства и факторе средине. Фактори средине, 
личности и тренеровог вођства делују посредно 
преко фактора тима, који су специфичнији и не-
посредно су повезани са нивоом кохезивности 
(Carron, 1982). Даље разматрање ће се, у складу 
са предметом овог рада, ограничити на повеза-
ност кохезивности и такмичарског нивоа (фактор 
средине) и повезаности кохезивности и уверења о 
ефикасности (фактор личности). 

фактори средине (Widmeyer, 2002), како 
је већ речено, oбухватају различите ситуацио-
не аспекте: начин на који су спортисти везани 
за тим, основну оријентацију и организацију 
спортског клуба (рекреативни или такмичарски), 
величину спортског тима, такмичарски ниво, 
итд. Досадашња истраживања страних аутора 
(Widmeyer, 2002) показала су да се кохезија за-
датака повећава са такмичарским нивоом, а да 
је друштвена кохезија већа на нижим такмичар-
ским нивоима. Резултати истраживања (Мohamed 
& Saeid, 2008), показали су да је ниво кохезив-
ности статистички значајно већи код фудбал-
ских тимова врхунског такмичарског нивоа него 
код тимова нижих такмичарских нивоа. У истом 
истраживању, показано је да успешност спорт-
ског извођења школских тимова, посматрано кроз 
проценте победе и пораза значајно утиче на ниво 
кохезивности.

фактори личности укључују индивидуал-
ну оријентацију -  когниције и мотиве. Сматра се 
да је повезаност когниција и мотива са кохезијом 
највероватније двосмерна: сличност когниција 
и мотива чланова групе доприноси кохезивно-
сти, и повратно, кохезија доприноси сличности 
когниција и мотива (Carron et al, 2007). Један 
од когнитвних фактора личности повезаних са 
кохезивношћу су уверења о ефикасности. 

Конструкт ефикасности је кључно место 
у Бандуриној социјално-когнитивној теорији 
(Bandura, 1997). Према социјално-когнитивној 
теорији, тежиште проучавања је на могућностима 
развоја способности особе које јој омогућују 
да заузме активну улогу у личном развоју, 
прилагођавању и репродукцији. У ту сврху, особа 
планира активности, поставља циљеве. На тај на-
чин испољава ресурсе за стваралаштво и за гене-
ративност. Праћење напредовања, дакле процена 
ефикасности, је кључна тачка за потврђивање или 
за ревидирање уверења о ефикасности. Сматра се 
да је опажање ефикасности у основи овладавања 
понашањем. Темељи се на развоју  очекивања о 
резултатима активности у постизању циљева на 
основу личних правила и стандарда понашања 
(Bandura, 1989, 2001).

Реална ефикасност укључује: способно-
сти, знања, вештине, квалификације и кључна је 
за прилагођавање. Иако је нужна, није довољна 
да би особа успешно извела неку активност. 
субјективни доживљај ефикасности често је 
чак и битнији. Дакле, да би особа успешно функ-
ционисала, потребне су јој одређене способности, 
али и уверење да их може ефикасно употребити 
(Bandura, 1997).  

Специфичност ефикасности у спортској ак-
тивности, поред степена овладавања спортским 
вештинама, подразумева да спортисти морају 
да науче како да управљају активностима у току 
такмичења, да прилагођавају такмичарску такти-
ку активностима противничке екипе, да усмере 
пажњу на задатак у ситуацијама када играју под 
притиском и када се суочавају са бројним „стре-
сорима“ и различитим изворима ометања, на при-
мер, са искључењима из игре или са губитком 
поена, са физичким болом (Ayiku, 2005). Што је 
у ситуацији такмичења виши ниво ефикасности, 
виша су постигнућа и нижи је ниво емоционалне 
побуђености (Bandura 1998, према Cox, 1998).

Литература у којој се разматрају уверења о 
ефикасности у контексту спорта, усмерена је на 
различите нивое и типове уверења о ефикасности 
(Beauchamp, 2007). 

уверења о личној ефикасности се дефини-
шу као »процена особе о личним способностима 
помоћу којих може да организује и да усмери ак-
тивности које су потребне за остварење одређених 
циљева« (Bandurа 1997, p. 286). Уверења о личној 
ефикасности функционишу као битне одреднице 



87

Релације кохезивности са такмичарским нивоима и уверењима о ефикасности рукометних тимова

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД,  62 (2008) 1-2

људске мотивације, осећања и понашања. На ак-
тивности делују преко афективних, мотивацио-
них и когнитивних процеса који се укрштају. 

уверења о колективној ефикасности де-
финишу се као »подељено (заједничко) веровање 
чланова групе у њихове заједничке капацитете 
да организују и да изврше низ одређених актив-
ности неопходних како би остварили одређени 
ниво постигнућа« (Bandurа, 2004, p.286). Према 
дефиницији, уверења о колективној ефикасности 
подразумевају: подељену, заједничку перцепцију 
чланова групе и одређен степен консензуса; одно-
се се на здружене капацитете тима у целини; у исто 
време односе се на организацију и на извршавање 
активности; коначно, уверења су специфична – 
везана су за одређене задатке.     

Основна карактеристика социјално-когни-
тивне теорије је у препознавању бројних извора 
и фактора развоја уверења о ефикасности. Одно-
си са блиским особама су један од значајних из-
вора. Основни подстицај њиховог проучавања 
потекао је од Лентовог и Лопезовог тројног мо-
дела уверења о релационој ефикасности (Lent 
& Lopez, 2002). Према моделу, уверења о личној 
ефикасности, уверења о ефикасности партне ра 
и релационо – закљученој ефикасности  пред-
стављају релационе типове когниција који су у 
међусобној интеракцији. Уверења о релационо 
закљученој ефикасности, настају у интеракцији 
са блиским особама. Дефинисанa су као »прет-
поставке особе о томе како су његове или њене 
способности виђене од стране партнера« (Lent & 
Lopez 2002, p. 286). Дакле, уверења о релационо 
– закључeној ефикасности развијају се у сваком 
блиском односу и представљају одраз начина на 
који једна особа мисли да је њен партнер види. 
Релационо – закључена и колективна уверења о 
ефикасности представљају различите, али пове-
зане перспективе релационих когниција. Аутори 
су мишљења да релационо – закључена уверења 
о ефикасности, поред индивидуалног нивоа, могу 
укључивати уверења која партнер има о колек-
тивним, здруженим капацитетима тима у целини. 
Основна разлика је у јединици посматрања – да 
ли је усмерена на индивидуалне ресурсе, или на 
ресурсе тима. 

Истраживања повезаности уверења о ефи-
касности и кохезивности углавном обухватају 
уверења о колективној ефикасности. Разумевање 
њиховог односа, има значајне импликације за 
спортске тимове, посебно када постављају високе 
циљеве постигнућа (Heuzé, et al, 2007). 

Проучавање њихове повезаности условно 
се може поделити у две фазе:
(а)  У ранијим истраживањима, кохезивност 

се углавном посматрала као један од из-
вора уверења о ефикасности: на пример, 
истраживањем Козуба и сарадника (Kozub 
et al, 2000) показано је да су обе димензије 
кохезије задатка (степен интеграције и 
стеpен привлачности) предиктори уверења 
о колективној ефикасности. Са друге стра-
не, показано је  да између друштвених 
димензија кохезије и колективне ефикасно-
сти иако постоји позитивна повезаност, она 
није предиктивна.

(б)  Новији погледи на везу кохезивности и 
уверења о ефикасности отварају нову 
перспективу проучавања према којој се 
претпоставља да је њихов однос двос-
мерно условљен (Paskevich 1999, према 
Beauchamp, 2007; Zaccaro et al., 1995, пре-
ма Heuzé, et al, 2007). То значи да већа ко-
хезивност води већем степену колективне 
ефикасности, али и да спортски тимови 
могу постати кохезивнији зато што су у 
већем степену ефикасни. Бројне студије 
(Kozub & McDonnell, 2000, Heuzé, et al, 
2006, Paskevich et al., 1999, prema Heuzé, 
et al, 2007) су потврдиле да су уверења о 
колективној ефикасности предиктори кохе-
зивности. Међутим, наведене студије нису 
пружиле увид у могућу узрочну повеза-
ност.

У једном новијем истраживању (Heuzé, et 
al, 2007), у циљу утврђивања узрочне повезано-
сти између уверења о колективној ефикасности и 
димензија кохезивности, постављен је лонгитуди-
нални нацрт истраживања. Резултати су показали 
да колективна ефикасност узрокује промену само 
на једној димензији кохезивности - привлачности 
групе у односу на задатак. 

Теоријски оквир од ког се полази у овом 
раду, заснива се на: мултидимензионалном моде-
лу кохезивности спортских тимова који су креи-
рали Карон и сарадници (Carron, 1982), теорији 
самоефикасности која је настала у оквиру ширег 
оквира Бандурине социјално-когнитивне теорије 
(Bandura, 1997), и на тројном моделу уверења о 
релационој ефикасности Лента и Лопеза (Lent & 
Lopez, 2002). 
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уверења о ефикасности (личној, колектив-
ној, претпоставкама спортиста о поверењу 
тренера у њихову личну ефикасност и у 
ефикасност тима)?
Каква је природа повезаности и колики је • 
интензитет веза између два сета варијабли 
– димензија кохезивности са једне стране, и 
уверења о  ефикасности  са друге стране?

У досадашњим истраживањима повеза-
ности кохезивности и уверења о ефикасности 
интересовања истраживача су углавном била 
усмерена на проучавање повезаности кохезив-
ности са уверењима о колективној ефикасности 
(Kozub et al, 2000,  Heuzé, et al, 2006, Paskevich 
et al., 1999, према Heuzé, et al, 2007, Heuzé, et al, 
2007). У складу са теоријским поставкама и са 
резултатима ранијих истраживања, може се оче-
кивати да између димензија кохезивности и раз-
личитих облика и типова уверења о ефикасности 
постоји позитивна повезаност.  

метоД

узорак испитаника 

Испитивање је спроведено у девет мушких 
рукометних клубова (по три са сваког такмичар-
ског нивоа). Укупан узорак је обухватио 151 спор-
тисту: број испитаника у оквиру такмичарских 
нивоа је уједначен: супер лига N =53, прва лига 
N =51, а друга лига N =47, испитаних спорти-
ста. Просечна старост испитаника у супер лиги 
је 21,96 година, у првој лиги је 22,65, а у другој 
18,97 година. Просечна дужина спорског стажа у 
супер лиги износи 13,08 година, у првој 12,24, а у 
другој лиги 9,38 година. 

Проучавање  кохезивности подразумева да 
се спортисти међусобно добро познају и да су 
одређено време чланови тима. Из наведеног раз-
лога постављен је критеријум за избор у узорак, 
који је условљен временском дужином тренирања 
у тиму. У узорку су задржани спортисти који у 
истом тиму тренирају од почетка такмичарске 
сезоне. У тренутку испитивања то је износило 
најмање шест  месеци. 

Бројни фактори утичу на кохезивност, 
њен значај у спортским тимовима је вишеструк. 
Огледа се на нивоу тима у целини, али и на ни-
воу појединачних чланова тима. Предмет овог 
истраживања је проучавање повезаности кохе-
зивности са различитим такмичарским нивои-
ма, као и са уверењима о личној, колективној и 
релационо–закљученој ефикасности (индивиду-
ални и колективни ниво) у нашој средини. Ко-
хезивност је исказана кроз следеће димензије: 
интегрисаност групе у односу на задатак, друшт-
вена интегрисаност групе, привлачност групе за 
чланове у односу на задатак и привлачност гру-
пе за чланове у односу на друштвену димензију.  
Истраживање је експлоративно – дескриптивног 
типа. Циљеви истраживања су: (а) да се опишу 
димензије кохезивности тимова различитих так-
мичарских нивоа и да се утврди да ли се димензије 
кохезивности разликују у степену код тимова који 
тренирају рукомет на различитим такмичарским 
нивоима; (б) да се утврди да ли постоји повеза-
ност између димензија кохезивности и уверења о 
ефикасности на узорку у целини и ако постоји, да 
се опише њихова структура и природа повезано-
сти. Циљеви су операционализовани кроз следећа 
истраживачка питања:

Колики је степен кохезивности тимова три • 
различита такмичарска нивоа (супер, прве 
и друге такмичарске лиге)?
Да ли се испољавају статистички значај•  не 
разлике на димензијама кохезивности (ин-
тегрисаности групе у односу на задатак, ин-
тегрисаности групе у односу на друштвену 
димензију, привлачности групе за чланове у 
односу на задатак и привлачности групе за 
чланове у односу на друштвену димензију) 
тимова различитог такмичарског нивоа? У 
складу са резултатима истраживања у којима 
је проучавана повезаност кохезивности 
спортских тимова и такмичарских нивоа 
(Widmeyer, 2002, Мohamed & Saeid, 2008), 
очекује се да се кохезија задатка повећава 
са такмичарским нивоом, а да је друштвена 
кохезија већа на нижим такмичарским 
нивоима.   
Да ли се и на колико статистички значај-• 
них начина могу повезати димензије кохе-
зивности и различити облици и типови 
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о претпостављеном поверењу тренера у њихову 
личну ефикасност и у ефикасност тима у целини. 
На пример, »Колико сте уверени у своју способ-
ност да играте под притиском?«, индикативна је 
за процену уверења о личној ефикасности, док 
је облик »Колико сте уверени у способност еки-
пе у целини да игра под притиском?« намењена 
процени колективне ефикасности. Облик »Ко-
лико је тренер уверен у Вашу способност да 
играте под притиском?« намењен је процени 
претпостављеног поверења тренера у личну ефи-
касност играча, а облик »Колико је тренер уверен 
у способности екипе у целини да игра под при-
тиском?«, претпостављеном поверењу тренера у 
ефикасност тима у целини.

Оба изворна инструмента садрже девето-
степене скале Ликертовог тиpа. Маурер и Пирс  
(Mаurer and Pierce, 1998, prema Мyers & Feltz, 2007) 
сматрају да петостепена Ликертова скала показује 
сличне метријске катактеристике, да пружа екви-
валентне нивое предикције, да је практичнија и 
да боље представља структуру одговора испита-
ника. У складу са препорукама Маурера и Пирса, 
скале свих примењених инструмената су сажете 
на петостепене: од 1 (у веома ниском стеpену) до 
5 (у веома високом стеpену).  

Поузданост примењених инструмената 
проверена је преко Cronbach alfa коефицијента. 
Коефицијенти Упитника за испитивање кохезив-
ности спортског тима (GEQ) су у интервалу од 
0.49 до 0.74: за субскалу друштвене привлачно-
сти (α=0.55), за субскалу привлачности задатка 
(α=0.49), за субскалу интеграције у односу на зада-
так (α=0.69) и за субскалу друштвене интеграције 
(α=0.74). Њихова висина је у сагласности са 
вредностима које су добили други аутори (Van 
Raalte et al, 2007; Prapavessis and Carron, 1979; 
Heuze et al, 2006). Cronbach alfa коефицијенти 
скала за испитивање уверења о ефикасности су 
задовољавајуће високи. У распону су од 0.85 до 
0.95:  за процену личне ефикасности (α=0.85), 
за процену колективне ефикасности (α=0.93), за 
процену претпостављеног поверења тренера у 
личну ефикасност спортисте (α=0.96), за процену 
претпостављеног поверења тренера у ефикасност 
тима у целини (α=0.95). Добијени коефицијенти 
су у складу са коефицијентима добијеним у 
ранијим истраживањима (Koehn, 2007; Stegelin, 
2003; Hawes, 2005) .

узорак варијабли  
и начин њиховог мерења

Варијабле у овом истраживању су: 
димензије кохезивности (интегрисаност • 
гру пе у односу на задатак; интегрисаност 
групе у односу на друштвену димензију; 
привлачност групе за чланове у односу на 
задатак; привлачност групе за чланове у 
односу на друштвену димензију),
уверења о ефикасности (личној, колектив-• 
ној, претпоставке спортиста о поверењу 
које тренер има у њихову личну ефикасност 
и у ефикасност тима), 
ниво такмичарског извођења (супер, прва и • 
друга такмичарска лига).

За процену кохезивности примењен је 
упитник за испитивање кохезивности (Group 
Enviroment Questionnaire GEQ) који су конс-
труисали Карон и сарадници (Carron, 1982). 
Састоји се из четири субскале: две су намењене 
процени спортиста о степену интеграције тима 
(у односу на задатак и у односу на друштвену 
димензију), а две су намењене процени степена 
привлачности тима (у односу на задатак и у од-
носу на друштвену димензију). Упитник садржи 
осамнаест ставки. На пример, ставка »Наша еки-
па је јединствена у жељи да постигне резултат« 
намењена је процени интегрисаности групе у 
односу на задатак, а ставка »Чланови наше еки-
пе воле да проводе време заједно ван играчке се-
зоне«, процене привлачности групе за чланове у 
односу на друштвену димензију. 

Скале за процену уверења о ефикасности у 
области спорта, углавном се конструишу за потре-
бе одређених истраживања (Feltz & Lirgg, 1998). 
Веилин инструмент (TSCI – Trait Sport Confidence 
Inventory) настао је у оквиру Веилиног модела 
спортског самопоуздања који  представља специ-
фичну модификацију Бандурине теорије ефикас-
ности примерене контексту спортске активности 
(Stegelin, 2003). Изабран је за ово истраживање 
зато што испитује специфично поверење у личну 
ефикасност спортисте за време такмичења. Упит-
ник садржи тринаест ставки.  

За потребе истраживања, ставке изворног 
упитника су адаптиране у још три облика (три 
скале) аналогних питања, а намењене су: проце-
ни колективне ефикасности, процени спортиста 
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хезивности, приказани су у Табели 1. Просечне 
вредности димензија кохезивности  посматрано 
на нивоу субузорака (супер, прве и друге лиге), 
групишу се на горњим деловима скала – изнад 
теоријских просечних вредности. Крећу се у ин-
тервалу од 3,32 – 4,17 (у могућем распону вред-
ности од 1-5). Резултати указују на тенденцију да 
спортисти сва три такмичарска нивоа димензије 
кохезивности процењују у интервалу од просечне 
до високе изражености. Прегледом табеле може 
се уочити следећа правилност: да су просеч-
не вредности свих димензија кохезивности, код 
спортиста који тренирају у тимовима на вишим 
такмичарским нивоима веће, него код спортиста 
на нижим такмичарским нивоима.  

статистичка обрада података

Обрада података извршена је у програм-
ском pакету SPSS 11.0. За опис и анализу подата-
ка коришћени су следећи статистички поступци: 
мере централне тенденције, анализа варијансе, 
накнадни Шефеов тест, каноничка корелациона 
анализа.

Резултати и Дискусија

Релације кохезивности  
и такмичарског нивоа
Просечне вредности, стандардне девијације 

и резултати анализе варијансе (F, p) димензија ко-

табела 1.  Аритметичке средине, стандардне девијације, резултати анализе варијансе (F, p), 
димензија кохезивности

Димензије кохезивности Такмичарски 
ниво AS SD df1 df2 F P

Привлачност групе за чланове у односу на 
друштвену димензију

супер лига 4,13 ,71
2 144 1,065 ,348прва лига 3,97 ,77

друга лига 3,95 ,62

Привлачност групе за чланове у односу на 
задатак

супер лига 3,69 ,93
2 144 1,206 ,302прва лига 3,75 ,87

друга лига 3,48 ,83

Друштвена
интегрисаност групе

супер лига 3,67 ,94
2 144 ,581 ,561прва лига 3,58 1,06

друга лига 3,47 ,74

Интегрисаност групе у 
односу на задатак

супер лига 3,78 ,93
2 144 3,529 ,032*прва лига 3,59 ,90

друга лига 3,32 ,73
*разлика значајна на нивоу 0.05

Резултати анализе варијансе показују стати-
стички значајне разлике између тимова различитог 
такмичарског нивоа на димензији интегрисано-
сти групе у односу на задатак. Накнадни Шефеов 
тест, показао је само једну статистички значајну 
разлику – између супер лиге и друге такмичарске 
лиге (p <0.01). У процени осталих димензија ко-
хезивности није показана статистички значајна 
разлика између различитих такмичарских нивоа.  
Дакле, добијени резултати делимично потврђују 
очекиване разлике у димензијама кохезивности 
тимова различитих такмичарских нивоа. Према 
моделу кохезивности, основни фактори развоја 

кохезивности обухватају различите изворе који 
делују у сложеној међузависности (Carron, 1982). 
У складу са моделом, сматрамо да су у основи 
добијених разлика различити фактори. Један од 
најзначајнијих фактора тима је искуство претход-
ног успеха. Наиме, критеријуми квалификације 
у спорту се одређују на основу постигнутих ре-
зултата. Они су захтевнији што је такмичарски 
ниво виши. Највероватније да је разлика у иску-
ству успеха између супер и друге лиге изражена 
у степену који се одражава на значајну разлику 
на димензији интегрисаности у односу на задатак 
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Релације димензија кохезивности и 
уверења о ефикасности
Вредности аритметичких средина, стандар-

дних девијација, резултати анализе варијансе (F, 
p) уверења о ефикасности приказани су у Табе-
ли 2. Све добијене просечне вредности уверења 
о ефикасности посматрано на нивоу субузорака 
(супер, прва и друга лига) групишу се на горњим 
деловима скала – изнад теоријских просечних 
вредности. Прегледом табеле може се уочити 
следећа правилност: процењене вредности испи-
таних  нивоа и типова уверења о ефикасности су 
највеће код тимова који се такмиче у супер лиги, 
следе процењене вредности тимова прве лиге, а 
затим вредности субузорка друге лиге. 

између ове две такмичарске лиге. Следећи фактор 
који је у основи добијених разлика су личне ка-
рактеристике спортиста – сличност личних атри-
бута. Наиме, узимајући у обзир процесе спортске 
селекције, која је све израженија са порастом так-
мичарског нивоа, претпоставља се да су спорти-
сти на вишим такмичарским нивоима високо се-
лектирани, односно, значајно међусобно сличнији 
него спортисти на нижим такмичарским нивоима. 
Добијени резултат је у складу са истраживањем 
Видмаера (Widmeyer, 2002), у ком је показано да 
се кохезија задатака повећава са такмичарским 
нивоом.

табела 2.  Аритметичке средине, стандардне девијације, резултати анализе варијансе (F, p), 
уверења о ефикасности

Процена ефикасности Такмичарски 
ниво AS SD df1 df2 F P

Процена личне ефикасности

супер лига 4,47 ,37

2 147 23,87 ,00*прва лига 4,08 ,37

друга лига 3,96 ,45

Процена колективне ефикасности

супер лига 4,15 ,67

2 147 15,397 ,00*прва лига 3,74 ,65

друга лига 3,40 ,62

Процене спортиста о поверењу тренера у 
ефикасности спортиста

супер лига 3,95 ,86

2 147 5,229 ,06прва лига 3,54 ,79

друга лига 3,51 ,64

Процене спортиста о поверењу тренера у 
колективну ефикасности

супер лига 4,36 ,64

2 147 24,301 ,00*прва лига 3,91 ,59

друга лига 3,52 ,58

*разлика значајна на нивоу 0.05

Анализа варијансе показује статистички 
значајне разлике на свим варијаблама ефикасно-
сти између такмичарских нивоа (Табела 2). 

Истраживања која су се бавила проучавањем 
везе између такмичарског извођења и уверења 
о ефикасности (Lowther & Lane, 2002; Myers et 
al, 2004; Tasa & Taggar 2007; Feltz & Lirg, 1998; 
Watson et al, 2001) сагласна су да је претходно ис-
куство успеха значајан фактор развоја уверења о 

личној и о колективној ефикасности. У овом тре-
нутку, још увек нема истраживања која су разма-
трала повезаност између такмичарског извођења 
и релационо – закључених уверења о ефикасно-
сти.

Добијени резултати у овом истраживању, у 
светлу теоријских поставки и резултата ранијих 
истраживања, могу се образложити различито 
захтевним критеријумима квалификације између 
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друге стране, варијабле кохезивности објашњавају 
око 20% варијансе сета варијабли уверења о ефи-
касности. 

У другом начину повезивања корелација 
између ова два сета варијабли је ниска Rho =.34 
(Табела 3). Значајне компоненте из ова два скупа 
деле око 11% варијансе. Пропорција објашњене 
варијансе у простору опозитних скупова је ниска: 
варијабле уверења о ефикасности објашњавају 
око 1,8% варијансе варијабли десног сета 
(димензије кохезивности), варијабле десног сета 
1,7% варијансе димензија кохезивности.

Из наведених резултата може се закључити 
следеће: практични значај другог начина њихове 
повезаности је мали. Први начин повезивања 
боље описује и објашњава њихову повезаност, па 
ће даљи приказ и дискусија бити ограничени на 
први начин повезивања. 

лига. Наиме, критеријуми квалификације у ру-
комету и у спорту уопште, дефинисани су преко 
постигнутих спортских резултата. Објективно су 
израженије разлике у постигнућу између супер и 
прве лиге, него између прве и друге такмичарске 
лиге. 

Резултати каноничке корелационе анали-
зе између два скупа варијабли – димензија кохе-
зивности и уверења о ефикасности показали су 
следеће: ова два сета варијабли повезана су преко 
два статистички значајна пара тј. могу се повезати 
на два статистички значајна начина (Табела 3).  

У првом начину повезивања, што је уједно 
највећа могућа, линеарна корелација је висо-
ка Rho=.676 (Табела 3). Значајне компоненте из 
ова два сета варијабли деле око 46% варијансе. 
На основу анализе препокривања, види се да 
варијабле уверења о ефикасности објашњавају 
око 19,4% варијансе димензија кохезивности. Са 

табела 3. Коефицијенти каноничких корелација између уверења о ефикасности и димензија 
кохезивности и њихова значајност

rho rho2 lambda hi2 df sig

1 .676 .456 .457 110.047 16 .00*

2 .336 .113 .841 24.391 9 .04*

3 .207 .043 948 7.545 4 .111

4 .099 .010 .990 1.390 1 .238

*корелација значајна на нивоу 0.05

Уверења о колективној ефикасности,  прет-
поставке спортиста о поверењу тренера у њихову 
личну ефикасност и у ефикасност тима, дакле, 
осим уверења о личној ефикасности (Табела 
4 и Табела 5),  значајно и позитивно су повеза-
не са свим димензијама кохезивности. Високу 
корелацију са варијаблама ефикасности показују 
обе димензије задатка, а просечну обе друштвене 
димензије. Највећу корелацију у скупу варијабли 
уверења о ефикасности са димензијама кохезив-
ности показује процена колективне ефикасности. 
Следе претпоставке спортиста о поверењу тренера 
у њихову личну ефикасност и у ефикасност тима. 
У скупу димензија кохезивности, веома високу 
корелацију са варијаблама ефикасности показују 
обе димензије задатка (интеграција и привлач-
ност), а просечну обе друштвене димензије. 
Добијени резултати су у складу са очекивањима о 
повезаности између димензија кохезивности и ко-

лективних, односно релационо закључених инди-
видуалних и колективних уверења о ефикасности. 
Дакле, спортисти који високо процењују колек-
тивну ефикасност такође процењују кохезију за-
датка као високу. Резултати су у складу са резулта-
тима ранијих истраживања (Kozub & Mc Donnell, 
2000; Heuzé, et al, 2007, prema Heuzé, et al, 2007; 
Heuzé, et al, 2007). Сматрамо да разумевање висо-
ке повезаности између колективне ефикасности и 
кохезије задатака може да се образложи правили-
ма игре у колективним спортовима. Наиме, пра-
вила налажу одређен број играча, дефинишу раз-
личите улоге играча на различитим позицијама, 
подстичу интеракцију и прилагођавање. Свакако 
да је у рукомету, за постизање циљева, неопходан 
висок степен сарадње тј. интегрисаности  чланова 
групе у односу на задатак. Интегрисаност члано-
ва групе у односу на задатак, може да унапреди 
извођачке могућности тима. Информације о на-



93

Релације кохезивности са такмичарским нивоима и уверењима о ефикасности рукометних тимова

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД,  62 (2008) 1-2

ставити да слични фактори доприносе њиховом 
развоју. Понашање и стил руковођења тренера, 
интеракција тренера и играча је директан извор 
развоја кохезије. Истовремено, њихова међусобна 
интеракција је основни извор развоја претпостав-
ки спортиста како тренер види њих лично и како 
види тим у целини, значи развоја уверења о рела-
ционо закљученој ефикасности.

претку у извођачкој успешности, повратно воде 
позитивнијој процени чланова о здруженим капа-
цитетима тима – дакле о колективној ефикасности. 
Са друге стране, позитивније процене колективне 
ефикасности, могу да интензивирају привлачност 
групе за чланове у односу на задатак. За просеч-
но високу повезаност између кохезије задатака и 
релационо закључених индивидуланих и колек-
тивних уверења о ефикасности, може се претпо-

табела 4.  Канонички фактори левог скупа варијабли

KF1 KF2

Уверења о личној ефикасности -.165 .170

Уверења о колективној ефикасности -.857 .322

Претпоставке спортиста о поверењу тренера у ефикасност спортиста -.494 -.661

Претпоставке спортиста о поверењу тренера у колективну ефикасност -.494 .275

табела 5:  Канонички фактори десног скупа варијабли
KF1 KF2

Друштвена привлачност -.457 .125

Привлачност задатка -.751 -.543

Друштвена интеграција -.411 .387

Интеграција задатка -.928 .356

рукометаша Србије који тренирају у супер, првој 
и другој такмичарској лиги, на шири домен колек-
тивних спортова.

закЉучци

Испитујући степен кохезивности тимо-
ва различитог такмичарског нивоа, као и њене 
релације са уверењима о ефикасности, на узорку 
спортиста (N=151) који тренирају рукомет у су-
пер, првој и другој такмичарској лиги, добијена 
су два сета резултата.

Први сет резултата који су добијени у овом 
истраживању односи се на кохезивност тимова 
различитог такмичарског нивоа. Показано је да 
спортисти сва три такмичарска нивоа, све ди-
менезије кохезивности процењују као изнадпро-

Поред тога што резултати пружају заним-
љиве информације, нужно је навести и ограни-
чења истраживања.

У изворном облику примењених инстру-
мената је деветостепена Ликертова скала. У овом 
истраживању скала је према препорукама ауто-
ра (Maurer & Pierce, 1998, prema Tanenbaum & 
Hutchinson, 2007) адаптирана у петостепену. У на-
редним истраживањима пожељно је емпиријски 
утврдити који је најбољи распон скале, тј. спрове-
сти ИРТ анализу ставки. 

Узорак испитаника није одабран методом 
случајног избора, већ се може сматрати релатив-
но репрезентативним, с обзиром на избор тимо-
ва. Било би пожељно да је број испитаника већи, 
што би пружило могућност укључивања спорти-
ста оба пола који тренирају различите колективне 
спортове. На тај начин, закључци истраживања 
могли би се генерализовати уместо на популацију 
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това основна интервенишућа варијабла која води 
високој, позитивној повезаности. Интегрисаност 
чланова групе у односу на задатак може да уна-
преди извођачке могућности тима. Информације 
о бољим извођачким способностима, повратно 
могу да воде већој интегрисаности чланова групе 
у односу на задатак.

теоријски значај добијених резултата, 
може да се огледа у потврђивању нове перспективе 
посматрања (Paskevich, 1999 prema Beauchaump, 
2007), према којој је однос кохезивности и уверења 
о ефикасности двосмерно условљен. То практич-
но  значи да уверења о ефикасности представљају 
значајне чиниоце кохезивности спортског тима. 
Иако треба имати у виду да уверења о ефикас-
ности нису једини фактори развоја кохезивности 
спортских тимова (Carron, et al, 2005), резултати 
могу имати практични значај. Имајући у виду 
да је кохезивност спортског тима квалитет који 
неорганизовани скуп појединаца мења у тим, 
осмишљавањем различитих интервентативних 
програма усмерених на развој уверења о ефикас-
ности – у првом реду колективних – посредно се 
може развијати кохезивност спортског тима.

Посматрано са мета позиције, истраживање 
у целини емпиријски документује значај повеза-
ности између различитих нивоа функционисања: 
личног, релационог и тимског. У том светлу, његов 
значај може да се огледа у подстицању даљих 
истраживања повезаности различитих нивоа 
функционисања у спорту у нашој средини.  

сечно до високо изражене. Просечне вредности 
свих димензија кохезивности, осим димензије 
привлачности задатка, супер и прве лиге, тимо-
ва који су на вишим такмичарским нивоима, веће 
су него просечне вредности кохезивности нижих 
такмичарских нивоа. Међутим, једина статистич-
ки значајна разлика у кохезивности између тимо-
ва различитих такмичарских нивоа добијена је 
на димензији интегрисаности групе у односу на 
задатак између супер и друге такмичарске лиге. 
Имајући у виду да бројни фактори у сложеној 
међузависности утичу на кохезивност, претпоста-
вили смо да је основни фактор добијене разлике 
изражена разлика у искуству успеха тимова раз-
личитих такмичарских нивоа. 

Други сет резултата описује природу – 
структуру и интензитет повезаности између 
димензија кохезивности и уверења о ефикасности. 
Резултати су показали да се два скупа варијабли 
могу повезати на два статистички значајна начи-
на. Међутим, само први начин повезивања има 
практични значај. Све димензије кохезивности 
позитивно су повезане са уверењима о ефикасно-
сти: димензије које се односе на задатак показују 
веома високу, а друштвене димензије повезаност 
просечног интензитета. У сету варијабли уверења 
о ефикасности, варијабла колективне ефикасности 
показује високу повезаност са сетом варијабли ко-
хезивности, а претпоставке спортиста о поверењу 
тренера у њихову личну и у ефикасност тима про-
сечну повезаност са димензијама кохезивности. 
Сматрамо да су правила игре колективних спор-
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