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Сажетак
Предмет овог истраживања били су менаџерски стилови кошаркашких екипа прве Б мушке лиге. У раду је примењено 
трансферзално истраживање експерименталног карактера, коришћењем емпиријског и библиографског метода. Подаци од 
значаја за овај рад прикупљени су методом анкетирања. Проучавани су начини на које менаџери доносе одлуке, контролишу 
групу, кажњавају или награђују појединце. Циљ истраживања био је да се дефинишу менаџерски стилови у кошарци. Такође, циљ 
је био и да се резултати истраживања искористе у сврху проширења научног сазнања о вођству у спорту, као и да се резултати 
искористе у практичне сврхе. Према добијеним резултатима запажа се да се већи број менаџера налази на половини која припада 
демократском стилу менаџера, гледајући континуум (на једном полу аутократско оријентисани, а на другом полу демократско 
оријентисани менаџери). На другој димензији највећи број менаџера је подељене оријентације ка људима-задацима.

кључне речи: МЕНАЏЕРСКИ СТИЛ / ВОЂСТВО / КОШАРКА / СПОРТ

увоД

Кошарка спада у групу комплексних спор-
това чија је популарност достигла задивљујуће 
размере. Чињеница да кошаркашка екипа има 
двадесетак играча, а од тога на свакој утакмици 
њих 12 бране боје клуба, говори о сложености 
структуре и међусобних односа унутар екипе. 
Скуп играча различитог кошаркашког квалитета, 
темперамента, ставa, треба укомпоновати тако да 
функционишу као једна целина, односно кao ме-
ханизам у коме свако има своју улогу на путу ка 

остварењу коначног циља. Управо ту долази до 
изражаја стручност управног одбора и тренера 
који својим поступцима диригују „оркестром“. 
Потребно је успоставити баланс између искуства 
и младости, стручности и мотивација, жеља и по-
треба. То је могуће једино комбиновањем иску-
ства тренера који већ дуго раде и постижу успехе 
и тренера пуних амбиције и отворености ка нау-
ци и перманентној едукацији. Кошарка напредује 
огромним корацима и њен стил игре се мења из 
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године у годину. Само оне екипе које прилагоде 
своју игру и начин рада актуелном тренду у ко-
шарци и који свој поглед, мишљење и филозофију 
игре усмере ка будућности могу очекивати успех.

Менаџмент представља интердисципли-
нарну област, чије су поље дејства покушали да 
открију, теоријски дефинишу и практично потврде 
многи научници. Истраживања везана за феномен 
стилови вођства разликовала су се како по претпо-
ставкама (хипотезама) од којих се полазило, тако 
и по закључцима до којих се дошло на основу по-
датака добијених истраживањем. Истраживачи су 
долазили до различитих сазнања, што недвосмис-
лено потврђује чињеницу да су стилови вођства 
комплексан феномен у још комплекснијој области 
– менаџменту. На основу свих тих истраживања 
створене су теорије стилова вођства, које се мање 
или више разликују.

У нашој земљи истраживања менаџмента у 
спорту веома су ретка. С обзиром на константан 
развој спорта, неопходна су научна истраживања 
свих феномена везаних за спорт, како би се та об-
ласт уздигла на виши ниво.

Менаџмент се може дефинисати на више 
начина. Менаџмент означава процес максимал-
ног искориштења и употребе свих расположи-
вих ресурса предузећа. Значење менаџмента че-
сто је усмерено на ближе дефинисање људи ди-
ректно задужених за управљање и надзирање у 
предузећу, у циљу извршења одређених задатака. 
Менаџмент се састоји од пет функција, које само 
својом међусобном усклађеношћу могу доприне-
ти остварењу пословних циљева. Те функције су: 

Функција планирања – дефинисање ду-• 
горочних и краткорочних планова, маргини-
зованих стратегијом, којима се распоређују 
активности и усклађују напори свих чланова 
ка остварењу постављених циљева,
Функција организовања – усклађивање и • 
повезивање чланова организације и њихо-
вих јасно дефинисаних улога,
Функција кадровања – поступци запо-• 
шљавања, селектирања, стручног  усавр-
шавања,
Функција вођења – мотивисање чланова • 
предузећа, као и међусобно комуницирање 
у циљу постизања планираних резултата, 
Функција контроле – активности праћења • 
дефинисаних задатака и корекција њихових 
одступања.

Вођење представља једну од функција ме-
наџмента којој су истраживачи новијег доба при-
ступили на начин којим се потенцира људски фак-
тор као веома значајан, по неким ауторима чак и 
одлучујући. 

Савремени истраживачи, чији домен дефи-
нисања вођства улази у бихејвиористичке оквире, 
пажњу усмеравају на ЧОВЕКА, на међуљудске 
односе у организацији кao и на потенцијал који 
има људски ресурс за остваривање циљева 
организације. Као најзначајније елементе функ-
ци онисања организације, ови бихејвиористи ис-
ти чу координацију, мотивацију, комуникацију 
и решавање конфликата. Као аутори који се ис-
тичу у домену бихејвиоризма и као чврсти заго-
ворници људског фактора истичу се Оливер 
Шелдон (Oliver Sheldon) и Мери Паркер Фолет 
(Маry P. Folet). Они наглашавају неопходност 
усмеравања вођења ка међуљудским односи-
ма, као и значајну партиципацију запослених у 
управљању организацијом (Томић, 2001). 

Бихејвиористички оријентисани аутори су 
своја истраживања усмерили ка добијању ин-
формација шта је то што чине ефективне вође 
на основу чега је њихова организација успешна. 
На тај начин они су начинили апсолутни откорак 
од „рођених вођа“ и аутора који су проучавали 
значај персоналних карактеристика појединаца, 
као одлучујућих фактора успешности у вођству. 
Истраживања бихејвиористичког типа показују да 
одређени тип понашања не гарантује успешност 
тих вођа у свим ситуацијама. Они наглашавају 
да су неопходни и сасвим природни поступци 
прилагођавања како групи коју воде, тако и са-
мој организацији у зависности од њеног степена 
развоја и фазе зрелости. Прoучавање вођства очи-
ма бихејвиориста подразумева поступак истра-
живања два аспекта: 

функције вођства и• 
стила вођства.• 

Функција вођства се односи на истицање 
значаја феномена групе и на тај начин померања 
тежишта ка вођењу групе. У том смислу се задаци 
и обавезе вође дефинишу као неопходан компро-
мис између задатака групе (решавање проблема 
групе – пословна функција), маргинализованих де-
финисаним циљевима, и потреба појединаца који 
чине ту групу и својим синергијским деловањем 
утичу на њену успешност (социјална функција).
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Стил вођства се према неким истражива-
њима класификује као две екстремне могућности: 
ауторитарни стил и стил који подстиче дискрецију 
подређених. При том се ауторитарни стил вођства 
дефинише као стил у коме је контрола подређених 
доминантна функција и код кога се све активности 
у тој организацији одвијају у складу са замислима 
вође. Вође ауторитарне оријентације као основни 
циљ имају реализацију задатака па чак и по цену 
запостављања едукације, развоја и остварења 
социјалних потреба подређених. За разлику од 
ауторитарног, вођа оријентисан ка подстицању 
дискреције подређених као главни циљ види 
задовољство следбеника, па се као доминантан 
фактор овог стила издваја мотивација подређених. 
Адекватније би било рећи мотивација запослених 
(а не подређених) с обзиром да вође са оваквим 
стилом омогућавају и чак подстичу учешће запо-
слених у доношењу одлука. (Тодоровић, 1997). 

Често се догађа да аутори свесно или несвес-
но термине вођство и управљање (менаџмент) 
користе као синониме приликом описивања 
одређених феномена. Постоји отпор многих ау-
тора према тој појави у виду јасног дефинисања 
разлике између ова два термина. 

Петровић наводи да је суштинска разлика 
између ова два термина у чињеници да се вођење 
дефинише као обраћање организације управо 
људима који раде у њој и потенцирању на значају 
тих људи, за разлику од руковођења (менаџмента) 
који се односи на целину деловања организације 
пре свега на планирање, организовање, контролу 
и кадровску политику. Он наглашава и функцију 
менаџмента у комуникацији са спољашњим 
окружењем организације за разлику од вођства 
које је усмерено искључиво на унутрашње факто-
ре, тј. на људе у организацији (Томић, 2001). 

Један од аутора који поставља јасну и кон-
кретну границу међу овим терминима је  Џон 
Максвел. Он истиче да је менаџмент процес 
којим се обезбеђује спровођење и реализација 
програма и циљева организације, за разлику од 
вођења које дефинише као поступак мотивисања 
људи и стварања визије. Максвел посебно истиче 
значај вођства и поставља га на сам врх пира-
миде значаја и задатака које имају чланови једне 
организације:

„Стећи знање о томе како нешто треба ра-• 
дити, задатак је радника;
Показати нешто другима задатак је учите-• 
ља;

Проверити да ли је посао урађен како треба, • 
задатак је менаџера;
Надахнути друге да раде боље задатак је • 
вође“ (Maксвел, 2005).

Према Томићу, вођење се састоји од више 
подфункција, при чему се истичу: 

делегирање ауторитета – додела ауторитета, • 
овлашћења и одговорности „подређенима“, 
мотивисање – поступак којим вође убеђују • 
своје следбенике да преузму одговорност за 
одређене задатке, 
координација – распоређивање задатака • 
следбеницима на основу њихових способ-
ности и умећа, како би се остварила најбоља 
могућа комбинација задатака и људи који ће 
их обављати,
комуникација – подфункција која омогућује • 
реализацију свих осталих подфункција во-
ђења (Томић, 2001).  

Томић сматра да је у спорту примереније 
предност дати термину вођење, с обзиром на 
чињеницу да су у спорту доминантни међуљуд-
ски односи, пре свега на релацији тренер – спор-
тисти. Он сматра да се у спортским клубовима 
вођство као функција мотивисања, делегирања, 
комуникације, координације и решавања конфлик-
та јавља као директно дејство са циљем повећања 
спортских резултата. Вођство се јавља и код сек-
тора спортских актера и код сектора запослених 
који нису спортски актери, са напоменом да се 
вођство у овим секторима разликује пре свега у 
процентуалној заступљености. Тачније, вођство 
је доминантно у актерском окружењу, јер су и 
међуљудски односи знатно израженији због при-
роде њиховог посла (спортисти, тренери). Томић 
сматра да је вођење присутније од управљања у 
спортским организацијама, при чему наглаша-
ва да се вођење остварује чак и тамо где нема 
менаџмента (Томић, 2001).

Стилови вођства се дефинишу као начини 
на који менаџер утиче на своје запослене како би 
остварили претходно зацртани циљ. При том се 
користе одговарајућим средствима да их мотиви-
шу на жељено понашање. Менаџери имају раз-
личит поглед на групу којој припадају, као и на 
циљеве и начине реализације тих циљева. За сти-
лове вођства је карактеристично да се манифестују 
на исти начин у различитим ситуацијама, и да 
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менаџери нису вољни њиховом мењању. Оно што 
је специфично за стилове вођства је интеракција 
између менаџера и запослених. Интеракција зави-
си и од менаџера и од запослених, тако да успеш-
ност неке групе зависи од односа који постоји 
међу њима. 

Постоје многобројне карактеристике сти-
лова вођства, при чему су следећи критеријуми 
(Мојић, 2003) базични за њихово разликовање:

приступ менаџера мотивисању запослених • 
(принуда или подстицај),
начин на који менаџер доноси одлуке,• 
извор моћи који менаџер користи да би • 
утицао на запослене,
способност менаџера да прилагоди своје • 
вођење различитим ситуацијама.

Постоје многобројна истраживања сти-
лова вођства, а на основу њих и многобројне 
класификације истих. Ово истраживање је обу-
хватило две димензије: аутократско-демократско 
и оријентација ка људима-задацима. Димензија 
аутократско-демократско вођство базира се на 
класификацији коју даје Левин и сарадници, а на 
коју су се ослонили и многи истраживачи касније. 
Према Левину и сарадницима (Рот, 1980),  у пракси 
постоје три основна стила вођства: аутократски, 
демократски и слободни (laissez-faire). Димензија 
оријентација ка људима-задацима базирала се на 
Ликертовој класификацији (Францешко, 2003). У 
раду су описани аутократски и демократски стил 
на једној и оријентација ка људима-задацима 
на другој димензији. Истраживање је обухва-
тило дијапазон од пет нивоа, од изразито ауто-
кратског до изразито демократског стила, тј. од 
искључиве оријентације ка људима до искључиве 

оријентације ка задацима. Упитник коришћен у 
истраживању представља модификацију упитни-
ка стилова руковођења аутора Францешко (Фран-
цешко, 2000).

Посматрајући стилове вођства кроз 
критеријум начина на који вођа утиче на чланове 
своје групе могу се дефинисати аутократски и де-
мократски стил.

Код аутократског стила вођства сва власт 
је концентрисана у рукама једне особе. Менаџер 
сам одређује циљеве и активности за њихово 
остварење. Сам доноси одлуке и преузима одго-
ворности за понашање, резултате и реализацију 
циљева предузећа. Од својих запослених захте-
ва да се искључиво придржавају инструкција и 
упутстава које им је он доделио, као и да поштују 
и извршавају његове одлуке. Са подређенима раз-
говара веома ретко и искључиво службено. Ауто-
кратски стил менаџера постиже праве резултате 
у критичним ситуацијама у којима је неопходно 
брзо и ефикасно донети неку одлуку како би се 
превазишла неповољна ситуација. Применљив је у 
групама у којима је приметна неодлучност и неса-
мосталност чланова, и у таквим ситуацијама овај 
менаџерски стил доноси краткорочне позитивне 
резултате. Међутим, ако се примењује некритич-
ки у дужем периоду, не водећи рачуна о нивоу 
људског потенцијала и потреби осамостаљивања 
радника, постаје ограничавајући фактор развоја 
предузећа. Менаџер контролише запослене и на 
основу њиховог понашања и учинка одређује как-
ву ће им казну или награду доделити. За овај стил 
карактеристичан је проток информација само 
у једном смеру – од менаџера ка запосленима. 
Менаџери који примењују овај стил оправдавају 
га својом надмоћношћу и постизањем добрих ре-
зултата.

Графикон 1.  5 нивоа стила вођства димензије аутократско (A) / демократско (Д):

УМЕРЕНО
УТОКРАТСКОA МЕШОВИТО УМЕРЕНО

ДЕМОКРАТСКО
ИЗРАЗИТО 
ДЕМОКРАТСКО

1 2 3 4 5

A Д
ИЗРАЗИТО
АУТОКРАТСКО



128

Милан Драгић

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

Основа на коју се ослања демократски стил 
јесу међуљудски односи, па се у том смислу даје 
велики значај управо њиховом успостављању 
и усавршавању. У процесу одлучивања поред 
менаџера учествују и остали чланови групе. 
Менаџер подстиче иновативност и креатив-
ност запослених, и на тај начин ствара код запо-
слених осећај да доприносе како у планирању, 
тако и у реализацији одлука. Насупрот ауто-
кратском стилу, овде је заступљена двосмерна 
комуникација – од менаџера ка запосленима и об-
рнуто. Менаџери овог стила заступају мишљење 
да ће управо међуљудски односи бити одлучујући 
фактор функционисања и пословања предузећа. 
Менаџер демократског стила даје само оквирне 
инструкције, а на запосленима је да прилагоде и 
да сами креирају најефикаснију методу рада која 
им највише одговара и са којом ће постићи макси-
малну ефикасност. Запослени се подстичу на са-
моконтролу, као и на то да у сваком тренутку могу 
да затраже савет како би решили неки од наста-
лих проблема у току рада. Док се у аутократском 
стилу за менаџера каже да ради помоћу људи, за 
демократског менаџера се може рећи да ради за 
људе.

Предност демократског стила је у томе што 
менаџер ефикасније користи људски ресурс у 
функцији дефинисања циљева предузећа. 

Посматрајући менаџерске стилове кроз 
критеријум релативног значаја који менаџери 
придају остваривању задатака групе или 
успостављању добрих међуљудских односа, де-
финисана су још два стила. Први стил припада 
менаџерима који већи значај придају извршењу за-
датака групе (оријентација ка задацима), док дру-
ги стил карактерише менаџере који су усмерени 
пре свега ка успостављању добрих међуљудских 
односа (оријентација ка људима).

Менаџери оријентисани ка људима посве-
ћени су успостављању контакта са запосленима 
и решавању њихових проблема. Њихов став се за-
снива на томе да запослени нису у стању да пруже 
свој максимум у решавању задатака дефинисаних 
њиховим радним местом уколико су заокупљени 
њиховим личним проблемима. Менаџери овог 
стила посвећују пажњу запосленима и помажу 
им у решавању њихових проблема, било да су у 
питању проблеми у или ван те организације. 

Графикон 2.  Пет нивоа стила вођства димензије оријентација ка људима (Љ) / задацима (З):

ИСКЉУЧИВО
КА ЉУДИМА

УМЕРЕНО
КА ЉУДИМА

ПОДЕЉЕН
ОРИЈЕНТАЦИЈА

УМЕРЕНО
КА ЗАДАЦИМА

ИСКЉУЧИВО
КA ЗАДАЦИМА

1 2 3 4 5

Љ З

финише начин на који менаџер утиче на активност 
запослених у домену извршења радних задатака. 
Специфичност аутократског стила је да се утицај 
врши снажном и непрестаном контролом запо-
слених, наглашавањем хијерархијске моћи, као 
и жестоким казнама у случају непослушности и 
неиспуњењу обавеза. За разлику од аутократског, 
демократски стил карактерише мања контрола, 
подстицање самомотивације и самоконтроле код 
запослених, као и нагласак на успостављању до-
брих међуљудских односа на свим нивоима. Упит-
ник се састојао од критеријума специфичних за 
вођство, при чему су питања формулисана у скла-

Менаџери оријентисани на задатке посве-
ћени су продуктивности, остваривању профита, па 
се са разлогом може рећи да су менаџери овог сти-
ла уствари „менаџери бројки“. Да би се остварили 
циљеви у виду профита, они прописују одређене 
процедуре и норме којих се морају придр жавати 
сви запослени. Менаџери оријентисани на задат-
ке врше константан надзор и контролу како би се 
уверили да све функционише у границама уна-
пред дефинисане процедуре. 

Предмет овог истраживања су били стилови 
вођства кошаркашких екипа прве Б мушке лиге. 
Димензија аутократско-демократско вођство де-
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ду са специфичним ситуацијама у којима се могу 
наћи спортски менаџери. Проучавани су начини 
на које менаџери доносе одлуке, контролишу гру-
пу, кажњавају или награђују појединце. На основу 
тих питања добијени су подаци који припадају до-
мену димензије аутократско-демократско вођство. 
Кошарка је специфична по томе што често једна 
грешка може да одлучи исход утакмице. Ту не 
постоји шанса за поправни. Тренери (менаџери) 
морају одржавати ниво мотивације код својих 
играча (запослених) током читаве утакмице како 
се противник не би резултатски одвојио, или како 
би та екипа задржала резултатску предност над 
противником. Често се на утакмицама може при-
метити резултатска клацкалица у смислу значајне 
осцилације резултата од убедљивог вођства до 
убедљивог заостатка, или обрнуто. У таквим 
ситуацијама се види психолошка припремљеност 
екипе, компактност и снага тима и добро вођство 
менаџера. Менаџери виших нивоа морају обезбе-
дити максималне услове за тренинг и припрему 
кошаркаша, као и услове у којима ће менаџери 
нижег нивоа (тренери) имати прилику да своју 
филозофију игре спроведу у дело. Такође морају 
вршити како контролу да би се организација кре-
тала у зацртаном правцу, тако и мотивацију у 
циљу бољих резултата. И менаџери нижих нивоа 
морају успоставити баланс између аутократског и 
демократског стила. Они морају мотивисати игра-
че, развијати тимски дух, допустити им одређени 
степен креативности, али исто тако и контролиса-
ти играче, по потреби их казнити или наградити.

Такође је проучавано чему менаџери по-
клањају више пажњу, задацима групе или успос-
тављању добре атмосфере и међуљудских одно-
са. На основу тих питања добијени су подаци 
који припадају домену димензије аутократско-
демократско вођство.

Кошарка спада у спорт у коме се успех 
мери односом победа и пораза, односом постиг-
нутих и примљених кошева. Спорт је прешао пут 
од искључиве потребе за игром до искључиве по-
требе за профитом. Менаџери у кошарци придају 
различит значај, како задацима, тако и људима.

Посматрајући теоријски аспект, циљ истра-
живања био је да се дефинишу стилови вођства 
у кошарци и самим тим искристалише један 
сегмент комплексног феномена званог вођство, 
посматрајући све то са спортске димензије (кон-
кретно димензије кошарке). Циљ је био и да се 

резултати истраживања искористе у сврху про-
ширења научног сазнања о вођству у спорту на 
просторима Србије.

Подједнак значај има и циљ практичне 
импликације резултата добијених овим истра-
живањем, а то је упознавање менаџера са сти-
ловима заступљеним у кошарци, међусобно по-
ређење, анализирање и евентуално извршење 
неке корекције у виду додатног усавршавања 
како теоријског, тако и практичног у домену 
менаџмента и вођства

Задаци истраживања проистекли су из пред-
мета и циља истраживања, па су формулисани на 
следећи начин:

конструисати (модификовати) упитник ме-1. 
наџерских стилова,
извршити анкетирање менаџера (тренера),2. 
дефинисати стилове вођства за сваку екипу 3. 
и сваког менаџера (тренера),
статистички обрадити податке,4. 
извести закључке.5. 

На основу предмета, циља и задатака ис тр а-
живања, коришћења адекватне литературе, као и 
специфичности кошаркашких клубова као орга-
низација, пошло се од следећих претпоставки:

Оријентација ка задацима је менаџерски • 
стил који доминира у кошарци, с обзиром 
на све већи притисак којим су изложени 
менаџери, узрокован превеликим (нереал-
ним) резултатским амбицијама. 
Мешовити менаџерски стил доминира пос-• 
матрајући димензију аутократско-демократ-
ско вођство.
Заступљени су сви стилови вођства, при • 
чему се у сваком кошаркашком клубу 
разликује само њихова процентуална зас-
тупљеност.

МЕтоД

У раду је примењено трансферзално ис-
траживање експерименталног карактера, кориш-
ћењем емпиријског и библиографског метода. 
Подаци од значаја за овај рад прикупљени су тех-
ником анкетирања. Истраживање је спроведено у 
кошаркашким клубовима прве Б лиге (мушкарци) 
Републике Србије у периоду од 03.02.2007. до 
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10.03.2007. године. Истраживањем је обухваћен 
21 менаџер у осам кошаркашких клубова. Трене-
ри кошаркашких клубова руководе тим екипама, 
како у такмичарском, тако и у прелазном периоду, 
а начином свог руковођења утичу на играче, на 
њихово понашање, њихову игру и резултат који 
остварују. У раду су из тог разлога термини тре-
нер, вођа и менаџер коришћени као синоними. 
За формирање почетне базе података, коришћен је 
електронски билтен Кошаркашког савеза Србије. 
Испитаници су пре попуњавања упитника сти-
лова вођства (модификације упитника стилова 
руковођења аутора Францешко) детаљно упознати 
са природом истраживања и свим појединостима 
релевантним за правилно уношење података (од-
говора) у упитник. У току истраживања није било 
никаквих неправилности које би могле утицати на 
веродостојност података и квалитет истраживања. 
Томе су у великој мери допринели једноставна 
процедура, уводне напомене и инструкције.

рЕзултати и ДиСкуСиЈа 

Димензија аутократско (A) - демократско 
(Д) вођство (стил вођства) – односи се на начин 
на који менаџери (вође) утичу на запослене.

Графикон 3.  Заступљеност стилова 
вођства на димензији аутократско-
демократско вођство

На основу добијених резултата може се 
уочити, да су менаџери у једнаком проценту ори-

јентисани мешовитом 28.6% и умерено демократ-
ском стилу 28.6%. Менаџери изразито демократ-
ског стила заступљени су у нешто мањем процен-
ту 23.8%. Менаџери умерено аутократског стила 
заступљени су са 14.3%, а изразито аутократско 
оријентисани менаџери егзистирају са 4.8%. 

Димензија оријентација ка задацима (З) / 
људима (Љ) – односи се на значај који менаџери 
придају техничким, односно људским аспектима 
у послу.

На другој димензији највећи проценат ме-
наџера је подељене оријентације ка људима-
задацима 42.9%. Следи подједнак проценат ме-
наџера искључиве оријентације ка људима и ис-
кључиве оријентације ка задацима 19%. Нешто 
мањи проценат је менаџера умерене оријентације 
ка људима 14.3%. Менаџери искључиве ори-
јентације ка задатку за ступљени су са свега 5%.

Графикон 4.  Заступљеност стилова 
вођства димензије оријентација ка људима-
задацима

закључци

Резултати истраживања приказују процен-
туално шаролику заступљеност стилова вођства.

Према добијеним резултатима запажа се да 
се већи број менаџера налази на половини која 
припада демократском стилу вођства, гледајући 
континуум са два пола (на једном полу су ауто-
кратско оријентисани менаџери, a на другом полу 
демократско оријентисани менаџери). На основу 
таквих резултата може се рећи да мешовити стил 
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вођства није доминантан посматрајући димензију 
аутократско-демократско вођство, већ је у истом 
проценту заступљен као и умерено демократски 
стил. 

На другој димензији највећи проценат ме-
наџера је подељене оријентације ка људима-
задацима, тј. стил вођства оријентација ка зада-
цима није доминантан.

На основу резултата истраживања примећује 
се заступљеност свих 5 нивоа, од изразито ауто-
кратског до изразито демократског стила, тј. од 
искључиве оријентације ка људима до искључиве 
оријентације ка задацима. Тиме је потврђена 
претпоставка да су у тимовима обухваћеним ис-
траживањем заступљени сви стилови вођства, 
при чему се у кошаркашким клубовима разликује 
само њихова процентуална заступљеност. 

Треба нагласити да су истраживањем обух-
ваћени кошаркашки тимови прве Б лиге (муш-
карци), и да је генерализација закључака на све 
лиге и нивое такмичења непримерена. У прилог 
томе иде и чињеница да су екипе млађих узраста 
склоније утицају тренера, па су могући и сасвим 
другачији резултати у односу на професионалце 
из прве Б лиге. 

Још један фактор који не дозвољава гене-
рализацију резултата јестe пол испитаника. Ис-
траживање је спроведено у мушким кошаркаш-
ким екипама, па је неприхватљиво неузимање у 
обзир могућности другачијих резултата када су 
женске кошаркашке екипе у питању.

Кошарка представља комплексан спорт у 
коме се међусобно допуњују  способност, знање, 
креативност, склад, упорност, као унутрашњи 
фактори и суђење, публика, медији, спортска 

јавност, па чак и срећа, као спољашњи фактори. 
У тако захтевним условима тренер, као вођа једне 
екипе, мора да поседује адекватне особине и спо-
собности, знања и вештине, како би ефикасно 
утицао на следбенике (играче). 

Успешан кошаркашки клуб мора да ускла-
ди дејство свих његових чинилаца: председника 
клуба, спортског директора, тренера, помоћног 
тренера, психолога, помоћног особља (доктора, 
физиотерапеута и сл.) и играча. Морају се дефи-
нисати домени дејства вођа клуба, као и њихова 
задужења и одговорности. У тако сложеној хи-
јерархији егзистирају различити стилови вођства. 
Успех је могуће постићи само уколико се ускладе 
стилови вођства. 

На основу резултата истраживања, а у 
складу са претходно наведеним потребама клуба 
јављају се потенцијални предлози и решења:

едукација тренера из области општег ме-• 
наџмента као и менаџмента са апликацијом 
у спорту,
укључење професионалног психолога и • 
његову координацију са тренерима у циљу 
дефинисања најбољег начина примене тре-
нажног и такмичарског програма,
перманентна тестирања тренера у домену • 
стилова вођства,
сарадња са спортским гимназијама и фа-• 
култетима и сл.
С обзором да су истраживањем обухваћени 

менаџери (вође) кошаркашких клубова прве Б 
лиге од којих су већина тренери тих екипа, то су 
и претходно формулисани предлози усмерени 
управо ка тренерима као вођама. 
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