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IEVADS
Basketbols ir viena no populārākajām sporta spēlēm ne tikai Latvijā, bet arī visā
pasaulē. Augsta ranga sacensībās, arvien paaugstinoties psihiskai spriedzei, paši sportisti ne
vienmēr prot koncentrēt uzmanību visu turnīru, pat spēles laiku un pārvarēt stresoru izraisīto
spriedzes līmeni izšķirošajos spēļu brīţos. Sporta zinātnieki kā vienu no sportista psihiskās
noturības kritērijiem min sportista prasmi regulēt savu psihisko stāvokli (Мильман, 1990;
Moran, 2004; Jowett, Lavallee, 2007; Malinauskas, 2008).
Mūsdienās olimpiskajās spēlēs, pasaules čempionātos un citos lielos turnīros parasti
tiekas komandas, kuru spēlētāji, atsevišķi ľemot, ir līdzvērtīgi sagatavoti gan fiziski, gan
tehniski, gan taktiski. Pēdējo lielo sacensību − olimpisko spēļu, pasaules meistarsacīkšu
rezultāti: Argentīnas vīriešu komandas uzvara Atēnu olimpiskajās spēlēs, Spānijas vienības
līdzvērtīgā cīľa ar individuāli spēcīgākajiem ASV basketbolistiem no NBA (Pekinas
olimpiskā turnīra finālā), Spānijas izlases triumfs 2006.gada pasaules meistarsacīkstēs, −
apstiprina domu par kādu esošu, bet vēl neizpētītu un nekonkretizētu spēlētāju sagatavotības
sastāvdaļu, kura ļauj basketbola komandai gūt uzvaras pār relatīvi spēcīgākiem un rangā
augstāk „stāvošiem” spēlētājiem. Šo neizpētīto sportistu sagatavotības sastāvdaļu visbieţāk
saista ar sportistu psiholoģisko sagatavošanu (Moran, 2004). Par sportistu, to skaitā
basketbolistu, psiholoģisko sagatavošanu speciālisti interesi izrādījuši jau sen, un pētījumu
rezultāti norāda uz visas komandas kā spēlētāju grupas kopējās psiholoģiskās sagatavotības
nozīmīgumu, kur vienu komandu no otras būtiski atšķir tieši spēlētāju psihiskā noturība
sacensībās un komandas saliedētība (Morris, Summers, 2003).
Sporta spēļu un citu komandu sporta veidos saliedētība tiek uzskatīta par komandas
darbības efektivitāti veicinošu faktoru, ar kuru sporta speciālisti nereti saista komandas
veiksmes un neveiksmes. Komandas saliedētības līmenis un līdz ar to arī izcīnītie rezultāti
sacensībās ir nozīmīgs jautājums mūsdienu dinamiskajā sportā, kur nepārtraukti tiek meklēti
un analizēti daţādi sportiskos panākumus veicinoši apstākļi.
Veiktie pētījumi rāda, ka komandas saliedētība pozitīvi korelē ar komandas
sniegumu (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002), ar komandas spēlētāju ticību savām spējām
sasniegt izvirzīto mērķi (Bandura, 2001), jo šādi spēlētāji pat, ja arī gūst mazāk punktu,
saglabā koncentrēšanās spējas un cīľas garu arī nelabvēlīgos spēļu apstākļos (Feltz, Lirgg,
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1998). Vienlaikus saliedētībai var būt arī „apļveida raksturs” − tā var veicināt sniegumu, bet
arī veiksmīgi nospēlētas spēles var uzlabot komandas saliedētību.
Laika posmā no 1950. līdz 1970.gadam saliedētības procesa izpratne tika papildināta
ar diviem saliedētības raksturlielumiem: sociālo saliedētību un saliedētību uzdevuma
veikšanai, kopējo mērķu sasniegšanai. Tika konstatēts, ka komandu sporta veidos uzdevumu
izpildes efektivitāte paaugstinās līdztekus grupas saliedētības līmenim (Spink, Carron, 1992).
Kanādas sporta psihologi A.Kerons (Carron) no Rietumu Ontario Universitātes,
L.Broulijs (Brawley) un V.Vidmeijers (Widmeyer) no Vaterlo Universitātes piedāvā šādu
sportistu grupu saliedētības definīciju: „saliedētība ir dinamisks process, kas atspoguļo grupas
tendenci turēties kopā un būt vienotiem kopējo mērķu sasniegšanai un/vai dalībnieku
emocionālo faktoru apmierināšanai” (Widmeyer, Brawley, Carron, 2002).
Kerona un viľa kolēģu izvirzītā saliedētības definīcija pamatojas autoru izveidotā
grupas saliedētības konceptuālajā modelī (The conceptual model for group cohesion), kas ir
pamatā lielākajai daļai veikto pētījumu par saliedētību sportā. Ar mērķi noskaidrot
individuālos grupas dalībnieku uzskatus par komandas saliedētību tika izveidots tests „Grupas
vides aptauja” (Group Environment Questionnaire). Grupas vides aptauja (turpmāk tekstā −
GVA) pēta vides (grupas un individuālo) faktoru ietekmi uz komandas saliedētību (Brawley,
Carron, Widmeyer, 1985), kas ir viena no pasaulē plašāk pielietotajām metodēm saliedētības
izpētē.
GVA saliedētības pētījumos komandu sporta veidos pielietota daudzos veiktajos
pētījumos un šo pētījumu rezultāti pierāda GVA praktiskās pielietojuma iespējas
daudzpusīgas informācijas gūšanā sporta zinātnē, kā arī iegūto rezultātu augstu ticamību un
validitāti (Carron, Bray, Eys, 2002; Brawley, Carron, Widmeyer, 1987; Sprink, Carron, 1992;
Dion, Evanss, 1992). Lai iegūtos rezultātus varētu salīdzināt arī ar pasaules mērogā veiktajiem
līdzvērtīgiem pētījumiem ir nepieciešams veikt testa „Grupas vides aptauja” adaptāciju arī
Latvijā.
Basketbola treneru praktiskā pieredze rāda, ka saglabāt komandas saliedētību un
spēlētāju psihisko noturību sacensību spriedzes apstākļos ir sareţģīti. Kā tas ietekmē
sniegumu un kā var risināt šādu problēmu?
Augstāk minētājs noteica promocijas darba tēmas izvēli: „Spēlētāju psihiskā
noturība un komandas saliedētība 16 − 20 gadu veciem basketbolistiem”.
Pētījuma zinātniskā novitāte
 Izstrādāts zinātniski argumentēts daudzdimensiālu faktoru modelis un tā saturs
komandas gatavošanai jaunatnes basketbolā, kas pamatojas pētījuma gaitā
izveidotajā faktoru struktūrā, kā arī iegūtajos statistiski ticamos savstarpēju
korelāciju koeficientos, kas apstiprina savstarpējas mijsakarības starp komandas
saliedētību, spēlētāju psihisko noturību, vispusīgu fizisko sagatavotību un sniegumu
spēlēs.
 Darba izstrādes procesā tika adaptēts un standartizēts pasaulē plaši pielietots tests
komandas saliedētības noteikšanai sporta spēlēs − „Grupas vides aptauja” latviešu
valodā, kas dod iespēju testu izmantot Latvijā turpmākajos zinātniskajos pētījumos.
Tā kā tests „Grupas vides aptauja” (GVA) tika pielietots pasaules mēroga pētījumos,
GVA testa adaptācija latviešu valodā ļauj veikt konkrētus zinātniskus starpkultūru
pētījumus un iegūtos rezultātus objektīvi salīdzināt ar jebkuriem citiem analogiem
rezultātiem.
 Pirmo reizi Latvijā tika veikta sportistu psiholoģiskās un fiziskās sagatavotības
rādītāju savstarpējo saistību izpēte. Pētījumu gaitā noteikti un analizēti divu Eiropas
čempionātu laika posmā iegūtie rezultāti (2007.gada un 2008.gada Eiropas
čempionāti jauniešiem basketbolā) un iegūti statistiski ticami savstarpējo saistību
6

rādītāji starp komandas saliedētību, spēlētāju psihisko noturību, fizisko sagatavotību
un sniegumu sacensībās.
Pētījuma praktiskais nozīmīgums
 Veiktais teorētiski analītiskais zinātnisko darbu un empīrisko pētījumu apkopojums
par sporta spēļu komandas saliedētības un psihiskās noturības sacensībās saistību ar
komandas sniegumu un fizisko sagatavotību ir uzskatāms par nozīmīgu informatīvo
bāzi Latvijas sporta zinātnē.
 Aprobēto komandu sagatavotības komplekso novērtēšanas sistēmu, kas pamatojas uz
zinātniski izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, var praktiski pielietot sporta zinātnē
(ieteicams pielietot komandu gatavošanās periodā). Pētījuma rezultāti ļauj izveidot
komandas snieguma prognozi un atklāj iespējas snieguma uzlabošanai.
 Eksperimentāli pamatotu daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai
sacensībām saturu spēlētāju psihiskās noturības un komandas saliedētības
veicināšanai var pielietot komandas gatavošanai sacensībām.
Pētījuma mērķis: zinātniski pamatota daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas
gatavošanai sacensībām izstrāde un pielietojuma iedarbības izvērtējums jaunatnes basketbola
komandas saliedētības un spēlētāju psihiskās noturības optimizācijai.
Pētījuma hipotēze:
Psiholoģisko komponentu (komandas saliedētība un spēlētāju psihiskā noturība) optimizāciju
nodrošina
 ja, gatavojot basketbola jaunatnes komandu sacensībām, tiks kompleksi novērtēta
komandas saliedētība, spēlētāju pašregulācija un citi psihofiziskie rādītāji kā sniegumu
sacensībās ietekmējošie faktori;
 ja tiks izstrādāts un realizēts eksperimentāli un zinātniski pamatots daudzdimensiālu
faktoru modelis komandas gatavošanai sacensībām.
Pētījuma objekts: sporta spēļu komandu sagatavošanas sacensībām process.
Pētījuma priekšmets: jaunatnes basketbola komandas saliedētības un spēlētāju psihiskās
noturības veidošanās sagatavošanās sacensībām procesā
Pētījuma subjekts: sporta spēļu komandu spēlētāji.
Pētījuma uzdevumi
Lai pierādītu pētījuma hipotēzi un realizētu darba mērķi, izvirzīti šādi pētījuma uzdevumi:
1. Adaptēt testu „Group Environment Questionnaire” (Grupas vides aptauja) atbilstoši
Latvijas sporta videi (komandu sporta spēles);
2. Noteikt un analizēt Latvijas jaunatnes basketbola izlašu komandas saliedētības, spēlētāju
psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības un snieguma sacensībās rādītāju
savstarpējo saistību (16 − 20 gadu veci basketbolisti, 2007. un 2008.gada rezultāti);
3. Izstrādāt daudzdimensiālu faktoru modeli komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā un to psiholoģisko faktoru (komandas saliedētības un psihiskās noturības)
skalu saturu;
4. Eksperimentāli pārbaudīt daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai
sacensībām jaunatnes basketbolā psiholoģisko faktoru iedarbības efektivitāti uz
komandas saliedētību un spēlētāju psihisko noturību.
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Pētījuma organizēšana un pētījuma bāze
Pētījums notika trijos posmos no 2004.gada līdz 2009.gadam. Datu apkopošana veikta
anonīmi, atbilstoši Vīnes cilvēktiesību konvencijai.
Pētījumā piedalījās 1032 respondenti, ko veidoja sporta spēļu komandu spēlētāji.






No tiem:
Pirmajā posmā testa „Grupas vides aptauja” adaptācijas procesā piedalījās 459
respondenti no daţādiem sporta spēļu veidiem. Komandas saliedētības izpētē komandas
sniegumā piedalījās 405 basketbolisti (piecas Latvijas Basketbola līgas komandas,
deviľas Latvijas Studentu basketbola līgas komandas, 16 Rīgas basketbola skolu
komandas 2005.gadā un 16 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas C, B−1, B−2 un A
grupu basketbola komandas 2006.gadā). Kopējais respondentu skaits − 864.
Pētījuma otrajā posmā tika noteikta Latvijas basketbola nacionālo jaunatnes izlašu
komandu saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības
un snieguma sacensībās savstarpējas saistības. Pētījuma respondentu bāzi veidoja sešu
komandu spēlētāji, kas piedalījās 2007.gada Eiropas jaunatnes čempionāta spēlēs
basketbolā un sešu komandu spēlētāji, kas piedalījās 2008.gada Eiropas jaunatnes
čempionāta spēlēs basketbolā (n=144). Izveidoti vērtēšanas kritēriji komandas
sakliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, trauksmainības, kā personības iezīmes
novērtēšanai atbilstoši Latvijas sporta videi.
Pētījuma trešajā posmā tika izveidots daudzdimensiālu faktoru modelis jaunatnes
basketbolā un eksperimentāli pārbaudīta modeļa satura ietekmes efektivitāte (n=24)
(1.piel.).

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido Rietumu un Austrumu zinātnieku teorētiskās un
empīriskās atziņas par:
 Komandas saliedētību sportā (Allport, 2006; Bandura, 1977, 2001; Widmeyer,
Brawley, Carron, 1985; Carron, Hausenblas, 1998; Cota, Evans, Dion, Kilik,
Longman, 1995; Weinberg, Gould, 1999);
 Sportistu psihisko noturību sacensībās (Коренберг, 1970; Мильман, 1976, 1990;
Котло, 2005; Плахтиенко, 1982; Пуни, 1973, 1977; Рудик, 1962; Родионов,
1983, 2004; Jones, Hardy, 1988; Malinauskas, 2000; Плахтиенко, Блудов, 1983;
Полишкис, Дашкевич, Клесов, 1998; Lazarus, Folkman, 1984; Lazarus, 1999;
Канатов, 2005);
 Sportistu psihisko noturību veicinošo komponentu saturu (Moran, 2004; Murphy,
2005; Martens, 1987; Bump, 1998; Malinauskas, 2008).
Tēzes promocijas darba aizstāvēšanai:
 Latvijas sporta vidē adaptēto un standartizēto testu „Grupas vides aptauja”
(GVA) versiju var pielietot, veicot sporta spēļu komandas saliedētības
starpkultūras zinātniskos pētījumus sporta zinātnē, kā arī praktiski pielietot
sporta vidē.
 Pastāv statistiski nozīmīgas savstarpējas mijsakarības starp komandas
saliedētību, spēlētāju psihisko noturību, vispusīgo fizisko sagatavotību,
sniegumu sacensībās (spēlētāju efektivitātes koeficients, izcīnītā vieta
sacensībās).
 Statistiski ticamu savstarpēju korelatīvu saistību noteikšana starp komandas
saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības un
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snieguma spēlēs rādītājiem, kā arī izveidotā trīs faktoru struktūra ir pamatā
zinātniski argumentētam daudzdimensiālu faktoru modelim komandas
gatavošanai sacensībām (16 līdz 20 gadu veciem basketbolistiem).
Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām satura
realizācija veicina komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un līdz ar
to arī snieguma paaugstināšanos.
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1. SPĒLĒTĀJU PSIHISKĀS NOTURĪBAS, KOMANDAS
SALIEDĒTĪBAS, FIZISKO UN GARĪGO RĀDĪTĀJU
SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS
SPORTĀ
1.1. Spēlētāju psihiskās noturības raksturojums un nozīme sportā
Spēlētāju psihiskā noturība ir viens no svarīgākajiem aspektiem komandu sporta
spēlēs. Nodaļā veikta plaša „psihiskās noturības” jēdziena analīze sportistu un zinātnieku
interpretācijā. Veikta zinātnisko pētījumu analīze par sportistu psihisko noturību sportā un
spēlētāju psihisko noturību veicinošiem komponentiem (ticību sev, iztēli, uzmanību).
Apkopoti uzdevumi sportistu pašpārliecinātības jeb ticības sev attīstīšanai, kā arī iztēles un
uzmanības īpašību attīstīšanai.
1.1.1. Psihiskās noturības teorētiskie pamati un veikto pētījumu par spēlētāju psihisko
noturību sportā analīze
Sporta darbība norit saspringtos spēļu un treniľu apstākļos, kas no spēlētājiem prasa
maksimālu psihisko noturību, realizējot visas savas prasmes un iemaľas. Īrijas sporta
zinātnieki G.Dţons (Jones) un L.Hardijs (Hardy) kā vienu no sportista profesionalitātes
kritērijiem min sportista prasmi regulēt savu psihisko stāvokli (Jones, Hardy, 1988).
Par terminu „psihiskā noturība” bieţi diskutē un raksta presē, analizējot sportistu
sniegumu. Ilglaicīgas nodarbības ar sportu veicina konkrētu personības īpašību veidošanos,
īpaši, − gribasspēku, spēju pārvarēt „pašam sevi”. Lai saspringtos sacensību apstākļos
sportista sniegums kļūtu drošs, prognozējams un noturīgs, nepieciešams izkopt prasmju un
iemaľu sistēmu, pateicoties kurai parādās cīľas gars un stabila darbības efektivitāte
(Плахтиенко, 1982). Pirmo reizi sporta praksē termins „psihiskā noturība” tika pielietots
1963.gadā (Коренберг, 1970). Divus gadus vēlāk − 1965.gadā, šo terminu atzina par
zinātnisku arī Maskavas profesors D.Donskojs un viľa audzēkľi (Котло, 2005).
Paši sportisti stāvokli „psihiskā noturība” raksturo atšķirīgi: kā spēju un prasmi
ilgstoši saglabāt koncentrēšanās spējas, spēlējot „zem spiediena”, vai kā pilnīgu kontroli pār
savām emocijām un situāciju spriedzes apstākļos. 2002.gadā Īrijas sporta zinātnieks G.Dţonss
(Jones) „psihisko noturību” definēja „kā spēju tikt galā ar spriedzi, nepadoties grūtībām un
neveiksmēm, spēju turpināt ar pilnu atdevi cīnīties līdz galam arī nelabvēlīgos apstākļos”
(citēts pēc Moran, 2004. p. 9.).
Savukārt, jau 1962.gadā Maskavas pedagogs un psihologs P.Rudiks (Рудик) savā
doktora darbā analizēja subjektīvos šķēršļus, ar kuriem sastopas sportisti. Atbilstoši autora
pētījumiem tos var iedalīt četrās grupās. Pirmo grupu raksturo daţādas baiļu izpausmes
formas, kas saistītas nevis ar objektīviem veiktā darba iemesliem, bet sportista subjektīvo
situācijas uztveri, kuras pamatā ir personīgā negatīvā pieredze. Otrā grupā P.Rudiks iedala
„apmulsuma faktoru”, ko provocē nepazīstama situācija (nereti šādu reakciju var novērot
sportistiem bez sistemātiskas piedalīšanās pieredzes daţāda ranga sacensībās). Trešo
subjektīvo „šķēršļu grupu” veido sportista nepārliecinātība par savu spēku, domas par
neveiksmīga rezultāta nosacītību (ka iznākums būs neveiksmīgs neatkarīgi no sportista
pūlēm). Kā ceturto subjektīvo šķēršļu grupu autors min konkrētā sportista tipveida reakcijas
uz sacensību neveiksmēm (nereti kaut mazākās neveiksmes veicina sportistā vēlmi tās
pārvarēt un pierādīt sevi, izvērtējot visus kļūdu iemeslus; nereti vērojama arī pretēja reakcija –
norobeţoties no situācijas un problēmas) (Рудик, 1962).
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Sportista psihiskā stāvokļa izpausmes ir: pārliecība vai nepārliecinātība par sevi un
savu „varēšanu”; trauksmainības vai trauksmes līmenis; komforta vai diskomforta izjūtas;
spēja maksimāli koncentrēt un noturēt uzmanību spēles procesa laikā; stāvoklis, ko raksturo
sportista gatavība un vēlme spēlēt ar pilnu atdevi.
Krievijas sporta psihologs A.Puni, kurš pārstāvēja Ļeľingradas skolas virzienu,
sportista noturību pret šķēršļiem vai grūtībām saistīja ar gribas attīstīšanu (gribu raksturojot kā
psihisko parādību). Atšķirībā no Maskavas skolas virziena, kuru pārstāvēja P.Rudiks, A.Puni
interpretācijā objektīvie faktori vai „grūtības” tika definēti kā „ārējie” šķēršļi. Savukārt,
subjektīvie faktori tika nosaukti par „iekšējiem” šķēršļiem. Kopējais abu autoru darbos – ka
sportistu prasme pārvarēt grūtības ir priekšnosacījums tehniski taktisko paľēmienu izpildē
(Puni, 1961, 1977, 1996).
Krievijas zinātnieks J.Portnovs uzsver, ka psihiskā stāvokļa izpausmes ietekmē
spēlētāju psihisko noturību pret traucējošiem blakus faktoriem (šķēršļiem vai grūtībām), līdz
ar to samazinot snieguma stabilitāti ne tikai vienas konkrētas spēles ietvaros, bet visa turnīra
vai sezonas laikā, − kas ir viena no psiholoģiskajām problēmām, ar kuru bieţi sastopas
basketbola treneri. Ar snieguma stabilitāti saprot basketbolista spēju noteiktā līmenī izpildīt
tehniski taktiskos elementus saspringtos sacensību apstākļos un uzturēt to stabilu svarīgākajos
mačos ilgtermiľā (Портнов, 1997). Snieguma stabilitāte ir cieši saistīta ar basketbolista
pārliecību par savu „varēšanu” parādīt maksimāli labu sniegumu un spējām vai sportista
„psihisko noturību”.
Saskaľā ar A.Rodionova atziľām optimālas psihiskās noturības veidošana sevī
iekļauj divus posmus. Pirmā posma uzdevums – veidot vispārīgo psihisko noturību. Otrā
posma uzdevums – veidot psihisko noturību sacensību procesā. Psihiskās noturības attīstīšana
veicina sportista spēju spēles izšķirošajos brīţos izpildīt tehniski taktiskos elementus ar tādu
pašu precizitāti kā treniľu procesā. Basketbolistiem, kuru sniegums ir augsts izšķirošajās
sacensībās, ir raksturīga sasniegumu motivācija, savu emocionālo stāvokļu laba izpratne,
attīstītas pašregulācijas prasmes, spēja ilgstoši saglabāt uzmanības koncentrēšanās spējas,
pārliecība par trenera un savas rīcības pareizumu (Родионов, 2004). Pašregulācijas
(paškontroles) prasmes parāda basketbolista prasmi apzināti virzīt savas emocijas un spēju
ilgstoši koncentrēties kustībā (Портнов, 1997).
Psihiskās noturības veidošanas procesā liela nozīme ir šādiem situatīviem faktoriem:
fiziskā sagatavotība, tehniski taktiskā sagatavotība, iepriekšējā sacensību pieredze.
Nepietiekama fiziskā sagatavotība veicina nogurumu, kas, savukārt, liek maksimāli mobilizēt
gribasspēku, lai kustību precizitāti un amplitūdu saglabātu nepieciešamajā līmenī. Tiek
novirzīts spēlētāja „uzmanības fokuss”. Tas spēles izšķirīgajos brīţos veicina kļūdas un
produktivitātes pazemināšanos. Ticība uzvarai lielā mērā saistīta ar iepriekšējo sacensību
pieredzi un sakľojas spēlētāja paša reālo iespēju novērtējumā, kas, savukārt, veicina optimāla
psihiskā stāvokļa veidošanos (Мильман, 1976).
Lietuvas profesors R.Malinauskas pētīja psiholoģisko noturību Lietuvas elites
sportistiem. Autors emocionālo noturību sacensību laikā raksturo kā sportista prasmi uzturēt
cīľas garu sareţģītos sacensību apstākļos, bet pašregulācijas prasmes – kā raksturlielumu, kas
parāda sportista prasmi atslābināties, samazināt psiholoģiskās spriedzes ietekmi, apzināti
regulēt savu psihisko stāvokli. Sportista motivācijas enerģētiskais komponents tika raksturots
kā uzvedība un rīcība saspringtas darbības procesā, ko veido atšķirīgu motīvu kopums, kura
pamatā ir psihiskā enerģija, − kā prāta darbības spēks un intensitāte. Snieguma stabilitāte − tā
ir psiholoģiskās noturības robeţa, kura parāda, vai sportists, neskatoties uz daudziem
iekšējiem un ārējiem šķēršļiem, spēj saglabāt augstas darba spējas visu sacensību procesa
laiku (Malinauskas, 2000).
Augstākminēto prasmju zems attīstības līmenis bieţi ir kļūdu izraisītājs sacensībās.
Šādu kļūdu iemesls slēpjas nevis tehniskā izpildījuma stabilitātē, bet to nosaka pilnīgi citi
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faktori. Šie faktori aktivizējas tieši visizšķirīgākajos brīţos, kad no viena precīzi izpildīta
metiena vai darbības ir atkarīgs komandas liktenis. Iemesls – lielā atbildības nasta, kas liek
kļūdīties sacensību izšķirīgajos brīţos. Šādas kļūdas nereti izskaidro ar nepietiekamu sportista
psihisko noturību, ko izraisa situatīvas tehnisko paľēmienu izpildījuma izmaiľas psiholoģiski
„nelabvēlīgā vidē”. Ar to saprot, ka psihisko noturību raksturo sportista spēja sacensību
visatbildīgākajos brīţos izpildīt tehniskos paľēmienus ar tādu pašu vieglumu un precizitāti kā
treniľu procesā (Плахтиенко, Блудов, 1983; Котло, 2005). Saskaľā ar V.Plahtijenko
pētījumiem, psihiskā noturība ir cilvēka personības integrāla īpašība, kas palīdz efektīvi un
stabili izpildīt uzdevumus ekstremālos apstākļos (Плахтиенко, 1982).
Šādā gadījumā var secināt, ka izpildījuma noturīgumu sportā, ja ir līdzvērtīga
tehniski taktiskā sagatavotība, galvenokārt ietekmē psiholoģiskie faktori (Gould, Eklund,
1991). Savukārt, Krievijas profesors A.Rodionovs (Родионов), pētot psiholoģisko faktoru
ietekmi uz sportista rezultātu, konstatēja, ka sportistiem, kuri uzrāda augstus rezultātus
vissvarīgākajās sacensībās, visbieţāk raksturīgs optimāls sasnieguma motivācijas līmenis,
paaugstināta emocionālā stabilitāte, augstas paškontroles prasmes, spēja ilgstoši noturēt
uzmanības koncentrēšanās spējas. Sporta veidos, kuros nepieciešama liela piepūle (piemēram,
smagatlētika), kustību prasmes un iemaľas var veidot psihiskās noturības bāzi. Savukārt,
dinamiskajos sporta veidos, kā, piemēram, basketbols, kurā rezultāts ir atkarīgs no
precizitātes, paškontroles, uzmanības koncentrēšanās un pārslēgšanās spējam, no ticības sev,
pat superaugsta funkcionālā un tehniskā gatavība var būt nepietiekama (Родионов, 1983,
2004; Котло, 2005).
Basketbolā var minēt daudzus psiholoģiskos faktorus, kas liedz sportistam
atbildīgajos mačos parādīt to, ko bez piepūles var izdarīt treniľos. Viens no tiem ir individuāla
atbildība komandas (arī līdzjutēju, trenera) priekšā (piemēram, ja pēdējās sekundēs jāmet soda
metiens vai brīvs trīspunktu metiens), jo otra iespēja netiek dota, un šīs izjūtas rada bailes
kļūdīties. Šādas papildu psihiskās spriedzes nav treniľu procesā. Reizēm (piemēram, ātrais
uzbrukums neizšķirta rezultāta brīdī) tehniskais izpildījums var būt uz maksimālo spēju
robeţas, kas vienmēr ir saistīts ar risku. Bet risks, − tā ir papildu psihiskā slodze, kas var
veicināt kļūdas. Treniľu procesā psihisko noturību var veicināt, realizējot „viena mēģinājuma
principu”, kurā sportistam tiek dotas „tiesības riskēt”. Bet šī shēma darbojas tikai tādās
situācijās, kurās sportists jūtas pārliecināts par savu tehnisko izpildījumu (Родионов, 1983;
2004, Вяткин, 1980).
Krievijas pētnieks A.Kanatovs (Канатов) savā doktora darbā, analizējot 30 jauno
basketbolistu psihisko noturību, konstatēja, ka, jo augstāki ir motivācijas enerģētiskā
komponenta rādītāji, jo vājāka ir spēlētāju emocionālā noturība, un parasti šādu basketbolistu
darbības efektivitātes paaugstināšanai papildu uzmanība jāpievērš pašregulācijas prasmju
pilnveidei (vienlaikus veicinot savu emocionālo stāvokļu izpratni). Praktiskajā pētījumā tika
veicināta sportistu prasme veikt savas sacensību darbības veiksmju un neveiksmju analīzi, kā
arī pilnveidotas mērķtiecīgas darbības plānošanas prasmes (Канатов, 2005).
Maskavas profesors M.Poliškis ar līdzautoriem, veicot futbola spēlētāju komplekso
izpēti, noteica efektīva un psihiski stabila futbolista rādītājus: emocionālā stabilitāte bija
amplitūdā no mīnus 3 līdz mīnus 1 punktam un augstāk; pašregulācijas prasmes − no plus 2
līdz 4 un augstāk; motivācijas komponents svārstās no 0 līdz 2 punktiem; stabilitāte
sacensībās amplitūdā no 0 līdz 1 un augstāk punktiem. Pētnieki konstatēja, ka psihiskā
noturība bija augstāka futbolistiem ar adekvātu pašvērtējumu, mērķtiecīgiem, godkārīgiem,
uzstājīgiem, ar izkoptām pašregulācijas prasmēm un snieguma noturīgumu sacensībās.
Komunikatīvajā jomā šādiem sportistiem bija augsts personīgais un lietišķais statuss komandā
(Полишкис, Дашкевич, Клесов, 1998).
Lietuvas profesors R.Malinauskas pētīja rakstura īpašības un emocionālās stabilitātes
īpatnības 127 studentiem, no kuriem 54 bija vieglatlēti un 73 − basketbolisti. Autors
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emocionālo stabilitāti raksturo kā cilvēka spējas saglabāt augstas darba spējas stresoru
ietekmē (Малинаускас, 2001). Pētījuma rezultāti parādīja, ka basketbolisti, salīdzinot ar
vieglatlētiem, ir izteikti sabiedriskāki; vieglāk pielāgojas mainīgajiem apstākļiem; dod
priekšroku darbības veidiem, kuri saistīti ar sadarbību vai sociāli nozīmīgu darbību.
Basketbolisti ir jautrāki, nebaidās kritikas, labāk atceras cilvēku vārdus un uzvārdus,
izpalīdzīgāki, daudz ekspresīvāki. Atšķirības ir statistiski nozīmīgas (p<0,001). Vērtējot
emocionālo stabilitāti, kas ir ļoti svarīga sportista personības iezīme, konstatēts, ka vieglatlēti
ir emocionāli stabilāki nekā basketbolisti (p<0,05). Pētījumā konstatēts, ka nav statistiski
nozīmīgu atšķirību starp vīriešiem un sievietēm, vērtējot emocionālo stabilitāti (p>0,05).
Pētījumā tika konstatētas statistiski nozīmīgas abstraktās domāšanas atšķirības starp
vieglatlētiem un basketbolistiem. Basketbolistiem abstraktā domāšana ir augstāk attīstīta, un
viľi ātrāk apgūst jaunas prasmes un iemaľas. Savukārt, vieglatlētiem domāšana ir vairāk
konkrēta (Малинаускас, 2001). Citā Lietuvā veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka Lietuvas
sieviešu basketbolistu emocionālā stabilitāte ir vidēja (Dumciene, Voveryte, 1997).
Sportistu psihiskā noturība ir atkarīga no sportista ticības sev, no izkoptām
pašregulācijas prasmēm, no prasmes strukturēt mērķus (mērķtiecīgas darbības plānošanas
prasmes). Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas paaugstina ticību sev, ir individuālo un
komandas mērķu iekšējā akceptēšana un izpratne par to realizācijas iespējām. Otrs ne mazāk
svarīgs faktors saistīts ar pašregulācijas (paškontroles) prasmju pilnveidi, kura pamatā ir spēja
ilgstoši saglabāt uzmanības koncentrēšanās spējas kustībā (Weinberg, Gould, 2001).
Apkopojot augstākminēto, var secināt, ka jēdziens „psihiskā noturība” raksturo
sportista spēju tikt galā ar spriedzi, nepadoties grūtībām un neveiksmēm, spēju turpināt ar
pilnu atdevi cīnīties līdz galam arī ekstremālos sacensību apstākļos. Psihiskās noturības saturu
veido spēlētāju emocionālā stabilitāte, pašregulācijas prasmes, motivācijas enerģētiskais
komponents un snieguma noturīgums, ko raksturo spēlētāja spējas ilgstoši saglabāt uzmanības
koncentrēšanos kustībā. Psihiskās noturības pamatā ir sportista fiziskā sagatavotība, tehniskā
un taktiskā gatavība sacensībām, ko ietekmē konkrētā sportista iepriekšējā sacensību pieredze,
pašregulācijas prasmju attīstības līmenis, ticība sev, prasmes strukturēt mērķus.
Psihiskās noturības attīstīšanai izmanto daudzveidīgu metoţu klāstu: daţādus
uzdevumus, autogēno treniľu, vizuālo relaksāciju, pašiedvesmu, psiholoģisko konsultēšanu,
dialoga metodi, neiromuskulāro relaksāciju, darbu treniľos uz augsta noguruma fona (Moris,
Summer, 2003).
1.1.2. Spēlētāju psihisko noturību veicinošo komponentu (ticība sev, iztēle, uzmanība)
raksturojums
Basketbolā, tāpat kā citos komandu sporta veidos, spēlētāju veiksmes un neveiksmes
lielā mērā ir atkarīgas no fiziskās kondīcijas un psihiskajiem rādītājiem (tādiem kā
koncentrēšanās, pārliecība par sevi, motivācija, vēlme cīnīties par uzvaru u.tml.). Kanādas
sporta psihologs V.Veinbergs (Weinberg) aptaujāja trenerus un spēlētājus ar mērķi
noskaidrot, cik proporcionāli daudz laika tiek veltīts fiziskajiem treniľiem un cik daudz −
psiholoģisko prasmju apguvei. Rezultāti parādīja, ka sportisti treneru vadībā nedēļā
fiziskajiem treniľiem vidēji velta vairāk nekā 10 stundas, bet psiholoģiski viľi vai nu
netrenējas nemaz, vai tikai „nelielu laiku pirms spēles” (Weinberg, Gould, 1999). Autori
izanalizēja trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc treneri psihisko rādītāju attīstīšanai nepievērš
pienācīgu uzmanību (psiholoģisko prasmju un iemaľu attīstīšanas teorētiskā bāze sportā
pasaules mērogā sāka veidoties tikai, sākot no 1980.gada). Viens no iemesliem tiek
izskaidrots ar laika trūkumu, otrs, − ka psiholoģiskās prasmes ir iedzimtas un ka tās nevar
attīstīt. Bet sportistu spēja saglabāt mieru un nosvērtību augstas spriedzes apstākļos, spējas
saglabāt maksimālas koncentrēšanās spējas, neskatoties uz daudziem blakus faktoriem, spēja
saglabāt ticību sev arī pēc nopietnām neveiksmēm – nav iedzimtas, tās tiek attīstītas ilgā un
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nopietnā darbā. Trešais iemesls – treneri neprot sporta psiholoģijas teorētiskās atziľas
pielietot praktiskā darbā (Weinberg, Gould, 1999).
D.Goulds un R.Eklunds, pētot sportistu snieguma optimizācijas iespējas, veica
aptauju ar mērķi noskaidrot treneru un sportistu viedokli par to, kādi ir viľu uzskati par sporta
psihologa palīdzības nepieciešamību. Viľi konstatēja, ka daudzi uzskata, ka sporta psihologa
palīdzība vajadzīga tikai tādiem sportistiem, kuriem ir „problēmas”. Pētījuma autori nepiekrīt
šādai nostādnei, jo psiholoģisko prasmju attīstīšana nepieciešama jebkuram sportistam
(Gould, Eklund, 1991). Neatbilst patiesībai arī viedoklis, ka psiholoģisko prasmju apguve
lietderīga tikai augstu sasniegumu sportā. Tieši jauniešu vecumā šīs prasmes attīstīt ir
visvieglāk (Westre, Weiss, 1991).
Atbilstoši Kanādas sporta psihologa R.Martena (Martens) praktisko pētījumu
rezultātu analīzei, minimālā psiholoģisko prasmju attīstīšanas programma iekļauj sevī: pra smi
regulēt uztraukumu (emocionālā kontrole), pašpārliecinātības un ticības sev veicināšanu (self
confidence), iztēles attīstīšanu (Martens, 1987). Papildus jāstrādā pie uzmanības
koncentrēšanās spēju paaugstināšanas un mērķu izvirzīšanas prasmēm (Malinauskas, 2008).
Saskaľā ar Krievijas profesora V.Sopova atziľām sportā irseši aktuālākie darbības
posmi: mācīšanas, treniľu, atjaunošanās, sagatavošanās sacensībām, sacensību posms,
pēcsacensību posms. Mācīšanas posma galvenais uzdevums ir kustību prasmju apguve, bet
psiholoģiskajā sagatavošanā papildu uzmanība jāpievērš uzmanības īpašību attīstīšanai.
Treniņu posma pamatuzdevums – kustību iemaľu apguve, psiholoģiskajā sagatavošanā
pievēršot uzmanību aktivitātei un spējai ar atdevi strādāt uz liela noguruma fona.
Atjaunošanās posma uzdevums ir psihiskās enerģijas stabilizācija, psiholoģiskās
sagatavošanas uzdevums – panākt apmierinātības izjūtu ar sasniegto rezultātu. Sagatavošanās
sacensībām posmam ir raksturīga visu organisma sistēmu optimālas gatavības līmeľa
sasniegšana, psihiskais stāvoklis – pārliecība par savām spējām, ticība sev. Sacensību posma
raksturīga iezīme – iekšējo rezervju un potenciāla mobilizācijas līmenis, psihiskais stāvoklis –
optimāls cīľas un gatavības darboties stāvoklis. Pēcsacensību posmā svarīgākais ir sava un
komandas kopējā sportiskā snieguma izpratne un analīze, vēlamais psihiskais stāvoklis –
laimes izjūta (vai arī pilnīga pārliecība, skaidra vīzija, kā nākotnē jārīkojas optimāla rezultāta
sasniegšanai) (Сопов, 2004). Trenerim atbilstoši aktuālajam sporta darbības laika posmam ar
pedagoģiski − psiholoģisko tehnoloģiju palīdzību sportistā jāveicina noteikta psihiskā
stāvokļa veidošanās.
Saskaľā ar krievu zinātnieka P.Anohina pētījumu rezultātiem sportista psihiskais
stāvoklis iekļauj sevī trīs līmeľus: psihisko „uzbudinājumu”, ko veido emocijas un trauksme;
veģetatīvo trauksmi jeb enerģētisko rādītāju un psihomotoriku jeb kustību iemaľas (citēts pēc
Родионов, 2004). Visnozīmīgākais faktors šajā struktūrā ir psihiskais, jo to saturu veido
motivācija un emocijas (Jones, Hardy, 1988). Emocijas izpauţas kā sekas apmierinātām vai
neapmierinātām vajadzībām, kas lielā mērā ietekmē sportista attieksmi un ir kā svaru kausi,
kuros izvērtē sabalansētību starp ārējiem stimuliem, iekšējo stāvokli un uzvedību. Tas viss kā
ķēdes reakcija saistīts ar: apmierinātību, veicot sportisko darbību; pārliecību par trenera
izvēlēto metoţu pareizību; ticību, ka gūs panākumus; vēlmi spēlēt, cīnīties un uzvarēt – jeb
būt noteiktā motivācijas stāvoklī (Allard, Graham, Paarsalu, 1980).
Stresa procesā izšķir trīs pamatposmus: trauksme jeb reizēm pārāk liels
uzbudinājums kā atbildes reakcija uz stresoru; pielāgošanās jeb organisma adaptācijas
reakcija uz kairinājumu; izsīkums jeb organisma funkcionālo sistēmu disbalanss (Сопов,
2004). Stress kā stāvoklis izpauţas nespecifiskā organisma atbildes reakcijā uz jebkuru
nelabvēlīgu ietekmi un ir sportista apziľas galaprodukts (atkarīgs no domām un konkrētas
situācijas vērtējuma). Reizēm to dēvē par psihisko jeb gaidu stresu. V.Sopovs uzskata, ka
psiholoģiskais stress izpauţas kā pārmērīga psihiskā spriedze un uzvedības dezorganizācija.
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To galvenokārt izraisa: trauksme par savu sportisko sniegumu, finansiālo nodrošinājumu,
veselību un dzīvi kopumā. Visbieţāk tie ir sacensību vai pirmssacensību stresa faktori.
Piemēram, pirmssacensību stresa faktori basketbolā var būt: pretinieku komandas
spēles stils; paaugstinātas prasības pret sevi un citiem; atmiľas par iepriekšējām neveiksmēm
sacensībās; konflikta situācija ar treneri vai komandas biedriem; paaugstināta atbildības izjūta.
Sacensību faktori: savstarpēji pārmetumi spēles laikā (vai uz rezervistu soliľa); paaugstināta
trauksmes izjūta; pārāk spēcīgs pretinieks; skatītāju reakcija; slikta pašsajūta u.tml.
Atbilstoši Krievijas psiholoģisko zinātľu doktora, psiholoģijas katedras profesora
J.Ščerbatiha (Щербатых) pētījumiem, cilvēku noturību pret stresu var daļēji prognozēt. To
ietekmē: par 30% ģenētiska predisponence; prenatālais periods (bērni, kuru mātēm
grūtniecības laikā tika novērots paaugstināts steroido hormonu daudzums, asāk reaģē uz stresa
izraisītājiem) un bērnības pieredze; cilvēka raksturs (cilvēki ar noslieci uz dusmu izpausmēm,
ciniski, naidīgi − ir vairāk pakļauti stresam); cilvēka virzība un aktivitāte (aktīvi, godkārīgi,
nepacietīgi, orientēti uz panākumiem cilvēki − vairāk pakļauti stresam); sabiedriskais statuss
(cilvēki, kuri ieľem augstu stāvokli sabiedrībā, ir noturīgāki pret stresu); mikrovide
(Щербатых, 2002). Arī sportista psihiskā noturība saistīta ar virkni personības īpašību, starp
tām − arī trauksmainības līmenis kā personības īpašība (Блюменштейн, Мильман, Худадoв,
1997).
Mūsdienās par vienu no populārākajām psihiskā stresa teorijām sportā tiek uzskatītas
R.Lazarusa kognitīvā stresa teorija.
R.Lazaruss definēja 15 bāzes emocijas. No tām astoľas negatīvas: naids un dusmas,
trauksme, bailes, vainas izjūta, kauns, skumjas, skaudība, greizsirdība. Un septiľas pozitīvas:
laime, lepnums, atvieglojums, cerība, mīlestība, pateicības jūtas, līdzjušana (Lazarus, 1991).
R.Lazaruss izveidoja stresa pārvarēšanas koncepciju integratīvā modeļa ietvaros,
attiecinot uz šo procesu vairākas zīmīgas likumsakarības.
Pirmkārt, stresa pārvarēšana ir uzskatāma par stresora kognitīvās novērtēšanas
rezultātu − indivīds veic novērtēšanu, kas ietver briesmu un apdraudētības noteikšanu,
situācijas un rīcības kontrolējamības un nepieciešamo resursu izvērtēšanu. Saskaľā ar visiem
kognitīvi novērtētajiem faktoriem, indivīds izvēlas atbilstošāko uzvedības modelim un realizē
to.
Otrkārt, tā iekļaujas vispārējā stresa sistēmā, jo tam ir aktīva abpusēja saikne ar
visiem sistēmas komponentiem − gan personības, gan vides, gan to mijiedarbības noteiktiem
faktoriem.
Treškārt, jebkura stresa pārvarēšanas stratēģija maina situāciju, neatkarīgi no tā, vai
indivīds rīkojas (objektīva situācijas maiľa) vai veido savu skatījumu uz stresoru (subjektīva
situācijas maiľa). R.Lazaruss jau 1966.gadā pievēršas stresam, emociju un stresa pārvarēšanas
izpētei. R.Lazaruss stresa pārvarēšanā uzsver emocionālo stāvokļu procesu, kas ietver cilvēka
mērķus, situācijas novērtēšanu, stresa līmeni, emocijas, stresa pārvarēšanas veidus.
R.Lazaruss uzsver, ka gan negatīvās (trauksme, dusmas), gan pozitīvās emocijas ir saistītas ar
stresa pārvarēšanas procesu. 1984.gadā R.Lazaruss (Lazarus) un S.Folkmans (Folkman) stresa
pārvarēšanu definē kā „kognitīvo un uzvedības piepūli, kas ļauj vadīt psiholoģisko stresu”
(Lazarus, Folkman, 1984).
Ir divas galvenās pamatatziľas, kuras tiek izstrādātas R.Lazarusa un S.Folkman
teorijā:
 nav visaptverošu vai šaura pielietojuma stresa pārvarēšanas stratēģiju. Stresa
pārvarēšana jāmēra neatkarīgi no sekām, kuras var noteikt, mērot cilvēka
labsajūtu, sociālo funkcionēšanu un somatisko veselību. Stresa pārvarēšana
noteikti ir jāsaista ar konkrēto laiku un situāciju. Ne vienmēr stresa pārvarēšanas
sekas var vērtēt kā pozitīvas vai negatīvas, jo daţādiem cilvēkiem, pielietojot
vienu stratēģiju, var būt atšķirīgi rezultāti. R.Lazaruss uzskata, ka gadījumos, kad
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situācijas turpmākos draudus nevar novērst, patiesības noliegšana var būt
noderīga, ja tā netraucē veidot kādu efektīvāku adaptācijas reakciju.
 stresa pārvarēšanas domām un darbībām jābūt detalizēti aprakstītām. No
1970.gada līdz 1980.gadam Lazaruss un Folkmans izstrādā „Stresa pārvarēšanas
metodiku” (Ways of Coping Questionnaire), kas tika labota 1985.gadā un no
1988.gada to sāka pielietot Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā. Metodikā
stresa pārvarēšana tiek aplūkota kā reakcija uz specifisku stresoru īpašā situācijā,
aprakstītas iespējamās kognitīvās un biheiviorās stratēģijas, ko indivīds izmanto,
lai pārvarētu stresa situācijas (Kārkliľa, 2005).
Autori stresa pārvarēšanu definē kā starpnieku (mediatoru) emocionālajām reakcijām
un veiktās faktoranalīzes rezultātā izdalītas astoņas stresa pārvarēšanas stratēģijas:
 konfrontatīvā (izpaust dusmas uz to, kurš tās izraisīja, mēģinot padarīt cilvēku
atbildīgāku, lai mainītu viľu);
 distancēšanās (aizmirstot par problēmu);
 paškontrole (cenšanās savas emocijas un jūtas paturēt pie sevis);
 sociālā atbalsta meklēšana (runāt ar kādu, lai noskaidrotu situāciju);
 atbildības uzľemšanās (saprotot, ka ar problēmu būs jātiek galā pašam);
 bēgšana − izvairīšanās (gaidot brīnumus, izvairoties no cilvēkiem vispār);
 plānveida problēmu risināšana (zināt, kas jādara, dubultot piepūli un sasniegt
rezultātu);
 pozitīva pārvērtēšana (iegūt jaunu ticību, kļūt garīgi bagātākam pēc konkrētās
pieredzes).
R.Lazaruss sākotnēji iezīmēja divu veidu stratēģijas, kuras atšķiras pēc virzītās
piepūles fokusa: uz problēmu fokusēta stratēģija orientēta uz tās problēmas atrisināšanu, ko
reprezentē stresors; uz emocijām fokusēta stratēģija, kas orientēta uz darbu ar emocijām −
izmainīt subjektīvo situācijas uztveri tā, lai prasību un resursu nelīdzsvarotība neizraisītu
stresu (Bartlett, 1998; Lazarus, Folkman, 1984).
Uz problēmām vērstā stresa pārvarēšanā cilvēks apzinās visu informāciju par
iespējamām darbībām un mobilizējas kādai rīcībai ar mērķi mainīt apdraudošo situāciju uz
drošāku un nekaitīgāku. Šīs darbības var tikt vērstas gan uz sevi, gan uz apkārtējo vidi.
Uz emocijām vērstā stresa pārvarēšana regulē emocijas, kuras ir radījusi stresa pilnā
situācija. Cilvēks var gan izvairīties domāt par situāciju, gan to pārvērtēt, nemainot pašu reālo
situāciju. Stresa atkārtota izvērtēšana ir ļoti svarīga situācijās, kad realitāte nav maināma. Uz
emocijām vērstu stresa pārvarēšanu bieţi ir grūti pielietot, jo var mainīties indivīda „Es”, kas
var ietekmēt pašvērtējumu un pārliecību par sevi.
Veikto pētījumu par stresa pārvarēšanu rezultātā ir apkopoti galvenie vispārinājumi
stresa pārvarēšanas pētījumos:
 vairums cilvēku pielieto gandrīz visas stresa pārvarēšanas stratēģijas, kuras
viľiem tajā brīdī ir pieejamas;
 daţas stresa pārvarēšanas stratēģijas ir cieši saistītas ar personību, bet citas ar
sociālo kontekstu;
 stresa pārvarēšana ir process, kurš atšķiras stresa sākuma, vidus un beigu
stadijās, piemēram, stresa pārvarēšanas stratēģijas atšķirsies pirms sacensību
periodā, izšķirošo spēļu laikā, pēc spēles;
 otrreizējas novērtēšanas laikā cilvēks izlemj, vai pielietot uz problēmām fokusēto
stresa pārvarēšanas stratēģiju un mainīt pašu situāciju, vai izmantot uz emocijām
orientēto stresa pārvarēšanu un mainīt savu attieksmi pret notiekošo, nemainot
pašu situāciju;
 stresa pārvarēšana ir mediators stresa situācijā izraisītajām emocijām;

16

 stresa pārvarēšana ir saistīta ar cilvēka spējām tikt galā ar stresu (Lazarus, 1999).
Tātad Lazarusa un Folkmana modelī izdalīti divi stresa pārvarēšanas virzieni − uz
problēmām orientēto stresa pārvarēšanu un uz emocijām orientēto stresa pārvarēšanu, kā arī
uzsver stresa situācijas novērtēšanu un mijiedarbību starp šiem mainīgajiem.
R.Lazaruss atzīst, ka kopā ar stresa pārvarēšanas metodikām būtu jālieto aptaujas un
intervijas, lai saprastu, kā cilvēks novērtē radušos situāciju un kādas personības iezīmes
ietekmē viľa stresa pārvarēšanas procesu. Lazarusa izveidotā pieeja izraisīja diskusijas, tā
daudznozīmīgā daba, vispārīgās funkcijas un iesaiste plašajā stresa procesu sistēmā kļuva par
iemeslu daudzveidīgām interpretācijām. Pieeja tika kritizēta par nekonkrētību, nepietiekamu
nodalījumu no cilvēku aktivitātes cita veida izpausmēm un pārlieku teorētiskumu. Kritiku
izpelnījās arī stresa pārvarēšanas stratēģiju psihofizioloģiskā pamatojuma trūkums (Bartlett,
1998).
Neskatoties uz daudzajām nepilnībām, šī pieeja ir vērtējama kā nozīmīgs, progresīvs
solis, kas devis impulsu jaunai stresa procesa izpratnei. No teorijas izriet svarīgi praktiskie
secinājumi:
 Pirmkārt, vieni un tie paši stresu izraisošie faktori daţādiem sportistiem var
izraisīt un var arī neizraisīt stresa reakciju. To individuālais nozīmīgums atkarīgs
no konkrēta sportista kognitīvā vērtējuma.
 Otrkārt, vieni un tie paši sportisti vienā sacensību situācijā vienu un to pašu
stresa faktoru var uzskatīt kā stresoru, bet citā, pat līdzvērtīgā, − kā parastu un
normālu. To izskaidro ar sportista psihofizioloģisko stāvokli vai psihosociālo
statusu.
Teoriju izvērtējums ļauj labāk izprast likumsakarību virkni, kas saistīta ar psihisko
stāvokļu kontroli un regulāciju, kā arī ietekmi uz snieguma efektivitāti.
Sportā spēja izprast, kontrolēt un efektīvi izmantot daţādu veidu emocionālos
stāvokļus atšķiras sportistiem, kuri gūst panākumus no tiem, kuru darbība nav tik efektīva.
Spējas apzināti kontrolēt un virzīt emocionālo stāvokļu gaitu palīdz sportistam novērst
traucējošas domas un paaugstināt ticību sev, uzturēt uzmanības koncentrēšanās spējas
optimālā līmenī (Moran, 2002).
Atbilstoši R.Martenam sportā galvenokārt jāstrādā pie piecu svarīgāko psihisko
prasmju attīstīšanas: emocionālās kontroles prasmēm; pašpārliecinātības un ticības sev;
iztēles, uzmanības attīstīšanas un mērķu izvirzīšanas stratēģiju apguves prasmes, kur pirmās
trīs tiek uzskatītas par obligātām (Marten, 1987).
Emocionālās kontroles raksturojums sportā. Pastāv daţādi stresu regulējošie
līdzekļi, un to pielietošanas efektivitāte ir atkarīga no konkrēta sportista personības īpašībām,
iepriekšējās pieredzes, kā arī no konkrētas situācijas. Basketbolā ir svarīgi prast kontrolēt un
regulēt savus emocionālos stāvokļus. Pieredze rāda, ka ne vienmēr sportistiem, īpaši komandu
sporta spēļu veidos, ir jāpaaugstina savs stresa līmenis, lai parādītu optimālu sniegumu. Nereti
grūtības slēpjas pretējā – prasmē samazināt stresoru ietekmi un līdz ar to, − izvairīties no
kļūdām. Pirmais uzdevums, lai iemācītos kontrolēt savas domas un jūtas – ir prasme
apzināties savu psihisko stāvokli, t.i., − izprast saistību starp iekšējām izjūtām un rezultātu
(sniegumu) (Driskell, Copper, Moran, 1994).
R.Nidefers (Nideffer) un M.Sagals (Sagal), pētot sportistu izjūtu saistību ar
psihiskajiem stāvokļiem, analizēja fiziskās sajūtas. Spēlētāju fiziskās sajūtas, kad viľi
apraksta savas kustības, esot „optimālā zonā” (kad viss veicas un sanāk), ir: brīvas, atbrīvotas,
pārliecinātas, aktīvas, enerģiskas, vieglas, bez piepūles, plūstošas un saskaľotas. Spēlēs, kurās
„neiet” (nesanāk), izjūtas sportisti apraksta kā kustību: stīvumu, nestabilitāti, vājumu,
smagumu, ar piepūli, lēnu, neveiklu, nogurušu, nervozu (Nideffer, Sagal, 2001).
Problēmas rodas, ja spēlētājs izjūt „pacilājumu” par daudz vai par maz. Kā viens, tā
arī otrs stāvoklis apgrūtina spēli. Spēlētājam ir svarīgi zināt, kas jādara, lai sasniegtu savu
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optimālo „uzbudinājuma zonu”, kas veicina optimālu sniegumu. Tikpat nozīmīgas ir fiziskās,
kā arī psiholoģiskās subjektīvās izjūtas. Ja spēle ir „optimālā zonā”, kad „spēle iet no rokas”,
− spēlētāji to raksturo šādi: spēle tiek kontrolēta, pārliecinātība par sevi, spēku pieplūdums,
dominēšana, mierīgums, stabilitāte, vieglums, skaidrība, pilnīga koncentrēšanās. Ja spēle ir
„ārpus zonas”, tad psiholoģiskais izjūtu raksturojums ir: kā „salauzts”, nobijies, vājš,
norūpējies, panikā, sasprindzis, samulsis, pārslogots. Pētījumi rāda, ka spēja regulēt savu
optimālo darbības zonu (IZOF) ir cieši saistīta ar veiksmīgu sniegumu sacensībās (Robazza,
Pellizari, Hanin, 2004).
Treneris var palīdzēt spēlētājam saprast, kādā trauksmes līmenī tas spēlē vislabāk un
kādā veidā var pašregulēt to. Pārmērīgi paaugstināts uztraukuma līmenis var veicināt
neadekvātu muskuļu sasprindzinājumu, kas negatīvi ietekmē sniegumu (piemēram, ja ir par
daudz sasprindzināti plecu muskuļi, basketbolā piespēles kļūst neprecīzas, samazinās metienu
precizitāte).
Pretēja problēma pārmērīgam trauksmes līmenim – nepietiekama aktivitāte (Moran,
2002). Trauksme var rasties no nesabalansētības izjūtas starp spēlētāja iespējām un to, ko no
viľa gaida. Piemēram, ja spēlētājs konkrēto situāciju iztver un asociē ar bailēm un „negatīvi”,
kā sekas − rodas uztraukums. Sacensībās paaugstināts stresa līmenis ir vienmēr. Atšķirības ir
tādas, ka katrs uz spēles izraisīto spriedzi reaģē atšķirīgi, un to nosaka individuālās uztveres
īpatnības. Kā vienu no risinājumiem šādā situācijā piedāvā „situācijas uztveršanas izmaiľu”.
Sportistam nepieciešams izmainīt konkrētas situācijas uztveršanu „kā draudīgu” uz situācijas
uztveršanu „kā kārtējo izaicinājumu” (Weinberg, Bruya, Garland, Jacson, 1990).
Paaugstināts uztraukums fiziskajā līmenī spēlēs izpauţas kā muskuļu spriedze un
koordinācijas pazemināšanās, ātrs pulss un virspusēja, neregulāra elpošana (Вяткин, 1980).
Savukārt psiholoģiski tas izpauţas kā pazeminātas uzmanības koncentrēšanās spējas,
pazemināta emocionāla kontrole, baiļu izjūta, palēnināta lēmumu pieľemšana, nespēja domāt
skaidri un precīzi, negatīvas domas un paškritika. Pazemināts uztraukuma līmenis fiziski
izpauţas kā enerģijas trūkuma izjūta, palēninātas kustības, smaguma sajūta kājās, „staigājošas
uz visām pusēm” acis. Šāds spēlētājs no malas nereti izskatās vienkārši slinks. Vērojot no
malas spēlētāju ar pazeminātu uztraukuma līmeni, izskatās, ka sportistam trūkst
ieinteresētības un entuziasma, viľa uzmanību viegli novērst, darbībā prevalē bezpalīdzības
izjūta (Weinberg, Bruya, Garland, Jacson, 1990).
20.gadsimta sākumā atklātais un daudzkārt kritizētais Jerksa-Dodsona likums pierāda
savu ilgtspēju, analizējot sportistu darbības rezultātus augstas spriedzes apstākļos. Atbilstoši
otrādi apgrieztam burtam „U” maksimāli augsta rezultāta sasniegšanai nepieciešams optimāls
pirmsstarta uztraukuma līmenis. Pētījumi rāda, ka optimāls uztraukuma līmenis atrodas
optimālajā zonā, kuru nosaka spēlētāja individuālās īpašības, attieksme pret stresa faktoriem,
gatavības līmenis sacensībām (Родионов, 2004).
Ir daudz daţādu līdzekļu un vingrinājumu, kas palīdz kontrolēt un regulēt
emocionālos stāvokļus sportā. Tie ir: pozitīva saruna ar sevi; prasme uztvert situāciju kā
kārtējo izaicinājumu; ātras un skaļas mūzikas klausīšanās enerģijas paaugstināšanai; prasme
atslābināt muskuļus; daţādu elpošanas paľēmienu pielietošana.
Sportista psihisko noturību veicina pārliecība par sevi, ticība sev, izvirzītā mērķa
skaidra apzināšanās.
1.1.3. Sportistu pašpārliecinātības jeb ticības sev raksturojums un uzdevumi tās attīstīšanai
Pārliecību un ticību sev raksturo veiksmes vai neveiksmes gaidas. Pārliecība − tā ir
sportista ticība, ka spēs realizēt sevi konkrētajā situācijā. Pārliecība ir faktors, kurš veiksmīgus
un ne tik veiksmīgus sportistus atšķir vienu no otra. Veiksmīgi sportisti tic sev un savām
spējām. Viens no svarīgiem „ticības” nosacījumiem ir pozitīva psiholoģiskā pieeja uzdevumu
risināšanā (Vealey, 2001). Neveiksmes gaidas veicina neveiksmi, kas paaugstina kārtējās
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neveiksmes gaidas. Tāpat ir ar ticību veiksmei un sev. Piemēram, basketbolā uzbrucējs spēles
laikā veic daudz metienu, tajā pašā laikā apzinoties, ka procentuālais trāpījums var būt arī
50%. Ir jātic, ka nākamais metiens noteikti būs grozā, un tad viss nokārtosies pats no sevis.
Ticību sev raksturo veiksmes gaidas, kas pozitīvi ietekmē uzmanības koncentrēšanās
spējas, jo uztraukums, vai izdosies pašam labi nospēlēt (izvairīties no neveiksmēm), negatīvi
ietekmē uzmanības koncentrēšanās spējas. Ticība sev veicina pozitīvas emocijas, jo palīdz arī
maksimāli saspringtās situācijās palikt mierīgam un relaksētam. Ticība sev ietekmē spēles
stratēģiju (Driskell, Copper, Moran, 1994).
Pārliecināti basketbolisti parasti spēlē, lai uzvarētu, nebaidās riskēt un uzľemties
vadību uz sevi. Nepārliecināti sportisti spēlē, lai nezaudētu, viľi ir uzmanīgi un cenšas
nepieļaut kļūdas. Ticība sev ietekmē mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas veidus, jo
pārliecināti par sevi sportisti izvirza sev augstus mērķus un strādā, lai tos sasniegtu. Savukārt
nepārliecināti cilvēki izvirza viegli sasniedzamus mērķus un necenšas sasniegt savu iespēju
virsotni (Yukelson, 1997).
Kanādas psihologs A.Bandura ir viens no sociāli − kognitīvās personības attīstības
teorijas autors. Bandura īpašu vietu personības attīstībā piešķir vides faktoriem, kas lielā mērā
ietekmē indivīda paškontroles prasmes, ticību sev. Indivīds netiek uztverts kā autonoma
sistēma, kuru ietekmē apkārtējā vide, bet gan par indivīdu, kuram piemīt spējas prognozēt
notikumu gaitu un kontrolēt tās norisi, tādējādi paaugstinot ticību sev (Bandura, 2001).
Atbilstoši A.Banduras izveidotajai teorijai, pašpārliecinātība jeb ticība sev ir kopējais
kognitīvais mehānisms, kurš nosaka motivāciju un uzvedību. Pirmkārt, ja sportistam ir
pietiekama motivācija un nepieciešamās prasmes un iemaľas, tā galvenais virzītājspēks ir
pašpārliecinātība. Bet ar vienu vien pašpārliecinātību nepietiek, vēl nepieciešama ir vēlēšanās
sasniegt izvirzīto mērķi un spējas tā realizēšanai. Otrkārt, pašpārliecinātība ietekmē mērķa
izvēli, piepūles spēku un neatlaidību, īpaši, − sastopoties ar neparedzētiem šķēršļiem.
Treškārt, pašpārliecinātība ir cieši saistīta ar mērķu izvirzīšanu (Bandura, 1977). Sportisti,
kuru pašpārliecinātības jeb ticības sev līmenis ir augsts, galvenokārt izvirza sev augstus
mērķus. A.Banduras teorijas ietvaros ir izveidots modelis, kas palīdz pētīt ticības sev,
neatlaidības un uzvedības ietekmi uz sasniegto rezultātu sportā (Moritz, Watson, 1998).
Savukārt kognitīvās pieejas pamatideja ir − personības saturu nodrošina cilvēka tāda
izziľas darbība kā sajūtas procesi, domāšana, iztēle, runa (Robbins, 2001).
Kognitīvās pieejas pamatlicējs K.Levins uzskata, kamēr cilvēks nedomā par notiekošo, viss
paliek nemainīgs, bet, kad sāk pārdomāt, tā dzīves telpā veidojas daudzi pozitīvi un negatīvi elementi.
Kad kāda vajadzība tiek apmierināta, vienu elementu nomaina cits. Savukārt L.Festingers ir kognitīvās
disonanses, jeb konflikta starp divām problēmām personības pieejas autors. Analizējot konflikta starp
divām problēmām rašanos, L.Festingers izdala četrus galvenos avotus: avotu nosaka personības
kognitīvo elementu neatbilstība sabiedriski sociālajām normām; iepriekšējās pieredzes neatbilstība
konkrētā brīţa pieredzei; personības kognitīvā elementa neatbilstība sabiedriski sociālajām ievirzēm
un pieľemtajiem uzskatiem; loģiskās secības pārtraukšana. Kognitīvās teorijas pārstāvis Dţ.Rotters
visus cilvēkus sadalīja divās grupās: pirmā grupa − cilvēki ar iekšējo kontroles lokusu, kas ir savas
dzīves „saimnieki”, kas var ietekmēt savu nākotni un uzvedību, ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi
kopumā; otrajā grupā ir cilvēki ar ārējo kontroles lokusu, kuri ir pārliecināti, ka tos vada liktenis, nereti
pasīvi un neapmierināti ar sevi un apkārtējiem. Dţ.Kellija personisko konstruktu teorijas pamatdoma
ir, ka personiskā konstrukta būtība slēpjas apstāklī, ka cilvēkā kognitīvie vērtējumi apzināti izvietoti
pretpolos, gudrs − dumjš, labs − slikts, melns − balts. Vērtējot sevi vai citus cilvēki vērtējuma pamatā
ir nosliece uz vienu vai pilnīgi pretēju pusi. S.Ašs sociālās percepcijas teorijas ietvaros pierādīja, ka,
uztverot citu cilvēku, viens raksturlielums būs centrālais, ap kuru tiks sagrupēti visi pārējie
raksturlielumi (Teйлор, Пипло, Сирc, 2004).
Ir daudz iemeslu, kuri ietekmē pašpārliecinātību jeb ticību sev. Basketbolā tie var
būt: daudzās kļūdas iepriekšējās spēlēs jeb slikta spēle uzbrukumā vai aizsardzībā. Ticību sev
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var ietekmēt pārliecības trūkums nozīmīgās sacensībās, izmetot izšķirošus soda metienus, pēc
komandas zaudējumu sērijas. Ja problēma slēpjas tehnikā vai taktikā, jāstrādā pie šīs jomas
pilnveides. Nereti iemesls ir savu iespēju un spēka pārvērtēšana, negatīvas domas. Pazīmes,
kuras norāda uz zemu ticību sev – sportists sāk izvairīties no treniľiem, minot daţādus
iemeslus; viegli padodas grūtību priekšā; meklē attaisnojumus savai neizdarībai (Платонов,
2004).
Sporta speciālisti atzīmē, ka vairumā gadījumu, lai kļūtu par veiksmīgāku un labāku
spēlētāju sporta laukumā, pamatīgi jāmaina sava uzvedība. Piemēram, lai varētu izturēt lielās
slodzes un spētu spēlēt ar pilnu atdevi, izmantojot visu savu potenciālu, nepieciešami bieţāki
treniľi, jauni ēšanas paradumi, citādāka taktika, uzlabota tehnika un lielāka izturība. Uzvedību
iespējams mainīt arī citādāk – mainot veidu, kādā domājam. Reālistiski, pozitīvi, sasniedzami
un konkrētajai situācijai atbilstoši mērķi ir galvenais, kas uzlabos sniegumu uz laukuma
(Zinsser, Bunker, Williams, 2001).
Pirmais, ko iesaka darīt, pirms sāk apgūt mērķu izvirzīšanas tehnikas, − objektīvi
novērtēt savas esošās spējas, prasmes un „vājos punktus”, ko izdarīt var palīdzēt treneris, kā
arī citi šajā jomā pieredzējuši cilvēki, kas redz un zina, kā konkrētais spēlētājs spēlē
sacensībās un kā − treniľos. Treneris var palīdzēt sportistam izvirzīt vismaz trīs īstermiľa
mērķus. Katram mērķim jābūt reālam, bet reizē arī tādam, kam jāpievērš uzmanība un
jāpieliek pūles tā realizēšanai.
ASV sporta zinātniece L.Bumpa iesaka apgūt „trīs soļu tehniku” mērķa sasniegšanai.
Mērķu un veicamo soļu pierakstīšana padara mērķus konkrētākus un palīdz pievērst vairāk
uzmanības, lai tos sasniegtu. Katram mērķim un speramajam solim jāizveido savs
apgalvojums, kas apstiprina izvirzītā mērķa sasniegšanu (Bump, 1998).
Piemēram, uzrakstot vismaz vienu īsu, pozitīvu, atbalstošu teikumu katram
izvirzītajam mērķim, veidojas pozitīvi apgalvojumi.
Veidojot pozitīvus apgalvojumus:
 jābūt personiskai attieksmei – izmantojot vārdus „es”, „man”, „mans” vai savu vārdu –
piemēram – esmu atbildīgs par savu sniegumu spēlē;
 jābūt pozitīvai attieksmei – piemēram, es vienmēr uz laukuma darbojos ar pilnu atdevi;
 jābūt tagadnes formai – es enerģiski un rezultatīvi strādāju aizsardzībā.
 jāmaina sevi, nevis citus – piemēram, es koncentrējos savu mērķu sasniegšanai un mani
neietekmē apkārtējo uzvedība!
 nav ieteicams salīdzināt sevi ar citiem – piemēram, man pietiek izturības un savaldības,
lai rezultatīvi nospēlētu visu spēli!
 jāizmanto darbības vārdi – piemēram, es kontrolēju savas domas un izjūtas saspringtos
spēļu brīţos.
 jābūt reālistiskai, bet fleksiblai attieksmei − piemēram, mērķu sasniegšanai man ir
vajadzīgā pašdisciplīna.
 vēlams izmantot vārdus, kas raksturo izjūtas − piemēram, man patīk izjūtas, kad
sacensībās spēlēju ar pilnu atdevi un „viss iet no rokas”!
 iesaka izvairīties lietot tādus vārdus kā – es nevaru..., es neizdarīšu..., es vienmēr..., es
nekad... (modificēts pēc Bump, 1998).
Lai paaugstinātu pozitīva rezultāta iegūšanu, ieteicams regulāri pārskatīt izvirzītos
mērķus un veicamos soļus tā sasniegšanai. Kad apgalvojumi ir uzrakstīti, padariet par
pieradumu – ik dienas vismaz reizi dienā aplūkot uzrakstīto! Pārlasot uzrakstīto, ir vieglāk
turpināt fokusēties uz to, kas jāuzlabo, vieglāk novērtēt savu progresu un sākt veidot „prāta
stāvokli”, kas palīdzēs sasniegt uzstādīto. Atcerieties, ka mērķus, iespējams, nāksies mainīt,
laikam ejot vai sasniedzot jau izvirzītos mērķus. Labojumi jāveic vismaz reizi divos mēnešos.
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Katram sportistam ir savs optimālais ticības sev līmenis, kas palīdz efektīvi pārvarēt
kļūdas un turpināt tiekties pēc pilnveides. Problēmas sportā rada samazināta ticība sev vai arī
pārāk liela pašpārliecinātība.
1.1.4. Iztēles sportā raksturojums un uzdevumi tās attīstīšanai
Iztēles nozīme sportā ir ļoti liela. Tā ir nepieciešama, veicot iztēles treniľu,
noskaľojot sevi konkrētam notikumam, uztraukumu mazināšanai, relaksācijā u. tml. Sporta
praksē iztēli bieţi sauc par vizualizāciju, lai gan vienlīdz svarīga loma ir visām sajūtām –
redzei, dzirdei, taustei, oţai un kustībām. Daţāda iztēle rada daţādas sajūtas un tās, savukārt,
„noved” pie citādām darbībām. Iztēles un darbības veidošanās mehānismu var attēlot šādi:
iztēle – doma – sajūtas – darbība. Sportā iztēle izpauţas daţādās jomās, ar tās palīdzību var
sekmēt kā fizisko, tā psiholoģisko meistarību (Budney, Murphy, Woolfolk, 1994). Iztēli var
attīstīt, vizualizējot notikumus, situācijas, ļaujoties daţādu emociju gammām (Murphy,
Martin, 2002). Ar iztēles palīdzību var uzlabot uzmanības koncentrēšanās spējas, paaugstināt
pašapziľu, palīdzēt sportistam sāpju, traumu un noguruma gadījumā. Ar iztēles palīdzību
domās var atdzīvināt iepriekš uzkrāto pieredzi, notikumus, sajūtas, − ko var pielietot,
noskaľojoties sacensībām (Paiyio, 1985). Tā ir cieši saistīta ar uztveri (audiālo, vizuālo,
kinestētisko) un atmiľu. Sportā izšķir vairākus iztēles veidus: ārējo iztēli, kad sportists redz
sevi „no malas”, un iekšējo iztēli vai iztēli darbībā. Iztēli var attīstīt ar daţādu uzdevumu un
vingrinājumu palīdzību (Rushall, Lippman, 1997). Sportistu psihisko procesu attīstīšana ir
aktuāls jautājums kā Rietumu, tā Austrumu sporta psiholoģijā.
Sportistu psihisko procesu attīstīšanai pielieto speciālus uzdevumus. Psihisko
procesu attīstošie uzdevumi − tie ir speciāli atlasīti un izveidoti psiholoģiskie uzdevumi
sportista psihisko rezervju aktivizēšanai vai atjaunošanai, kuru efektivitāte lielā mērā ir
atkarīga no trenera vai sporta psihologa pedagoģiskās meistarības un sagatavotības. Šī sporta
pedagoģijas virziena attīstību veicināja: sacensību darbības un pieredzes apkopojumi, kuri
parādīja, ka sportisti bieţi vien paši nespēj izskaidrot savu veiksmju vai neveiksmju cēloľus;
nepieciešamība pēc radošas pieejas treniľu procesam; nepieciešamība atjaunot sportista
psihiskās rezerves (Цзен, Пахомов, 1988).
Psihisko procesu attīstošu uzdevumu pielietošana ir viens no līdzekļiem, ar kuru
palīdzību treneris var realizēt daļu no vispārējās psiholoģiskās sagatavošanas. Uzdevumus
var: adaptēt daţādiem sporta veidiem, piemērot daţādas psiholoģiskās sagatavotības
sportistiem, piemērot daţādiem trenera darba stiliem. Tos var veikt individuāli vai grupā
(optimāls skaits grupā ir 6 līdz 10 cilvēki).
Psihiskos procesus attīstošus uzdevumus ir lietderīgi pielietot šādos gadījumos:
 kad treneris un audzēkľi ir tiem iekšēji gatavi;
 kad vajag aktivizēt psihiskos resursus;
 uzmanības, iztēles, atmiľas un uztveres attīstīšanai;
 saliedētības veicināšanai;
 empātijas attīstīšanai;
 kad nepieciešams atjaunot iekšējo spēku, ticību sev;
 pašmotivācijas veicināšanai;
 mērķu noteikšanai;
 kad jāiemācās pašregulācijas, relaksācijas tehnikas.
Psihiskos procesus attīstošu uzdevumu pielietošana nebūs efektīva, ja:
 trūkst motivācijas;
 stresa un noguruma līmenis ir pārāk augsts;
 uzdevumi tiek veikti lielā grupā;
21




trūkst emocionālā kontakta;
uzdevums tiek veikts nepiemērotās telpās (Цзен, Пахомов, 1988).

Uzdevums „Termometrs” „siltuma vai vēsuma” sajūtu attīstīšanai (adaptēts pēc
Цзен, Пахомов, 1988). Darbs notiek pāros:
 viens dalībnieks no pāra aizver acis un ar iztēles palīdzību mēģina „izsaukt” siltuma
sajūtu savā labajā vai kreisajā rokā;
 partneris, aptaustot rokas, mēģina noteikt, kura roka ir siltāka;
 dalībnieki mainās lomām;
 veic to pašu uzdevumu, tikai tagad, − mēģinot „izsaukt” vēsuma sajūtu labajā vai
kreisajā rokā.
Pēc uzdevuma veikšanas dalībnieki viens ar otru pārrunā savas sajūtas un paveiktā
darba vieglumu vai sastaptās grūtības. Ko veikt bija visvieglāk? Kas palīdzēja veikt
uzdevumu?
Analizējot šo uzdevumu, būs daudz daţādu iespējamo atbilţu un variantu.
Uzdevums „Antilaiks” attīsta prasmes izteikt vārdos savus pārdzīvojumus
(adaptēts pēc Цзен, Пахомов, 1988):
 katram dalībniekam lūdz izveidot savu nelielu stāstu par konkrētu piedāvāto tēmu (tēma
var būt par iepriekšējās dienas notikumiem, laikaposmu līdz treniľam, kādu sarīkojumu,
sacensībām u.tml.);
 lūdz savā stāstījumā izklāstīt notikumus „atpakaļgaitā”;
 to pašu uzdevumu (bet par citu tēmu) veic grupas nākamais dalībnieks.
Ar šī uzdevuma palīdzību tiek attīstīta redzes atmiľa, iztēle un prasme precīzi
aprakstīt un formulēt notikumus, izteikt vārdos savus pārdzīvojumus, kas ir ļoti svarīgi sportā.
Uzmanību! Uzdevuma veikšanai nepieciešama sportistu iepriekšējā sagatavošanās.
Pēc uzdevuma veikšanas paveikto pārrunā.
1.1.5. Uzmanības sportā raksturojums un uzdevumi tās attīstīšanai
Katrā sporta veidā uzmanībai ir liela nozīme pozitīvu rezultātu sasniegšanā, jo
uzmanības koncentrēšanās samazināšanās vai tās trūkums apgrūtina sportista uztveres spējas,
reakcijas ātrumu, mobilizēšanos un gatavību startam, tādējādi ietekmējot sasniegumus.
Uzmanība ir apziľas koncentrēšana uz konkrētu objektu vai parādību, tajā pašā laikā
novēršoties no citiem objektiem vai parādībām. Uzmanības koncentrēšanos, kas veicina
augstus sasniegumus, varam raksturot kā spēju: koncentrēties nozīmīgai darbībai konkrētajā
situācijā; noturēt uzmanību konkrētajā laika posmā (Martens, 1987). Uzmanības noturība un
koncentrēšanās ir savstarpēji saistītas, un šo procesu var negatīvi ietekmēt: neelastīga
uzmanības virziena maiľa; uzmanības pievēršana pārāk daudzām parādībām vienlaicīgi;
domas par pagātnes notikumiem un prognozēm; domas par turpmākiem notikumiem;
koncentrēšanās uz izpildījuma tehniku; negatīvas domas; pārāk optimistiskas domas u.tml.





Uzmanības attīstīšanai ieteicams:
censties regulāri ievērot un atcerēties daţādas lietas savā apkārtnē;
censties ilgstoši koncentrēt un „noturēt” uzmanību uz kādu konkrētu objektu (tā var būt
bumba, basketbola groza stīpa, konkrēts punkts uz sienas, degošas sveces liesma u.tml.);
censties sadalīt uzmanību;
mākslīgi veidot apgrūtinājumus treniľa laikā (mākslīgi radīts troksnis, skaļa kliegšana
fonā, traucējoša mūzika un citi šķēršļi);
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veidot pozitīvu attieksmi, izmantot pozitīvu domāšanu (bieţi sastopama kļūda sacensību
laikā ir sportistu tendencē vērtēt un klasificēt savu sniegumu kā pozitīvu vai negatīvu −
tas negatīvi ietekmē sasniegumus);
 gatavojoties sacensībām, izmantot zināmas, pierastas, rituālas darbības (tas palīdz
koncentrēt uzmanību, „atslēgties” no blakus traucējumiem, mobilizēties konkrētajam
brīdim);
 domāt tikai par pašreizējo mirkli, neļaut domām klejot (domas par pagātni vai nākotni
bieţi veicina kļūdas);
 mērķtiecīgi un regulāri pirms treniľa vai ārpus treniľa nodarbībām veikt daţādus
speciālos uzdevumus un vingrinājumus uzmanības attīstīšanai (pārveidots pēc
Weinberg, Gould, 1999).
Atbilstoši Ziemeļamerikas profesoram un praktiskajam sporta psihologam
A.Martenam (Martens), basketbolā ļoti svarīgi papildus strādāt pie uzmanības koncentrēšanās
spēju attīstīšanas (Martens, 1987).
Praktiskā pieredze rāda, ka treneri mēdz uzsvērt savu audzēkľu uzmanības
nepietiekamību. Reizēm tas izpauţas kā audzēkľu neorganizētība, nespēja koncentrēties un
mobilizēties konkrētam uzdevumam treniľa laikā vai sacensībās. Basketbolā ir ļoti nozīmīgi
mācīt audzēkľiem paredzēt darbību uz laukuma, daudzi spēlētāji to neprot un tam arī
nepieciešama uzmanība (Buceta, Mondoni, Avakumovic, 2000). Strādājot ar sportistiem,
uzmanību var attīstīt arī ar daţādu uzdevumu palīdzību, kuru saturs ir atkarīgs no sportistu
vecuma, sagatavotības pakāpes, sporta veida specifikas, konkrētās situācijas. Uzmanība var
būt tīša, netīša un pēctīša. Uzdevums „Bumba” attīsta tīšo uzmanību. Daţi sportisti pārvērtē
savas uzmanības koncentrēšanās spējas, bet ar šī uzdevuma palīdzību ir viegli kliedēt šo
ilūziju.
Uzdevums uzmanības koncentrēšanās spēju attīstīšanai „Bumba” (pārveidots
pēc Цзен, Пахомов, 1988):
 uzdevuma izpildei nepieciešams dēlis ar tajā iezīmētu deviľu rūtiľu spēles laukumu
3 x 3;
 dēlis tiek novietots vertikāli un dalībniekiem tiek izskaidroti uzdevuma nosacījumi;
 „bumbai” tiek dotas komandas, kuras tā paklausīgi veic, to rezultātā pārvietojoties no
viena spēles laukuma uz otru;
 „bumbas” sākuma stāvoklis − laukuma centrālā rūtiľa;
pēc vienas no 4 iespējamām komandām: „Augšā!”, „Lejā!”, „Pa labi!”, „Pa kreisi!”, „bumba”
atbilstoši komandai pārvietojas uz norādīto laukumu;
 komandas „bumbai” „dod” dalībnieki pēc kārtas;
 dalībniekiem nepieciešams neatlaidīgi vērot „bumbas” pārvietošanos un nepieļaut tās
„izlidošanu” ārpus spēles laukuma;
 ja kāds pamana, ka „bumba” ir izlidojusi no laukuma, atskan komanda „Stop!”;
spēle atsākas, „bumbu” noliekot sākuma pozīcijā laukuma centrālajā rūtiľā (1. att.)
Uzdevuma variācijas:
 uzdevumu veic, sekojot ar skatienu „bumbas” pārvietošanās virzienam;
 uzdevumu veic bez redzes kontroles, aizvērtām acīm;
 šo uzdevumu var veikt arī, organizējot sacensības ar laika kontroli.
Uzmanību! Uzdevums var veicināt nogurumu. Dalībnieki ir jānovēro un jāmaina
darbība, pirms sportisti kļūs neiecietīgi, pretējā gadījumā pazemināsies interese par veicamo
uzdevumu.
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1. attēls. Uzdevums tīšas uzmanības attīstīšanai „Bumba”
Uzdevums uzmanības koncentrēšanās spēju attīstīšanai „Reţģa vingrinājums"
(Veinbergs, 2000).
Tas ir viens no bieţāk lietotajiem paľēmieniem koncentrēšanās spēju attīstīšanai.
Šim nolūkam izmanto kvadrātos sadalītu tabulu, katrā no kvadrātiem ierakstot divciparu
skaitli, sākot no 00 līdz 99. Uzdevums ir noteiktā laikā (parasti viena minūte), sākot no nulles,
augošā kārtībā sarindot pēc iespējas vairāk skaitļu.
Var izveidot citu tabulu, lietot jebkuras ciparu kombinācijas. Uzdevumu var
papildināt: izmantojot mūziku; uzsākot traucējošas sarunas ar sportistu; ar mākslīgi radītu
troksni.
Spēja koncentrēt uzmanību un norobeţoties no blakus kairinājumiem palīdz
sacensību laikā pilnībā iedziļināties spēles procesā (1.tab.)
1. tabula
Koncentrēšanās reţģa tabula
42
97
40
78
26
00
25
31
20
43

32
37
95
69
09
60
76
10
01
88

39
92
33
57
62
75
48
98
54
85

34
18
86
68
89
02
71
96
46
30

99
90
45
87
91
22
70
11
82
21

19
53
81
05
47
08
83
63
14
27

64
04
67
79
52
74
06
56
38
80

44
72
13
15
61
17
49
66
23
93

03
51
59
28
64
16
41
50
73
35

77
65
58
36
29
12
07
24
94
55

Uzdevums „Uzmanības fokusēšana”. Attīsta spēju koncentrēties un izjust sava
ķermeľa atsevišķas daļas (adaptēts pēc Цзен, Пахомов, 1988):
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dalībnieki ērti apsēţas krēslos;
acis ir ciet vai vaļā (pēc vēlēšanās);
pēc spēles vadītāja komandas „Ķermenis!”, dalībnieki cenšas koncentrēt uzmanību un
izjust konkrētu ķermeľa daļu (konkrētajā situācijā − savu ķermeni);
 pēc komandas „Roka!” dalībnieki koncentrē uzmanību un cenšas izjust savu labo roku;
pakāpeniski notiek uzmanības koncentrēšanās maiľa uz daţādām ķermeľa daļām:
− uz labās rokas plaukstu pēc komandas „Plauksta!”;
− uz labās rokas rādītājpirkstu pēc komandas „Pirksts!”;
− uz pirksta galiľu pēc komandas „Pirksta gals!”.
Komandas tiek dotas ar intervālu 10 − 120 sekundes. Uzmanību! Ja pēc spēles
beigām pārrunas grupā neveidojas pašas no sevis, noteikti jāpārrunā šādi jautājumi: Kas
sagādāja grūtības? Ar kādām grūtībām sportisti sastapās?
Šis uzdevums uzlabo spēju koncentrēties un izjust atsevišķas sava ķermeľa daļas.
Tas ir pamatvingrinājums, kurš palīdz nākotnē apgūt pašregulācijas tehnikas.
Uzdevums uzmanības koncentrēšanās spēju attīstīšanai „Koncentrēšanās uz
vienu objektu” (pārveidots pēc Цзен, Пахомов, 1988).
Uzdevums − nedomājot par citām lietām, koncentrēties uz basketbola bumbu, grozu
vai kādu citu objektu.
Uzdevumu var variēt (veicina uzmanības pārslēgšanās prasmi):
 nedomāt par basketbola tehnikas elementu, kurš sagādā grūtības;
 par nākamo sacensību vietu un iespējamu norisi;
 nedomāt ne par ko.
Pēc uzdevuma veikšanas vēlams pārrunāt, kas šajā uzdevumā sagādāja grūtības un
kas palīdz veikt uzdevumu.
Uzdevuma modifikācija:
Uzmanību! Iedomājieties, ka jūsos ir proţektors, ar kuru var spilgti izgaismot
jebkuru objektu! Proţektora stars − tā ir jūsu uzmanība. 2 − 3 minūšu laikā ar „proţektora
staru” izgaismojiet izvēlēto objektu! Viss pārējais ieslīgst tumsā... Lūkojieties tikai uz izvēlēto
priekšmetu! Drīkst mirkšķināt acis, bet skatienu joprojām turpiniet koncentrēt izvēlētā objekta
virzienā!
Uzdevums prasmei koncentrēties uz sajūtām ķermeņa atsevišķās muskuļu
grupās „Sliņķis un darbarūķis” (adptēts pēc Цзен, Пахомов, 1988).
Dalībnieki ērti apsēţas krēslos, atbrīvo muskuļus, seko savai elpošanai (ieelpai, izelpai):
 pēc komandas notiek „fokusēšanās” uz atsevišķām ķermeľa daļām (roka, kāja, plecs
pēda u.tml.);
 vispirms veic uzdevumu sasprindzinātu muskuļu stāvoklī;
 pēc tam to veic atbrīvotā stāvoklī (muskuļi − atslābināti, elpošana − mierīga);
 uzdevumu var veikt, turot acis ciet vai vaļā (pēc vēlēšanās).
Pēc uzdevuma veikšanas notiek pārrunas par to, kāda bija atšķirība sajūtās
sasprindzinātā un atbrīvotā stāvoklī un no kā šīs sajūtas bija atkarīgas.
Uzdevums, kas veicina prasmi izjust savas pozitīvās mobilizējošās emocijas −
„Koncentrēšanās uz savu pozitīvo apgalvojumu”
Izvēlieties pozitīvu apgalvojumu, kas sastāv no diviem vārdiem! Apgalvojumu, kurš
personīgi jūsos izraisa spilgtas un iedvesmojošas ar basketbola sacensībām saistītas emocijas.
Savās domās pirmo vārdu izrunājiet ieelpā, otro vārdu − izelpā! Koncentrējieties uz „savu
pozitīvo apgalvojumu”, mēģiniet saistīt to ar iekšējām pozitīvām izjūtām!
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Efektīvs un universāls līdzeklis uzmanības attīstīšanai ir komandu sporta spēles ar
bumbu (volejbols, basketbols, handbols, futbols), jo sporta spēlēs veiksmīga darbība lielā
mērā ir atkarīga no uzmanības īpašību attīstības līmeľa. Uzmanības apjomu un sadalīšanu
veicina skriešana, riteľbraukšana pa šoseju, stafetes skrējiens, skriešana kalnā starp kokiem
vai šķēršļiem, lēcieni tālumā pēc ieskrējiena, darbība ar divām vai vairāk bumbām u.tml.
(Цзен, Пахомов, 1988).
Uzmanības un iztēles attīstīšanas uzdevumu veikšana var likties kā rotaļa vai
izklaide, bet tas ir nopietns darbs, kura veikšanai nepieciešama spēja maksimāli koncentrēties,
jo, pārvarot sevi simboliskā līmenī, − savā iztēlē, tiek paplašinātas cilvēka iekšējo rezervju
iespējas (Murphy, Martin, 2002). Iztēle ir veids, kā sportists var iemācīties savlaicīgi
nodrošināt savu organismu ar nepieciešamajiem „signāliem”, lai tas svarīgajos sacensību
brīţos pārlieku nesaspringtu. Savukārt, šis process nevar notikt bez spēlētāja spējas apzināti
saglabāt uzmanības koncentrēšanās spējas, norobeţojoties no jebkuriem situatīviem
traucējošiem faktoriem.
Mūsdienās augstu sasniegumu sporta raksturīga iezīme ir tieksme uzvarēt augsta
ranga sacensībās (Eiropas un pasaules čempionāti, olimpiskās spēles). Tas raksturo sociālā
faktora nozīmīguma pieaugumu, kas rada konkurences paaugstināšanos visu līmeľu
sacensībās (Родионов, 2004). Panākumu gūšanā liela nozīme ir spēlētāju fiziskajai,
tehniskajai un taktiskajai sagatavotībai. Pieaugot daţādu valstu sportistu meistarībai, arvien
lielāku nozīmi iegūst tādas komandas sagatavotības struktūras sastāvdaļas kā komandas
saliedētība un spēlētāju psihiskā noturība pret grūtībām, kas ir atkarīga no spēlētāju
personības īpašībām, sacensību nozīmīguma, komandas spēlētāju un treneru sastāva
uzvedības, sportista pašregulācijas prasmēm u.tml. Analizējot 140 Latvijas treneru sniegtās
atbildes uz jautājumu: „Kādi, jūsuprāt, ir trīs svarīgākie nosacījumi, kuri palīdz sasniegt
augstākus profesionālos mērķus, sniedz gandarījumu profesionālajā un komunikatīvajā
jomā?”, tika konstatēts, ka Latvijas treneru vērtējumā tie ir: psiholoģiskā sagatavotība, vēlme
pilnveidoties radoši realizēties un trešajā vietā – profesionālā sagatavotība (Vazne, Jansone,
2006). Savukārt, ekspresintervijā basketbola treneris un olimpiskais čempions Igors
Miglinieks raksturo četrus pamatvirzienus, kas nosaka labu un veiksmīgu trenera darbu:
komunikabilitāte, prasme uzturēt un veidot kontaktus ar spēlētājiem; psihologa spējas; cieľa
un autoritāte spēlētāju acīs; trenera profesionālās zināšanas (Fernāte, Simoľenkova, Lapiľa,
Vazne, 2005). Lai izpētītu šo svarīgo sportistu sagatavošanas jomu, Īrijas sporta zinātnieki
D.Skalli (Scully) un A.Hame (Hume), pētot augsta līmeľa sportistu statusu, zināšanas un
prasmes, analizēja sportistu un treneru viedokļus par sportistu psiholoģisko faktoru izpratni
sportā. Rezultātu analīze parādīja, ka sportisti un treneri psihisko noturību pret grūtībām
uzskata par vienu no „svarīgākajiem un nepieciešamākajiem” nosacījumiem panākumu s
veicinošiem aspektiem sportā (Scully, Hume, 1995). Kā otro svarīgāko faktoru komandu
sporta veidos atzīst „komandas garu”, „vienotību” (Weinberg, Gould, 1999), „komandas
dzirkstelīti” (Krauliľš, 2008), „komandas vienojošo spēku jeb saliedētību” (Carron,
Widmeyer, Brawley, 1997; Murphy, 2005).
Pētnieki un sportisti spēlētāja psihisko noturību un tās nozīmi sportā raksturo: kā
spēju un prasmi ilgstoši saglabāt koncentrēšanās spējas un kontroli par savām emocijām un
situāciju augstas spriedzes apstākļos; kā sportista spēju tikt galā ar spriedzi, nepadoties
grūtībām un neveiksmēm, spēju turpināt ar pilnu atdevi cīnīties līdz galam arī nelabvēlīgos
apstākļos; kā spēju sacensību visatbildīgākajos brīţos izpildīt tehniskos paľēmienus ar tādu
pašu vieglumu un precizitāti kā treniľu procesā; kā cilvēka personības integrālo īpašību, kas
palīdz efektīvi un stabili izpildīt uzdevumus ekstremālos apstākļos.
Apkopojot autoru atziľas, var raksturot trīs būtiskākie situatīvos faktorus, kuri
veicina sportistu psihisko noturību: vispusīgā fiziskā sagatavotība; sportista tehniskā gatavība;
iepriekšējo sacensību pieredze.
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Analizējot psihisko procesu attīstošo uzdevumu saturu, var izdarīt secinājumu, ka
spēlētāju psihisko noturību var attīstīt, tikai stingri ievērojot vispārīgos didaktiskos
pamatprincipus, tā veidojot pamatu psiholoģisko prasmju izkopšanai. Psiholoģisko prasmju
attīstīšanas programma iekļauj sevī: prasmi regulēt uztraukumu (emocionālā kontrole),
pašpārliecinātības un ticības sev veicināšanu, iztēles attīstīšanu, uzmanības koncentrēšanās
spēju paaugstināšanu un mērķu izvirzīšanas prasmju izkopšanu.
Spēlētāju psihiskā noturība, to veicinošas personības īpašības, spēlētāju emocionālās
kontroles prasmes, pārliecinātība par sevi un ticība sev, mērķu izvirzīšanas prasmes veido
pamatu komandas saliedētībai. Tāpēc nākamajā nodaļā veikta komandas saliedētības nozīmes
analīze sportā.

1.2. Komandas saliedētības raksturojums, noteikšana un nozīme sportā
Sporta spēlēs pastāv viedoklis, ka komandas saliedētībai ir apļveida raksturs. Proti,
komandas saliedētība var veicināt sniegumu, bet arī veiksmīgi nospēlētas spēles var
paaugstināt komandas saliedētību.
Nodaļā tiek analizēta „komandas saliedētība” kā grupas dinamisko procesu
raksturlielums, kā arī veikta komandas saliedētības jēdziena analīze Rietumu un Krievijas
zinātnieku skatījumā. Aprakstīts pasaulē plaši pielietots tests komandas saliedētība s
noteikšanai sporta spēlēs „Grupas vides aptauja”. Veikta plaša pieejamo pētījumu analīze par
komandas saliedētības daudziem faktoriem sporta spēlēs, tajā skaitā, − basketbolā. Nodaļas
beigās sniegts pārskats par komandas saliedēšanas pamatprincipiem sportā.
1.2.1. Komandas saliedētība kā grupas dinamisko procesu raksturlielums
Katra grupa vai komanda vēlas būt veiksmīga, bet to darbības efektivitāte var
atšķirties. Viens no grupu darbības efektivitātes izskaidrojumiem sporta praksē saistīts ar
grupas dinamiku un tās dinamiskajiem procesiem.
Apskatot sporta grupu raksturojošas pazīmes no vēsturiskā virziena, interesantas ir
F.Fidlera (Fiedler), kā arī B.Basa (Bass) atziľas. Atbilstoši F.Fidlera atziľām sporta grupu
visvairāk raksturo tās iekšējais kodols, izteikta savstarpējā mijiedarbība un kolektīva
individuālās atšķirības (Fiedler, 1967). Saskaľā ar Basa pētījumiem sporta grupu
raksturīgākās pazīmes ir: grupas kopīgā mērķa pārsvars pār grupas dalībnieku individuālajiem
mērķiem; grupas sociālā struktūra, kas sevī iekļauj noteiktas grupas normas un lomas;
mijiedarbība un savstarpēja atkarība, kuru nosaka veicamais uzdevums, kā arī grupas
dalībnieku savstarpējas simpātijas (Bass, 1980). Novērtējot grupas raksturojumus vēsturiskajā
aspektā, var secināt, ka galvenais „atslēgas vārds” ir mijiedarbība starp grupas biedriem, jo
grupas biedriem jāpaļaujas vienam uz otru un jāizjūt savstarpēja pozitīva atkarība kopējo
mērķu sasniegšanas procesā. Piemēram, basketbolā spēlētājiem jāsadarbojas uzbrukumā un
aizsardzībā, jāpaļaujas vienam uz otru, veicot kombināciju vai caurgājienu.
Sportistu grupa ne vienmēr veido komandu. Lai grupa kļūtu par komandu, tai ir
„jāiziet” noteikts un individualizēti garš komandas veidošanās process. Sporta psiholoģijā
komandas izveide saistīta ar četrām konstantām fāzēm: komandas veidošanās fāzi, „rūgšanas”
jeb konfrontācijas fāzi, nomierināšanās un stabilizācijas jeb darba fāzi. Katras fāzes ilgums un
izpausmju spilgtums var būt atšķirīgs, bet secība paliek nemainīga (Carron, Hausenblas, 1998;
Tucman, Jensen, 1977). Komandas veidošanās procesu izpratnei nepieciešams raksturot
katras atsevišķas fāzes dinamiku un analizēt vēlamo trenera darbību darba produktivitātes
paaugstināšanai.
Komandas veidošanās fāzē notiek komandas dalībnieku savstarpējā iepazīšana.
Sporta vidē bieţi nonāk izteikti spilgtas individualitātes, kas cenšas noteikt savu vietu un
lomu kolektīvā. Šajā fāzē tiek noskaidroti savstarpējās saskarsmes pamatprincipi starp
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komandas līderiem, treneri un dalībniekiem (Weinberg, Gould, 1999). Šajā posmā procesa
optimizāciju veicina komandas identitātes izjūtas veicināšana. To var panākt ar vienādiem
komandas formas krekliľiem vai tērpiem, kopējo logo vai tikai ar savai komandai raksturīgu
metaforu, īpašu sasveicināšanās veidu. Sportistu komandas viena no otras atšķiras ar savām
treniľu programmām, ar sociālajām aktivitātēm un ar konkrētā trenera izvirzīto koncepciju.
Komandas konfrontācijas fāze ir sareţģītākais posms komandas veidošanās procesā.
Tās divas raksturīgākās pazīmes ir sacelšanās pret līderiem un neieklausīšanās trenera
izteiktajās prasībās. Šajā posmā notiek iekšējā cīľa, kurā tiek sadalītas un nostiprinātas lomas,
noteikts statuss grupā (Carron, Hausenblas, 1998). Treneris ar savu pieredzi var mazināt
nevēlamās emocionālās izpausmes starp dalībniekiem. Viens no bieţākajiem nesaskaľu
pamata izraisītājiem ir stresa radīts saspīlējums starp spēlētājiem. Situācijas stabilizācijai
ieteicams veikt atklātas un godīgas pārrunas ar sportistiem, izskaidrot katra individuāli
veicamo lomu komandā, novērtēt katra profesionāli spēcīgās un vājās puses. Savas
individuālās veicamās lomas, kopējo un individuālo mērķu izpratne un akceptēšana mazina
sportistos spriedzi, rada pārliecību par sevi un uzlabo savstarpējo sapratni (Brawley, Carron,
Widmeyer, 1992).
Komandas nomierināšanās fāzē savstarpēju konfrontāciju nomaina sadarbība kopējo
mērķu sasniegšanai, kas, savukārt, veicina apmierinātības izjūtu par paveikto (Weinberg,
Gould, 1999). Šajā posmā trenerim īpaši ieteicams ar pozitīviem pastiprinājumiem un savu
personīgu piemēru veicināt savstarpēju cieľu starp spēlētājiem, atbildības izjūtu, attīstīt
morālās un tikumiskās vērtības. Šāda nostādne liks pamatus stabiliem un veiksmīgiem
komandas sasniegumiem nākotnē (Stevens, 2002). Veiksmīga trenera darbība šajā posmā
palīdz aktivizēt iekšējos resursus un virzīt enerģiju kopējā mērķa sasniegšanai (Weinberg,
Gould, 1999).
Komandas darba fāze no vienas puses ir mierīgs posms, bet no otras − prasa milzīgu
atdevi no trenera. Sportistu izaugsme parasti noris lēcienveidīgi − ir „kritumi” un ir „lidojuma
fāzes”. Neveiksmju brīţos, īpaši, − ja tie ieilgst, sportistam nepieciešams sociālais atbalsts no
trenera, komandas biedriem, arī − no vecākiem, it īpaši, − ja sportists pats jūt, ka spēles vai
treniľa laikā nespēj realizēt savu potenciālu. Šī faktora neievērošana vai noliegšana var
veicināt sportista emocionālu „izdegšanu” līdz pat aiziešanai no sporta vispār (Bray, Whaley,
2001). Otrs ļoti svarīgs faktors saistās ar nepieciešamību pēc sportista individuālās darbības
novērtējuma, kā arī pēc individuālā ieguldījuma novērtējuma kopējā mērķa sasniegšanai.
Trešais faktors, kam jāpievērš uzmanība, ir godīgums un taisnīgums savstarpējās attiecībās, jo
tas ir tieši saistīts ar uzticēšanos trenerim un sportista darbības motivāciju. Sportisti nereti
„godīgumu” vērtē trīs veidos: kā savu saprašanos ar treneri; kā trenera regulāru atgriezenisko
saiti par paveikto, konsekvenci vērtējumā un uzskatos; kā arī pēc tā, vai jūt sportisko
izaugsmi. Šādas specifikas ievērošana paaugstina savstarpējo sapratni un komandas
saliedētību.
Kanādas sporta psihologi Kerons, Bravlejs un Vidmeijers, pētot grupas dinamiku
sportā, par vienu no svarīgākajiem faktoriem tajā uzskata grupas struktūru, kas ieľem
nozīmīgu vietu komandas saliedētības procesā (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002). Katra
sportistu grupa veido savu individuālo grupas struktūru, kas galvenokārt ir atkarīga no
spēlētāju individuālajām gaidām, savstarpējas viena otra uztveres un izpratnes par savstarpējo
sadarbību (Eichas, Krane, 1993).
Grupas struktūras elementi ir grupas pozīcija, grupas statuss, grupas lomas un grupas
normas. Lai grupa kļūtu par komandu, tajā tiek noteiktas normas un iekšējās kārtības
noteikumi; notiek lomu noteikšana un pārdale. Par diviem svarīgākajiem struktūras
elementiem tiek uzskatītas grupas lomas un grupas normas (Carron, Chelladurai, 1981).
Grupas pozīcija raksturo katra spēlētāja individuālo vietu vai pozīciju komandā.
Analizējot „grupas pozīciju”, izteiktas atšķirības vērojamas starp pamatsastāva spēlētājiem un
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rezerves spēlētājiem, kā arī veiksmīgām un mazāk veiksmīgām komandām. Ziemeļamerikas
zinātnieks K.Sprinks (Sprink) pētīja sakarības starp pozīciju grupā un komandas saliedētību,
analizējot atšķirības starp pamatsastāva un rezerves spēlētāju saliedētības uztveri. Pētījumā
tika konstatēts, ka izpildījuma faktors (rezultativitāte) saliedētības izpratnē ir nozīmīgs kā
pamatsastāva spēlētājiem, tā arī rezerves spēlētājiem, tomēr pamatsastāva spēlētāji ir vairāk
saliedēti kopējā mērķa sasniegšanai. Pētot komandas saliedētību veiksmīgajās un mazāk
veiksmīgajās komandās, autori secināja, ka mazāk veiksmīgajās komandās nepastāv atšķirības
komandas sociālajā saliedētībā, kuru nosaka komandas biedru savstarpējās simpātijas.
Veiksmīgās komandās nav būtisku atšķirību saliedētībā uzdevuma veikšanai vai sociālajā
ievirzē. Savukārt, mazāk veiksmīgās komandās pamatsastāva spēlētāji vairāk bija orientēti uz
saliedētību uzdevuma veikšanai (Carron, Sprink, 1995).
Grupas statusu ietekmē tādas personības individuālās īpatnības kā dzimums, vecums,
spēlētāju pieredze, loma komandā, izglītības līmenis, komunikatīvo prasmju attīstības līmenis,
arī valsts valodas zināšanas, kas izteikti svarīgi ir viesspēlētājiem (Jacob, Carron, 1996).
Grupas normas treneri izveido paši. Tie ir obligāti nosacījumi, kuri visiem grupas
dalībniekiem ir jāpilda, arī treneriem pašiem. „Grupas normas” ir „grupas likumi”, kuri var
būt: stabili, nosakot stingri pieļaujamās robeţas, vai arī reizēm pieļaujamie; tādi, kuriem dod
priekšroku un kuras ievēro ar prieku. Grupas normas galvenokārt ir atkarīgas no personības
un situatīvajiem faktoriem. Vienā no veiktajiem pētījumiem grupas normu izpētē konstatēts,
ka grupas normu ievērošanu var veicināt arī komandas līderis un ka grupas normu
nozīmīgums sportistu skatījumā paaugstinās, ja to pieľemšanā piedalās komandas dalībnieki.
Konstatēts, ka grupas normu akceptēšana un ievērošana veicina saliedētību (Zander, 1982).
Sportā bieţāk sastopamās normas ir obligāta piedalīšanās treniľos un sacensībās,
nepieciešamība maksimāli koncentrēties uzdevuma izpildei spēles laikā, lietot piemērotu
formastērpu, ievērot komandas pamatprincipus un veicināt personīgo izaugsmi. Pēc
nozīmīguma grupas normas ir atšķirīgi vērtētas sacensību, treniľu procesā, kā arī visas
sezonas laikā. Pēc nozīmīguma bieţāk sastopamās grupas normas sacensību procesā ir
maksimāla piepūle un atdeve spēles laikā, savstarpējs atbalsts un cieľa, kā arī punktualitāte.
Pēc nozīmīguma bieţāk sastopamās grupas normas treniľu procesā ir punktualitāte un
produktivitāte, apmierinātība ar paveikto un savstarpēja cieľa. Visu sezonu ir svarīgi
piedalīties treniľos, ievērot savstarpējas komunikācijas pamatprincipus, paaugstināt
individuālo sniegumu, ievērot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Sociālās normas saistītas ar
regulāru nodarbību apmeklējumu, savstarpējo cieľu un pozitīvām attiecībām, atdevi
sacensībās un treniľos (Munroe, Estabrook, Dennis, Carron, 1997).
Grupas lomas ieľem nozīmīgu vietu grupas struktūrā. Ikviens grupas vai komandas
dalībnieks var pildīt formālu vai neformālu lomu. Formālās lomas (treneris, komandas
kapteinis) nosaka organizācijas sociālā struktūra, bet neformālās lomas izriet no grupas
dinamikas attīstības (Weinberg, Gould, 1999). Ikdienā katrs cilvēks pilda daudzas lomas,
sportā īpaši nozīmīgs ir iespējamais lomu konflikts, kas lielā mērā atkarīgs no katra sportista
individuālās uztveres. Lomu konflikti var būt daţādi. Piemēram, sportista tēvs ir treneris,
māte ir sporta kluba prezidente. Vai arī − komandas spēlētājs vienlaikus ir arī komandas
kapteinis vai spēlējošais treneris (Jowett, Lavalee, 2007, Dawe, Carron, 1990).
Sportā no katra tiek gaidīta konkrētas lomas izpilde un katra individuālās lomas
izpratne, ievērošana un akceptēšana. Tas rada apmierinātības izjūtu ar paveikto un paaugstina
komandas darbības efektivitāti. Pētot savstarpējas sakarības starp individuālo lomu un
komandas rezultativitāti, konstatēts, ka pastāv cieša pozitīva saistība starp saliedētību
uzdevuma veikšanai un veicamās lomas izpratni, pieľemšanu, akceptēšanu un komandas
rezultativitāti sacensībās (Williams, Hacker, 1982).
Savukārt, citā pētījumā pētot lomu konfliktu uztveri sieviešu sportā, pētniekus
interesēja savstarpējo sakarību izpēte starp sportā veicamo lomu un sievišķības izjūtu.
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Pētījumā piedalījās universitāšu un koledţu 268 augsta ranga sportistes (n=268). Tika
konstatēts, ka tikai 20% sportistu izjuta izteiktu lomu konfliktu un ka visizteiktākajā formā šīs
problēmas izpaudās 14 līdz 17 gadu vecumā (Jackson, Marsh,1986).
Sportā nav vienotas konceptuālas pieejas grupas dinamisko procesu izpratnē,
definēšanā un hierarhiskajā raksturojumā. Grupas dinamikas nozīmīgumu raksturo A.Candera
(Zander) un Karraita (Carwright) teiktais: „Ja kāds vēlas izprast vai mainīt cilvēka uzvedību,
tam nepieciešama grupas dinamikas izpratne, kur tā nav iespējama bez atbildes uz
jautājumiem par grupas izveides un attīstības principiem, kā arī par savstarpējas mijiedarbības
veidošanās mehānismiem” (citēts pēc Carron Widmeyer, Brawley, 1985).
Termins „saliedētība” (cohesion) cēlies no latīľu valodas vārda „cohaesus”, kura
nozīme ir „salipt” vai „turēties kopā”, tāpat daudzi autori šo terminu apzīmē ar vārdu
„kohēzija”. Daţādi autori saliedētības saturu definē atšķirīgi. Vēsturiski ar komandas
saliedētību saprot spēlētāju savstarpējo pozitīvo mijiedarbību, savstarpējas simpātijas un
savstarpēji draudzīgas attiecības starp spēlētājiem. Pēdējos gados daţādās valstīs ir veikti
pētījumi par sporta spēļu komandu saliedētību un tās izpausmēm. Pētījumu rezultātu analīze
parāda šī procesa plašumu un dziļumu (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002).
Saliedētības izpratne sportā sakľojas grupas un komandas teorētiskās un praktiskās
dinamikas un tās procesu izpētē, kas nepieciešama sportistu darbības efektivitātes
optimizācijai. Kanādas sporta psihologa A.Kerona un kolēģu (Carron at.al.) konceptuālā
saliedētības modeļa izveides pamatā ir laika posmā no 1950. līdz 1970.gadam daudzu
pētnieku izvirzītās atziľas par saliedētības raksturlielumiem.
„Pētnieki Van Bergens (Van Bergen) un Kokebakers (Koekebakker) izteica
pieľēmumu, ka grupas saliedētības noteikšanai nepieciešams atsevišķi izvērtēt kopējos grupas
un individuālos motīvus. Savukārt, Festingers, Šahters un Baks (Festinger, Schachter, Back)
izšķīra divu veidu faktorus: pieķeršanos grupai un līdzekļu kontroli (means control). Enohs
(Enoch) un Maklemors (McLemore) konstatēja, ka indivīda vēlēšanās palikt grupā ietekmē
vienlaikus savstarpējas simpātijas un iespēja kopīgi sasniegt mērķi. Andersons (Anderson)
saliedētības paaugstināšanu saistīja ar grupas dalībnieku līdzīgām vērtībām un attieksmēm.
Mikalaki (Mikalachki) izvirzīja pieľēmumu, ka pastāv divi saliedētības veidi: sociālā
saliedētība un saliedētība uzdevuma veikšanai” (citēts pēc Widmeyer, Brawley, Carron,
1985).
Saliedētības dalījumam divās ievirzēs sportā ir konceptuāla nozīme, kas palīdz
izskaidrot komandas kopējās veiksmes un neveiksmes. Konstatēts, ka uzdevumu izpildes
efektivitāte paaugstinās līdztekus grupas saliedētības līmenim (Spink, Carron, 1992).
Izvērtējot daudzu autoru atziľas, Kanādas sporta psihologi A.Kerons (Carron) no
Rietumu Ontario Universitātes, L.Broulijs (Brawley) un V.Vidmeijers (Widmeyer) no Vaterlo
Universitātes piedāvā savu sportistu grupu saliedētības definīciju: „Saliedētība ir dinamisks
process, kas atspoguļo grupas tendenci turēties kopā un būt vienotiem kopējo mērķu
sasniegšanai un/vai dalībnieku emocionālo faktoru apmierināšanai” (Carron, Widmeyer,
Brawley, 2002; Widmeyer, Brawley, Carron, 1985). Autori atzīmē, ka sporta komandas
saliedētības pamatā ir četras savstarpēji saistītas dimensijas. Saskaņā ar izvirzīto grupas
saliedētības definīciju saliedētība ir:
 daudzdimensiju, jo sporta spēļu komandu saliedētības pamatā ir vairāk nekā viens
faktors;
 dinamiska, jo komandas saliedētība nav nemainīgs raksturlielums, laika gaitā tā var
mainīties;
 instrumentāla, jo atspoguļo grupas izveidošanas un tās pastāvēšanas iemeslus;
 emocionāla, jo saistīta ar emocionāliem pārdzīvojumiem, kurus iespaido sportistu
individuālā vērtību sistēma un attieksme.
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No teorētiskās perspektīvas arī ar katru dimensiju atsevišķi varētu pietikt, lai
komanda būtu saliedēta, bet, ľemot vērā procesa izteiktu dinamiskumu, tika izvirzīts
pieľēmums, ka komandas saliedētību veido tikai visas minētās dimensijas kopā. Process, kurā
komanda kļūst vienota, notiek komandas spēlētāju ciešā mijiedarbībā un līdztekus ar sociālo
izglītošanos. Šajā procesā komandas saliedētības veicināšanā liela nozīme ir trenera
personībai un vadības stilam, sportistu personībai, konkrētai situācijai un sporta veida
specifikai.
Savukārt S.Robinss (Robbins) atzīmēja, ka: „Komandas saliedēšana notiek ar un caur
cilvēkiem, tāpēc trenerim jābūt aktīvi iesaistītam un ieinteresētam grupas mērķu realizēšanā
un tās dalībnieku pozitīvu savstarpējo attiecību veicināšanā” (Robbins, 2001).
A.Kerona vadītās grupas izvirzītā saliedētības definīcija sakľojas autoru izveidotajā
grupas saliedētības konceptuālajā modelī (The conceptual model for group cohesion), kas ir
pamatā lielākajai daļai veikto pētījumu par saliedētību sportā.

2. attēls. Saliedētības konceptuālais modelis sportā (Widmeyer, Brawley, Carron, 2002)
Saliedētības konceptuālajā modelī tiek analizēti četri saliedētības virzieni, kuros
katrs no tiem ir daļa no grupas vai komandas saliedētības dinamiskā procesa. Tie ir grupas
integrācija (GI) un individuālā piesaiste grupai (IPG), kas tiek sadalītas uzdevuma
sasniegšanai (GI-U; IPG-U) un sociālajā ievirzē (GI-S; IPG-S). Ar mērķi noteikt individuālos
grupas dalībnieku uzskatus par komandas saliedētību un to veicinošiem faktoriem A.Kerons,
L.Broulijs un V.Vidmeijers saskaľā ar saliedētības konceptuālo modeli izveidoja testu
saliedētības noteikšanai komandas sporta spēļu veidos − „grupas vides aptauju” (Group
Environment Questionnaire) (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985). Tā ir viena no
efektīvākajām metodēm saliedētības noteikšanā, kas pēta vides (grupas un individuālo)
faktoru ietekmi uz komandas saliedētību (Moran, 2004).
Grupas integrācijas skala (GI), raksturo komandas virzību vai motivāciju grupas
kopējo mērķu un uzdevuma sasniegšanai; parāda, vai grupa uztver komandu „kā vienu
veselu”. Individuālās piesaistes grupai skala (IPG) raksturo virzību vai motivāciju sociālo
attiecību pašreizējai uzturēšanai un turpmākai attīstīšanai. Tā parāda daţādu motīvu iedarbību
uz indivīdu, kuri veicina vēlmi palikt grupā arī turpmāk, kā arī raksturo indivīda izjūtas par
grupu un tās dalībniekiem, parāda katra dalībnieka personīgo izpratni par faktoriem, kuri
piesaistīja un turpina piesaistīt konkrētai komandai. Šajā dalījumā atspoguļojas arī dalībnieku
uzskatu fokuss: orientācija uz uzdevumu kā kopējā virzība vai motivācija grupas mērķu
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sasniegšanai; sociālā orientācija kā individuālā virzība vai motivācija sociālo attiecību
uzturēšanai (Carron, Prapavessis, 1997).
Saliedētību ietekmē ārējie un iekšējie neatkarīgie faktori, kuri lielā mērā nosaka katra
dalībnieka individuālos uzskatus un pieľēmumus par saliedētību veicinošiem un kavējošiem
iemesliem, kā arī atkarīgie faktori – „grupas integrācija” un „individuālā piesaiste grupai”, kur
abas kategorijas tiek sadalītas uzdevuma veikšanai un sociālajā ievirzē (2. tab.).
2. tabula
Konceptuālā saliedētības modeļa četras dimensijas
(Widmeyer, Brawley, Carron, 1985)
Skalas nosaukums
Grupas integrācija – uzdevuma (GI-U)
Grupas integrācija – sociālā (GI-S)
Individuāla piesaiste grupai – uzdevuma
(IPG-U)
Individuāla piesaiste grupai – sociālā (IPG-S)

Raksturojums
Individuālā komandas dalībnieka līdzības, tuvības un
pieķeršanās izjūta grupai uzdevuma sasniegšanas
procesā
Individuālā komandas dalībnieka līdzības, tuvības un
pieķeršanās izjūta grupai kā sociālai vienībai
Individuālas komandas dalībnieka izjūtas par viľa
iesaistīšanos grupā, uzdevuma sasniegšanu,
rezultātiem un mērķiem
Individuālas komandas dalībnieka izjūtas par sociālo
attiecību veidošanos grupā un savu vietu tajā

Kanādas sporta psihologu izveidotajā grupas saliedētības konceptuālajā modelī
analizēti četri saliedētības aspekti: grupas integrācija (GI) un individuālā piesaiste grupai
(IPG), kas sadalītas uzdevuma veikšanas (GI-U un IPG-U) un sociālajās ievirzēs (GI-S un
IPG-S). Saliedētības konceptuālais modelis ir „Grupas vides aptaujas” (GVA) testa izveides
pamatā. Oriģinālā testa „Grupas vides aptauja” adaptācija notika trijos posmos, testa
jautājumu pilnveidē aktīvi piedaloties Ziemeļamerikas sportistiem un sporta speciālistiem.
Lai grupa kļūtu par komandu, tai „jāiziet” četras konstantas fāzes: komandas
veidošanās, konfrontācijas, nomierināšanās un stabilizācijas vai darba fāzes. Autores veiktajā
pētījumā testēšana Latvijas jaunatnes izlašu komandās notika komandas konfrontācijas fāzē,
t.i. − pēdējā nedēļā pirms komandas sastāva noteikšanas.
Vienu no svarīgākajiem nosacījumiem komandas veidošanās procesā ieľem grupas
struktūra. Grupas dinamiskie procesi nodrošina grupas dalībnieku mijiedarbību, grupas
izveidi, tās pastāvēšanu un attīstību. Pateicoties dinamiskajiem procesiem, kļūst iespējamas
psiholoģiskās pārmaiľas grupā, kas saliedē un veicina kopējo mērķu sasniegšanu. Literatūras
avotu un pētījumu rezultātu analīze parāda grupas dinamisko procesu izpratnes nozīmīgumu
komandas saliedētības veicināšanā. Komandas saliedētības noteikšanai Kanādas sporta
psihologu grupa izveidoja testu „Grupas vides aptauja”.
1.2.2. Tests „Grupas vides aptauja” − mērinstruments komandas saliedētības noteikšanai
Lai zinātnē konkrēto pētīšanas metodi (vai tās versiju) varētu pielietot zinātniskos
nolūkos, tai jāatbilst noteiktiem psihometrijas kritērijiem – metodei jābūt validai, ticamai,
adaptētai konkrētā kultūrvidē, standartizētai, izmantojot konkrēto izlasi. Testa pielietošanas
diapazona plašumu parasti nosaka testa izveides sākumposmā. Izvirzīto pieľēmumu vēlāk
apstiprina un precizē, veicot psihometrisko rādītāju analīzi testa prasībām atbilstošos
apstākļos (Raščevska, 2005).
Testa adaptācija ir komplekss pasākumu kopums, kas nodrošina testa
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adekvātumu jaunā vidē un jaunos pielietošanas apstākļos, atbilstoši konkrētai
kultūrvidei, kurā notiek testa adaptācija. Testa adekvātuma noteikšanai jaunos
pielietošanas apstākļos nepieciešams iepriekš veikt virkni komplekso pasākumu: organizēt
adekvātu testa tulkojumu procedūru atbilstoši konkrētai sociālajai un kultūras videi; noteikt un
analizēt testa ticamību un validitāti; pārbaudīt retesta noturību (Анастази, Урбина, 2001;
Raščevska, 2005).
Oriģinālā GVA testa izveides vēsture ir ilga, tā izgājusi trīs testu versiju formu
(GVA−1; GVA−2; GVA−3) procesus. Grupas vides aptaujas testa psihometrisko parametru
noteikšanai un standartizēto normu izveidei izmantota Ziemeļamerikas gan sieviešu, gan
vīriešu dzimuma sporta spēļu komandu sportistu izlase, vecumā no 18 līdz 30 gadiem (vēlāk
tika pētīti arī individuālo sporta veidu pārstāvji un GVA tests modificēts arī atbilstoši
individuālo sporta veidu specifikai). Pētījumu gaitā izveidotas 53, 24, 18 jautājumu GVA
aptaujas testu veidi. Saskaľā ar saliedētības definīciju un konceptuālo modeli saliedētības
noteikšanai sporta spēļu komandās autori sagatavoja 354 jautājumus, no kuriem pirmo aptauju
(GVA-53) veidoja 53 jautājumi. Testa izveides gaitā, izľemot un pievienojot jautājumus ar
mērķi panākt, lai katrs no tiem reprezentē tikai vienu konkrēto saliedētības konstrukta
(modeļa) daļu, izveidoja nākamo aptauju (GVA-24), kas sastāvēja jau no divdesmit četriem
jautājumiem. Pārbaudot otrās aptaujas jautājumu iekšējo saskaľotību un veicot faktoru
struktūras analīzi, pētnieki konstatēja, ka testa faktoru struktūra neatbilst konceptuālajam
modelim. Tādēļ tika turpināts darbs testa pilnveidē, veicot trešo pētījumu. Analizējot iegūtos
psihometriskos rādītājus, tika konstatēts, ka daudzi jautājumi „pārklājas” ar citām skalām,
tādēļ tos izľēma. Rezultātā bija iegūts iekšēji saskaľots GVA-18 saliedētības noteikšanas tests
(Kronbaha alfa IPG−U =0,75; IPG−S =0,64; GI−U =0,70; GI−S =0,76) (Widmeyer, Brawley,
Carron, 1985).
Ľemot vērā GVA testa izveides iespējas, aktualizējas jautājums par testa ticamību un
validitāti citas sociālās kultūrvides (gan citā kultūrā, gan daţāda līmeľa komandās) kontekstā.
Būtiskāka ir atbilde uz jautājumu, vai GVA ir tādas modeļa daļas, kuras būtiski izmainās,
nokļūstot ārpus Ziemeļamerikas vides, kur šis tests bija izveidots un standartizēts? Kā tiek
vērtēta sporta komandu saliedētība citā kontekstā? Atbilstoši autoru atzinumam tās ir
nopietnākās problēmas, ar ko sastopas pētnieki adaptācijas procesā (Carron, Widmeyer,
Brawley, 2002).
Oriģinālajā pētījumā GVA-18 psihometrisko rādītāju noteikšana notika, izmantojot
Ziemeļamerikas sporta spēļu komandu spēlētājus, kas veidoja respondentu izlasi vecumā no
18 līdz 23 gadiem (Carron, Widmeyer, Brawley, 1985). Autoru pieredze rāda, ka izmantojot
testu citā kultūrvidē (piemēram, Indijā, Portugālē, Spānijā), Kronbaha alfas rādītāji kļūst
neatbilstoši zemi, nav interpretējama iegūtā faktoru struktūra vai arī faktori grupējas
izmainītās skalās.
Savukārt citos ārpus Ziemeļamerikas veiktajos pētījumos iegūti tādi paši un vēl
augstāki iekšējās saskaľotības rādītāji nekā oriģinālajā pētījumā. Autori, analizējot iespējamos
GVA adaptācijas procesā radušos draudus citās valstīs un citā kontekstā, uzskata, ka
izveidotais GVA konceptuālais modelis ir stabils un ka to var izmantot par pamatu komandas
spēlētāju saliedētības pētījumiem citās valstīs, ievērojot testa adaptācijas procesa atbilstību
noteiktiem psihometrijas kritērijiem (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002). Testa autoru atziľas
apstiprina arī citi grupu dinamikas teorētiskie un praktiskie pētījumi. Piemēram, K.Dions
(Dion) un C.Evans (Evans), sava pētījuma rezumējumā norāda, ka GVA konceptuālai un
metodoloģiskai pieejai ir potenciāli plašs pielietojamības diapazons daţādās sportistu grupās
(Dion, Evans, 1992). Savukārt, A.Kota ar kolēģiem (Cota et.al.) izteica pieľēmumu, ka
saliedētību var uzskatīt par daudzdimensiju veidojumu ar primāro un sekundāro dimensiju,
uzsverot, ka runa nav par jaunu saliedētības modeli, bet par esošā modeļa hierarhisku versiju.
Četras dimensijas, uz kurām norādīja Kerons ar kolēģiem (Carron et.al.), atbilstoši pētnieku

33

atziľām ir primārie hierarhiskie komponenti (Cota et. al., 1995).
A.Kerons (Carron) atzīmē, ka, saskaľā ar autoru izstrādāto konceptuālo saliedētības
modeli, pētnieki, veicot saliedētības pētījumus citās valstīs vai citos kontekstos, var izmantot
oriģinālus GVA testa jautājumus četrās konceptuālā modeļa skalās vai arī piemērot tos
konkrētas kultūras kontekstam un situācijai, veicot testa psihometrisko rādītāju pārbaudi.
Autori uzsver, ka būtiskas izmaiľas testu padara nederīgu un jautājumu par GVA testa
piemērotību mērķauditorijai un situācijai izvērtē, analizējot pilottestā gūtos rādītājus. Autori
uzsver, ka, ja atsevišķu jautājumu interpretācija ir nepiemērota konkrētai kultūrvidei, izmaiľas
jautājumu saturā jāveic, saglabājot GVA konceptuālā modeļa dimensijas (Carron, Widmeyer,
Brawley, 2002).
GVA testa izveides pamatā ir Kanādas sporta psihologu grupas izveidotais
saliedētības konceptuālais modelis. Veikto pētījumu rezultātu analīze parāda testa praktiskās
pielietošanas plašās iespējas. Veicot testa adaptāciju citā kultūrvidē, jānosaka būtiskas
psihometrijas zinātnes kategorijas − ticamība un validitāte.
Ticamība kā būtiska psihometrijas zinātnes kategorija raksturo testa mērījuma
stabilitāti (Raščevska, 2005). Testa ticamība norāda uz to, cik precīzi ir konkrētā testa iegūtie
rādītāji, kā arī, cik stabili tie ir pret situatīviem faktoriem (Raščevska, Kristapsone, 2000;
Бююль, Цефель, 2005). Izšķir divu veidu ticamību: ticamību, kas raksturo mērījuma
stabilitāti laikā, un ticamību, kas raksturo skalas iekšējo saskaľotību (Raščevska, 2005).
„Grupas vides aptaujas” testa ticamība ir nozīmīgs testa raksturlielums, kas parāda,
cik precīzi ir GVA testā iegūtie rādītāji un cik tie ir stabili attiecībā pret nejaušo faktoru
ietekmi. Ticamības noteikšanai izmantota Kronbaha alfas noteikšana un retestēšana
(Widmeyer, Brawley, Carron, 1985). Testa ticamība ir nozīmīgs rādītājs, jo tā norāda uz to, ka
konkrētais tests tiešām mēra konkrētus faktorus un ir iekšēji saskaľots. Augsta testa ticamība
ir validitātes priekšnosacījums (Анастази, Урбина, 2001).
Oriģinālā testa adaptācijas procesa pirmajā posmā tika sagatavoti 354 jautājumi, no
kuriem GVA-1 (testa pirmo versiju) veidoja 53 jautājumi. Testa adaptācijas gaitā izľēma un
pievienoja jautājumus, veica atkārtotu testēšanu ar mērķi panākt, lai konkrētais jautājums
reprezentē noteiktu modeļa daļu un korelētu savā skalā vairāk nekā citā. Pētījumā piedalījās
212 spēlētāji (n=212) no 20 daţādām sporta spēļu komandām, sportisti atbildēja uz testa
jautājumiem pirms un pēc treniľu sezonas. Pētījuma rezultāti uzrādīja šādus Kronbaha alfas
rezultātus: IPG-U= 0,74; IPG-S= 0,58; GI-U= 0,78; GI-S= 0,61 (Widmeyer, Brawley, Carron,
1985). Jautājumi, kuri neatbilda saliedētības konceptuālā modeļa izveidotiem kritērijiem, tika
„izslēgti” no aptaujas jautājumu skaita, − rezultātā izveidojās 24 jautājumu tests (otrā versija).
Testa ticamības noteikšanai: veica jautājumu pievienošanu vai izľemšanu no skalas;
nodrošināja, ka katrs jautājums reprezentē vienu modeļa daļu; nodrošināja skalu ilgtermiľa
pārraudzīšanu, noteica iekšējo saskaľotības līmeni. Jautājumi, kuru korelāciju koeficienti ar
citām skalām bija zemāki, tika izľemti, autori šo procesu definēja kā „jautājumu analītiskās
tehnikas pielietošanu” (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985). Testa otrās versijas pārbaudei
pētījumā piedalījās 247 sportisti (n=247) no 26 daţādām komandām, kā arī individuālo sporta
veidu pārstāvji. Tika iegūti šādi rādītāji: Kronbaha alfa ATG-U = 0,65; ATG-S = 0,64; GI-U
= 0,71; GI-S = 0,72, bet iegūto rādītāju faktoru struktūra neatbilda izveidotā konceptuālā
modeļa skalām (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985). Ziemeļamerikā A.Kerona (Carron) un
K.Spinka (Spink) veiktajos pētījumos (n=290 un n=198) konstatēti šādi iekšējās saskaľotības
rādītāji: ATG-U (0,78 un 0,75), ATG-S (0,61 un 0,62), GI-U (0,71 un 0,71) un GI-S (0,78 un
0,76) (Spink, Carron, 1992). A.Kerona (Carron) un M.Ramsaja (Ramsay) pētījumā iegūtais
Kronbaha alfas koeficients arī bija līdzvērtīgs: ATG-T (0,78); ATG-S (0,75); GI-U (0,73); un
GI-S (0,83) Autori jautājumu saskaľotības noteikšanai izmantoja Kronbaha alfas koeficientu
(Carron, Widmeyer, Brawley, 2002; Carron, Widmeyer, Brawley, 1997). GVA testa 24
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jautājumu versijas rādītāji bija līdzīgi tiem, kas gūti, veicot oriģinālu pētījumu ar sporta spēļu
komandām (Carron et.al., 1985).
K.Dions un C.Evanss rezumē: „GVA kā konceptuāla un metodoloģiska pieeja ir ar
potenciāli plašu pielietojamību daţādu veidu grupās” (citēts pēc Widmeyer, Brawley, 2002).
Autori atzīmē, ka vispārējas izmaiľas testu padara nederīgu, tāpēc lietošanai citās valstīs,
veicot jautājumu korekcijas, jāsaglabā GVA konceptuālā modeļa dimensijas.
Daudzās valstīs veiktie pētījumi pierāda GVA testa ticamību. Augsta testa ticamība ir
validitātes priekšnosacījums, kas ir otrs nozīmīgākais testa psihometrijas zinātnes
raksturlielums. Testa „Grupas vides aptauja” ticamības noteikšanai tika izmantota iegūtā
Kronbaha alfas koeficienta noteikšana un analīze.
Testa validitāte parāda, ko tieši tests mēra un cik labi tas to mēra (Анастази,
Урбина, 2001). M.Raščevska uzskata, ka pamatot vai validizēt testa pazīmi nozīmē pierādīt,
ka tests patiešām mēra to pazīmi, kam tas ir izveidots. Validizācijai izmanto: satura validitātes
noteikšanu (content validity); validitāti pēc kritērija (criterion validity), kur izšķir vienlaicīgo
validitāti (concurent validity) un prognozes validitāti (predictive validity); konstrukta
validitāti (construct validity). Lai tulkoto testu varētu uzskatīt par validu, tam jāatbilst
oriģinālā testa uzrādītai validitātei savā kultūrvidē, t.i., − GVA testa tulkotajai versijai,
komandas saliedētība jānosaka tādā pašā līmenī, kā to mēra testa oriģinālā versija (Raščevska,
2005). Veicot oriģinālā testa adaptāciju, autori noteica šādus validitātes veidus: satura
validitāti; validitāti pēc kritērija (vai korelācija ar relevanto kritēriju − criterion-related
validity:concurrent); konstrukta validitāti (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002). Satura
validitāte raksturo, kādā mērā testa jautājumu saturs reprezentē mērāmās pazīmes
psiholoģisko dabu vai uzvedības formu, kuras mērīšanai tests tika radīts (Raščevska, 2005).
Kanādas sporta speciālisti GVA testa satura validitātes noteikšanai pētīja, kā
instruments (GVA) reprezentē to, ko mēra (saliedētību); kā testa jautājumi reprezentē saturu.
Pārbaudi veica pēc „četru soļu” metodes.
Pirmā soļa norise: intervēja sieviešu un vīriešu dzimuma sportistus no 78 pieaugušo
un studentu komandām, lūdzot sportistus atbildēt uz šādiem jautājumiem: „Apraksti, lūdzu, kā
tu izproti komandas saliedētību!”; „Kā, tavuprāt, atspoguļojas zems saliedētības līmenis?”;
„Kā, tavuprāt, atspoguļojas augsts saliedētības līmenis?”.
Otrais un trešais solis: „Ko komandas saliedētība nozīmē personīgi tev?”, „Kā tu
personīgi izproti komandas veiksmes un neveiksmes?”; „Kādi ir tavi personīgie priekšstati par
individuālu atbildību par rezultātu?”.
Ceturtajā solī tika izmantota „ekspertu kvantitatīvās atlases metode”, pieaicinot
ekspertus, kas novērtēja testa pantu (jautājumu) atbilstību noteiktajam saturam (Widmeyer,
Brawley, Carron, 1985).
Konstrukta validitātes noteikšanai autori izmantoja faktoranalīzi. Konstrukta
validitāte atspoguļo pētāmā psiholoģiskā konstrukta izpaušanās līmeni testa rezultātos.
Galvenā konstrukta validitātes funkcija − noteikt testa mērāmās psiholoģiskās iezīmes
struktūru un tās sareţģītības līmeni. Mērāmās psiholoģiskās iezīmes sareţģītības līmenis
nosaka to, cik lielā mērā var būt noteikta konstrukta validitāte. Jo vairāk testa rezultāts atbilst
teorētiskajai hipotēzei par mainīgā lieluma (konstrukta) dabu, jo augstāka ir konstrukta
validitāte. Konstrukta validitāti nereti sauc arī par faktoriālo validitāti (Raščevska, 2005).
Nozīmīgs konstrukta validitātes kritērijs ir iekšējā saskaľotība. Iekšējās saskaľotības
kritērijs tiek noteikts, piemēram, korelējot subtestus un summāro rezultātu, tādā veidā parādot,
cik lielā mērā uzdevumi, kuri veido testa saturu, ir pakārtoti testa galvenajai virzībai, un cik
lielā mērā šie uzdevumi ir orientēti uz vienu un to pašu konstruktu noteikšanu. Iekšējās
saskaľotības kritērijs norāda tikai uz testa satura saistību ar mērāmo konstruktu, paralēli tam
sniedzot netiešu informāciju par pētāmās psiholoģiskās parādības dabu. Oriģinālā GVA testa
konstrukta validitātes pārbaudi veica ar faktoranalīzes palīdzību, pētījumā piedaloties 247
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sportistiem (n=247). Pārbaudot 24 jautājumu aptauju, konstatēts, ka no 24 tikai 18 jautājumi
reprezentēja konstruktu, pārējie 6 jautājumi – nē. Tas lika pamatu 18 jautājumu aptaujas
izveidei, kur faktoranalīze apstiprināja 4 faktoru struktūru un jautājumu (pantu) atbilstību
konstruktam (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985; Carron, Widmeyer, Brawley, 2002).
Validitāte pēc kritērija var būt vienlaicīga (concurrent validitation) un prognozes
validitāte (predictive validity). Prognozes validitāte parāda, cik lielā mērā var prognozēt
atbilstošā kritērija vērtību, kas mērīta un noteikta vēlākā laika posmā, kas ir viens no
būtiskajiem testa raksturotājiem (Raščevska, 2005). Pētnieki, veicot GVA validitātes pēc
kritērija noteikšanu, sastapās ar šādām grūtībām: „Kādai ir jābūt korelācijai, lai apstiprinātu
prognozi, un kurš no izvēlētajiem alternatīvajiem mērījumiem var būt kritērijs?”. „Lai
noteiktu validitāti pēc kritērija, veica GVA iegūto rādītāju salīdzināšanu ar citos testos
gūtajiem rādītājiem (n=74), universitātes studentu komandas spēlētāji izpildīja „testu
bateriju”: sporta saliedētības aptauju (Marten, Lander); modificētu Basa orientācijas aptauju
(Bass), komandas mikroklimata noteikšanas aptauju (Carron). Šādā veidā iegūto rādītāju
analīzes rezultāti palīdz pētniekam prognozēt turpmāko darbību kā no teorētiskā, tā arī no
praktiskā aspekta” (citēts pēc Carron, Widmeyer, Brawley, 2002).
Testa validitātes noteikšana sniedz daudzpusīgu un plašu informāciju par testa
psiholoģiskā mainīgā lieluma (konstrukta) saturu un testa perspektīvo pielietošanas
efektivitāti, kā arī sniedz norādi uz to, ka konkrētais tests mēra tieši to, ko paredzēts mērīt
(Rasčevska, 2005).
Testa „Grupas vides aptauja” ticamības noteikšanai tika izmantota Kronbaha alfas
koeficienta noteikšana un analīze, validitātes noteikšanai tika pielietota faktoranalīze.
Nākamajā apakšnodaļā tiks analizēta komandas saliedētības vieta un nozīme sporta
panākumu gūšanā sporta spēlēs.
1.2.3. Komandas saliedētības noteikšanas testa (GVA) izmantošana pētījumos sportā
Tests „Grupas vides aptauja” saliedētības pētījumos komandu sporta veidos ir
izmantots daudzu sporta psihologu veiktajos pētījumos (Prapavessis, Carron, Sprink, 1996;
Paskevich, Brawley, Dorsch, Widmeyer, 1999; Beal, Cohen, Burke, McLendon, 2003; Jowett,
Chaundy, 2004). Saliedētības pētījumi sporta praksē attīstās vairākos virzienos: vides,
personīgo, vadības un komandas faktoru saistības analīzē. Pēdējos gados GVA galvenokārt
pielieto korelatīvajos pētījumos.
Pētījumi vides faktoru ietekmei uz saliedētību var būt saistīti ar konkurences
(sāncensības) līmeni, komandas lielumu, pamatsastāva un rezerves spēlētāju attieksmi pret
komandas saliedētību un citi. Pētot konkurences līmeni, tika izvirzīta hipotēze, ka vidusskolas
komandu (N=69) saliedētības līmenis būs augstāks nekā universitātes komandā s (n=52).
Rezultāti pierādīja, ka saliedētība uzdevuma veikšanai (GI-U; IPG-U) bija ievērojami
augstāka vidusskolu komandās. V.Vidmeijers, L.Brovlijs un A.Kerons veica komandas
saliedētības un komandas lieluma sakarības izpētei. Spēlētāji aizpildīja GVA testu, kā arī
atbildēja uz jautājumiem: „Kāds, tavuprāt, ir ideālais grupas lielums?”, „Kādu tu izjūti mazu
grupu un kādu tu izjūti lielu grupu?”. Pirmajā pētījumā dalībnieki bija ielu basketbola
komandas (3:3 spēlētāji). Spēlētāji tika sadalīti 3, 6, 9 cilvēku komandās. Iegūtie rezultāti
parādīja, ka, pieaugot komandas lielumam, saliedētība uzdevuma veikšanai (GI-U) krītas.
Visaugstākā sociālā saliedētība (GI-S) bija sešu cilvēku grupā (Widmeyer, Brawley, Carron,
1990). B.Mulens (Mulen) un C.Kopers (Coper), veicot saliedētības meta-analīzi, arī secināja,
ka mazākās grupās saliedētība ir augstāka (Mulen, Coper, 1994).
Viens no personīgo faktoru izpētes virzieniem saistīts ar sociālās slinkošanas analīzi.
Par sociālo slinkošanu sauc individuālā ieguldījuma un piepūles samazināšanos, strādājot
grupā, salīdzinājumā ar atdevi, strādājot vienatnē. 1993.gadā veiktajā sociālās slinkošanas
meta-analīzē S.Karaue (Karau) un K.Viljamss (Williams) pierādīja, kaut arī šis fenomens
36

parādās neatkarīgi no izvirzītā uzdevuma, dzimuma un kultūras, noteiktos apstākļos to var
samazināt. Iespēja identificēt savus personiskos rezultātus, kā arī attiecības starp grupas
dalībniekiem ir tie divi pamatnosacījumi, kuri tiek uzskatīti par sociālo slinkošanu
samazinošiem faktoriem (Karau, Williams, 1993).
Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka cilvēka rīcību, ir attieksme. Piederības
izjūtas kolektīvam un saliedētības līmeľa pētījumā ir konstatēts, ka starp sportistiem, kuri
savu komandu izjuta kā vienotu, pastāvēja lielāka varbūtība, ka viľi laikā ieradīsies uz
treniľiem, piedalīsies visās komandas spēlēs un pasākumos un tiem būs arī izjūta, ka komanda
vienmēr tiks galā ar grūtībām vai negatīviem notikumiem (Carron, Brawley, 2000).
Analizējot vadības faktorus, konstatēja divus pamatfaktorus, kuri saistīti ar komandas
saliedēšanu, − vadītāja - līdera vadības stils un lēmumu pieľemšanas stils. K.Vestre (Westre)
un M.Veiss (Weiss) pētīja sakarības starp trenera vadības stilu un komandas saliedētību
vidusskolu futbolistu vidū. Pētījumā izdarīts secinājums, ka profesionalitāte un paskaidrojumu
un instrukciju sniegšana, sociālais atbalsts, pozitīva atgriezeniskā saite un demokrātiskais
vadības stils paaugstina sportistu saliedētību uzdevuma veikšanai (GI-U) (Westre, Weiss,
1991). Līdzīgus rezultātus ieguva arī Kozubs (Kozub), veicot līdzīgu pētījumu vidusskolas
basketbola komandā (citēts pēc Carron, Widmeyer, Brawley, 2002). Sportistu iesaistīšanās
kopējo mērķu izstrādē līdztekus demokrātiskajam vadības stilam paaugstina komandas
saliedētību un veicina komandas kā „viens vesels” uztveršanu (Voight, Callaghan, 2001).
Svarīga izpētes joma ir saistīta ar komandas faktoriem. Gan komandu, gan
individuālajos sporta veidos pastāv cieša saistība starp saliedētības daţādiem aspektiem un
savas veicamās lomas izpratni, pieľemšanu un izpildi, īpaši ietekmējot saliedētību uzdevuma
veikšanai (GI-U) (Dawe, Carron, 1990). Savukārt, Latvijas Futbola federācijas psiholoģe
I.Simoľenkova pētīja savstarpēju saistību starp komandas saliedētību, sportista veicamās
lomas akceptēšanu un ticību sev augstākās līgas pamatsastāva spēlētājiem un rezervistiem,
salīdzinot daţādās valstīs gūtos rezultātus (Simonenkova, 2006).
Taivānā 1995.gadā tika pētīta savstarpējā saistība starp motivācijas klimatu
(Motivational Climate) un grupas saliedētību basketbolā. Pētījumā piedalījās 82 koledţu
basketbolisti (N=82) no 10 komandām. Tika pētīta katra spēlētāja individuālā uztvere par
komandas motivācijas klimatu un GVA skalām. Pētījuma rezultāti parādīja, ka komandas
saliedētības veicināšanā svarīga nozīme ir perspektīvo mērķu izvirzīšanai un to termiľu
noteikšanai, mērķa izpratnei un individuālai (iekšējai) akceptēšanai (Chi&Lu, 1995).
Pētījumos gūto radītāju analīze pierāda psiholoģiskās konsultēšanas (Family systems
Therapy) efektivitāti basketbola komandas saliedētības veicināšanā. T. Cimermana
(Zimmerman) un D.Devojas (DeVoe) no Kolorado Universitātes veiktajā pētījumā ir noteikta
sakarība starp iknedēļas, veselu sezonu ilgušu psiholoģiskās konsultēšanas (Family systems
Therapy) kursa satura realizāciju un saliedētību koledţas sieviešu basketbola komandā.
Pētījums pierādīja, ka psiholoģiskās konsultēšanas (Family systems Therapy) iekļaušana
treniľu sezonas plānā ir efektīva un ka tā veicina pozitīvas izmaiľas komandā, paaugstinot
saliedētības līmeni (GI-U – 31,38 pirms eksperimenta un 34,77 − pēc; GI-S – 18,77 pirms
eksperimenta un 22,23 − pēc) (Zimmerman, DeVoe, 1993).
T.Eiha (Eichas) un V.Krane (Krane) no Bovlingas universitātes (Bowling Green
State University) veiktajā pētījumā analizēta savstarpēja sakarība starp trenera vadības stilu,
komandas apmierinātības izjūtu ar paveikto un saliedētību basketbola koledţas komandā,
izvērtējot komandas faktorus: kopējos sasniegumus, spēlētāja stāţu komandā un spēlētāja
veikto lomu komandā (pamatsastāva spēlētājs vai rezerves spēlētājs). Iegūtie rezultāti
parādīja, ka komandas kopējās veiksmes bija cieši saistītas ar spēlētāju apmierinātību ar
paveikto, ko veicināja ilggadīga spēlētāja pieredze (stāţs), trenera demokrātiskais vadības stils
un sociālais atbalsts (Eichas, Krane, 1993). Lielāku apmierinātību un gandarījumu ar paveikto
izjūt pamatsastāva spēlētāji, salīdzinot ar rezervistiem (Granito, Rainey, 1988).
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D.Paškevičs (Paskevich), L.Brovlijs (Brawley), K.Doršs (Dorsch), V.Vidmeijers
(Widmeyer), veicot saliedētības izpēti 11 sporta spēļu komandās (N=70), atklāja saliedētības
korelatīvo saistību, ko nosauca par „kolektīvo spēku” (collective efficacy). Pētījuma mērķis
bija teorētiska kolektīvā spēka mērīšanas modeļa izveide un tā sakarības noteikšana ar
komandas saliedētību. Teorētiskā modeļa izveidei izstrādāts psihometrisko īpašību
noteikšanas tests kolektīvā spēka noteikšanai un pētīta tā korelācija ar saliedētību. Iegūto
rādītāju analīze rāda, ka „kolektīvais spēks” ir starpposms, kas ietekmē saliedētību uzdevuma
veikšanai. Tika konstatēts, ka kolektīvais spēks ietekmē daţus saliedētības aspektus
uzdevuma veikšanai (GI−U, IPG−U), kā arī paaugstina komandas sniegumu sacensībās.
Vispirms pētīja katra spēlētāja individuālo uztveri par „kolektīvo spēku”, pēc tam noteica
vidējos atbilţu rādītājus par apgalvojuma saturu „es domāju, ka mēs to paveiksim” un beigās
aprēķināja visas grupas kopējās atbildes, kuras bija formulētas: „mēs domājam...” formā.
Pirmajās divās skalās iegūtās atbildes atspoguļoja individuālo atbildību par paveikto, trešajā
skalā – kopējo komandas atbildību par paveikto (Paskevich, Brawley, Dorsch, Widmeyer,
1999). Komentējot Paškeviča un kolēģu pētījumu, profesors J.Madduks (Maddux) no
Dţordţijas Masonu Universitātes psiholoģijas departamenta oponēja, ka pētījumā nav runa
par „kolektīvo spēku”, bet gan par procesiem, kuri nosaka saliedētības veidošanos komandā.
Kolektīvais spēks atbilstoši J.Madduksa (Maddux) atziľām: „nav līdz šim dabā neatklāta
vienība un diskusija par to, kas ir „kolektīvais spēks”, līdzinās vārda „taisnīgums”
apspriešanai. Tas ir jēdziens, kurš pastāv tikai teorētiski nevis reāli, taustāmi. Bet šis pētījums
noteikti sniedz vērtīgas atziľas grupas dinamikas uzvedības turpmākajā izpētē” (Maddux,
1999).
FIBA ASSIST 10 (September; October, 2004) publicētajā pētījumā analizēts
Austrālijas 18 līdz 19−gadīgu junioru izlases basketbolā komandas veidošanas process
nometnes laikā pirms junioru pasaules čempionāta. Pētījuma laikā psihologu grupa sadarbībā
ar treneriem izveidoja un aprobēja speciāli izveidotu adaptācijas un saliedētības procesu
veicinošu programmu. Tās mērķis – no spilgtām individualitātēm ar atšķirīgu fizisko,
tehnisko, taktisko, psiholoģisko sagatavotību un mentalitāti izveidot spēcīgu, saliedētu
kolektīvu. Visas pētījumā izvirzītās hipotēzes pierādījās, un šī komanda 2003.gadā Grieķijā
kļuva par pasaules junioru čempioniem, izceļoties citu komandu starpā ar īpašu cīľas garu,
pozitīvo attieksmi, iekšējo motivāciju, saliedētību.
Basketbolā ļoti svarīga treniľu un sacensību procesa sastāvdaļa ir spēlētāju
individuālais, kā arī komandas kopējais sniegums, izcīnītā vieta sacensībās. Pētījumos
noteikta komandas saliedētība saistībā ar uzrādīto sniegumu sacensībās. Agrāk tika pieľemts,
ka labas savstarpējas attiecības pozitīvi korelē ar lielāku atdevi un komandas augstākiem
panākumiem (Spink, Carron, 1992).
Bet, vai saliedētas komandas vienmēr izcīna augstākus rezultātus nekā komandas,
kurās nereti valda disharmonija? R.Veinbergs (Weinberg), un D.Goulds (Gould) apraksta
basketbola trenera D.Rodmena (Rodman) pieredzi darbā ar Čikāgas „Bulls” komandu
20.gadsimta 90-to gadu beigās. D.Rodmens bieţi strīdējās ar spēlētājiem, bet apbrīnojami labi
spēja apvienot komandu panākumu gūšanai (Weinberg, Gould, 1999). Citos pētījumos ir
konstatēts, ka pārāk augsts saliedētības līmenis var būt arī šķērslis augstam sniegumam. Proti,
basketbola spēlētāji, kuri sevi izjūt kā ļoti labus draugus, nereti bieţāk dod piespēles viens
otram nekā pārējiem komandas biedriem, un tas var negatīvi ietekmēt komandas sniegumu
(Moran, 2004).
Savukārt, Latvijā, pētot Jaunatnes Basketbola līgas komandu saliedētības struktūras
dinamiku 15 līdz 18 gadus veciem basketbolistiem, secināts, ka komandām, kuras izcīnījušas
augstākas vietas finālturnīru spēlēs, atbilst augstāki saliedētības struktūras rādītāji. Īpašu
nozīmi piešķirot GI-U rādītājiem, kas augstāku vietu ieľēmušām komandām gandrīz vienmēr
ir augstāki (Vazne, Rudzītis, 2007).

38

Kādus secinājumus var izdarīt, analizējot veiktos pētījumus par komandas
saliedētības saistību ar tās sniegumu? Kopumā pētījumu dizaini par saliedētības un snieguma
saistību attīstījās divos virzienos: kā korelāciju pētījumi vai kā eksperimentālā dizaina
pētījumi. No šiem diviem pētījumu veidiem populārāki ir korelācijas pētījumi, kuros tiek
analizētas savstarpējas saistības starp atšķirīga līmeľa spēlētāju saliedētības un snieguma
rezultātiem vai citiem mainīgajiem lielumiem (Moran, 2004). A.Kerons (Carron) un K.Spinks
(Spink), veicot vairāku pētījumu meta analīzi par komandas saliedētības saistību ar komandas
veiksmēm (sniegumu), atzīmē, ka visbieţāk pētījumos tiek pētīts, kāpēc kāds viens atsevišķs
spēlētājs ir veiksmīgs vai neveiksmīgs, bet komandu sporta veidos – pati svarīgākā un
būtiskākā problēma saistīta ar komandas izpēti kopumā (Carron, Spink, 1995).
Par šo problēmu grupas dinamikas vēsturiskajā literatūrā rakstīja ASV zinātnieks
F.Olports, aktualizējot jautājumu, vai ir lietderīgi, ja runa ir par komandu, galvenokārt
analizēt atsevišķus indivīdus. F.Olports, sociālās un politiskās psiholoģijas profesors,
eksperimentālās psiholoģijas „tēvs”, pirmais sistematizēja atziľas par grupas procesiem
(group process) un sociālo mijiedarbību (social relationships). F.H.Olports ir teicis: „Ja tiek
pētīta problēma, kā individuāla saliedētības uztvere ietekmē katra spēlētāja sniegumu, tad
jāpēta atsevišķi, pretējā gadījumā – reprezentatīvs ir komandas vidējais saliedētības līmenis,
jo komandas saliedētība − tā ir apziľa, kas „dzīvo” katra indivīda prātā” (Allport, 2006).
A.Kerons un K.Spinks analizēja vairākus veiktos pētījumus, kuros tika vērtēta
snieguma un saliedētības saistība komandu sporta veidos, un „nonāca” pie secinājuma, ka ir
gadījumi, kad, analizējot veikto pētījumu, rodas nepārliecinātība par statistiski korekti
veiktajiem aprēķiniem, citā kontekstā – ka šādas komandas vispār nepastāv, vēl citā – ka
saliedētības un snieguma pētījumiem nav nozīmes laboratorijas pētījuma apstākļos. Autori
atzīmēja, ka, veicot pētījumu, ir svarīgi precīzi operacionalizēt (definēt) mainīgos (piemēram,
ko saprot ar komandas saliedētību, ko saprot ar veiksmi. Autoru veiktajā pētījumā veiksme
tika operacionalizēta kā uzvaru un zaudējumu procentuālo attiecību rezultāts. Saliedētība –
visu komandas dalībnieku rezultātu summa pa skalām). Pētījumā piedalījās 294 Kanādas
sportisti (154 sievietes un 140 vīrieši) no 18 basketbola komandām un deviľām futbola
komandām. Respondentu vecums bija no 15 līdz 30 gadiem (20,9 + 3,3) ar stāţu komandā no
viena līdz desmit gadiem (2,4 + 1,5). Pētījumā komandas saliedētības noteikšanai pielietots
tests „Grupas vides aptauja”. Pētot komandas veiksmi saistībā ar komandas saliedētību, tika
ľemts vērā spēlētāja individuāli pavadītais laiks spēlē un spēlētāja lietderīgums šajās spēlēs.
Abās grupās (basketbolā un futbolā) iegūti atbilstoši Kronbaha alfas koeficienta rādītāji
(GI−U= 0,75; IPG−U= 0,68). Komandas „veiksmi” aprēķināja pēc uzvarētu un zaudētu spēļu
procentuālas attiecības (divi punkti − par uzvarētu spēli un nulle − par zaudētu; neizšķirts
spēles rezultāts basketbolā nepastāv. Kanādas futbolistu rezultātus aranţēja – divi punkti −
par uzvaru, viens punkts − par neizšķirtu, nulle − par zaudējumu). Komandas saliedētības
testēšana notika divas nedēļas pirms regulārās sezonas beigām. Pētījumā analizētas starpskalu
korelācijas. Tika pierādīts, ka pastāv statistiski nozīmīga savstarpēja saistība starp komandas
veiksmi (sniegumu) un saliedētību. GI-U skalas rādītāju un snieguma korelācijas koeficients
bija r=0,57; IPG-U r=0,67 (p<0,01) (Carron, Spink, 1995).
B.Mulens (Mullen) un C.Kupers (Copper), veicot pētījuma meta-analīzi, izvirzīja
citus pieľēmumus, bet, iespējams, tas bija saistīts ar to, ka šajā konkrētajā pētījumā analizēts
tikai uz uzdevumu orientētu skalu saturs, savukārt autori analizēja visas saliedētības skalas,
arī sociālajā ievirzē. Vidmaijera 1993.gadā veiktajā pētījumā GI-U skalu saturs visvairāk
korelēja ar sniegumu, bet savukārt A.Kerona pētījumā respondentu grupas iegūtie rezultāti
šim pieľēmumam neatbilst, jo viľu veiktajā pētījumā IPG-U saistība ar sniegumu bija ciešāka
(Carron, Bray, Eys, 2002).
Lai gan abu pētnieku rezultāti nesaskanēja, jāatceras, ka katrā pētījumā var „slēpties”
patiesība.
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Eksperimentālu pētījumu saliedētības un snieguma izpētes jomā ir maz, un viens no
iespējamiem izskaidrojumiem, kāpēc šāds dizains (struktūra) ir retāk pielietots, saistīts ar to,
ka šāds dizains konkrētā gadījumā veicina pētījuma subjektīvu vērtējumu. Ja, veicot pētījumus
šajā jomā, eksperimentālos pētījumos prevalēs mākslīgi izveidotas grupas, būs grūti
abstrahēties no subjektivitātes rezultātu interpretācijā (Moran, 2004; Carron et.al., 2002).
Savukārt, pielietojot korelācijas pētījuma metodes, iegūtie rezultāti rāda, ka
komandas atsevišķos gadījumos var būt veiksmīgas arī tad, ja tajās valda nesaskaľas starp
spēlētājiem. Piemēram, 1960.gada olimpiskajās spēlēs tika pētītas Vācijas komandu
saliedētības līmenis un izcīnītā vieta. Saliedētība tieši netika mērīta, bet tika novērotas
dalībnieku savstarpējās attiecības. Iegūtie rezultāti bija pretēji izvirzītajai hipotēzei. Minētās
komandas guva sekmes arī izteiktas disharmonijas savstarpējās attiecībās airēšanas sportā.
Šajā gadījumā pierādījās pretējs viedoklis agrākiem pieľēmumiem, ka augsti saliedētas grupas
vienmēr ir veiksmīgas. Vēlāku gadu pētījumi pierādīja, ka augsta līmeľa sporta komandas var
gūt augstus panākumus arī, ja komandās ir spēcīgi izteikti iekšējie konflikti (Hardy, Eys,
Carron, 2005). Bet, vai tā bija likumsakarība vai izľēmums? Iespējams, atbilde ir atkarīga no
katra konkrēta sporta veida specifikas. Airēšanas sportā sportistu rezultātu neietekmē tas, ka
viľi nepatīk viens otram, jo katram no laivā sēdošajiem airētājiem ir savs konkrēts veicamais
uzdevums, un viľi katrs individuāli vairāk fokusējas uz vadītāju. Līdz ar to šajā sporta veidā
savstarpējie strīdi maz ietekmē kopējo rezultātu, jo nav izteiktas pozitīvas mijiedarbības
nepieciešamības kopējā rezultāta sasniegšanai (citēts pēc Moran, 2004). Atšķirīgu
izskaidrojumu šim pētījumam par airētāju snieguma un saliedētības saistību sniedza A.Kerons
(Carron). Viľš izskaidroja, ka airētājiem bija zema saliedētība sociālajā līmenī, bet augsta −
uzdevuma veikšanai. Viľaprāt, veiktā pētījuma rezultātu secinājumi nav īpaši skaidri, jo
netika analizētas visas saliedētības dimensijas, un pētījumā nav skaidri norādīts, par kādu
saliedētības veidu tiek runāts (Carron, Brawley, Eys, 2002).
Vēlākie pētījumi rādīja, ka komandas saliedētība pozitīvi korelē ar komandas
sniegumu (jo augstāka ir komandas saliedētība, jo ciešāk tā korelē ar augstāku izcīnīto vietu
sacensībās). A.Kerons (Carron), pētot 294 spēlētāju grupu no 27 basketbola un futbola
komandām, konstatēja, ka saliedētība pozitīvi vidēji cieši korelē ar komandas sniegumu
(r=0,55 līdz r=0,67, vienlaikus atzīmējot, ka komandas saliedētība atkarīga no daudziem
faktoriem, kuri pilda vidutāja lomu. Šie faktori ir mērķu skaidrība un akceptēšana (Brawley,
Carron, Widmeyer, 1987); „kolektīvā spēka” un dalībnieku ticība savām spējām sasniegt
izvirzīto mērķi (Bandura, 1977).
Atbilstoši D.Feltca (Feltz) no Mičigānas universitātes un C.Lirga (Lirgg) no
Arkanzasas universitātes pētījuma rezultātiem komandās, kurās spēcīgāk izteikta spēlētāju
pašpārliecinātība, spēlētāji paši tic, ka viľu sniegums būs labāks. Šādi sportisti pat, ja arī gūst
mazāk punktu, saglabā koncentrēšanās spējas un cīľas garu arī grūtos un nelabvēlīgos spēļu
momentos (Feltz, Lirgg, 1998). „Kolektīvais spēks” (collective efficacy) tiek uzskatīts par
kaut ko vairāk nekā katra atsevišķa spēlētāja „varēšana” un pašpārliecinātība. Tāpēc
saliedētības un snieguma pētījumos rezultātus ietekmē arī citi faktori, jo komandas
saliedētībai ir „apļveida raksturs”. Komandas saliedētība var būt kā rezultāts komandas
veiksmēm. Bet arī komandas veiksmes var veicināt komandas saliedētību (Mullen, Copper,
1994). Proti, saliedētība var veicināt sniegumu, bet arī veiksmīgi nospēlētas spēles var
paaugstināt komandas saliedētību.
Pētījumos konstatētās savstarpējas korelācijas nenozīmē, ka ir noteikts cēlonis
konkrētai parādībai. Nereti mēdz būt citi faktori, kuri patiešām ir cēlonis konkrētai parādībai.
Bet atsevišķi korelāciju veidi sniedz iespēju ielūkoties iespējamos cēloľu izraisītājos, kas ir
ļoti svarīgi pētnieciskajā procesā (Moran, 2004).
Ja sniegums ietekmē komandas saliedētību vairāk nekā saliedētība − sniegumu, kādi
mehānismi to izskaidro? Kvalitatīvajā pētniecībā pielieto naratīvo interviju, kurā pētnieks

40

sniedz neformālus secinājumus par iegūto informāciju ar meta-analīzi (meta-analīze ir analīze
par analīzi jeb publicētā pētījuma kvalitatīvā sintēze, atbildot uz jautājumu: „Vai komandas
saliedētība ietekmē sniegumu?”). B.Mulens (Mulen) un C.Kupers (Copper), pētot 49 sporta
komandas, secināja, ka pastāv saliedētības un snieguma pozitīva statistiski ticama saistība
sporta spēļu komandās, kā vienu no pamatojumiem minot komandu identitātes izjūtu.
Vienlaikus autori izdarīja secinājumu, ka „reālās” grupās komandās saliedētība paaugstina
komandas sniegumu. Savukārt „mākslīgi atlasītās” grupās sniegums vairāk ietekmē
saliedētības līmeni. Izvērtējot saliedētības un snieguma mijattiecības, saliedētība uzdevuma
sasniegšanai ir galvenais snieguma virzītājspēks (Mulen, Copper, 1994).
Analizēti arī citādāki saliedētības – snieguma problēmas skatījumi. Līdz šim
analizētas saliedētības un snieguma sakarības, bet J.Kremera un D.Skalija pētījuma rezultāti
apliecina, ka pastāv citi subjektīvie faktori, kas ietekmē komandas saliedētību. Tie ir:
komandas biedru apmierinātība ar procesu; komandas identifikācija; komandas spēlētāju
pašpārliecinātības jeb ticības sev interpretācija; spēlētāju pašregulācijas prasmes; spēlētāju
trauksmainība, individuālā psihiskā noturība. Visu šo faktoru izpēti var iekļaut nākotnes
pētījumu sarakstā, kurā apmierinātība ar procesu var būt gan kā cēlonis, gan kā komandas
saliedētības rezultāts. Longitudinālā pētījumā autori astoľu mēnešu laikā noteica četrus
būtiskākos faktorus, kas ietekmē komandas saliedētību universitāšu futbola komandās. Tie ir:
visas komandas dalībnieku skaidra nākotnes vīzija un komandas izvirzītais mērķis (palīdz
mobilizēties); skaidras un nozīmīgas veicamās lomas; izpratne par komandas stratēģijām un
taktiku (piemēram, teicama komandas sadarbības pārzināšana); iekšējā disciplīna un
personīgā „uzupurēšanās”. Veiksmīgu komandu raksturo spēlētāju laba komunikācija uz
laukuma; veiksmīgu komandu spēlētāji komandas intereses vērtē augstāk par savām
personīgajām ambīcijām un interesēm; veiksmīgu komandu biedri akceptē kolektīvo atbildību
kā veiksmju, tā neveiksmju brīţos un komandas darbību un savu dalību tajā asociē ar „mēs”
nevis ar „es” (Kremer, Scully, 2002).
Savukārt Krievijas zinātnieku pētījumi komandas saliedētību galvenokārt saista ar
līdera lomu komandā, kur efektīvas līderības pamatā ir daudzi savstarpēji saistīti komponenti
− personības īpašības, trenera pieredze un profesionālā kompetence, kā arī konkrētā situācija
(Коломейцев, 1984; Джамагаров, Румянцев, 1980).
Vēl viens pētījumu virziens atspoguļo trenera individuālā vadības stila un snieguma
sacensībās saistību. Trenera personības īpašības un kompetences, to izpausmes profesionālajā
darbā un iespaids uz darba efektivitāti (kas izpauţas audzēkľu sasniegumos un apmierinātībā
ar paveikto) ir ļoti daudzveidīgas un veido katra trenera individuālo vadības stilu, kurš var
mainīties atkarībā no konkrētās situācijas un sportistu brieduma pakāpes. Situācija var būt
labvēlīga vai nelabvēlīga. Sportā situācijas labvēlīgums atkarīgs no trim situatīviem
faktoriem: no trenera un audzēkľu savstarpējām attiecībām, kā arī no trenera autoritātes
audzēkľu acīs; no mērķu un uzdevumu strukturētības un izpratnes; no trenera reālajām
iespējām un materiālās bāzes. Izšķir autoritāro, demokrātisko un liberālo vadības stilu.
Trenera vadības stils var būt orientēts uz uzdevumu, mērķa sasniegšanu vai uz attiecībām,
sociālā atbalsta sniegšanu audzēkľiem. Teorētiski tiek uzskatīts, ka konkrētam cilvēkam ir
tipisks tikai viens no šiem virzieniem (Carron, Hausenblas, 1998).
Sportistu psiholoģiskais raksturojums lielā mērā ir saistīts ar viľu brieduma un
sportiskās sagatavotības pakāpi. Pastāv tieša sakarība starp visiem iepriekšminētajiem
faktoriem, rezultativitāti sacensībās un dalībnieku apmierinātību ar paveikto. Pētījumi sportā
parāda, ka: ļoti labvēlīgā un nelabvēlīgā situācijā trenera darbība ir efektīvāka, ja tā ir
orientēta uz uzdevumu. Tas izpaudīsies autoritārajā vadības stilā, mērķu un uzdevumu
noteikšanā, padziļinātā kontrolē. Savukārt vidējas labvēlības situācijā − tāda, kas orientēta uz
savstarpējām attiecībām, kas vairāk raksturo demokrātisko vadības stilu. Augstas klases
sportisti parasti paši ir orientēti uz uzdevumu, tāpēc ar tiem veiksmīgāk strādā treneri ar
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orientāciju uz attiecībām (demokrātiskais vadības stils, kura pamatā ir liela trenera autoritāte
sportistu acīs). Nepietiekami sagatavotiem sportistiem vairāk piemērots ir treneris ar
orientāciju uz uzdevumu, jo šādiem audzēkľiem nepieciešamas periodiskas instrukcijas un
vērtējums, kas vairāk raksturīgs autoritāram vadības stilam (Weinberg, Gould, 1999).
Darbā ar izlasēm trenera darba efektivitāti lielā mērā nosaka prasme mainīt savu
vadības stilu atkarībā no situācijas un audzēkľu brieduma pakāpes. Tajā būtiska nozīme ir
emocionālajai noturībai un prasmei rast optimālu risinājumu stresa, neprognozējamu situāciju
apstākļos, ko saista ar plašāku jēdzienu − emocionālā inteliģence (emocionālais intelekts)
(Robbins, 2001). Lai veicinātu sekmīgu mijiedarbību starp treneri un audzēkni pedagoģiskajā
procesā, trenerim nepieciešams: apzināties gan sevi, gan otru kā unikālu, neatkārtojamu
vērtību; atcerēties, ka mēs visi esam strukturāli līdzīgi, bet saturā atšķirīgi, ka katram ir savs
ģenētiskais mantojums un individuālā pieredze; ľemt vērā, ka bērns nav pieaugušā kopija, ka
bērnam ir atšķirīga domāšana un uztvere; ievērot, ka mēs katrs pasauli redzam un uztveram
tikai mums vien raksturīgā veidā.
1.2.4. Komandas saliedētības pamatprincipu raksturojums
ASV profesori P.Estabruks (Estabrook) un P.Denniss (Dennis) definēja svarīgākos
principus, kuri trenerim jāievēro komandas saliedēšanas veicināšanā. Autori uzskata, ka
veiksmīgu un saliedētu komandu darbības pamatā ir veiksmīga trīs pamatprincipu īstenošana
praksē. Pirmkārt, tā ir spēlētāju prasme pielietot daudzveidīgas mērķa noteikšanas un
izvirzīšanas stratēģijas jeb risināšanas veidus. Otra pamatprincipa realizācijai nepieciešama
trenera prasme savlaicīgi un atbilstoši situācijai veikt korekcijas komandas starppersonu
attiecībās. Treškārt, tam vajadzīga trenera kopējo komandas veidošanās un vadīšanas principu
zināšana un ievērošana (Estabrook, Dennis, 2003).
Mērķa noteikšanas un izvirzīšanas stratēģijas komandas produktīvas darbības
nodrošināšanai veicina: sportista iekšējā skaidra izpratne par komandas darbību; izglītojošas
nodarbības − lekcijas, semināri, grupu darbi ar mērķi izskaidrot ne tikai komandas, bet arī
individuālos mērķus, kolektīvu veidojošo uzdevumu realizācija saliedētības paaugstināšanai;
trenera pārrunas ar sportistu par vēlamā snieguma sasniegšanu traucējošiem faktoriem;
sportista individuālās un komandas kopējās darbības efektivitātes novērtēšana un korekciju
veikšana. Visi šie mērķtiecīgi un savlaicīgi realizētie pasākumi veicina prasmi apvienot
individuālos un komandas mērķus efektīvākai komandas darbībai (Jowett, Lavallee, 2007;
Yukelson, 1997).
Interpersonālo attiecību korekcijā galvenais uzsvars tiek likts uz individuālo un
komandas vērtību izpratni, kā arī uz neatkarīgo faktoru (vecums, dzimums, personības
īpašības, spēlētāju pieredze un sacensību līmenis, kurā notiek sacensības) ievērošanu, jo arī tie
ietekmē komandas saliedētību (Gammage, Carron, Estabrook, 2001).
Darba gaitā cenšas noteikt un formulēt efektīvus risinājuma veidus, lai paaugstinātu
savstarpējo cieľu, saprašanos un mijiedarbību starp komandas biedriem. Noteikšanai bieţi
pielieto kvalitatīvo un kvantitatīvo novērtēšanu, lai noteiktu tādas personības īpašības kā
neatkarība spriedumos un pašpārliecinātība, lojalitāte, atbildība un to, kā šie lielumi iespaido
komandas funkcionēšanu un panākumus, jo komandas saliedētību būtiski ietekmē tādas
īpašības kā lojalitāte, tolerance, pašcieľa, − kas palīdz vadīt komandu un veicina pozitīvu
gaisotni (Estabrook, Dennis, 2003). Jauniešu vecumposmā ir būtiski sekmēt radošas un
konkurētspējīgas personības veidošanos, kas ir ļoti jūtīgs faktors šajā vecumā.
Verbālās metodes komandas saliedētības veicināšanai ir pārrunas, diskusijas, grupas
sapulces.
Piemēram, sportisti trenera vadībā:
 definē, apraksta un pārrunā trīs personīgi nozīmīgus dzīves mērķus;
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komandas spēlētāji nosaka, apraksta un pārrunā piecas vai sešas nozīmīgas dzīves
lomas, kas prasa laika ieguldījumu un enerģiju;
 kopīgi pārrunā, kādi svarīgākie faktori ietekmē komandas panākumus un kāda ir to
saistība ar komandas kopējām pamatnostādnēm un izvirzīto mērķi;
 nodarbības var notikt kā „prāta vētra”, kuras laikā spēlētāji noformulē komandas stiprās
puses un piedāvā risinājuma variantus izvirzītā mērķa sasniegšanai;
 nodarbības var būt sapulces veidā, lai izstrādātu vai pārskatītu komandas saliedētības
izpratni spēlētāju acīs (Estabrook, Dennis, 2003; Yukelson, 1993).
Grupas dinamisko procesu norise ir ļoti svarīga komandas saliedēšanā un panākumu
gūšanā, tādēļ autori iesaka rīkot informatīvās un praktiskās nodarbības: psiholoģisko prasmju
apguvē, stresa menedţmentā, starppersonu komunikācijā, lomu un starppersonu konfliktu
risināšanā, izlemjot komandas iekšienē, kurš būs diskusiju un aktivitāšu vadītājs. Ja pastāv
konflikta situācija starp sportistiem un treneri, labāk, ja šādas nodarbības vada cita persona.
Konflikti samazinās, ja, atklājot domstarpības, tās tiek izskaidrotas, pārrunātas.
Interpersonālo attiecību veidošanā viena no svarīgākajām ir treneru prasme izvēlēties
konkrētai situācijai optimālu risinājumu un noteikt prioritātes. Interpersonālo attiecību
veidošanu nosaka vairāki situatīvie faktori: trenera kā līdera īpašības, viľa vadības stils,
konkrētu sportistu personības īpašības, konkrētā sporta veida specifika un konkrētās situācijas
labvēlīgums (Chelladurai, 1978; Chelladurai, Saleh,1980).
Kanādas profesors P.Čelladurai (Chelladurai) papildināja savu iepriekš izveidoto
daudzdimensionālo vadības modeli (multidimensional leadership model), akcentējot tajā
trenera sniegtās instrukcijas, sociālo atbalstu, pozitīvo atgriezenisko saiti, vēlamo uzvedību
(Chelladurai,1990) (2.piel.).
Literatūrā ir aprakstīti vairāki vadības līmeľi: „garīgā vadība (spiritual leadership);
mentālā vadība (mental leadership); emocionālā vadība (emotional leadership); fiziskā vadība
(physical leadership)” (citēts pēc Murphy, 2005).
Saskaľā ar J.Loehra (Loehr) pētījumiem, pats augstākais trenera vadības līmenis ir
„garīgā vadība”. Tā izpauţas kā spēja uzskatāmi un spilgti definēt mērķus, „uzburt” vīziju,
spēlētāju motivācijas un pozitīvas enerģijas piesaiste, lai komandas un individuālie mērķi un
vērtības būtu sabalansēti. „Garīgās vadības” līmenis raksturo iekšējās enerģijas intensitāti un
virzienu, kā arī vienmēr saistīts ar cilvēka vērtībām un pārliecībām. Bet šo līmeni īstenot
dzīvē iespējams tikai tad, ja treneris pats vienmēr ievēro un pats tic vērtībām, par kurām runā.
Otrais vadības līmenis ir mentālā vadība. To raksturo trenera spējas skaidri domāt,
koncentrēties, pieľemt racionālus lēmumus un organizēt darbību arī „zem spiediena”.
Trenerim jāprot efektīvi izmantot pārtraukuma vai sapulces laiku, būt konsekventam un
noteiktam, pārliecinātam par savas rīcības efektivitātes ietekmi uz sportistu uzvedību un
sniegumu sacensībās. Šo prasmju pamatā ir trenera pašizpratnes un pašanalīzes spējas.
Mentālais vadības līmenis raksturo enerģijas virzienu, tā „fokusu” un ir saistīts ar loģisko,
abstrakto, radošo domāšanu, kā arī ar pašapziľu un izkoptām pašregulācijas prasmēm.
Trešo vadības līmeni raksturo „emocionālā vadība”. To raksturo efektīvi organizēta
komunikācija, kas sportistos veicina pašapziľas paaugstināšanos, ticību un uzticēšanos
komandas biedriem. Veicinot empātijas jūtas citos, iedvesmojot un radot pozitīvu
pārdzīvojumu gammu, veiksmīgāk tiek sasniegts kopējais izvirzītais mērķis. Emocionālā
vadība saistīta ar jūtām un emocijām. Zema emocionālā enerģijas plūsma nāk no negatīvām
emocijām − kā, piemēram, bailes, dusmas, frustrācija. Savukārt, augsts emocionālās enerģijas
līmenis saistīts ar pozitīvām emocijām, − kā cerība, pašpārliecinātība, pozitīvais
pārdzīvojums.
Ceturtais un zemākais līmenis ir „fiziskās vadības” līmenis. To raksturo trenera spēja
rīkoties atbilstoši personīgajām un komandas vērtībām, ētikas normām, saskatīt lietas
savstarpējā sakarībā (būt integrētam), būt atbildīgam un veicināt šo izjūtu citos. Spēt
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konkretizēt un definēt jēdziena izpratni „veiksme” šajā konkrētajā brīdī. Šo līmeni raksturo
fiziskās enerģijas daudzums un enerģijas kvantitāte, kas ir pamatā visam, jo saistīta ar kustību
prasmēm un iemaľām; uzsverot uzvedību, atpūtu un fizisko veselību. Enerģijas plūsmas
paaugstināšanas paľēmienus sauca par enerģijas menedţmentu (energy management).
Treneris, kuram piemīt visi četri enerģijas plūsmas veidi, mērķa sasniegšanai mobilizē lielāku
fizisko un emocionālo enerģiju, tam ir skaidrs rīcības virziena plāns un saturs (mentālā
enerģija), iekšējais spēks (garīgā enerģija), kas izpauţas pārliecībā par savu rīcību un tās
sekām (Loehr, 2005).
Veiksmīgi treneri pārvalda enerģijas plūsmu un prot piesaistīt enerģiju. Īstenībā lielie
līderi ir eksperti tajā, kā mērķa sasniegšanai piesaistīt gan savu, gan citu enerģijas plūsmu
pietiekamā daudzumā un pareizā virzienā. Viľi pārzina enerģijas hierarhiju un seko tās
progresam. Izšķir fizisko, emocionālo un garīgo enerģiju, jo ķermenis attīstās vispirms fiziski,
tad emocionāli. Domāšana attīstās vispirms kognitīvi, tad seko garīga un morāla attīstība.
Sportā, mobilizējot un panākot maksimālu sportistu iesaisti procesā un atdevi, piesaistot katra
sportista fizisko spēku, sirdi, prātu un dvēseli, tiek sasniegts maksimāli iegūstamais rezultāts.
Spēja veiksmīgi vadīt komandu tiek pārbaudīta grūtos apstākļos. Viegli to paveikt ir tikai
ideālos apstākļos. Un katra sportista vai komandas krīze, grūtības, vilšanās rada iespēju
pielietot vadīšanas māku un komandas saliedēšanas principus. Krīze, kas iestājas neveiksmīgu
sacensību laikā, var radīt komandas dalībnieku attālināšanos un dramatiski mainīt snieguma
kvalitāti, atdeves kvantitāti, uzmanības koncentrēšanās un enerģijas daudzumu. Visi
komandas spēlētāji, vienalga, cik tie būtu talantīgi un veiksmīgi, visumā ir tikai cilvēki,
jebkuram var rasties bailes, šaubas un nedrošība (Murphy, 2005).
ASV praktiskais sporta psihologs J.Loehrs (Loehr), analizējot daudzgadīgu pieredzi
augstu sasniegumu sportā, aprakstīja principus, kuri palīdz vadīt un uzturēt „enerģijas
plūsmu”. Vispirms, tā ir atziľa, ka komandas attīstība un izaugsme ir tieši atkarīga no
enerģijas investīcijas. Tas nozīmē, ka enerģijas atdeve veicina fiziskas attīstības izaugsmi, bet,
līdztekus tam sekmē arī fizisko un intelektuālo attīstību. Lai komandas sniegums būtu augsts,
kopējai komandas veiksmei vajadzīgs prasmīga un mērķtiecīga enerģijas atdeve no katra
spēlētāja − biomotoro spēju attīstīšanai, pašapziľas celšanai, sadarbībai vai konkurencei. Tas
pats attiecas uz mentālām (garīgām) spējam. Ja komandas spēlētāji iegulda enerģiju komandas
vīzijā (nākotnes precīzā redzējumā) un integritātē, tie veicina savu garīgo attīstību. Trenerim
jāpalīdz komandai visefektīvāk ieguldīt savu enerģiju atbilstoši komandas vajadzībām (Loehr,
2005).
Veiksmīgi treneri nodrošina to, ka enerģija tiek pareizi novadīta − uz darbību,
pārliecībām vai izjūtām − lietām, kas saistītas ar mērķa sasniegšanu (ieskaitot komandas
savstarpējo komunikāciju, uzticēšanos un apmierinātību ar procesu, mērķa sasniegšanas
veidiem). Otrkārt, produktīva un veiksmīgi „vadīta” enerģija nodrošina lielākus panākumus.
Jābūt precīzam redzējumam, spēcīgai enerģijai un vēlmei to pielietot komandas izvirzīto
mērķu sasniegšanai. Viens no ieteikumiem, kas palīdz saglabāt precīzu redzējumu un
maksimālas koncentrēšanās spējas, ir rituālu pielietošana. Piemēram, tenisā − skatu vērst uz
raketes stīgām, pirms serves iztēlojoties, ka bumbiľa sasniedz mērķi (Weinberg, Gould,
1999). Treškārt, enerģijas ieguldījumā un izkrāšanā jāievēro līdzsvars. Ja sportistā vai trenerī
vairāk dominē tādas izjūtas kā dusmas, vilšanās, vainošana, greizsirdība, tas atľem spēku un
novada enerģiju citā virzienā. Pārmērīgi liels treniľu skaits izsmeļ enerģiju, savukārt – ja to ir
par maz – tiek apdraudēti sasniegumi. Spēles laikā var pazemināt enerģijas patēriľu ar dziļu
elpošanu, muskuļu relaksāciju, iztēli, pozitīvu pašiedvesmu. Tas palīdz sportistam atjaunot
enerģiju. Vēl viens līdzeklis ir mērķtiecīga paraduma attīstīšana, kas ir pamatā rituālu
izveidei. Izcili treneri saprot, ka bez šo prasmju pielietošanas augsti panākumi mūsdienu
sportā ir grūti panākami. Ceturtkārt, treneriem jāatceras ļoti svarīga atziľa − kā pozitīva, tā
negatīva enerģija ir „lipīga” (Loehr, 2005).
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Savukārt, izcils Krievijas profesors R.Zagainovs (Загайнов) atzīmē, ka veiksmīgas
komandas vadīšanas un saliedētas komandas izveidē jāpievērš uzmanība piecām kolektīvu
veidojošām sastāvdaļām: komandas imidţam (vizuālam tēlam), komandas vadības
profesionalitātei, komandas emocionālajam „garam”, motivācijai kopējā mērķa sasniegšanai,
psiholoģiskajam atbalstam (Загайнов, 2005). Profesors īpaši uzsver komandas emocionālā
stāvokļa nozīmīgumu, kas ir mainīgs, bet koriģējams lielums. Tā pamatā ir katra spēlētāja
garastāvoklis, ko ietekmē virkne faktoru: gaidāmās spēles nozīmīgums, iepriekšējās spēles
rezultāts, savstarpējās attiecības komandā, pretinieku komandas spēlētāji, pēdējā saruna ar
treneri − līderi, iepriekšējās nakts miega kvalitāte, nakts sapnis un daudzi citi faktori. Par
komandas emocionālā stāvokļa nozīmīgumu komandas saliedētībā profesors R.Zagainovs
raksta, ka savstarpējas sapratnes pasliktināšanās komandā nekad nepaiet bez sekām un to
atjaunot līdz sākotnējam līmenim praktiski nekad nav iespējams. Ilgstoši uzturēt komandas
saliedētību un optimālu atbilstoši situācijai cīľas garu var tikai treneri – līderi (Загайнов,
2005).
Viens no veidiem, kā sporta spēlēs var veicināt komandu saliedētību uz uzdevumu,
un līdz ar to − apmierinātību ar procesu, ir komandas spēlētāju treniľos veikto uzdevumu
nozīmīguma paaugstināšana (3.tab.)
3. tabula
Komandas spēlētāju motivācijas un treniņos veikto uzdevumu nozīmīguma
paaugstināšana (interpretēts pēc Яхонтовa, 2000).
Komandas spēlētāju motivācijas
paaugstināšana
Elastīgs trenera vadības stils, pozitīvo
emociju radīšana treniľos
Spēlētāju individuālā ieguldījuma
novērtējums komandas kopējā darbā
Spēlētāju veiksmīgas individuālās
darbības novērtējums
Tuvāko un perspektīvo komandas
mērķu noteikšana un to skaidrs
raksturojums
Katra spēlētāja individuālo kvalitatīvo
un kvantitatīvo mērķu noteikšana un to
skaidrs raksturojums

Veikto uzdevumu nozīmīguma paaugstināšana
Grūtāku, nekā tas nepieciešams spēlē, vingrinājumu
izpilde (piemēram: basketbolā − uzdevums
uzbrukumā spēlēt tikai ar vājāko roku, tā veidojot
priekšrocību aizsardzībai)
Domāšanas procesu aktivizēšana (piemēram,
darbojoties ar vairākām bumbām)
Kritiskās domāšanas attīstīšana (piemēram,
vingrinājumi ar improvizāciju pēc iepriekš noteiktā
nosacījuma)
Sacensību un treniľu videoierakstu analīze
Psihotehnisko uzdevumu saliedētības paaugstināšanai
pielietošana

Līdera īpašību akcentēšana un
sāncensības veicināšana

Piemēram, uzbrukumā spēlētāja „līdera” (pēc trenera
izvēles nozīmētais spēlētājs) metiena „svars”
dubultojas, vai trīskāršojas (tā vērtība ir nevis 2, bet 4
vai 6 punkti), tāpat palielinās arī pret „līderi” veiktā
pārkāpuma nozīmīgums punktu izteiksmē. Spēlētāji
„līdera” lomai tiek mainīti

Regulāra komandas sanāksmju
organizēšana, tūlītēja konstruktīva
konfliktu risināšana

Sacensību „gara” uzturēšana treniľos. Sacensību
apstākļu „modelēšana”

Komandas saliedētības attīstīšana vienmēr ir individualizēts process, kas atkarīgs no
trenera izvirzītās koncepcijas un konkrētās situācijas.
Izdarot secinājumus un attiecinot tos uz Latvijas vidi, var secināt, ka saskaľā ar
sporta speciālistu atziľām panākumi komandu sporta veidos lielā mērā ir saistīti ar veiksmīgu
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mijiedarbības izveidi komandā, tāpēc sporta jomā īpaši nozīmīga ir grupas dinamisko procesu
izpratne. Jo komandas saliedētības procesa veidošanās mehānisma izpratne sporta psiholoģijā
sakľojas grupas un komandas teorētiskās un praktiskās dinamikas izpētē, kas nepieciešama
sportistu darbības efektivitātes optimizācijai.
Grupas dinamikas procesu nozīmīguma apzināšanās veicināja Kanādas sporta
psihologu grupas darbu pie saliedētības konceptuālā modeļa izveides, kas ir komandas
saliedētības noteikšanas testa „Grupas vides aptauja” (GVA). Veiktie pētījumi komandas
saliedētības izpētē apliecina ar šī testa palīdzību gūto rezultātu ticamību un validitāti.
Komandas saliedētība ne vienmēr paaugstina grupas darbības efektivitāti, bet parasti veicina
pozitīvu savstarpēju mijiedarbību starp grupas dalībniekiem, tā ietekmējot grupas stabilitāti,
individuālo apmierinātību ar paveikto un motivāciju trenēties. Pētījumi rāda, ka komandas
saliedētības ietekme uz rezultativitāti atšķiras atkarībā no sporta veida specifikas. Saliedētības
līmenis paaugstina rezultativitāti komandu sporta veidos (basketbolā, futbolā, volejbolā) un
pazemina vai praktiski neietekmē rezultātu tādos sporta veidos kā šaušana, slēpošana, golfs,
airēšana.
Analizējot komandas saliedētības un rezultativitātes sacensībās savstarpējo
mijiedarbību, pastāv divi pieľēmumi: pirmais − saliedētība ietekmē rezultativitāti, kas,
savukārt, veicina apmierinātību ar paveikto; otrais − rezultativitāte ietekmē saliedētību,
tādējādi veicinot apmierinātību ar paveikto.
Sportā veiktajos pētījumos sporta spēļu komandās saliedētība tiek pētīta četros
virzienos (vides, komandas faktoru, personības izpētē, vadības faktoru izpētē). Pētījumos
gūtas atziľas, ka pastāv subjektīvie faktori, kas ietekmē komandas saliedētību. Tie ir: trenera
– līdera vadības stils, komandas biedru apmierinātība ar procesu; komandas identifikācija;
komandas pašefektivitātes jeb spēka (self-efficacy) interpretācija; spēlētāju prasme izprast un
regulēt negatīvos emocionālos stāvokļus; spēlētāju trauksmainība kā personības iezīme;
individuālā psihiskā noturība pret grūtībām sacensībās. Šo procesu veicinošo un bremzējošo
faktoru izpētei nepieciešami zinātniskie pētījumi, jo pretējā gadījumā mēģinājumi intuitīvi
ietekmēt grupas procesus var sniegt tikai gadījuma veiksmi.

1.3. Psiholoģiskie aspekti jauniešu vecumposma sporta pedagoģijā
Viens no svarīgākajiem aspektiem jauniešu vecumposmā ir pašaktualizācijas
tieksme, kuras veicināšanā liela nozīme ir pedagoga spējai aktivizēt audzēkľos iekšējos
pozitīvos resursus konkrētā brīţa prioritāro mērķu sasniegšanai.
Nodaļā analizēta viena no motivācijas koncepcijām, kas sakľojas A.Maslova
izveidotajā „vajadzību hierarhijas” modelī, kur katrs no modeļa autora piedāvātajiem
līmeľiem tiek interpretēts un saistīts ar sportistu pašaktualizācijas iespējām sportā, kā arī
izveidoti ieteikumi sportistu motivācijas paaugstināšanai sportā.
Katram sportistam ir savs priekšstats par to, kādai jābūt personībai sportā. Visbieţāk
jēdziens „personība” asociējas ar augstiem sasniegumiem sportā, atpazīstamību, lielu
gribasspēku, izteiktu pašpārliecinātību, attīstītu pašapziľu (Якимов, 2003). Daţiem šīs
īpašības ir izteiktākas, citiem – mazāk izteiktas. Jautājumi par nosacījumiem, kuri ietekmē
personības attīstību un pilnveidošanos, visos laikos interesējuši daţādu nozaru speciālistus.
Izmaiľas sabiedriskajā iekārtā kopumā ietekmē un maina akcentus personības problēmu
risināšanā, bet, neskatoties uz to, cauri laikmetu grieţiem tas bija, ir un būs pedagoģijas un
psiholoģijas izpētes centrālais jautājums.
Maskavas Universitātes pedagoģijas doktors M.Jakimovs, analizējot savu 40 gadu
ilgo trenera darba pieredzi, atzīmē, ka sports veicina būtisku pārmaiľu veidošanos sportista
personībā. Savukārt, no sportista personības īpašībām ir atkarīgi panākumi sportā (Якимов,
2003). Protams, šīs personības kvalitātes tiek veicinātas ne tikai sporta nodarbībās, bet treniľu
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un sacensību process ir lielisks līdzeklis daudzveidīgam un plašam personības veidošanās
procesam. Jaunietis kļūst nobriedis cilvēks tikai, izejot ilgu, sareţģītu un nevienmērīgu
attīstības ceļu, kuru ietekmē daţādu faktoru (ārējo un iekšējo, atkarīgu un neatkarīgu)
savstarpējā mijiedarbība (Гогунов, Мартьянов, 2004). Sporta pedagogam nepieciešams ľemt
vērā šos faktorus un to ietekmes iespējamību uz sportista audzināšanu un attīstību. Cilvēka
attīstības procesā notiek kvalitatīvas un kvantitatīvas izmaiľas, kas skar visas jomas:
organisma anatomisko uzbūvi; fizioloģiskās un psihiskās darbības funkcijas; rīcību un
uzvedību. Fiziskās un anatomiskās izmaiľas raksturo fizisko attīstību. Tās rādītāji ir: augums,
svars, ķermeľa uzbūve, asinsspiediens, maksimālais plaušu tilpums, kustību un balsta aparāts
un citi raksturlielumi. Ar psihisko attīstību saprot izziľas psihisko procesu attīstības dinamiku:
uzmanības un atmiľas raksturlielumus, domāšanas procesu īpatnības, vārdu krājumu, runas
veidu un stilu. Vide lielā mērā ietekmē attīstības dinamiku. Viens no attīstības raksturotājiem
ir uzvedība, kas izpauţas saskarsmē ar ģimenes locekļiem, komandas biedriem, treneri
(Šniras, 2005). Tās analīze parāda, cik lielā mērā sportists spēj patstāvīgi rīkoties un
pielāgoties mainīgajos apstākļos, pieľemt un ievērot sabiedrībā izvirzītos nosacījumus, tajā
pašā laikā uzľemoties pilnu atbildību par savu rīcību un tās sekām atbilstoši sava vecuma
attīstības īpatnībām. Cilvēka attīstību veicina vai kavē atšķirīgi faktori, kuri var būt gan ārēji,
gan iekšēji. Ārējie faktori saistīti ar audzināšanu, mācībām, treniľiem, mijiedarbību ar
apkārtējo vidi. Iekšējie – ar iedzimto genotipu, psihofizioloģiskajām īpašībām.
Atbilstoši vācu zinātnieka E.Mainberga atziľām, sportā attīstības virzītājspēks ir
„pretrunas” (Майнберг, 1995). Pretrunas var būt iekšējās un ārējās (Mitchell, 1997). Iekšējās
pretrunas pastāv starp sportista „vajadzībām”, kuras ietekmē objektīvie faktori, un reālajām
„iespējām” tās realizēt (piemēram, neatbilstība starp sportista reālajām iespējam un viľa
vēlmēm). Ārējās pretrunas parasti izpauţas kā pašreizējo iespēju un apkārtējās vides izvirzīto
nosacījumu nesabalansētība (piemēram, neatbilstība starp sportista vai trenera pašreizējo
statusu un sabiedrības izvirzītajiem nosacījumiem, tie var būt arī ar likumdošanas izmaiľām
saistīti nosacījumi). Sportista attīstība notiek mērķtiecīgas un plānveida organizētas
mijiedarbības rezultātā, savukārt, izvēlētais audzināšanas mērķis, uzdevumi, metodes un
līdzekļi to realizācijai ir pakārtoti audzēkľu individuālās attīstības līmenim un mainās atkarībā
no trenera mērķtiecīgas darbības (Vazne, 2006). Sportista attīstību ietekmē virkne faktoru, bet
galvenie ir iedzimtība, sociālā vide, audzināšana un pašaudzināšana. Iedzimtībai šajā procesā
ir liela loma, bet par vēl svarīgāku tiek uzskatīta sociālās vides iedarbība, apkārtējie cilvēki un
to savstarpējās attiecības. Būtisku vietu šajā procesā ieľem paša cilvēka darbība un aktivitāte.
Cilvēka fizioloģiskās atšķirības, kā arī individuālā pieredze un daţādi situatīvie
faktori ir saistīti ar cilvēka „vecuma jēdziena” saturisko interpretāciju. Priekšstats par cilvēka
reālo vecumu ne vienmēr sakrīt ar individuālo fizioloģisko, psiholoģisko, emocionālo un
intelektuālo attīstību. Tāpēc, izvērtējot cilvēka vecumu, nevar likt vienādojuma zīmi starp
„pases vecumu” (ko skaita kopš piedzimšanas brīţa) un citiem cilvēka vecuma
raksturlielumiem. Cilvēka attīstības četru pamatvirzienu raksturojumā (kā indivīda, subjekta,
personības un individualitātes) ir četras atšķirīgas vecuma izpausmes, kuras ir saistītas, bet ne
vienmēr sakrīt ar pases vecumu. Atšķirības īpaši spilgti var izpausties sporta nodarbībās un
treniľos. Cilvēka „vecuma” raksturlielumi ir: pases, bioloģiskais, intelektuālais, sociālais un
psiholoģiskais vecums.
Pases un bioloģiskais vecums vairāk saistīts ar cilvēka fizioloģisko attīstību, bet
intelektuālā, sociālā un psiholoģiskā vecuma pamatā ir katra cilvēka individuālā pieredze un
daţādi personības attīstības faktori (vajadzības, vērtības, intereses, individuāli tipoloģiskās
īpašības) (Стамбулова, 1999).
Katrs cilvēks no pārējiem atšķiras ar savu neatkārtojamību, vienreizību, rakstura,
temperamenta un spēju daţādību. Taču katru cilvēku spilgti un atšķirīgi raksturo viľa
personības vajadzību struktūra, jo tā izsaka cilvēka iekšējo būtību. Kas ir vajadzības un kā tās
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iedalās sportā? Ir daudzas motivācijas koncepcijas, mūsdienās to skaits vērtējams vairākos
desmitos. Starp tām ir vairākas teorijas, kas balstās uz vajadzību un vērtību izpēti (satura
motivācijas koncepcijas). Divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados ASV psihologs
A.Maslovs (1908. − 1970.) aprakstīja savu priekšstatu par vajadzību struktūru. Atbilstoši
A.Maslova vajadzību modelim, katram cilvēkam piemīt savas individuālās vajadzības, kuras
aktualizējas tikai tad, ja cilvēks izjūt kaut kā nepietiekamību vai nepiepildīšanos fizioloģiskajā
vai psiholoģiskajā līmenī. „Vajadzība” tiek definēta kā vairāk vai mazāk pastāvīgs darbības,
enerģijas vai informācijas trūkums, kas nepieciešams indivīda veiksmīgai pastāvēšanai un
attīstībai. Vajadzība ir iekšējā nepieciešamība pēc tā, bez kā cilvēks nevar iztikt (Maslow,
1970).
Cilvēks nevar iztikt bez miega, uztura, dzīvesvietas u.tml. Ir arī psiholoģiska rakstura
vajadzības – cilvēkam ir iekšējā nepieciešamība veidot un uzturēt savstarpējas attiecības ar
citiem cilvēkiem. Cilvēku visvairāk raksturo tas, kādas vajadzības viľš cenšas apmierināt, pēc
kā dzīvē visvairāk tiecas. Par personības dziļāko būtību var spriest, analizējot cilvēka
nozīmīgākās un svarīgākās īpašības, jo tās raksturo personības vajadzību struktūru.
Vajadzības nodrošina cilvēka virzību un attīstību (Geidţs, Berliners, 1999). Tiklīdz viena
vajadzība tiek apmierināta, parasti rodas nākamā, pēc kā tiekties, uz ko virzīties. Vajadzības
visu laiku atrodas dinamiskā attīstībā un tām ir tendence mainīties gan konkrētam cilvēkam,
gan sabiedrībai kopumā. Tās ir ciešā saistībā ar cilvēka gaidām (priekšstatiem par nākotni),
kas atkarīgas no indivīda interesēm, attieksmes, ideāliem un vērtībām (Allen, 2003).
A.Maslova motivācijas sistēma laika gaitā ir arī kritizēta un papildināta, bet „vajadzību
hierarhijas” pamatnostādnes labi darbojas praksē un tās var ľemt kā pamatu vajadzību
(dominējošo motīvu) izpētei sporta praksē.
Kas nosaka to, kuras vajadzības sportistam ir svarīgākas? Pilnībā skaidras atbildes uz
šo jautājumu nav sniedzis neviens. Protams, nozīmīga ir vecāku ietekme bērnībā, jo bērni
pārľem to, kas vecākiem bijis svarīgs. Nozīmīgs faktors ir arī tam, ja bērnībā izteikti kas ir
trūcis, jo cilvēks neapzināti cenšas to piepildīt un atgūt. Būtiska nozīme ir arī sociāli
ekonomiskajiem apstākļiem. Ja sportistam (vai viľa ģimenei) ir izteiktas materiālas dabas
problēmas, viľš cenšas tās risināt un ar grūtībām domā par citām augstākā līmeľa vajadzībām.
Nozīmīgs ir arī psiholoģiskais klimats treniľu grupā, trenera profesionalitāte, tā personīgā
attieksme un vērtību sistēma. Kā var noteikt to, kas ir svarīgs pašam un kas ir svarīgs citiem?
Jauniešu vecumposmā viens no rādītājiem var būt laika un subjektīvā „brīvā” laika izpratne.
Tam, kas mums patiešām ir svarīgs, mēs vienmēr atrodam laiku. Savukārt, ne tik nozīmīgām
lietām vienmēr tā pietrūkst. Un tā ir arī reālajā sporta dzīvē. Kādas ir A.Maslova vajadzību
teorijas sakarības ar darbību sporta vidē? (4.tab.)
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4. tabula
„Vajadzību hierarhijas” un komandas vai grupas vajadzības sportā atbilstoši
A.Maslova teorijai (interpretēts pēc A.Maslova „vajadzību hierarhijas” teorijas)
(Vazne, 2007)
Vispārējās vajadzības

1. līmenis
Fizioloģiskās vajadzības.
Uzturs, atpūta.
2. līmenis
Vajadzība pēc drošības.
Stabilitāte un informētība.

3. līmenis
Vajadzība pēc piederības.
Mīlestība, draudzība.
4. līmenis
Vajadzība pēc atzīšanas,
novērtējuma. Statuss.
5. līmenis (augstākais)
Vajadzība pēc
pašapliecināšanās.
Būtiski sasniegumi.

Komandas vai grupas vajadzības sportā

a) Treniľu procesa un atjaunošanās līdzekļu balanss, sporta bāzes
nodrošinājums, pozitīvu „bonusu” sistēma (balvas, ēdināšanas taloni
u.tml).
b) Vēlākos gados – naudas atalgojums, prēmijas un piemaksas.
a) Treniľu grupas „normu un likumu” izpratne un akceptēšana.
Sportistu iekšējā pārliecība par individuālo un komandas mērķu
realizēšanas veidu, par savu vietu un lomu komandā. Rehabilitācijas
un atpūtas pasākumu nodrošināšana.
b) Vēlākos gados būtiskākas kļūst sociālās garantijas, veselības
apdrošināšana.
Piederība pie konkrētās komandas vai kluba, gatavība un vēlme
saľemt, kā arī sniegt maksimālu ieguldījumu kopējā darbā.
Nepieciešamība savstarpēji just empātiju, toleranci. Kontakti ar
cilvēkiem, kuriem ir augsti attīstītas sociālās prasmes.
Saskatīt reālās izaugsmes iespējas sportā (tās atšķirīgi vērtēs daţādas
sagatavotības un meistarības pakāpes audzēkľi). Saľemt atzinību par
paveikto, individuālais un kopējais paveiktā darba izvērtējums.
Profesionālā un personīgā izaugsme – aizrautība un apmierinātība ar
veikto darbību. Sava ieguldījuma un paveiktā apzināšanās, kam ir
nepieciešama maksimāla piepūle un atbildība (šajā līmenī atkarībā no
dzimuma, vecuma un meistarības pakāpes būs vērojamas būtiskas
atšķirības). Maksimāla savu spēju un iespēju realizācija pašreizējā
brīdī.

Sportista rīcību nosaka viľam būtiski svarīgu vajadzību apmierināšana. Cilvēka
vajadzības izkārtojas noteiktā secībā, bez zemākās pakāpes vajadzību apmierināšanas ir grūti
apmierināt augstākās pakāpes vajadzības, un, lai labāk izprastu audzēkni un motivētu viľu,
trenerim ir svarīgi saprast, kādas ir audzēkľa tā brīţa nozīmīgākās vajadzības. Sportista
uzvedības iekšējie cēloľi – motīvi ir pamudinājums darboties un sasniegt izvirzīto mērķi. Un
ir ļoti svarīgi iemācīt audzēkľiem pamanīt un fiksēt savas ikdienas veiksmes un apgūt tuvo un
tālo mērķu izvirzīšanas daţādas stratēģijas.
Atkarībā no konkrētā sportista attieksmes un vērtību sistēmas mainās vajadzību
prioritāte un sasniegšanas veids. Motīviem ir tendence laika gaitā mainīties, tāpēc ir uzmanīgi
jāseko, kuri sporta darbības motīvi ir dominējošie konkrētam sportistam konkrētajā laika
periodā. Izprotot motivācijas faktorus, var veicināt komandas saliedētību mērķa sasniegšanai
vai sociālajā ievirzē.
Nākamā nodaļa ir veltīta fizisko un psihisko (garīgo) rādītāju kopsakarības analīzei
pedagoģiskajā darbā.
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1.4. Fizisko un garīgo (psihisko) rādītāju savstarpējā saistība basketbolā
Nodaļā tiek analizēta fizisko un garīgo (psihisko) rādītāju kopsakarība, kas vienmēr
bija, ir un būs aktuāls jautājums sporta pedagoģijā un sporta psiholoģijā.
Krievijas pedagogs, anatoms, antropologs un psihologs P.Lesgafts par vienu no
svarīgākajiem pedagoģiskā darba virzieniem uzskatīja cilvēka harmonisko attīstību, kuru var
realizēt ar fizisko vingrinājumu palīdzību. 18.gadsimta otrajā pusē P.Lesgafta izveidotā
fiziskās audzināšanas sistēma tika veidota uz materiālās jeb fiziskās bāzes un garīgās jeb
ideālās bāzes vienotības fizisko īpašību attīstīšanai (spēks, izturība, ātrums un veiklība).
Leshafta idejas par fizisko vingrinājumu attīstošo un audzināšanas virzienu mijsakarību arī
mūsdienās ir neatľemama personības attīstības veidošanās sastāvdaļa (Донской, 1997).
Jau 19.gadsimtā Krievijas zinātnieks V.Behterevs atzīmēja saistību starp fiziskās
slodzes apjomu un cilvēka psihisko darbību. Ir zināms, ka fizisko aktivitāšu ierobeţošana
negatīvi ietekmē kā organisma fizioloģiskos, tā arī psihiskos procesus. „Fizisko un psihisko
aktivitāšu saistība realizējas divējādi: kā konkrētu fizisko vingrinājumu ietekme uz
konkrētiem psihiskiem procesiem un kā psihisko procesu un stāvokļu izmaiľas daţādu fizisko
slodţu darbības laikā. No visiem pētāmajiem psihiskajiem procesiem un funkcijām
visjūtīgākā attiecībā pret fizisko slodzi ir atmiľa” (citēts pēc Горбунов, 1967).
Pētot fizisko nodarbību ietekmi uz garīgajām darbspējām, tika konstatēta gan
pozitīva, gan negatīva ietekme uz sportista psihi, − atkarībā no izpildāmā uzdevuma, slodzes
apjoma un intensitātes, kā arī sportista vispusīgas sagatavotības. Maksimālas intensitātes
īslaicīga slodze veicina uzmanības un atmiľas īpašību paaugstināšanos, bet pēc lielām
slodzēm atmiľa un tās apjoms samazinās, bet koncentrēšanās spējas uzlabojas (Волков,
1960).
Daudzi zinātniskie pētījumi apliecina ķermeľa fiziskās un intelektuālās darbības
savstarpējo vienotību. Pētījumos pierādīts, ka cilvēka psihiskais un fiziskais stāvoklis
savstarpēji spēcīgi ietekmē viens otru, kas ir nozīmīgs rādītājs arī sportā. Viens no Krievijas
sporta psiholoģijas pamatlicējiem A.Puni jēdzienu „stāvoklis” kā filozofijas kategoriju sportā
skaidro kā „konkrētu reālitātes parādību esamību, kas saglabājas noteiktā laika vienībā un
kuru var izmērīt, konkrēto psihisko stāvokli sportā raksturo specifisko pazīmju kopums”
(citēts pēc Пуни, 1973).
Mūsdienu basketbolu raksturo dinamisks spēles stils, augsts kustību aktivitātes
līmenis, arvien pieaugoša spriedze izšķirošajās sacensībās, kas prasa no sportista maksimālas
ātruma, spēka īpašību un organisma funkcionālo spēju mobilizāciju. Par jauniešu
vecumposma sportistu sagatavošanas vienu no pamatuzdevumiem uzskata optimālu viľu
fizisko īpašību attīstīšanu, jo, pamatojoties uz labu fizisko sagatavotību, sekmīgāk varēs
risināt citu sagatavošanas veidu uzdevumus. Fiziskā sagatavošana ir basketbolista treniľu
procesa viena no svarīgākajām sastāvdaļām. No vienas puses − tā ir vērsta uz sportista
harmoniskas un vispusīgi attīstītas personības veidošanos, organisma nostiprināšanu un
norūdīšanu, fizisko īpašību attīstīšanu un funkcionālo iespēju paaugstināšanu un no otras
puses, − arī tādu fizisko īpašību attīstīšanu, kādas sportistam nepieciešamas augstu rezultātu
sasniegšanai tieši konkrētajā sporta veidā.
Basketbolā fiziskā sagatavošana ir cieši saistīta ar pārējiem basketbolistu
sagatavošanas veidiem – tehnisko, taktisko un arī psiholoģisko sagatavošanu (Moran, 2004).
Mērķtiecīgs un atbilstoši didaktiskām prasībām realizēts fiziskās sagatavošanas process
ietekmē jebkura vecuma un kvalifikācijas spēlētāja sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī
veido pamatu sportista psihiskai noturībai (Озеров, 2002). Nepietiekama spēka un ātrspēka
attīstība spēlētājam neļaus rezultatīvi izmantot mūsdienu basketbola tehnikas paľēmienus,
kuri jāizpilda lielā ātrumā. Nepietiekama izturība liks basketbolistam ātri nogurt, kas savukārt
radīs kustību iemaľu traucējumus. Spēlētājam samazināsies metienu precizitāte, lēciena
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augstums un starta ātrums, būs apgrūtināta sekmīga darbība aizsardzībā un piedalīšanās
ātrajos uzbrukumos.
Fizisko īpašību attīstīšanas efektivitāti nosaka tas, cik racionāli ir izvēlēti un
pielietoti fiziskās sagatavošanas līdzekļi un metodes (Auliks, 1978). Basketbolistu
vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā galveno lomu spēlē spēks (ātrspēks), ātrums, izturība,
veiklība un lokanība. Tieši šīs fiziskās īpašības atspoguļo viľu kustību iespēju līmeni
(Портнов, 1997).
Spēks ir cilvēka spēja pārvarēt ārējo pretestību vai pretoties tai, pielietojot muskuļu
spēku. Basketbolistu vienmēr ietekmē viľa paša svars un bumbas svars, tāpēc viľš savu
spēku galvenokārt izmanto, lai pārvarētu sava ķermeľa un bumbas inerci. Kustības sākums,
paātrinājums, apstāšanās, kustības virziena maiľa, lēcieni – tās ir darbības, kurās parādās
basketbolista spēks. Kā redzams, visām darbībām ir dinamisks raksturs, un šo spēka īpašību
sauc par ātrspēku (Гужаловский, Фомин, Вавилов, 1991).
Ātrums ir cilvēka spēja veikt nepieciešamās kustības maksimāli īsā laikā.
Basketbolā ir svarīgs ne tikai pārvietošanās ātrums pa laukumu, bet arī domāšanas ātrums
un darbību ar bumbu ātrums. Ātram spēlētājam ir iespēja iegūt laiku un efektīvāk izmantot
telpu, kas savukārt nozīmē, ka šādā situācijā viľš var produktīvāk risināt taktiskos
uzdevumus. Basketbolā īsākais veicamais attālums uz laukuma visbieţāk nav taisna līnija.
Lai sasniegtu mērķi – spēlētājs pārvietojas pa laukumu atkarībā no partnera un bumbas
atrašanās vietas. Ātruma īpašībām ir ļoti svarīga loma basketbolistu darbībā uz laukuma,
turklāt katras īpašības attīstīšanai ir nepieciešams speciāls treniľu darbs. Ātruma attīstīšanai
galvenokārt izmanto atkārtojuma metodes daţādas modifikācijas: homogēno atkārtotās
piepūles metodi, progresējošo atkārtotās piepūles metodi, regresējošo atkārtotās piepūles
metodi, progresējoši regresējošo („piramīdas”) atkārtotās piepūles metodi, variatīvo
atkārtotās piepūles metodi (Гудыма, 1991).
Izturība ir basketbolista spēja izpildīt spēles darbības bez efektivitātes
samazināšanās visas spēles laikā. Cilvēka darbspējas un veselības stāvokli raksturo viľa
izturība kā organisma spēja veikt jebkura ilguma mērenas intensitātes darbu bez
efektivitātes samazināšanās. Ātruma izturība ir speciālās izturības veids, ko raksturo spēja
uzturēt ātrumu tuvu maksimālajam visā darba laikā. Speciālā izturība ir spēja ilgstoši
izpildīt vienam vai otram sporta veidam specifisku darbu. Speciālā izturība – spēja efektīvi
veikt darbu un pārvarēt nogurumu apstākļos, kas nepieciešami sacensību darbībā kādā
noteiktā sporta veidā un izpauţas ne tikai kā organisma spēja pretoties nogurumam, bet arī
kā spēja veikt uzdoto darbu ar vislielāko efektivitāti stingri noteiktā laikā (futbols,
basketbols u.tml.) „Spēka” izturībai ir raksturīgi augsti spēka rādītāji un noturība pret
nogurumu. Izturība ir spēja pretoties ne tikai fiziskajam nogurumam, bet arī sensoram un
emocionālam nogurumam. Izturību nosaka sirds, asinsvadu, nervu un elpošanas sistēmas
sagatavotība, bioķīmiskie procesi muskuļos un arī tehniskā prasme izpildīt racionālas
kustības bez enerģijas zudumiem (Портнов, 1997).
Darbojoties maksimālā ātrumā un ilgstoši, spēlētājam ir jāprot no daţā diem
stāvokļiem efektīvi pārvaldīt bumbu un risināt vissareţģītākos taktiskos uzdevumus. Jo
labāk basketbolisti pārvalda bumbu, domā, pārvietojas pa laukumu, jo interesantāks un
skatāmāks ir basketbols, tāpēc spēlētāju fiziskā sagatavošana ir pamatbāze taktiskās,
tehniskās un psiholoģiskās meistarības pilnveidošanā. Vispusīga fiziskā sagatavošana
vispirms jāsaprot kā vispusīga fizisko īpašību attīstīšana. To augsts attīstības līmenis
savukārt veicinās sportistu organismu funkcionālo iespēju paaugstināšanos.
Pēdējo desmit gadu laikā, piedaloties visas pasaules sporta zinātniekiem, uzkrāts
milzīgs daudzums materiālu par testēšanu. Vēsturiski uzkrāta informācija par testiem un to
modifikāciju, par daţādu faktoru iedarbību uz testēšanas rezultātiem, par testu izstrādāšanu
kondīcijas un koordinācijas spēju kontrolei. Izstrādātas testu programmas, kas raksturo
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jauniešu fizisko sagatavotību un kuras ir atzītas daudzās pasaules valstīs – Eiropas Savienības
valstīs, ASV, Kanādā, Krievijā, Japānā. Jauno sportistu fizisko spēju, kā arī kustību prasmju
un iemaľu testēšana vienmēr ir bijusi aktuāla. Īpaša nozīme testēšanas rezultātu izmantošanai
ir daţādu standartizēto rādītāju izveidē. Standartizētie rādītāji tiek izstrādāti noteiktai sportistu
grupai un derīgi tikai tai. Tieši tāpat kā psiholoģiskās novērtēšanas rādītāji standartizēti ir arī
fizisko spēju novērtēšanas rādītāji, kas derīgi, piemēram, Eiropas ziemeļvalstu jauniešiem,
nav izmantojami Eiropas dienvidvalstīs vai Āfrikas kontinentā (Rudzītis, Lāriľš, 2008).
Vispusīgu un daudzveidīgu pētījumu rezultāti parādījuši, ka vienāda vecuma jauniešu
fiziskās spējas nebūt nav vienādas (Озеров, 2002). Tāpēc ir pamats apgalvot, ka fiziskās
īpašības ir individuālas īpatnības, kas nosaka cilvēka fiziskās (kustību) iespējas. Par sportista
spējām sprieţ pēc gūtajiem sasniegumiem savā sporta veidā. Tomēr spējas sportā netiek
raksturotas kā kustību iemaľas un prasmes. Spējas ir tas, cik ātri un viegli cilvēks apgūst
jaunās darbības un kustības (Платонов, 2004). Taču pirms sportiskās darbības uzsākšanas
spējas ir apslēptas, nav realizētas un eksistē kā potenciālas iespējas, kas tā arī var palikt kā
potenciālas iespējas, ja vien netiks radīti atbilstoši apstākļi to attīstīšanai.
Neskatoties uz sporta un citu nozaru zinātnieku centieniem, līdz šim nav izveidota
vienota cilvēka fizisko īpašību klasifikācija (Лях, 2005). Piemēram, absolūtie rādītāji raksturo
kādu fizisko īpašību attīstības pakāpi, „izslēdzot” to savstarpējo ietekmi vienai uz otru.
Relatīvie rādītāji ļauj spriest par fizisko īpašību izpausmes iespējām, ľemot vērā šo
savstarpējo mijiedarbību. Pie absolūtajiem (acīmredzamajiem) rādītājiem pieder skrējiena
ātrums, lēciena augstums vai tālums, paceltais svars, noskrietās distances garums. Savukārt,
par relatīvajiem (slēptajiem) rādītājiem uzskata tādus kā paceltā svara attiecība pret cilvēka
ķermeľa masu, izturība, garā distancē uzturot noteiktu ātrumu, koordinācijas rādītāji saistībā
ar ātruma vai ātrspēka iespējām („atspoles skrējiens” ar priekšmetu pārnešanu un
novietošanu). Sporta speciālistu zināšanas par savu audzēkľu absolūtiem un relatīviem fizisko
īpašību rādītājiem sniedz iespēju noskaidrot basketbolistu redzamās un slēptās fiziskās
iespējas un to attīstību, ļauj tās novērtēt, kā arī „nospraust” un koriģēt turpmākā darba
uzdevumus (Rudzītis, 2003).
Lai testēšanas laikā iegūtu informāciju par sportista potenciālajām spējām,
nepieciešams analizēt testēšanas rezultātu dinamiku ilgā laika periodā (vairākus gadus). Ja
audzēknis visu laiku atrodas savas grupas ranga augšpusē vai arī strauji, bet vienmērīgi
progresē, varam uzskatīt, ka viľam ir lielas potenciālas spējas testētajās īpašībās (Лях, 2005).
Fizisko iespēju testēšana palīdz atrisināt virkni sareţģītu sporta pedagoģijas jautājumu:
noteikt sportistu kondīcijas un koordinācijas spēju attīstību, novērtēt tehnisko un taktisko
sagatavotību (Rudzītis, Lāriľš, 2008).
Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, ir iespējams: salīdzināt kā atsevišķu
audzēkľu, tā arī sportistu grupu sagatavotību; organizēt dalībnieku atlasi treniľu grupām;
īstenot treniľu procesa iedarbības objektīvu pedagoģisko kontroli; novērtēt treniľu līdzekļu,
metoţu un organizācijas formu pielietošanas lietderību; pamatot fiziskās sagatavotības
normatīvus. Līdztekus zinātniskiem uzdevumiem testēšanas pielietošana ļauj risināt arī
praktiskus uzdevumus: audzēkľiem pašiem noteikt savu fizisko sagatavotību un plānot sev
nepieciešamās darbības; stimulēt audzēkľus tālākai savas fiziskās formas paaugstināšanai;
zināt ne tikai sākuma rādītājus, bet to izmaiľas noteiktā laika posmā. Starp citiem cilvēka
fizisko spēju novērtēšanas paľēmieniem (novērojums, ekspertu vērtējums u.tml.) testēšana
(fizisko spēju jeb kustību testi) ir galvenā metode, kuru izmanto sporta metroloģijā un citās
sporta zinātnes nozarēs (Лях, 2005).
Pētījumā pielietota LSPA docētāju izstrādātā vērtēšanas sistēma, kas balstās uz divu
gadu laikā iegūtajiem kontroles vingrinājumu rezultātiem. Analizējot pētījumā gūtos
rezultātus, pārsteidzošs ir daţādu vecumu basketbolistu rezultātu dinamikas nevienmērīgums.
Piemēram, 19 līdz 20-gadīgie basketbolisti vairākos vingrinājumos nav spējuši uzrādīt vērā
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ľemamu rezultātu pieaugumu, salīdzinot ar 17 līdz 18 gadus vecu basketbolistu rādītājiem
(Rudzītis, Lāriľš, 2008).
Līdzīga aina ir vērtējot jauno basketbolistu psihiskās noturības un komandas
saliedētības rādītājus. Iegūto rezultāte analīzē pielietoti darba autores pētījuma gaitā
izstrādātie vērtēšanas kritēriji. Tie ir izstrādāti tieši jauniešu izlašu līmeľa spēlētājiem, un
iegūtie rezultāti vēlreiz apstiprina fiziskās un garīgās attīstības mijsakarību sporta sasniegumu
gūšanā un sportista personības izaugsmē.
Basketbola treneru praktiskā pieredze rāda, ka saglabāt komandas saliedētību un
spēlētāju psihisko noturību sacensību spriedzes apstākļos ir sareţģīti. Viens no risinājumies ir:
paaugstināt spēlētāju fizisko sagatavotību, pilnveidot sportistu psihisko noturību veicinošās
prasmes, kā arī veicināt komandas saliedētību, lai katrs spēlētājs justos atbildīgs par spēles
uzdevumu izpildi un būtu augsti motivēts komandas panākumu gūšanai.
Darba teorētisko daļu veido „Ievads” un „Zinātnisko darbu analīze”.
Ievadā pamatota pētāmās problēmas aktualitāte, pētījuma zinātniskā novitāte,
praktiskais nozīmīgums, aprakstīts pētījuma metodoloģiskais pamatojums. Definēti pētījuma
mērķis, hipotēze, pētījuma priekšmets, objekts, subjekts, pētījuma uzdevumi, metodes un
pētījuma organizēšana. Sniegts zinātnisko publikāciju saraksts promocijas tēmas ietvaros, kā
arī formulētas tēzes promocijas darba aizstāvēšanai.
Pirmajā apakšnodaļā tika analizēta spēlētāju psihiskās noturība, veikts tās veicinošo
personības īpašību un prasmju raksturojums. Analizēta konnitīvā stresa teorija un tā
pārvarēšanas stratēģijas. Atlasīti praktiskie uzdevumi un sniegtas rekomendācijas spēlētāju
emocionālās kontroles, pašpārliecinātības par sevi, iztēles un uzmanības attīstīšanas
uzdevumu apraksts.
Darba otrajā apakšnodaļā analizēta komandas saliedētība un tās nozīme sportā,
veikta plaša pētījumu analīze par komandas saliedētības saistību ar personības un vides
faktoriem, trenera vadības stilu, komandas sniegumu sacensībās. Veikts komandas
saliedētības pamatprincipu raksturojums.
Darba trešajā apakšnodaļā analizēti psiholoģiskie aspekti jauniešu vecumposma
sporta pedagoģijā, kā arī veikta A.Maslova pašrealizācijas koncepcijas pamatnostādľu
interpretācija un pielāgošana sporta videi sporta spēļu komandu specifikai.
Darba ceturtajā apakšnodaļā analizēta fizisko un garīgo rādītāju savstarpēja saistība
sportā.

53

2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma uzdevumi
Lai pierādītu pētījuma hipotēzi un realizētu darba mērķi, izvirzīti šādi pētījuma
uzdevumi:
1. Testa „Group Environment Questionnaire” (Grupas vides aptauja) adaptācija atbilstoši
Latvijas sporta videi (komandu sporta spēlēs);
2. Jaunatnes basketbola izlašu komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības,
vispusīgās fiziskās sagatavotības un snieguma sacensībās rādītāju mijsakarību analīze (16
− 20 gadus veci basketbolisti, 2007. un 2008.gada rezultāti);
3. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā un to psiholoģisko faktoru (komandas saliedētības un psihiskās noturības) skalu
saturu izstrāde
4. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā psiholoģisko faktoru iedarbības efektivitātes uz komandas saliedētību un
spēlētāju psihisko noturību analīze (salīdzinot eksperimentālās un kontroles grupas
rezultātus).
Iegūto rezultātu, secinājumu un praktiskā pielietojuma apkopojums − promocijas
darbā.

2.2. Pētījuma metodes
Lai realizētu pētījuma mērķi, pierādītu pētījuma hipotēzi un atrisinātu pētījuma
uzdevumus, pielietotas šādas pētīšanas metodes:
 zinātniskās literatūras analīze;
 aptauja;
 pārrunas;
 testēšana;
 dokumentālo materiālu analīze;
 pedagoģiskais eksperiments;
 matemātiskā statistika.
2.2.1. Zinātniskās literatūras analīze
Tika veikta Rietumu un Austrumu pieeju analīze zinātniskajā literatūrā par grupas un
komandas dinamiskajiem procesiem sportā, komandas saliedētību sporta spēlēs, spēlētāju
psihiskās noturības struktūru, atlasīti un aprakstīti uzdevumi psihisko izziľas procesu
attīstīšanai, analizēta fiziskās sagatavotības nozīme komandas sniegumā.
Darbā izanalizēts 150 zinātniskie darbi. No tiem 13 − literatūras avoti latviešu
valodā, 91 − angļu valodā, 2 − lietuviešu valodā, 44 − krievu valodā.
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2.2.2. Aptaujas metode
2.2.2.1. Tests „Grupas vides aptauja” (komandas saliedētības noteikšanai sporta spēlēs)
Komandas saliedētības noteikšanai pielietots Kanādas sporta psihologu A.Kerona
(Carron) no Rietumu Ontario Universitātes, L.Broulija (Brawley) un Vidmeijera (Widmeyer)
no Vaterlo Universitātes izveidotais tests „Group Environment Questionnaire” (Grupas vides
aptauja) (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985; Carron, Widmeyer, Brawley, 2002). Testa
teorētisko pamatojumu veido grupas dinamika sportā (Carron, Hausenblas, 1998; Weinberg,
Gould, 1999; Murphy, 2005).
5. tabula
Ziemeļamerikas respondentu grupas aprakstošās statistikas rādītāji
(Carron, Widmeyer, Brawley, 2002)
(X vidējais aritmētiskais, Σ standartnovirze)
Ziemeļamerikas dati (Carron,
Widmeyer, Brawley, 2002)

IPG -U

IPG -S

GI -U

GI -S

X
Σ

26,49
6,56

31,10
6,82

31,93
6,96

20,91
6,40

GVA angļu valodas testa versijas izveides process ilga 15 gadus, piedzīvoja trīs
posmus (53, 24 un 18 apgalvojumi), tā pamatā ir Kanādas sporta psihologu grupas izveidotais
saliedētības konceptuālais modelis (2.att.). Testa pilnveides procesu veicināja ne tikai saikne
ar konceptuālo modeli, bet arī aktīva sporta komandu dalībnieku iesaistīšana jautājumu
izveidē, tādējādi jautājumu formulējumu iespējami tuvinot sportistu jautājuma satura
interpretācijas izpratnei. Komandas dalībnieku aprakstītās fenomenoloģiskās pieredzes
analīze palīdzēja izveidot ticamu un validu mērinstrumentu komandas saliedētības noteikšanai
sportā. GVA, saskaľā ar ASV pētījumu rezultātu analīzi, ir informatīva aptauja, ar kuras
palīdzību var iegūt plašu informāciju. Tests „Grupas vides aptauja” sastāv no 18
apgalvojumiem: 4 apgalvojumi „individuālā piesaiste grupai” – uzdevuma līmenī,
5 apgalvojumi „individuālā piesaiste grupai” – sociālajā līmenī, 5 apgalvojumi „grupas
integrācija” – uzdevuma līmenī, 4 apgalvojumi „grupas integrācija” – sociālajā līmenī.
Piemēram, IPG-S (individuālā piesaiste grupai sociālā līmenī) skalas saturu raksturo
viens no apgalvojumiem: „Sezonai beidzoties, es neilgojos pēc komandas biedriem”. IPG-S
skalas saturs raksturo sociālo motīvu grupu, kas raksturo spēlētāju piederības izjūtu konkrētai
grupai. Analizējot visu četru skalu kopējos rezultātus, var izdarīt secinājumu par to, cik lielā
mērā piederības izjūta ir grupai kā sociālai vienībai, kas tiek saistīta ar profesionālo izaugsmi,
cik − ar patīkamu brīvā laika pavadīšanas iespējām.
IPG-U (individuālā piesaiste grupai uzdevuma veikšanai) skalas saturu raksturo viens
no apgalvojumiem: „Man nepatīk šīs komandas spēlēšanas stils”. IPG-U motīvu grupa
raksturo spēlētāju individuālo pašatdeves vērtējumu; to, cik lielā mērā komandā ir vai nav
savstarpēji sabalansēti spēlētāju individuālie un komandas izvirzītie mērķi un uzdevumi.
GI-S (grupas integrācija sociālajā ievirzē) raksturo viens no apgalvojumiem: „Mūsu
komandas biedri neturas kopā ārpus treniľiem un spēlēm”. GI-S raksturo arī sociālo motīvu
grupu. Šīs grupas motīvu analīze (kopsakarībā ar pārējo skalu rezultātiem) palīdz izdarīt
secinājumus par spēlētāju individuālo uztveri, kā kopējās ārpustreniľu atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas iespējas ietekmē komandas kopējo izvirzīto mērķu sasniegšanu.
GI-U (grupas integrācija uzdevuma veikšanai) saturu raksturo viens no
apgalvojumiem: „Mūsu komandas biedriem ir atšķirīgs ieguldījums komandas kopējā
rezultātā”. GI-U motīvu grupa raksturo komandas spēlētāju izpratni par komandas kopējo
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mērķa un uzdevumu realizāciju un palīdz izdarīt secinājumus par spēlētāju izjūtām „dalītās
atbildības” veiksmju un neveiksmju gadījumu kontekstā; par to, cik lielā mērā komandas
sadarbības stils ir demokrātisks un atvērts, kā arī palīdz analizēt, kuri faktori ir pietiekami vai
kuru pietrūkst, lai sporta komandas dalībnieki izjustu komandu „kā vienu veselumu”.
Daţi no šiem apgalvojumiem ietver pozitīvas atsauksmes par komandu, citi –
negatīvas atsauksmes. Katrs komandas dalībnieks aicināts sniegt atbildes uz norādītajiem
18 apgalvojumiem, novērtējot tās atbilstoši deviľu punktu Likerta skalai, kas sākas ar
apgalvojumu „pilnībā piekrītu” un beidzas ar apgalvojumu „pilnībā nepiekrītu”. Katra
dalībnieka rezultāts par atsevišķu skalu tiek aprēķināts, apkopojot atbilstošas skalas punktu
vērtības, lai iegūtu skalu kopējo rezultātu. Sasummējot atsevišķu skalu rezultātus, iegūst
reprezentējošu rezultātu visai komandai.
Šajā pētījumā izmantota testa „Grupas vides aptauja” (GVA) trešā versija, kura
sastāv no 18 apgalvojumiem un paredzēta sporta spēļu komandu saliedētības noteikšanai.
Pētījuma laikā Kanādas pētnieku izveidotais tests „Grupas vides aptauja” adaptēts
latviešu valodā lietošanai Latvijas vidē. Pēc testa adaptācijas turpmākajā darbā pielietota testa
adaptētā versija latviešu valodā (Vazne, 2008).
Pētījumā izmantoti darba autores izveidotie komandas saliedētības vērtēšanas
kritēriji (7.tab.). Vērtēšanas kritēriji izveidoti, aprēķinot vidējos rādītājus un pārvēršot tos
procentilēs, kā tas tika darīts Kanādas sporta psihologu grupas veiktajos aprēķinos (6.tab.).
Vērtēšanas kritēriju izveides procesā respondentu bāzi veidoja 2007. un 2008.gadu
Latvijas jaunatnes basketbola izlases spēlētāji, kas piedalījās Eiropas čempionātā basketbolā
(n=108).
6. tabula
Komandas saliedētības skalu vidējie rādītāji un rādītāji percentilēs
n=108
X (vidējais aritmētiskais)
Percentiles

IPG-U
28,73

IPG-S
36,38

GI-U
33,80

GI-S
27,65

5

19,00

27,45

22,00

17,45

10

21,00

30,00

25,00

20,90

15

26,00

31,35

28,00

22,00

20

26,00

33,00

28,00

25,00

25

27,00

34,00

30,00

25,00

30

27,00

34,00

30,00

26,00

35

28,00

36,00

31,15

27,00

40

28,00

36,00

32,00

27,60

45

29,05

37,00

33,00

28,00

50

30,00

37,00

34,00

29,00

55

30,00

37,00

35,00

29,00

60

31,00

38,00

35,00

29,00

65

31,00

38,00

36,85

30,00

70

32,00

39,00

38,00

30,00

75

32,00

39,75

38,75

30,75

80

32,00

40,00

39,00

31,00

85

32,65

41,00

41,00

32,00

90

33,00

42,00

42,00

33,00

95

34,00

43,00

43,55

35,00

Izvērtējot iegūtos rādītājus, izveidoti vērtēšanas kritēriji pa līmeľiem. Kronbaha alfas
koeficients ir 0,762, kas parāda atbilstošu testa jautājumu iekšējo saskaľotību (28.piel.).
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Komandas saliedētības noteikšanai pārējo līmeľu (LBL, LSBL un c.) komandu
sacensībās, respondentu bāzi veidoja 608 spēlētāji (Kronbaha alfa koeficients ir 0,719).
7. tabula
Testa „Grupas vides aptauja” skalu vērtēšanas kritēriji pa līmeņiem
jaunatnes izlašu komandām basketbolā
Skalas
nosaukums
GI-U
GI-S
IPG-U
IPG-S

Zems
līmenis
Zem 30
Zem 25
Zem 25
Zem 30

Zem vidējā
līmeņa
30-32
25-27
26-27
30-36

Vidējais
līmenis
33
28
28
36

Virs vidējā
līmeņa
34-37
29-30
29-30
37-38

Augsts
līmenis
Virs 37
Virs 30
Virs 30
Virs 38

GI (grupas integrācija uzdevuma veikšanai un sociālajā ievirzē) motīvu grupa
raksturo komandas spēlētāju izpratni par komandas kopējo mērķa un uzdevumu realizācijas
izpratni. Tā palīdz izdarīt secinājumus (bet tikai kopsakarībā ar pārējo skalu rezultātiem), kuru
faktoru ir pietiekami vai kuru pietrūkst, lai komanda sevi izjustu „kā viens vesels”.
IPG (individuālā piesaiste grupai uzdevuma veikšanai un sociālajā ievirzē) motīvu
grupa parāda spēlētāju individuālo un komandas kopējo mērķu balansa līmeni.
2.2.2.2. Aptauja „State-Tratt anxiety Inventory” (spēlētāju trauksmainības kā personības
iezīmes (T-iezīmes) noteikšanai )
Pētījumā izmantota aptauja, kas sakľojas Č.Spīlbergera un kolēģu izstrādātā
trauksmes stāvokļa − iezīmju modelī. Trauksmainība kā personības iezīme (T-iezīme; trait
anxiety) raksturo motīvu vai iegūtu uzvedības dispozīciju, kas rosina indivīdu uztvert
plašu, objektīvi drošu objektu loku kā draudus saturošu, rosina reaģēt uz tiem ar
T-stāvokli, kura intensitāte neatbilst objektīvām briesmām (Spilberger, 1985).
Spēlētāju trauksmainības kā personības iezīmes noteikšanai pielietota trauksmainības
kā personības iezīmes aptauja, kuru Latvijā 2004.gadā latviešu valodā adaptēja un
standartizēja D.Škuškovľika (Škuškovnika, 2004). Aptauju veido 20 apgalvojumi, kas
spēlētājam jānovērtē atbilstoši četru punktu Likerta skalai.
2.2.2.3. „Psihiskās noturības” aptauja
„Psihiskās noturības” aptauja palīdz noteikt tādu specifisku sportista personības
īpašību kā psihiskā noturība. Ar aptaujas palīdzību var noteikt šādus psihiskās noturības
komponentus: emocionālo stabilitāti sacensībās (ES), pašregulācijas prasmes (PR), motivāciju
(MK), snieguma stabilitāti (SN), individuālo jūtīgumu pret stresoriem un pirmsstarta stāvokļu
īpatnības (Мильман, 1990). Aptauju veido 21 apgalvojums, kuri respondentiem jānovērtē
atbilstoši trim vērtējumiem: jā; daţreiz; nē. Testa pamatā ir daudzdimensiāls modelis, ko
veido četras skalas: emocionālā stabilitāte sacensībās, pašregulācijas prasmes, motivācijas
enerģētiskais komponents, snieguma noturīgums sacensībās.
8. tabula
Krievijas respondentu grupas aprakstošās statistikas rādītāji (Канатов, 2005)
(X- vidējais aritmētiskais)
Krievijas dati (Канатов, 2005).
ES (X) PR (X)
MK (X)
SN (X)
Basketbolisti ar noturīgu motivāciju
-1,2
0,5
3,2
0,7
Basketbolisti ar nenoturīgu motivāciju
0,3
-0,8
-1,3
0,2
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Krievijā veiktajā pētījumā tika pētīta psihiskā noturība basketbolistiem ar noturīgu un
nenoturīgu motivāciju. Autori secināja, ka basketbolisti ar noturīgu motivāciju vēlas
sacensties, piedalīties sacensībās. Līdz ar to viľiem, neskatoties uz zemākiem emocionālās
stabilitātes rādītājiem, pašregulācijas prasmes, salīdzinot ar basketbolistiem ar nenoturīgu
motivāciju (vairāk tendēti uz izvairīšanos no neveiksmēm), ir augstākas (Канатов, 2005)
(8.tab.).
Emocionālās stabilitātes skalas saturā analīze palīdz izdarīt secinājumu par: sportista
paša emocionālo pirmsstarta stāvokļu izpratni; par uztraukuma līmeni atkarībā no sacensību
nozīmīguma; par to, cik lielā mērā paaugstināts uztraukums spēlēs traucē parādīt savu
optimālu sniegumu.
Pašregulācijas prasmju skalas saturs palīdz analizēt, cik lielā mērā spēlētājs prot
novērtēt personīgo uztraukuma līmeni, kā arī citus savus emocionālos stāvokļus sacensību un
pirmsspēles laikā; cik lielā mērā sportists prot kontrolēt savas domas atbildīgo spēļu laikā un
spēju, ja rodas tāda nepieciešamība, ātri pārslēgties no viena „psiholoģiskās sagatavošanas”
veida uz citu.
Motivācijas enerģētiskā komponenta skalas saturs atklāj sportista darbības piepūles
un ieguldītas enerģijas virzienu sacensību un spēļu laikā, parāda attieksmi pret sacensībām un
sporta karjeru kopumā. (Vai patīk uzľemties risku? Vai gūst prieku no sacensībām?).
Snieguma noturīguma sacensībās skala parāda sportista pašvērtējumu par savām
spējām pēdējo sešu mēnešu laikā uzturēt stabilu tehnisko izpildījumu un parādīt stabilu
sniegumu.
Analizējot testa rezultātus, tiek veikta kvalitatīva analīze par dominējošām
emocionālajām reakcijām uz stresoriem sagatavošanās periodā pirms atbildīgām sacensībām
ilgtermiľā, kā arī veikta prognoze par spēlētāja uzvedību pirms svarīgajām spēlēm.
Aprēķināti respondentu vidējie rādītāji un rādītāji percentilēs atbilstoši Latvijas
sporta videi (basketbols) (9.tab.).
Vērtēšanas kritēriju izveides procesā respondentu bāzi veidoja 2007. un 2008.gadu
Latvijas jaunatnes basketbola izlases spēlētāji, kas piedalījās Eiropas čempionātā basketbolā
(n=108) (10.tab.).
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9. tabula
Spēlētāju psihiskās noturības skalu vidējie rādītāji un rādītāji percentilēs
n=108
X (vidējais aritmētiskais)
Percentiles

ES
-1,8241

PR
-,7593

MK
2,2685

SN

5

-5,0000

-5,0000

-1,0000

-6,0000

10

-5,0000

-4,0000

-0,1000

-3,0000

15

-4,0000

-3,0000

1,0000

-3,0000

20

-4,0000

-3,0000

1,0000

-3,0000

25

-3,0000

-2,0000

1,0000

-3,0000

30

-2,0000

-1,0000

1,7000

-3,0000

35

-2,0000

-1,0000

2,0000

-3,0000

40

-2,0000

-1,0000

2,0000

-3,0000

45

-2,0000

-1,0000

2,0000

-2,0000

50

-2,0000

,0000

2,0000

-1,0000
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-2,0000

,0000

2,0000

-1,0000

60

-1,0000

,0000

2,4000

-1,0000

65

-1,0000

,0000

3,0000

-1,0000

70

-1,0000

,0000

4,0000

-1,0000

75

-1,0000

,0000

4,0000

-1,0000

80

,0000

,0000

4,0000

-1,0000

85

,0000

1,0000

4,0000

1,0000

90

1,0000

2,0000

4,0000

1,0000

95

1,0000

3,0000

5,0000

1,0000

-1,7963

Vērtēšanas kritēriji pa līmeľiem izveidoti, balstoties uz aptaujas rezultātiem Latvijas
jaunatnes komandās. Iekšējās saskaľotības rādītājs − Kronbaha alfas koeficients 0,623, parāda
atbilstošu testa jautājumu iekšējo saskaľotību. (28.piel.).
10. tabula
„Psihiskās noturības aptaujas” skalu rādītāju vērtēšanas kritēriji Latvijas
jaunatnes komandās basketbolā
Skalas
nosaukums
Emocionālā
stabilitāte (ES)
Pašregulācijas
prasmes (PR)
Motivācijas
komponents
(MK)
Snieguma
noturīgums
(SN)

Zems līmenis
Zem -4

Zem vidējā Vidējais
līmeņa
līmenis
-3 līdz -2
-1 līdz 0

Virs
vidējā Augsts
līmeņa
līmenis
1
Virs 2

Zem -3

-2 līdz -1

0

1

Virs 2

Zem 1

1

2

3 līdz 4

Virs 5

Zem -4

-3 līdz -2

-1

0 līdz 1

Virs 1

Aptauja psihiskās noturības noteikšanai veiksmīgi jau tika pielietota Lietuvā darbā ar
Lietuvas sportistiem (Malinauskas, 2001) un Krievijā darbā ar Krievijas sportistiem
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(Плахтиенко, 1982; Плахтиенко, Блудов, 1983; Полишкис, Дашкевич, Клесов, 1998;
Канатов, 2005).
2.2.3. Pārrunas
Pārrunas ar katru no eksperimentālās grupas respondentiem aizľēma 50 minūtes un
notika pēc standartizētiem jautājumiem.
Pārrunas rezultāti tika analizēti un izmantoti kā palīglīdzeklis kvalitatīvai datu
interpretācijai.
2.2.4. Testēšana (VFS noteikšanas testi)
2007. un 2008.gadā tika veikta basketbolistu fiziskās sagatavotības pārbaude
gatavošanās periodā pirms Eiropas čempionāta spēlēm.
Basketbolisti izpildīja šādus testus:
 6 metru skrējiens no vietas; 20 metru skrējiens no vietas un ar startu gaitā; vienkāršas
kustības reakcijas ātruma un atsevišķas kustības ātruma mērījumi (Vīnes testu sistēmas
vienkāršas kustību reakcijas ātruma noteikšanas subtestu) ātruma sagatavotības
novērtēšanai;
 Maksimāli iespējami smaga svaru stieľa spiešana guļus; plaukstas dinamometrija;
noturēšanās pie vingrošanas stieľa saliektām rokām; spiešana guļus, spieţot 70% no
maksimāli iespējamā svara (vērtēja atkārtojumu skaitu) spēka sagatavotības
novērtēšanai;
 1600 m skrējiens; svaru stieľa spiešana guļus, spieţot 70% no maksimāli iespējamā
svara; noturēšanās pie vingrošanas stieľa, turoties saliektām rokām, zods virs stieľa –
daţādu veidu izturības pārbaudei;
 Lēciens augstumā no vietas un pēc viena soļa, 6 metru skrējiens – ātrspēka sagatavotības
noteikšanai.
Sprinta skrējienos rezultātus reģistrēja ar elektronisko fotofiniša iekārtu. Lēcienus no
vietas sportisti izpildīja uz tenzoplatformas, un reakcijas ātruma rādītājus reģistrēja ar Vīnes
testu sistēmas programmu un aparatūru. Rezultāti fiksēti datorizēti.
Iegūtie rezultāti ļāva izveidot 18 – 20 gadus vecu basketbolistu fizisko īpašību
kontroles vingrinājumu novērtēšanas rādītāju tabulas, kurās sportistu sniegums izvērtēts
ballēs (pēc 10 ballu skalas) (11.tab.).
11. tabula
Vispusīgās fiziskās sagatavotības līmeņu vērtēšanas kritēriji (ballēs)
(Rudzītis, Lāriņš, 2008)
Vērtējums
Līmenis
Balles
Zems
1 līdz 3
Zem vidēja
4 līdz 5
Vidējs
Virs vidēja
Augsts

6 līdz 7
8 līdz 9
10

Robeţas

Rezultātu sadalījums (%)

No X − 1σ un zemāk
No X − 1σ
līdz X – 0,5 σ
No X – 0,5σ līdz X+ 0,5σ
No X+0,5σ līdz X + 1 σ
No X +1σ un augstāk

15, 86
14,99
38,29
14,99
15,86

Pētījumā vispusīgās fiziskās sagatavotības savstarpējo saistību noteikšanai ar
komandas saliedētību, spēlētāju psihisko noturību un sniegumu sacensībās izmantots
vispusīgas sagatavotības līmeľa novērtējums ballēs.
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2.2.5. Dokumentālo materiāla analīze
Lai izvērtētu spēlētāju sniegumu sacensībās, tika veikta čempionāta spēļu tehnisko
protokolu analīze.
Analizēti divpadsmit Latvijas jaunatnes basketbola izlašu komandu spēļu tehniskie
protokoli pēc Eiropas čempionāta spēlēm (sešām komandām pēc 2007. un sešām − pēc
2008.gada čempionāta spēlēm).
Aprēķināts katra spēlētāja individuālais efektivitātes koeficients katrā spēlē pēc
formulas, kā arī katra spēlētāja kopējais efektivitātes koeficients visās čempionātā spēlētās
spēlēs kopumā.
Lai aprēķinātu spēlētāju individuālo efektivitātes koeficientu (EK), tika izmantota šāda
modificēta formula:
(S+) - (S-)
EK = ------------------------------- = spēlētāja individuālais efektivitātes koeficients
t (min. individuālais)
met. % (2PM+3PM) soda met. %
S+ = Punkti x --------------------------- + ------------- + P +1,5 X (ABU+ PB) + 1,3 X ABA =
50%
75%
= spēlētāja pozitīvās darbības koeficients spēlē

Kom. zaud. p. X ind. spēles laiks
S- = ------------------------------------------- + 1,5 x K + 1,6 x PP =
200
= spēlētāja negatīvās darbības koeficients spēlē
Efektivitātes koeficienta aprēķināšanas formulā lietotie apzīmējumi: (S+) − ir
spēlētāja pozitīvo darbību koeficients; (S-) − ir spēlētāja negatīvo darbību koeficients);
t (min. individuālais) − spēlētāja spēlētās minūtes spēlē; 2PM − divpunktu metieni; 3PM −
trīspunktu metieni; P − rezultatīvas piespēles; ABU − atlecošās bumbas uzbrukumā; PB −
pārtvertās bumbas; ABA − atlecošās bumbas aizsardzībā; K − kļūdas; PP − personīgās
piezīmes.
Efektivitātes koeficienta (EK) aprēķināšanai par pamatu ľemta spēlētāju efektivitātes
koeficienta noteikšanas formula (Преображенский, 1970).
Kopējie spēlētāju rezultāti tika aprēķināti, ľemot vērā divus aspektus: spēlētājam
vienā spēlē bija jāpavada uz laukuma vismaz 9 minūtes no kopējā spēles laika; jāpiedalās
vairāk nekā pusē spēļu. Tā kā sacensību procesu komandā galvenokārt realizēja vidēji
8 cilvēki komandā (n= 47), tika analizēti tikai katras komandas pamatspēlētāju aprakstošās
statistikas rādītāji un savstarpējas statistiski ticamas saistības ar komandas snieguma
rādītājiem (efektivitātes koeficients un vietas rangs).
Aprēķinot individuālo efektivitātes koeficientu (EK), tika ľemts vērā nospēlētais
laiks katrā spēlē. Spēlētājiem, kuru pavadītais spēlē laiks ir mazāks par deviľām minūtēm,
efektivitātes koeficients netika skaitīts.
Tika analizēti: savstarpēji nospēlēto spēļu rezultāti; soda metienu procentuālās
attiecības spēlēs; izcīnīto bumbu procentuālās attiecības; pieļauto kļūdu skaits; aprēķinātais
vietas rangs.
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2.2.6. Pedagoģiskais eksperiments
Pedagoģiskais eksperiments notika no 2008.gada janvārim līdz 2008.gada maijam.
Pedagoģiskā eksperimenta mērķis: komandas saliedētības un spēlētāju psihiskās
noturības noteikšana eksperimentālajā un kontroles grupās, daudzdimensiālu faktoru modeļa
komandas gatavošanai sacensībām psiholoģisko faktoru satura pielietojuma ietekmes
izvērtējums uz komandas saliedētību un spēlētāju psihisko noturību.
Pētījuma priekšmets pedagoģiskajā eksperimentā: daudzdimensiālu faktoru modeļa
komandas gatavošanai sacensībām satura realizācijas ietekme uz spēlētāju psihiskās
noturības un komandas saliedētības veidošanās.
Pētījuma subjekts pedagoģiskajā eksperimēntā: 17-gadīgas basketbolistes.
Pētījuma objekts pedagoģiskajā eksperimentā: komandas sagatavošanās sezonas
galvenajām sacensībām process.
Pētījuma metodes pedagoģiskajā eksperimentā:
 aptauja;
 intervija (pārrunas);
 matemātiskā statistika.
Pēdagoģiskā eksperimenta respondentu grupu veidoja divas komandas, kas spēlēja
vienā vecuma grupā (17-gadīgo vecuma grupā) un vienā līgā. Komandu izvēli noteica vietu
sadalījums turnīra tabulā. Pirmo apli beidzot, komandas bija ceturtajā un piektajā vietā.
Ar eksperimentālo grupu notika individuālais un grupas darbs, ar kontroles grupu
darbs netika veikts.
Abu komandu respondenti pirms treniľa atbildēja uz aptauju jautājumiem
pedagoģiskā eksperimenta sākumā un beigās. Lai noteiktu spēlētāju komandas saliedētību,
tika pielietota testa „Grupas vides aptauja” latviešu valodā adaptētā versija.
Spēlētāju psihiskās noturības noteikšanai pielietota „Psihiskās noturības aptauja”,
ko veido četras skalas: emocionālā stabilitāte, pašregulācijas prasmes, motivācijas
komponents, snieguma stabilitāte.
Tika salīdzināta komandas izcīnītā vieta pēc pirmā apļa un pēc finālturnīra.
Darbs tika organizēts vairākos posmos:
 galveno problēmjautājumu noteikšana;
 atbildes uz „Grupas vides aptaujas” un „Psihiskās noturības aptaujas” jautājumiem;
 individuālās nodarbības ar mērķi veikt spēlētāju psihiskās noturības un komandas
saliedētības izpēti un analīzi;
 grupu nodarbības ar komandu;
 atgriezeniskās saites novērtējums;
 finālturnīru spēļu rezultātu novērtējums.
2.2.7. Matemātiskā statistika
Datu apstrādē tika izmantota Microsoft Excel un SPSS for Windows programmas.
Pētījumā tika pielietotas primārās un sekundārās matemātiskās datu apstrādes metodes.
Primārās matemātiskās datu apstrādes metodes: aprakstošās statistikas metoţu
uzdevums ir raksturot pētāmās pazīmes vērtības un to reprezentativitāti (vidējais aritmētiskais,
standartnovirze, bieţumu sadalījumi, centrālās tendences, variācijas, asimetrijas un ekscesa
rādītāji).
Sekundārās datu apstrādes metodes: korelāciju analīze (Pirsona korelācijas
koeficients), iekšējās saskaľotības noteikšanas metode (Kronbaha alfa koeficients),
Kaizera−Meijera−Olkina (Kaiser−Meyer−Olkin) izlases adekvātuma kritērijs, Bartleta tests
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(Bartlett’s Test), faktoranalīze, dispersiju analīze (vienfaktora dispersijas analīze ANOVA);
kvantitatīva un kvalitatīva datu interpretācija.
Savstarpējo korelatīvo saistību noteikšanai veidota Pīrsona korelācijas matrica.
Aprēķināto korelācijas koeficientu (r) noapaļo līdz 3 zīmēm aiz komata. Korelācijas
koeficients ir skaitlis, kurš atrodas robeţās no (-1) līdz (+1). Jo vairāk korelācijas koeficients
tuvojas „1”, jo ciešāka ir pastāvošā korelācija. Ja korelācijas koeficientam „r” būs vērtējums
„0”, tad pazīmes būs neatkarīgas, bet, ja korelācijas koeficients „r” ir vienāds ar 1, tad
atkarība būs visciešākā un var izdarīt pieľēmumu, ka kopas ir vienādas (Wiersma, 2000).
Iekšējās saskaľotības noteikšanas metode (Kronbaha alfa koeficients) var būt
robeţās līdz 1, Kronbaha alfas koeficients zem 0,6 tiek uzskatīts par neatbilstošu (Raščevska,
2005).
Kaizera−Meijera−Olkina (Kaiser−Meyer−Olkin) izlases adekvātuma noteikšanas
kritērijs. Atbilstoši KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) kritērija vērtība ir lielāka par 0,9, tā ir pilnībā
atbilstoša, lielāka par 0,8 – labi atbilstoša, lielāka par 0,7 – pieľemami atbilstoša, lielāka par
0,6 – apmierinoši atbilstoša, lielāka par 0,5 – zema atbilstība, mazāka par 0,5 – ar tādu
atbilstību faktoranalīzi nevar veikt (Raščevska, 2005).
Ar Bartleta kritēriju (Bartlett’s) pārbauda novērojuma grupas derīgumu
faktoranalīzes veikšanai. Ja iegūto rezultātu nozīmīguma līmenis ir mazāks par 0,05, pētījuma
izlases dati ir atbilstoši faktoranalīzes veikšanai (p<0,05).
Ar faktoranalīzes palīdzību tika noteikta faktoru struktūra, kā arī GVA adaptācijas
procesā pārbaudīta testa validitāte.
T-tests neatkarīgo grupu salīdzināšanai (Independent Samples Test) pielietots, lai
noteiktu, vai pastāv ticamas atšķirības starp grupām.
Vienfaktora dispersijas analīze ANOVA pielietota, lai noteiktu, vai iekšgrupu un
starpgrupu atšķirības ir statistiski ticamas. Rādītāji būtiski atšķiras, ja Fišera kritērija
ticamības līmenis (p<0,005) (Бююль, Цефель, 2005).

2.3. Pētījuma organizēšana
Pētījums tika veikts trijos posmos no 2004.gada janvāra līdz 2009.gadam.
Pētījumā piedalījās 1032 respondenti.
Pētījuma pirmais posms sastāvēja no divām daļām (n=864).
Pētījuma pirmā posma pirmajā daļā tika veikta zinātniskās literatūras teorētiskā
analīze un izvirzīta pētījuma sākotnējā hipotēze.
Lai atrisinātu pirmo uzdevumu, notika komandas saliedētības noteikšanas testa
„Grupas vides aptauja” adaptācijas procesa plānošana, kas sastāvēja no: testa tulkošanas;
testa versijas latviešu valodā pārbaudes izmēģinājuma pētījuma (pilotpētījuma); testa
adaptācijas respondentu grupas veidošanas; datu ieguves; apstrādes un analīzes. Testa
„Grupas vides aptauja” adaptācijas process notika no 2004.gada janvāra līdz 2006.gada
decembrim. Testa „Grupas vides aptauja” adaptācijas procesā piedalījās 459 respondenti no
daţādiem sporta spēļu veidiem (5.piel.).
Pētījuma pirmā posma otrajā daļā notika komandas saliedētības izpēte komandas
sniegumā, kur pētījuma respondentu bāzi veidoja 405 basketbolisti, kas pārstāvēja daţādu
līmeľu un vecumu grupu Latvijas basketbola komandas (piecas Latvijas Basketbola līgas
komandas, deviľas Latvijas Studentu basketbola līgas komandas, 16 Rīgas basketbola skolu
komandas, un 16 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas C, B-1, B-2 un A grupu basketbola
komandas).
Pētījuma rezultāti ir aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Ir noteikti
problēmas izpētes tālākās izpētes virzieni.
Pētījuma otrais posms arī sastāvēja no divām daļām (n=144).
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Tika turpināta teorētiskā analīze pirmajā pētījuma ciklā izvirzītajai problēmai un
pilnveidota hipotēze.
Lai atrisinātu otro uzdevumu, pētījuma otrā posma pirmajā daļā tika noteikti
Latvijas izlases basketbola komandu saliedētības, psihiskās noturības, trauksmainības kā
personības iezīmes, vispusīgās fiziskās sagatavotības rādītāji pirms 2007.gada jaunatnes
Eiropas čempionāta (EČ) spēlēm basketbolā (n=72).
Izstrādāti vērtēšanas kritēriji komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības,
trauksmainības kā personības iezīmes un vispusīgas fiziskās sagatavotības novērtēšanai.
Pēc EČ spēlēm veikta iegūto rādītāju (komandu saliedētība, psihiskā noturība,
trauksmainība kā personības iezīme, vispusīgā fiziskā sagatavotība) savstarpēju mijsakarību
ar komandas sniegumu izpētes analīze (noteikts spēlētāju efektivitātes koeficients EČ
spēlēs, vietas rangs).
Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem tika noteikta komandas saliedētības un spēlētāju
psihiskās noturības vadošo komponentu divu faktoru struktūra.
Pētījuma rezultāti aprobēti, referējot starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
(2007.gads).
Pētījuma otrā posma otrajā daļā atkārtoti tika veikta testēšana Latvijas jaunatnes
izlašu komandās sagatavošanās periodā pirms 2008.gada Eiropas čempionāta spēlēm
(n=72).
Noteikti Latvijas izlases basketbola jaunatnes komandu saliedētības, psihiskās
noturības, trauksmainības kā personības iezīmes, vispusīgās fiziskās sagatavotības rādītāji
pirms 2008.gada jaunatnes Eiropas čempionāta basketbolā. Pēc čempionāta veikta iegūto
rādītāju (komandas saliedētība, spēlētāju psihiskā noturība) mijsakarību ar komandas
sniegumu izpēte (noteikts spēlētāju efektivitātes koeficients EČ spēlēs, vietas rangs).
Lai statistiski pamatotu nepieciešamību respondentu dalījumam pēc vecuma un
dzimuma, tika izmantots Independent Samples Test neatkarīgo izlašu kopu salīdzināšanai.
Iegūto rezultātu analīze parādīja, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp 16 - gadīgo
un 18 līdz 20-gadīgo respondentu izlašu rezultātiem (p>0,05).
Pēc iegūtajiem rezultātiem turpmākajā pētījumā tika analizēti tikai 18 līdz 20-gadīgo
respondentu dati, apvienojot 2007. un 2008.gada rezultātus (p<0,05).
Pēc respondentu izlases grupas atbilstības pārbaudes faktoranalīzes veikšanai veikta
iegūto rādītāju faktoranalīze, kuras rezultātā iegūta vadošo komponentu trīs faktoru struktūra.
Pētījuma rezultāti aprobēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Noteikti
problēmas izpētes tālākās izpētes virzieni.
Lai atrisinātu trešo pētījumā izvirzīto uzdevumu, pētījuma trešā posma pirmajā
daļā saskaľā ar pētījumā iegūtajām savstarpējām saistībām starp komandas saliedētību,
spēlētāju psihisko noturību, vispusīgo fizisko sagatavotību, komandas sniegumu (p<0,05),
kā arī iegūtajiem faktoranalīzes rezultātiem, izveidots daudzdimensiāls faktoru modelis un
tā saturs komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes basketbolā.
Pētījuma trešā posma otrajā daļā (n=24) veikts eksperimentāla
daudzdimensionālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām satura iedarbības
izvērtējums uz komandas saliedētību, spēlētāju psihisko noturību un sniegumu sacensībās.
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3. PĒTĪJUMA REZULTĀTI
3.1. Testa „Group Environment Questionnaire” (Grupas vides aptauja)
adaptācija atbilstoši Latvijas sporta videi
3.1.1. Komandas saliedētības noteikšanas testa „Grupas vides aptauja” (GVA) latviešu
valodā tulkotās versijas ticamības un validitātes noteikšana un salīdzināšana ar oriģinālās
versijas angļu valodā rādītājiem
Analizējot zinātniskās publikācijas par atkarīgo un neatkarīgo mainīgo ietekmi uz
komandas sniegumu spēlēs, izmantoti Kanādas sporta psihologu grupas pētījumi par
komandas saliedētības līmeľa saistību ar komandas veiksmēm un neveiksmēm. Pētījumos tika
pielietots tests komandas saliedētības noteikšanai sporta spēļu sporta veidos – „Grupas vides
aptauja” (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002; Widmeyer, Brawley, Carron, 1985).
Lai varētu veikt zinātniski pamatotus pētījumus valsts mērogā vai starptautiski
salīdzinošā aspektā, konkrētas parādības noteikšanai (šajā gadījumā – komandas saliedētība)
jāpielieto adaptēts mērinstruments. Tādēļ turpmākie pakārtotie uzdevumi saistīti ar testa
„Grupas vides aptauja” adaptāciju latviešu valodā atbilstoši zinātniskām prasībām (5.piel.).
GVA testa adaptācijai Latvijā tika veikta testa dubultā tulkošana no angļu valodas
uz latviešu un atpakaļ. Tulkotās versijas psihometriskās struktūras atbilstības noteikšanai
oriģināltesta psihometriskai struktūrai tika veikta iekšējās saskaľotības pārbaude.
Respondentu grupu veidoja Latvijas daţāda ranga 229 basketbolisti vecumā no 13 līdz 36
gadiem (138 spēlētāji no Latvijas basketbola līgas un Studentu Basketbola līgas vīriešu
komandām un 91 − no Latvijas Jaunatnes basketbola līgas C, B un A grupas). Pētījumā netika
analizēti un vērtēti atsevišķu spēlētāju vai atsevišķu komandu rezultāti (3.piel.).
Turpmāk pētījumā, atsaucoties uz 229 basketbola spēlētāju rezultātiem, respondentu
izlase tiks saukta − „Latvijas respondentu izlase (n=229)”.
12. tabula
Latvijas (n=229) respondentu izlases un Ziemeļamerikas (n=247) respondentu izlases
aprakstošās statistikas rādītāji (Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Aprakstošās statistikas
rādītāji
X (n=229, Latvija)
Σ

X (n=247, Ziemeļamerika)
Σ

IPG-U

IPG-S

GI-U

GI-S

23,19
7,10
31,40
6,85

28,17
7,23
25,97
6,80

27,44
5,98
23,63
6,41

21,47
6,28
30,82
6,90

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Apskatot vidējos aritmētiskos lielumus, var konstatēt, ka Latvijas respondentu
izlases rezultāti, izľemot IPG-S un GI-U skalu rādītājus, ir zemāki nekā Ziemeļamerikas
respondentu izlases vidējie rādītāji (13.tab.). Latvijā veiktajos pētījumos komandas
saliedētības noteikšanas tests (GVA) agrāk netika pielietots, tāpēc psihometrisko parametru
noteikšanai Latvijas respondentu izlases vidējie rādītāji tiks salīdzināti ar vidējiem GVA
testa angļu valodā rādītājiem (Ziemeļamerikas respondentu izlase, ko veidoja daţādu
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sporta veidu sporta spēļu komandu pārstāvji, n=247) (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002;
Widmeyer, Brawley, Carron, 1985) (12.tab.). Šajā konkrētajā pētījumā, salīdzinot
standartnovirzes lielumus Latvijas respondentu rādītājiem ar Ziemeļamerikas respondentu
izlases rezultātiem, Latvijas izlases rezultātu izkliede salīdzinoši ir zemāka GI-U un GI-S
skalas rezultātos un salīdzinoši augstāka IPG-I un IPG-S skalas rezultātos. Latvijas
respondentu izlasē zemākie rezultāti ir GI-S skalas vērtībām, kur arī tendence uz
augstākiem rezultātiem pēc absolūtā asimetrijas koeficenta lieluma ir zemāka nekā pārējās
skalās (8.piel.).
13. tabula
Latvijas 229 respondentu un Ziemeļamerikas respondentu izlases GVA testa
rezultātu iekšējās saskaņotības rādītāji

Valsts un respondentu skaits
Latvija (n=229)
Ziemeļamerika (n=227)

IPG-U
0,68
0,75

Kronbaha alfa
IPG-S
GI-U
0,51
0,48
0,64
0,70

GI-S
0,63
0,76

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

229 respondentu izlases iekšējas saskaľotības rādītāji GVA testa tulkotās versijas
latviešu valodā IPG-U un GI-S skalu rezultātiem ir atbilstoši GVA − 18 jautājumu oriģinālā
testa versijas izlases rādītājiem – attiecīgi tie ir 0,68 un 0,63. Savukārt IPG-S un GI-U
skalu rezultātu iekšējās saskaľotības līmenis ir zems – 0,51 un 0,48, kas ir zemāks par
kritisko lielumu (Anastazi, 2001). Tas nozīmē, ka testa tulkotā versija latviešu valodā nav
atbilstoša lietošanai Latvijas kultūrvidē (13.tab.).
Veicot testa versijas latviešu valodā ticamības un validitātes pārbaudi ar
faktoranalīzi, tika iegūta četru faktoru struktūra kā oriģinālajā testa versijā, bet a r atšķirīgu
jautājumu grupēšanos faktoros (4.piel.).
Kopumā, nosakot GVA versijas latviešu valodā psihometriskos rādītājus, iegūta
atbilde, ka GVA tulkotās versijas latviešu valodā struktūra tikai daļēji saskan ar oriģinālā
testa psihometriskajiem rādītajiem, kas pierāda, ka GVA latviešu valodā tulkotā versija
lietošanai Latvijā ir vēlreiz jāpārstrādā.
3.1.1.1. Atkārtota „Grupas vides aptaujas” testa versijas latviešu valodā struktūras angļu
valodā ticamības un validitātes noteikšana un salīdzināšana ar oriģinālās testa versijas
rādītājiem angļu valodā
GVA testa adaptācijai Latvijā veiktajā testēšanā 229 respondentu izlasē
GVA latviešu versiju faktoru struktūra tikai daļēji saskanēja ar oriģinālā testa
psihometriskajiem rādītajiem, kas nedod iespēju izmantot testu zinātniskiem pētījumiem
Latvijā, tika veikta atkārtota datu pārbaude.
Tā kā Latvijas 229 respondentu izlasi pārstāvēja tikai viena sporta veida
(basketbola) pārstāvji ar lielu vecumu starpību – no 13 līdz 36 gadiem, iespējams, viens no
svarīgākajiem faktoriem, − basketbolistu liela atšķirība pēc vecuma un pieredzes, ietekmēja
pētījuma gaitu. Lai izslēgtu vecuma radītās starpības ietekmi uz pētījuma gaitu, no esošās
229 respondentu izlases rezultātiem tika atlasīti 70 respondentu vecumā no 20 līdz
22 gadiem rezultāti (pēc vecuma). Jauno respondentu izlasi veidoja vīrieši (basketbolisti)
vecumā no 18 līdz 20 gadiem.
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70 un 229 respondentu izlases GVA testa rezultātu aprakstošās statistikas rādītāji
tika salīdzināti ar Ziemeļamerikas respondentu izlases rezultātu aprakstošas statistikas
rādītājiem (14.tab.).
14. tabula
70 un 229 respondentu izlases aprakstošās statistikas rādītāji
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Aprakstošās statistikas
rādītāji
X (n=70, Latvija)
Σ

X (n=229, Latvija)
Σ

X (n=247, Ziemeļamerika)
Σ

IPG-U

IPG-S

GI-U

GI-S

24,13
6,52
23,19
7,10
31,40
6,85

29,34
7,02
28,17
7,23
25,97
6,80

27,13
6,31
27,44
5,98
23,63
6,41

21,11
6,42
21,47
6,28
30,82
6,90

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Iegūtie rezultāti parāda tendenci, ka, salīdzinot ar Ziemeļamerikas respondentu
izlases aprakstošās statistikas datiem, Latvijas un Ziemeļamerikas rezultātu vidējo vērtību
atšķirības vērojamas visās komandas saliedētības skalās.
Pēc empīriskā sadalījuma atbilstības normālajam sadalījumam pārbaudes tika
konstatēts, ka IPG-U, IPG-S un GI-S skalu rezultātu empīriskais sadalījums Latvijas
pētījuma respondentu grupai atbilst normālajam sadalījumam, bet GI-U skalas rezultātu
empīriskais sadalījums neatbilst normālajam sadalījumam (8.piel.).
Salīdzinot Latvijas respondentu GVA testa 70 respondentu izlases iekšējās
saskaľotības rādītājus ar Ziemeļamerikas respondentu izlases vidējiem rādītājiem, var
konstatēt, ka Latvijas izlases iekšējās saskaľotības rādītāji (Kronbaha alfa koeficients) ir
zemāki par pieļaujamo normu IPG-S un GI-U skalās (15.tab.).
15. tabula
70 un 229 respondentu Latvijas un Ziemeļamerikas izlases GVA testa rezultātu
iekšējās saskaņotības rādītāji
Valsts un respondentu skaits
Latvija (n=70)
Latvija (n=229)
Ziemeļamerika (n=247)

IPG-U
0,62
0,68
0,75

Kronbaha alfa
IPG-S
GI-U
0,51
0,55
0,51
0,48
0,64
0,70

GI-S
0,68
0,63
0,76

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Kopumā, analizējot komandas saliedētības noteikšanas testa GVA versijas
latviešu valodā iegūtos psihometriskos rādītājus, var secināt, ka GVA tulkotā testa versija
latviešu valodā lietošanai Latvijā būs vēlreiz jāpārstrādā, proti, jāveic 1., 2., 5., 9., 14., 15.,
16. un 18. apgalvojuma korekcija (5.piel.).

67

3.1.1.2. Testa „Grupas vides aptaujas” koriģētās versijas latviešu valodā ticamības un
validitātes noteikšana un salīdzināšana ar oriģinālās testa versijas angļu valodā struktūras
rādītājiem
Izvērtējot iekšējās saskaľotības datus pēc zemāko korelācijas rādītāju vērtības
pazīmes, tika atlasīti korekcijai GVA testa 1., 2., 5., 14., 15., 16. un 18. jautājums (5.piel.).
Jautājumu korelācijas rādītāji tika skatīti pēc 70 respondentu izlases datiem. Jautājumu
adekvātai formulēšanas korekcijai tika veikta rakstiska respondentu aptauja ar lūgumu
paskaidrot, kā tiek saprasts katrs GVA latviski tulkotā testa jautājums. Jautājumu korekcijā
un modifikācijā piedalījās LSPA studenti, kā arī angļu valodas un latviešu valodas
speciāliste.
1.apgalvojumā korelācijas rādītājs ir 0,189. Pirmajā tulkojumā apgalvojuma
formulējums bija: „Man nepatīk piedalīties šīs komandas sociālajās aktivitātēs.” Pēc
respondentu viedokļiem formulējums piedalīties komandas sociālajās aktivitātēs ir
neskaidrs, jo nav saprotams, kas ir sociālās aktivitātes, kad tās notiek, un, vai runa ir par
treniľu procesu. Vadoties pēc testa autoru ieceres, šis jautājums nosaka respondenta
attieksmi pret līdzdalību daţādu veidu pasākumos ārpus sporta nodarbībām, motivāciju
uzturēt sociālās attiecības. Jautājums tika pārveidots un jaunajā redakcijā tas ir šāds: „ Man
nepatīk piedalīties savas komandas neformālajās aktivitātēs ārpus spēlēm un treniľiem.”
Jautājums tiek formulēts negatīvi, jo atbilstoši autoru iecerei, − jo lielāks ir piedāvātā
apgalvojuma noliegums, jo augstāka ir saliedētība.
2.jautājumā korelācijas rādītājs ir 0,21. Pirmajā tulkojumā šī jautājuma
formulējums bija: „Mani neapmierina laika daudzums, kas man atvēlēts spēlēšanai.” Šajā
jautājumā respondentu izpratnē visa atbildība par spēlēm atvēlēto laiku „gulstas uz treneri”,
bet testa autoru iecerē šī jautājuma mērķis ir noteikt paša respondenta iekšējo motivāciju un
atdevi treniľu un sacensību procesā. Tādēļ jautājuma jaunais formulējums ir šāds: „Mani
neapmierina laika daudzums, kuru es varu pavadīt uz laukuma (spēles laikā).”
14.jautājumā korelācijas rādītājs ir 0,096. Pirmajā tulkojumā šī jautājuma
formulējums bija: „Mūsu komandas biedriem ir atšķirīgas vēlmes attiecībā uz komandas
sniegumu”, kas bija sareţģītāk saprotams, jo vārds „vēlmes” respondentiem šķita nekonkrēts.
Jaunajā formulējumā jautājums skan šādi: „Mūsu komandas biedriem ir atšķirīgs individuālais
ieguldījums komandas kopējā rezultātā.”
15.jautājumā korelācijas rādītājs ir 0,202. Pirmajā tulkojumā šī jautājuma
formulējums bija: „Mūsu komanda vēlētos pavadīt laiku arī ārpus sezonas.” Respondenti
nevarēja saprast, kāds būtu iemesls pavadīt laiku kopā ar komandu ārpus treniľu un sacensību
procesa. Autoru iecere ir noteikt, vai respondenti, pavadot laiku kopā ar komandu ārpus
treniľiem un spēlēm, izjūt sava individuālā snieguma paaugstināšanos. Tādēļ jautājums tika
formulēts konkrētāk: „Mūsu komandas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgās sporta nometnēs,
treniľos arī ārpus sezonas.”
16.jautājumā korelācijas rādītājs ir 0,189. Pirmajā tulkojumā šī jautājuma
formulējums bija: „Ja mūsu komandas biedriem ir grūtības treniľos, ikviens vēlas palīdzēt, lai
komanda atkal būtu vienota.” Respondentiem bija grūti saprast, kā tiek konkretizēts katra
individuālais ieguldījums komandas kopējā mērķa sasniegšanā, tādēļ jautājums tika
pārformulēts šādi: „Mūsu komandā ir pieľemts vienam palīdzēt otram. Kopīgā mērķa
sasniegšanas labad mūsu komandas biedri vienmēr dalās savās zināšanās un pieredzē, palīdzot
„noslīpēt” tehniskos un taktiskos elementus.”
18.jautājumā korelācijas rādītājs ir 0,114. Pirmajā tulkojumā šī jautājuma
formulējums bija: „Mūsu komandas biedri nepauţ brīvi savu viedokli par katra sportista
atbildību sacensību un treniľu laikā.” Respondenti jautājumu uztvēra tikai kā negatīvās
kritikas izteikšanu, un jautājums tika pārformulēts: „Mūsu komandā nenotiek brīva viedokļu
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apmaiľa par katra spēlētāja gan pozitīvo, gan negatīvo ieguldījumu kopējā darbā.”
(8.pielikums).
Pēc veiktās jautājumu korekcijas tika veikta GVA testa jaunas tulkotās versijas
pilotpārbaude, veidojot jauno 30 respondentu izlasi. Pilotpārbaudei izlase tika veidota no
daţādu sporta spēļu veidu komandu pārstāvjiem (16.tab.).
16. tabula
30, 70 un 229 Latvijas respondentu izlases aprakstošās statistikas rādītāji
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Aprakstošās statistikas
rādītāji
X (n=30)
Σ

X (n=70)
Σ

X (n=229)
Σ

IPG-U
31,17
2,87
24,13
6,52
23,19
7,10

IPG-S
40,43
3,58
29,34
7,02
28,17
7,23

GI-U
40,33
3,35
27,13
6,31
27,44
5,98

GI-S
31,80
2,34
21,11
6,42
21,47
6,28

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Tika salīdzināti daţādas GVA adaptācijas procesa respondentu grupu rādītāji, kuros
pielietotas atšķirīgas testa versijas (30 respondentu grupā tika pielietota kor iģētā testa
versija).
Salīdzinoši izteikti ir pazeminājusies 30 respondentu izlases visu skalu rezultātos
standartnovirze (salīdzinot ar 70 un 229 respondentu izlašu rādītājiem), kas liecina par
mazāku rezultātu izkliedi, norādot uz lielāku atbilţu konsekvenci pilotpētījuma grupā.
17. tabula
Latvijas 30 respondentu un Ziemeļamerikas respondentu izlases aprakstošās statistikas
rādītāji (Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Aprakstošās statistikas
rādītāji
X (n=30)
Σ

X (n=247)
Σ

IPG-U
31,17
2,87
31,40
6,85

IPG-S
40,43
3,58
25,97
6,80

GI-U
40,33
3,35
23,63
6,41

GI-S
31,80
2,34
30,82
6,90

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Pēc empīriskā sadalījuma atbilstības pārbaudes normālajam sadalījumam tika
konstatēts, ka IPG-U, IPG-S un GI-U skalu rezultātu empīriskais sadalījums atbilst
normālajam sadalījumam, bet GI-S skalas rezultātu empīriskais sadalījums neatbilst
normālajam sadalījumam.
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30 respondentu rezultātu analīzes ietvaros tika veikta rezultātu vidējo vērtību un
standartnovirţu lielumu salīdzināšana ar Ziemeļamerikas respondentu izlases rezultātu
rādītājiem (14.tab.). IPG-U skalas rezultātu vidējā vērtība ir tuva Ziemeļamerikas
respondentu IPG-U skalas rezultātu vidējai vērtībai, bet visu pārējo skalu (IPG-S, GI-U,
GI-S) rezultātu vidējie lielumi ir izteikti augstāki par Ziemeļamerikas rezultātu vidējām
vērtībām (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985, 2002). Salīdzinot standartnovirţu lielumus,
var konstatēt, ka Latvijas respondentu rezultātos tās ir amplitūdā no 2,34 līdz 3,58, bet
Ziemeļamerikas respondentiem vērojamas rezultātu svārstības amplitūdā no 6,41 līdz 6,90
(17.tab.). Tik krasas atšķirības, iespējams, noteica atšķirīgais respondentu skaits, kā arī
sociālās vides atšķirības.
18. tabula
Latvijas 30, 70 un 229 respondentu un Ziemeļamerikas izlases GVA testa rezultātu
iekšējās saskaņotības rādītāji
Valsts un respondentu skaits
Latvija (n=30)
Latvija (n=70)
Latvija (n=229)
Ziemeļamerika (n=247)

Kronbaha alfa
IPG-U
0,84
0,62
0,68
0,75

IPG-S
0,87
0,51
0,51
0,64

GI-U
0,91
0,55
0,48
0,70

GI-S
0,64
0,68
0,63
0,76

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija uzdevuma
veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

18. tabulā attēlotas trīs daţādas Latvijas respondentu izlases, no tām divām
(n=229 un n=70) bija neatbilstoši zemi Kronbaha alfas rādītāji, savukārt (n=30)
respondentu izlase tika veidota pēc apgalvojumu korekcijas (1., 2., 5., 14., 15., 16., 18.,
jautājumiem bija zemi iekšējās saskaľotības koeficienti).
Salīdzinot Latvijas 30 respondentu izlases GVA testa iekšējās saskaľotības
rādītājus ar Latvijas 70 un 229 respondentu izlases un Ziemeļamerikas respondentu
izlases vidējiem rādītājiem, var konstatēt, ka Latvijas 30 respondentu izlases GVA testa
IPG-U, IPG-S un GI-U skalu Kronbaha alfa koeficients ir augstāks par pārējo (n=70;
n=229) respondentu rezultātiem, kā arī par Ziemeļamerikas respondentu iekšējās
saskaľotības (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985) attiecīgiem rādītājiem (18.tab.).
17.tabulā redzams, ka Latvijas 30 respondentu izlases rezultātu iekšējas
saskaľotības rādītāji ir augsti, kas norāda uz tulkotās testa versijas ar veikto jautājumu
modifikāciju un korekciju latviešu valodā atbilstību Latvijas kultūras un sociālām normām
(Anastazi, 2001).
Komandas saliedētības noteikšanas testa GVA versijas latviešu valodā
psihometriskie rādītāji, salīdzinot ar testa oriģinālo versiju angļu valodā, uzrāda atbilstošus
iekšējās saskaľotības rādītājus, kas pierāda, ka GVA testa iekšējās saskaľotības rādītāji
atbilst GVA oriģinālā testa rādītājiem.
3.1.1.3. Komandas saliedētības noteikšanas testa „Grupas vides aptauja” latviešu un angļu
valodā psihometrisko struktūru salīdzinošā analīze
Oriģinālajā pētījumā GVA-18 ticamības un validitātes noteikšanai pielietota
Kronbaha alfas koeficienta noteikšana un faktoranalīze. Standartizēto normu respondentu
grupas izveidei izmantoti Ziemeļamerikas sporta spēļu komandu spēlētāju vecumā no 18 līdz
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23 gadiem aptaujas rezultāti (Brawley, Carron, Widmeyer, 1985; Carron, Widmeyer,
Brawley, 2002).
Pēc sarakstes un praktisku ieteikumu saľemšanas no oriģinālā testa autora
A.Kerona (Carron) tika veidota respondentu izlase proporcionāli abiem dzimumiem no
daţādiem komandu sporta veidu pārstāvjiem vecumā no 18 līdz 23 gadiem (n=200)
(7.piel.). Lai pārbaudītu GVA testa latviešu valodā ticamību un validitāti, tāpat kā oriģinālajā
pētījumā tika analizēti iegūtie Kronbaha alfas koeficienti un veikta faktoranalīze (6.piel.).
Lai noteiktu, cik faktoru analīzi izmantot, analizētas sākotnējās un iegūtās
kopvērtības, aprakstošā summārā dispersija, punktu diagramma. Iegūto faktoru analīzei tika
izmantota Principal Component Analysis and Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
metode.
19. tabula
GVA testa rezultātu aprakstošā summārā dispersija (n=200, daţādu komandu sporta
spēļu pārstāvi vecumā no 18 līdz 20 gadiem)
Svaru kvadrātu summas pēc
rotācijas

Sākotnējās īpašvērtības
Summa

Dispersijas
%

Kumulatīvais
%

Summa

Dispersijas
%

1

5,411

30,060

30,060

3,257

18,096

18,096

2

2,361

13,117

43,178

3,191

17,730

35,826

3

2,215

12,304

55,482

2,823

15,681

51,507

4

1,861

10,340

65,821

2,577

14,314

65,821

5

1,093

6,074

71,895

6

1,055

5,861

77,757

7

,921

5,118

82,875

8

,770

4,279

87,154

9

,578

3,213

90,367

10

,406

2,256

92,623

11

,391

2,174

94,797

12

,287

1,593

96,390

13

,197

1,096

97,487

14

,144

,802

98,289

15

,128

,709

98,997

16

,113
,063
,005

,628
,347
,027

99,625
99,973
100,000

Komponenti

17
18

Kumulatīvais
%

16.tabulā attēlots, ka pirmais komponents izskaidro 18,09%, otrais komponents
izskaidro 17,73%, trešais – 15,68% un ceturtais komponents izskaidro 14,31% no kopējās
dispersijas, kas sastāda 65,82%. Tādējādi var izdalīt četrus faktorus (19.tab.).
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Scree Plot
6

5

4

3

Eigenvalue

2

1
0
1

3
2

5
4

7
6

9
8

11
10

13
12

15
14

17
16

18

Component
Number
3. attēls. GVA testa faktoru
punktu
diagramma (n=200, daţādu komandu sporta
spēļu pārstāvi vecumā no 18 līdz 20 gadiem)

Arī punktu diagrammā (Scree Plot) tikai četriem faktoriem īpašvērtība ir lielāka par
vienu, kas apstiprina tulkotās GEQ testa versijas četru faktoru struktūru (3. att.)
Faktoranalīze apstiprināja četru faktoru struktūru kā oriģinālajā pētījumā. 17.tabulā
attēlots, kuri mainīgie lielumi un cik cieši korelē ar katru no faktoriem. Pirmais komponents
raksturo IPG-S un ar to cieši pozitīvi korelē 5 faktori kā oriģinālajā pētījumā. Apgalvojumam
„Daţi no maniem komandas biedriem ir tie cilvēki, ar kuriem es pavadu laiku arī ikdienā
ārpus sporta”, korelācijas svars ir lielāks pirmajā faktorā (0,582), tāpēc tas uzskatāms par
1 sastāvdaļu.
Otrais komponents raksturo GI-U motīvu grupu un to veido 5 jautājumi, kuru pantu
svars ir robeţās starp „Mūsu komandā ir pieľemts vienam palīdzēt otram. Kopīgā mērķa
sasniegšanas labad mūsu komandas biedri vienmēr dalās savās zināšanās un pieredzē, palīdzot
„noslīpēt” tehniskos un taktiskos elementus (0,467)” un „Mūsu komandā nenotiek brīva
viedokļu apmaiľa par katra spēlētāja gan pozitīvo, gan negatīvo ieguldījumu kopējā darbā
(0,887)”. Te parādās viens no „vājākajiem” punktiem Latvijas sporta spēļu spēlētāju
komandas saliedētības struktūras izpratnē. Tas izpauţas kā apgrūtināta spēja atklāti runāt par
savām izjūtām, neaizvainojot otra personību. GI-U komponentam ir loti liela nozīme
komandas kopējā snieguma paaugstināšanā.
Trešais komponents raksturo GI-S motīvu grupu. GI-S faktorā visizteiktākais „svars”
ir apgalvojumam: „Mūsu komandas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgās sporta nometnēs,
treniľos arī ārpus sezonas” (r=0,953) un „Mūsu komandas biedri reti izklaidējas kopā”
(r=0,950), kas parāda sociālo faktoru nozīmi saliedētības struktūrā 18 līdz 23- gadīgo
spēlētāju vērtību sistēmā.
Ceturtais komponents raksturo IPG-U. IPG-U, tāpat kā oriģinālajā versijā veido
4 apgalvojumi, kur vienam „Šajā komandā es nejūtu savas personīgās sportiskās
izaugsmes/attīstības iespējas” lielāks „svars” ir tieši šajā faktorā (r=0,565). Šajā komponentā
liela nozīme ir sportistu un treneru savstarpējai prasmei sabalansēt katra individuālos mērķus
ar komandas kopējiem mērķiem (20.tab.).
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20. tabula
GVA testa respondentu izlases faktoru analīze (n=200, daţādu komandu sporta spēļu
pārstāvji vecumā no 18 līdz 20 gadiem)
Komponenti
Apgalvojumi
Man labāk patīk citu rīkotie pasākumi, nevis manas komandas
pasākumi
Man šī komanda ir viena no svarīgākajām sociālajām grupām,
kurām es piederu
Sezonai beidzoties, es neilgošos pēc savas komandas biedriem
Man nepatīk piedalīties savas komandas neformālajās aktivitātēs
ārpus spēlēm un treniľiem
Daţi no maniem komandas biedriem ir tie cilvēki, ar kuriem es
pavadu laiku arī ikdienā ārpus sporta
Man nepatīk manas komandas spēlēšanas stils
Mani neapmierina tas, ka mani komandas biedri personīgos
mērķus ne vienmēr pakārto komandas kopējiem mērķiem
Mani neapmierina laika daudzums, kuru es varu veltīt treniľiem
un sacensībām
Šajā komandā es nejūtu savas personīgās sportiskās
izaugsmes/attīstības iespējas
Mūsu komandā nenotiek brīva viedokļu apmaiľa par katra
spēlētāja gan pozitīvo, gan negatīvo ieguldījumu kopējā darbā
Mūsu komandas biedriem ir atšķirīgs individuālais ieguldījums
komandas kopējā rezultātā
Mūsu komanda ir vienota centienos kopējā mērķa sasniegšanai
Mēs visi uzľemamies atbildību zaudējuma vai slikta snieguma
gadījumā
Mūsu komandā ir pieľemts vienam palīdzēt otram. Kopīgā
mērķa sasniegšanas labad mūsu komandas biedri vienmēr dalās
savās zināšanās un pieredzē, palīdzot „noslīpēt” tehniskos un
taktiskos elementus
Mūsu komandas dalībnieki labprāt piedalītos kopīgās sporta
nometnēs, treniľos arī ārpus sezonas
Mūsu komandas biedri reti izklaidējas kopā
Mūsu komandas biedri neturas kopā ārpus treniľiem un spēlēm
Mūsu komandas biedri labprātāk dodas izklaidēties atsevišķi
nevis kopā kā komanda

1
,896

2

3

4

,833
,779
,641
,582
,822
,785
,781
,444

,565

,887
,807
,752
,489
,467

,953
,950
,544
,537

Iegūto datu analīzē izmantoti Extraction Method: Principal Component Analysis and
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Faktoru struktūra tika iegūta pēc 6 rotācijas

Tādējādi, testa „Grupas vides aptauja” (GVA) latviešu valodā tulkotās versijas
ticamība un validitāte pēc testa adaptācijas procesa ir atbilstīga GVA testa oriģinālās versijas
angļu valodā psihometriskajai struktūrai, kas nozīmē, ka GVA testa adaptēto versiju var
pielietot, veicot sporta spēļu komandu saliedētības starpkultūras pētījumus sporta zinātnē, kā
arī praktiskai lietošanai sporta vidē.
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3.1.2. Komandas saliedētības saistības ar sniegumu sacensībās izpēte
Iztulkojot Kanādas sporta psihologu izveidoto testu „Grupas vides aptauja” latviešu
valodā, tika veikti trīs pētījumi ar mērķi izpētīt Latvijas daţādu kvalifikāciju basketbola
komandu dalībnieku saliedētības līmeni un tā saistību ar sasniegtajiem rezultātiem sacensībās.
Pētījumi tika veikti laika posmā no 2005. līdz 2007.gadam. Pētījumos piedalījās Latvijas
piecu Latvijas Basketbola līgas vīriešu komandu spēlētāji, deviľas komandas, kas spēlēja
Studentu Basketbola līgā, 16 Rīgas Basketbola skolu komandas, 16 komandas, kas spēlēja
Latvijas Jaunatnes basketbola līgā (n=405).
Pirmajā pētījumā (n=138) iegūti šādi rezultāti:
Latvijas Basketbola līga. Darba gaitā analizētie saliedētības rezultāti parādīja, ka
profesionālajās komandās saliedētības līmenis ir saistīts ar kluba profesionalitāti un to, cik
komanda kā kolektīvs ir motivēta sasniegt tai izvirzīto mērķi. Sociālie faktori ir mazāk
nozīmīgi un kļūst vēl mazsvarīgāki, paaugstinoties kluba profesionalitātes līmenim. Galvenais
rezultātu ietekmējošais saliedētības faktors ir komandas vienotība vēlmē sasniegt kopīgo
mērķi (Grupas integrācija – uzdevuma rādītājs: GI-U).
Studentu Basketbola līga. Galvenais rezultātu ietekmējošais saliedētības faktors ir
katra atsevišķa komandas spēlētāja motivācija spēlēt tik labi, cik vien iespējams (Individuālā
piesaiste grupai − uzdevuma rādītājs: IPG-U). Amatieru komandās noteicošā loma saliedēta
kolektīva izveidē ir katra spēlētāja individuālā motivācija spēlēt un individuālā iniciatīva
attiecību veidošanā ar komandas biedriem. Sociālie faktori ir ļoti būtiski, jo tie ir galvenie
iemesli, kādēļ spēlētājs būs motivēts spēlēt.
Pētījuma rezultāti parādīja, ka basketbola komandu saliedētības rādītājiem ir cieša
saistība ar komandas sniegumu sacensībās. Par to liecina Studentu Basketbola līgas komandu
izcīnīto vietu augsts Spirmena rangu korelācijas koeficents ar saliedētības atsevišķu skalu
vērtībām (IPG-U= rs=0,95; IPG-S= rs=0,93; GI-U= rs=0,83; GI-S= rs=0,78) (Vazne, Rudzītis,
2006).
Otrajā pētījumā (n=144) tika analizēti 144 jauno 15 līdz 18-gadīgu basketbolistu,
kas startē C (15-gadīgo basketbolistu vecuma grupā), B−2 (16-gadīgo vecuma grupā), B−1
(17-gadīgo vecuma grupā) un A (18-gadīgo grupā) vecuma grupās. Pētot komandas
saliedētības struktūras dinamiku 15 līdz 18 gadus veciem basketbolistiem, iegūti šādi
rezultāti:
♦ 15-gadīgu basketbolistu vecuma grupā visaugstākie vidējie rādītāji vērojami IPG-S
un GI-U skalās, kas liecina, ka šajā vecuma grupā saliedētības struktūrā dominē sociālie
motīvi. C-1 grupā šajā konkrētajā pētījumā vērojama vecumam netipiska saliedētība izvirzītā
mērķa sasniegšanai (GI-U), kas ir augstāki rādītāji nekā rādītāji A grupā. Viens no
izskaidrojumiem var būt saistīts ar to, ka respondentu grupā, izvērtējot komandu ranga tabulu,
ir 1. un 2.vietas ieguvēju komandas un tas, ka pētījuma grupu galvenokārt veidoja komandu
pamatsastāva spēlētāji.
♦ 16-gadīgu basketbolistu vecuma grupā, līdzīgi C-1 grupai, ir sociālo motīvu
pārsvars saliedētības struktūrā, t.i., − IPG-S un GI-S skalās, kas raksturo, ka šo komandu
spēlētājiem svarīgākie motīvi saistīti ar pašapliecināšanos, sava individuālā snieguma
demonstrēšanu, nereti ignorējot komandas kopējās intereses.
♦ 17-gadīgu basketbolistu vecuma grupā augstākie rādītāji ir GI-S un IPG-U skalās.
♦ 18-gadīgo basketbolistu vecuma grupā augstākie rādītāji ir IPG-S skalā.
Kopumā pētījumā secināts, ka komandām, kuras ieguvušas augstākas vietas
finālturnīru spēlēs, atbilst augstāki saliedētības struktūras komponentu rādītāji. Īpaša nozīme
jāpiešķir GI-U rādītājiem, kas augstāku vietu ieguvušām komandām gandrīz vienmēr ir
augstāki (Vazne, Rudzītis, 2007).
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Trešajā pētījumā (n=123) tika veikta Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas A un B−1
vecuma grupās spēlējošo komandu saliedētības un snieguma sacensībās analīze. Pētījumā
konstatēts, ka:
♦ „B1” un „A” vecuma grupu komandu saliedētības un spēlētāju efektivitātes koeficienta
(EK) vidējo rādītāju analīze pirms LJBL finālspēļu turnīra parāda, ka pastāv atšķirības
komandu saliedētības struktūrās un EK komandām, kuras izcīnījušas pirmās un pēdējās vietas
finālsacensībās. Rādītāji komandas saliedētības IPG-U, GI-U un GI-S skalās ir augstāki
komandām, kuras izcīnījušas augstākas vietas finālsacensībās;
♦ B1 grupā: IPG-U skalā 1.vietas ieguvējai komandai vidējie rezultāti ir 29±4, bet komandai,
kas izcīnīja 8.vietu, − vidējie rādītāji ir daudz zemāki (20 ±2). Savukārt GI-U skalā pirmās
vietas ieguvēj komandai vidējie rādītāji bija 31±2, bet pēdējai vietai 26±6. Arī EK vidējie
rezultāti atšķiras 1.vietu ieguvušajai komandai − 4,1, bet pēdējā vietā palikušajai − 2,58;
♦ A grupā arī bija līdzīga aina: IPG-U skalas rezultāti komandai, kas izcīnīja 1.vietu (27±7),
bet komandai, kura palika 8.vietā − daudz zemāki (16±9). Savukārt GI-U skalā tie bija 32±4
un 23±4. Arī GI-S skalas rādītāji šajā vecuma grupā attiecīgi bija 28±4 un 20±5. Vidējie EK
rādītāji − 3,43 un 1,93;
♦ Analizējot komandas saliedētības struktūras rādītājus, individuālā spēlētāju efektivitātes
koeficienta spēlēs un komandas izcīnītās vietas LJBL finālspēļu turnīrā 17 līdz 18-gadīgiem
jauniešiem basketbolā, savstarpējas korelācijas saistības rāda, ka: nav statiski nozīmīgu
korelāciju ne starp spēlētāju individuālajiem, ne komandas vidējiem rādītājiem saliedētības
struktūrās ar efektivitātes koeficienta rādītājiem spēlēs, bet pastāv statistiski nozīmīgas
korelācijas starp spēlētāju individuālajiem saliedētības skalu rādītājiem un komandas izcīnīto
vietu sacensībās (p<0,01) (Vazne, Rudzītis, 2007).
Apkopojot pētījuma pirmā uzdevuma realizācijas gaitā iegūtos rezultātus, secinām,
ka:
♦ Testa „Grupas vides aptauja” (GVA) latviešu valodā tulkotās versijas ticamība un validitāte
pēc testa adaptācijas procesa ir atbilstīga GVA testa oriģinālās versijas angļu valodā
psihometriskajai struktūrai, kas nozīmē, ka GVA testa adaptēto versiju var pielietot, veicot
sporta spēļu komandu saliedētības starpkultūras pētījumus sporta zinātnē, kā arī praktiskai
lietošanai sporta vidē;
♦ Veicot trīs pētījumus ar mērķi pārbaudīt komandas saliedētības un snieguma sacensībās
savstarpējo saistību, pielietota testa „Grupas vides aptauja” adaptētā versija latviešu valodā.
Tika noteikti statistiski ticami savstarpēju korelāciju koeficienti starp spēlētāju
individuālajiem saliedētības skalu rādītājiem un komandas izcīnīto vietu sacensībās, kas
pierāda, ka pastāv savstarpēja pozitīva mijsakarība starp iepriekšminētajiem rādītājiem
(p<0,01).

3.2. Jaunatnes basketbola izlašu komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās
noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības un snieguma sacensībās
rādītāju savstarpējās saistības analīze
(16 − 20 gadu veci basketbolisti, 2007. un 2008.gada rezultāti)
Otrā uzdevuma realizēšanai tika noteikti katras atsevišķas komandas saliedētības,
psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības rādītāji visās sešās jaunatnes izlasēs
2007. un 2008.gadā gatavošanās periodā pirms jaunatnes Eiropas čempionāta spēlēm. Pēc
Eiropas čempionāta spēlēm tika veikta spēļu protokolu analīze (aprēķināts spēlētāju
efektivitātes koeficients spēlēs, kā arī noteikts komandas vietas rangs).
Veikta rezultātu salīdzinošā analīze par 2007. un 2008.gada (sagatavošanās periodā
pirms jaunatnes Eiropas čempionāta spēlēm basketbolā). Izveidota un analizēta komandas
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saliedētības un spēlētāju psihiskās noturības rādītāju faktoru struktūra 18 līdz 20 gadu vecuma
grupā. Izveidoti un analizēti katras komandas individuālie profili par 2007. un 2008.gadu.
Veikta komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās
sagatavotības un snieguma spēlēs savstarpēju saistību analīze, izvērtējot 2007. un 2008.gada
rezultātus (24.piel.).
3.2.1. Komandu saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās
sagatavotības (VFS) noteikšana gatavošanās posmā pirms 2007.gada Eiropas čempionāta
un rādītāju analīze kopsakarībā ar sniegumu sacensībās (izcīnītā vieta, efektivitātes
koeficients) čempionātā
Veikto pētījumu rezultāti radīja priekšnoteikumus dziļākai un plašākai basketbola
komandu sniegumu (rezultativitātes sacensībās) noteicošo faktoru izpētei.
Lai izpētītu komandas sniegumu noteicošos faktorus un palīdzētu treneriem labāk
izprast savus audzēkľus, tika veikta spēlētāju testēšana (nosakot komandas saliedētības,
spēlētāju psihiskās noturības un trauksmainības, kā personības īpašības rādītājus) U-16, U-18
un U-20 vecuma grupu jaunatnes izlašu komandās sagatavošanās periodā pirms 2007.gada
Eiropas čempionāta spēlēm basketbolā.
Komandas saliedētība vērtēta, analizējot „Grupas vides aptaujas” rezultātus četrās
skalās: individuālā piesaiste grupai uzdevuma un sociālajās ievirzēs (IPG-U un IPG-S),
grupas integrācija uzdevuma veikšanai un sociālajā ievirzē (GI-U un GI-S).
Psihiskā noturība sacensībās noteikta, pielietojot „Psihiskās noturības aptauju” un
vērtēta, analizējot spēlētāju rādītājus četrās skalās: emocionālā stabilitāte (ES), pašregulācijas
prasmes (PR), motivācijas komponenti (MK), snieguma noturīgums (SN).
Trauksmainības kā personības iezīmes (PT) līmenis noteikts, izmantojot personīgās
trauksmainības noteikšanas testu.
Pēc čempionāta tika veikta spēļu protokolu analīze un analizēti komandas
saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības un snieguma
spēlēs individuālie un katras komandas kopējie rādītāji. Veikta aprakstošās statistikas analīze,
izveidoti un analizēti komandu profili, analizētas statistiski ticamas savstarpējas saistības starp
augstākminētajiem lielumiem.
3.2.1.1. Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, VFS, snieguma sacensībās
analīze (16 − 20 gadu veci basketbolisti, 2007.gads)
Vispirms tika noteikti rezultātu aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (18.tab.).
Analizējot vidējos rezultātu rādītājus, emocionālās stabilitātes (ES) skalā attēlots, ka tie
vērtējami zem vidējās normas rādītājiem. Tas nozīmē, ka komandas spēlētājiem kopumā ir
tendence uz emocionālo labilitāti. Atbilstoši Milmana „Psihiskās noturības aptaujas” rezultātu
skalai, rezultāti ar mīnus zīmi ES skalas saturā izpauţas kā emocionāla nestabilitāte
paaugstināta stresa situācijās.
Šādas spēlētājas viegli var izprovocēt uz kļūdām, tām raksturīga savu emocionālo
stāvokļu nenovērtēšana, kas nereti ietekmē tehniskā un taktiskā izpildījuma kvalitāti.
Standartnovirze 2,19 parāda, ka komandā pastāv vidēja lieluma izkliede komandas ES skalas
rezultātos. Visbieţāk sastopamais vidējais rādītājs ir mīnus 1. Individuālie rādītāji svārstās no
2 līdz mīnus 6, kas liecina par to, ka spēlētājas kopumā var viegli ietekmēt ārējie situatīvie
apstākļi un tās var „padoties” negatīvām emocijām. Par to liecina arī centrālās tendences
rādītājs, kas ir mīnuss 2,5. Asimetrijas koeficienta un ekscesa rādītāji ir pozitīvi, bet ar kopējo
tendenci uz zemiem rādītājiem − ar mīnus zīmi. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientus,
kā arī to standartkļūdas, redzam, ka ES skalas vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam
(21.tab.).
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21. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un trauksmainības kā personības
iezīmes aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (U-18 jaunietes, 2007.gads)
Aprakstošās
statistikas
rādītāji
X Vidējais
aritmētiskais
Σ standart.
novirze
Asimetrijas
koeficents
Asimetr.
koeficienta
standartkļ.
Ekscess
Ekscesa
standartkļ.
Min.vērtība
Maks.vērtība
Rezultātu
summa

ES

PR

MK

SN

IPGU

IPG-S

GI-U

GI-S

PT

-2,42

-1,08

2,08

-2,17

28,58

31,92

27,00

19,58

42,42

2,19

2,54

1,44

1,53

2,94

3,73

4,37

3,29

5,12

,27

-,53

,48

1,80

-,02

,11

-,38

-,50

1,34

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,18
1,23

-,60
1,23

,53
1,23

1,90
1,23

,057
1,23

-1,11
1,23

-,54
1,23

,15
1,23

1,27
1,23

-6,00
2,00
-29

-6,00
2,00
-13

,00
5,00
25

-3,00
1,00
-26

24,00
34,00
343

27,00
38,00
383

19,00
34,00
324

13,00
25,00
235

36,00
53,00
509

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG−U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG−S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI−U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI−S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

Pēc bieţuma sadalījuma tabulas var secināt, ka modas rādītājs mīnus 1 sastopams 4
reizes un sastāda 33,3% no grupas vidējā rezultāta (8.piel.).
Pašregulācijas prasmju skalas (PR) vidējais rādītājs ir ar mīnus zīmi 1,08, kas
raksturo pazeminātu pašregulācijas prasmju līmeni. Individuālo spēlētāju rezultātu svārstības
ir no mīnus 6 līdz plus 2 punktiem, kas liecina par atšķirīgu spēlētāju spēju apzināti pārvaldīt
savu emocionālo vai mentālo stāvokli nepieciešamajās situācijās. Visbieţāk sastopamais
skaitlis U-18 komandā ir mīnus 3, kas ir vājš rādītājs (atbilstoši Milmanam), par to liecina arī
bieţuma sadalījuma tabulas rādītāji. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientus, kā arī to
standartkļūdas, redzam, ka ES skalas vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam (8.piel.).
Motivācijas komponentu skalā (MK) komandai kopumā rezultāti ir vidēji augsti,
pastāv svārstībās no 0 līdz 5. Visbieţāk sastopamais skaitlis ir 2. Skalas rādītāji parāda, ka
kopumā meitenes ir gatavas cīnīties ar pilnu atdevi. Atbilstoši asimetrijas un ekscesa
koeficientu rādītājiem, kā arī to standartkļūdām, arī šīs skalas vidējie rādītāji atbilst normālam
sadalījumam. Bieţuma sadalījuma tabulā ir trīs modas, kuras atrodas tuvāk pie maksimālās
vērtības, kas apliecina, ka asimetrijas koeficientam ir negatīva vērtība.
Komandas kopējā snieguma noturīguma (SN) rādītāji (-2,17 + 1,53) atrodas zem
vidējās robeţas. Arī šajā skalā individuālie rezultāti svārstās no mīnus 3 līdz 1, kas neliecina
par komandas spēlētāju snieguma stabilitāti. Rādītāji, kuri atrodas zem nulles, liecina par
jauno basketbolistu neprasmi ilgtermiľā pilnībā koncentrēties uz spēles procesu. SN skalas
rādītāji raksturo spēlētāju noturību pret situatīviem traucējošiem apstākļiem, kas lielā mērā
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ietekmē tehnisko izpildījumu un līdz ar to arī snieguma stabilitāti. Atbilstoši asimetrijas un
ekscesa koeficientu rādītājiem, kā arī to standartkļūdām, šīs skalas vidējie rādītāji neatbilst
normālajam sadalījumam, jo ekscesa standartkļūda ir zemāka par 1,233 un asimetrijas
koeficienta standartkļūda ir zemāka par asimetrijas koeficientu 1,802.
Komandas spēlētāju trauksmainība kā personības iezīme ir 42,42 +5,12, kas ir
vērtējams kā paaugstināts personīgās trauksmainības rādītājs basketbola komandā. Komandā
ir spēlētājas ar vidējiem (35), kā arī ar basketbolistiem ļoti augstiem (53) punktu rādītājiem.
Visbieţāk sastopamais skaitlis ir 41. Paaugstināti trauksmainības kā personības iezīmes
rādītāji liecina par konkrētas spēlētājas tendenci reizēm reaģēt saasināti un neadekvāti
konkrētai situācijai. Tādām spēlētājām uztraukuma brīţos mainās uzmanības koncentrēšanās
fokuss, tādējādi tiek „zaudētas” sekundes. Basketbolā, kas ir izteikti ātrs un dinamisks sporta
veids, tas ir daudz. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientu rādītājus un to standartkļūdas,
var secināt, ka PT skalas rādītāji neatbilst normālajam sadalījumam (8.piel.). Kopumā U-18
basketbolistu meiteľu trauksmainības kā personības iezīmes rādītāji ir virs vidējiem, kas nav
īpaši labs rādītājs basketbolā.
Kopumā spēlētāju psihiskās noturības rādītāji komandā bija zem vidējā līmeľa,
komandas saliedētības rādītāji − zemāki par vidējiem GI-U (grupas integrācijas – uzdevuma)
skalā. Zemāki par vidējiem standartizētiem rādītājiem bija arī GI-S (grupas integrācija –
sociālā) skalā. Tas nozīmē, ka saliedētības skalu rādītāju analīze parāda iespējamu komandas
„vājo momentu” saistībā ar komandas cīľas gara vienotību.
U-18 meiteľu junioru komandas rezultātos no deviľu komponentu skalām divas
skalas (SN un PT) neatbilst normālam sadalījumam, dalībnieku skaits komandās ir divpadsmit
spēlētājas, tāpēc komponentu savstarpējo korelatīvo saistību noteikšanai izmantots Pirsona
korelācijas koeficients.
U-18 meiteľu komandas rezultātu korelācijas matricā ir trīs vidēji ciešas pozitīvas
savstarpējas korelācijas (p<0,05) (9.piel.).
Iegūtie savstarpēji korelāciju koeficienti (GI-U ar IPG-S r=0,642, p<0,05) sniedz
informāciju, ka šajā konkrētajā komandā, paaugstinoties sociālajam saliedētības līmenim,
vienlaikus paaugstināsies basketbolistu individuālā produktivitāte, atdeve spēles laikā un
apmierinātības izjūta par paveikto.
Korelācijas koeficients starp komandas saliedētību sociālajā ievirzē (šajā skalā
visvairāk atspoguļo savstarpēji emocionāli tuvas attiecības un raksturo, vai ir grupējumi
komandas iekšienē). IPG-S ar SN (r=0,668, p<0,05) uzrāda vidēji ciešu savstarpēju saistību
ar snieguma noturīgumu sacensībās.
Savstarpējas korelācijas koeficients starp IPG-U (individuālā piesaiste grupai –
uzdevuma) un ES (emocionālo stabilitāti) (r=0,577, p<0,05) norāda uz tendenci, ka
disbalanss komandas saliedētībā uzdevuma veikšanai, kas visvairāk saistīts ar individuālo un
komandas mērķu sabalansēšanu, paaugstina spriedzi un veicina emocionālo labilitāti, līdz ar
to, samazinot tehniskā izpildījuma precizitāti, veicina grūti izskaidrojamu kļūdu rašanos,
pazemina uzmanības koncentrēšanās spējas.
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22. tabula
U-18 komandas pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji
(jaunietes, 2007.gads)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)

Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Komandas saliedētība IPG-U
Komandas saliedētība IPG-S
Komandas saliedētība GI-U
Komandas saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiz. sagatavotība

Σ

X
2,26
-2
-2
1,86
-1,71
29,71
32
36
27,86

1,97
2,16
2,64
1,21
1,89
2,63
4,18
5,14
2,48

19,14
7,43

5,05
0,79

No U-18 grupas komandas 12 spēlētājām spēlēs smagumu pamatā „iznesa” septiľas
jaunās basketbolistes. Meiteľu kopējais efektivitātes koeficients spēlēs ir (2,96+1,97) ar
vidēju izkliedi, kas parāda, ka komandā nebija izteiktu līderu un meitenēm individuāli
veiksmīgākas spēles mijās ar mazāk veiksmīgām (22.tab., 4.att.).
U_18_01 meit

U_18_s komandas profils

U_18_02 meit

60

U_18_03 meit
U_18_04 meit
U_18_05 meit

50

U_18_06 meit
U_18_07 meit

Punkti

40

30

20

10

Fiz_kop

Izt

Speks

Atr

PT

GI-S

GI-U

IPG-S

SN

M

PR

ESS

IPG-U

-10
Radītāji

EK

Vecums

0

4. attēls. Komandas profils (2007.gads, U-18, jaunietes)
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

3.attēlā redzam, ka, piemēram, spēlētājas_01 raksturojums: motivēta, enerģiska un
izteikti pozitīva spēlētāja. Var prognozēt, ka, apgūstot psiholoģiskās prasmes, paaugstināsies
snieguma stabilitāte. Spēlētāja_02 – viena no visstabilākajām spēlētājām. Pati uzskata, ka
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snieguma kvalitāti var pazemināt nepietiekama fiziskā sagatavotība. Spēlētāja uzskata, ka
viľas „vājākā vieta” ir izturība, jo uz noguruma fona parādās ļoti daudz kļūdu. Spēlētājai_03
ir vājas pašregulācijas prasmes un uzmanības koncentrēšanās spējas. Ar spēlētāju tika
pārspriests, kādi psiholoģiskie iemesli veicina kļūdu rašanos personīgi viľai (piem., ātrajos
uzbrukumos). Spēlētājai atgādināts, ka nedrīkst koncentrēties uz gala rezultātu, spēlējot
jādomā tikai par procesu, par spēli. Spēlētājai_04 ir milzīga atbildības izjūta un ļoti liela
vēlme spēlēt. Vājākais „moments” − neprot regulēt stresa izraisīto paaugstināto uztraukumu,
un tas ietekmē sniegumu. Zemas pašizpratnes un pašregulācijas prasmes. Spēlētāja_05 –
motivēta, centīga, bet brīţiem − pārāk emocionāla. Spēlētājai ir vāja savu emocionālo
stāvokļu izpratne. Spēlētāja_06 kopā ar spēlētāju_01 ir komandā visaugstāk novērtētas kā
spēlētājas, ar kurām veidojas visefektīvākā sadarbība uz laukuma. Meitenei ir augsts iekšējās
personīgās trauksmainības līmenis, kas var būt par iemeslu, ka, paaugstinoties stresa līmenim,
pazeminās stabilitāte sniegumā. (Ieteikumi: jāmācās regulēt stresa līmeni, kas var veicināt
augstākus rezultātus). Meitene parasti emocijas patur sevī un izteikti personiski uztver trenera
izteiktus aizrādījumus, tādos brīţos parasti vispār nesadzirdot, ko grib pateikt treneris.
Spēlētāja_07 – ļoti enerģiska un grib spēlēt, bet neprot regulēt uztraukumu, un tas ietekmē
snieguma kvalitāti (3.att.).
Individuālajās pārrunās ar meitenēm pastāstīts par stresa un kļūdu savstarpējo
saistību. Pastāstīts par vienkāršām metodēm, kuras var pielietot pašas, ja satraukums ir pārāk
liels.
Pazemināta ir emocionālā izpratne un pašregulācijas prasmes, kas parāda, ka tā ir
viena no vājākajām jomām U-18 meiteľu komandā.
Divos skalu rādītājos (IPG-S un GI-U) vērojama ļoti liela rādītāju izkliede (attiecīgi
+4 līdz 5). Šo skalu rādītāju analīze ļauj izdarīt pieľēmumu: ka meitenes kopā jūtas labi un
labi pavada laiku, bet komandā ir vairāki grupējumi; ka komandā pastāv disbalanss starp
spēlētāju personīgajiem un komandas kopējiem mērķiem, t.i. − starp ārējiem stimuliem un
katras spēlētājas individuālo iekšējo motivāciju (IPG-U un IPG-S); ka komandā pietrūkst
„cīľas, komandas gara izjūtas” (zemi rādītāji GI-S un GI-U skalās).
Analizējot U-18 meiteľu junioru korelācijas koeficientu rādītājus pamatsastāva
spēlētājām, var redzēt, ka ES skalas un IPG-U savstarpējas korelācijas ciešums paaugstinājās
no vidēji ciešas r=0,577 uz ciešu r=0,793 (p<,05). Tas saskan ar izvirzīto pieľēmumu, ka
meiteľu iekšējie darba motīvi cieši saistīti ar demokrātiska stila savstarpējo mijiedarbību
starp spēlētājām. Konkrētajā komandā, paaugstinoties prasmei atbalstīt pārējās neveiksmes
brīţos, prasmei runāt arī par nepatīkamām „lietām”, neaizvainojot konkrētas spēlētājas
personību, paaugstināsies sociālās saliedētības līmenis, basketbolistu individuālā
produktivitāte un atdeve spēles laikā (16.piel.).
IPG-U un SN r=0,668 paaugstinājās līdz r=0,808, p<0,05 (16.piel.). IPG-U motīvu
grupa raksturo komandas un personīgo mērķu sabalansētību. Tas norāda uz tendenci, ka
nesabalansētība šajā jomā paaugstina spriedzi un veicina emocionālo labilitāti, kas var
samazināt tehniskā izpildījuma precizitāti un veicināt grūti izskaidrojamu kļūdu rašanos. Viss
iepriekšminētais negatīvi ietekmē: uzmanības koncentrēšanās spējas; spēju maksimāli fokusēt
uzmanību tikai uz notiekošo procesu, norobeţojoties no blakusfaktoriem; liecina par to, ka
spēlētājas kopumā viegli var ietekmēt ārējie situatīvie apstākļi un tās var padoties negatīvām
emocijām. Tā kā snieguma noturīguma skalā rādītāji ir zem vidējiem, tas liecina par jauno
basketbolistu neprasmi saspringtajos brīţos pilnīgi koncentrēties uz spēli, procesu. Šīs skalas
rādītāji raksturo spēlētāju noturību pret situatīviem traucējošiem apstākļiem, kas lielā mērā
ietekmē tehnisko izpildījumu un līdz ar to arī snieguma stabilitāti, kas cieši saistīta ar meiteľu
savstarpējām tolerances prasmēm, kas īpaši izteiktas pamatsastāva spēlētāju vidū. Viens no
izskaidrojumiem var būt saistīts ar paaugstinātu spēlētāju personīgās trauksmainības līmeni
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komandā kopumā, bet šajos rādītājos ir izteikta izkliede +5, kas arī var papildināt savstarpēju
sadarbību bremzējošo faktoru iedarbību.
U-18 meiteņu komandas vidējo rādītāju un korelācijas koeficientu analīzes rezultātā
var secināt (16.piel.):
♦ Korelācijas koeficients VFS (Fiz_kop) ar ES (r=0,891, p<0,05) parāda vispusīgās
fiziskās sagatavotības (VFS) ciešu savstarpēju saistību ar spēlētāju emocionālo stabilitāti
(ES). Tas nozīmē, ka nepietiekama fiziskā sagatavotība veicina nogurumu, kas savukārt liek
maksimāli mobilizēt gribasspēku, lai kustību precizitāti un amplitūdu saglabātu
nepieciešamajā līmenī. Šāda papildslodze veicina emocionālo labilitāti. U-18 meiteľu
komandā arī ātruma rādītāji negatīvi korelē ar snieguma noturīgumu sacensībās (r= -0,891;
p<0,05), kas ietekmē arī tehnisko izpildījumu.
Ľemot vērā, ka izlases komandā jau ir notikusi nopietna atlase pēc daudziem
kritērijiem (īpaši tehniskiem), var secināt, ka spēja pieľemt lēmumus „un domāt kustībā” lielā
mērā ir saistīta ar fizisko sagatavotību kopumā, līdz ar to tās pilnveidei jāpievērš īpaša
uzmanība.
♦ Uzmanība jāvelta individuālo komandas spēlētāju un komandas kopējo mērķu
sabalansētībai, darba motīvu veidošanai un pozitīvam mikroklimatam grupā. Uz
nepieciešamību to veikt norāda pazemināti rādītāji GI-U, GI-S, IPG-U skalās, kā arī
korelācijas koeficienta paaugstināšanos IPG-U skalas rādītājiem ar emocionālās stabilitātes
skalas rādītājiem (savstarpējās saistības ciešums paaugstinājās no r=577 līdz r=793, p<0,05 un
ar snieguma noturīgumu skalas rādītājiem r=668 paaugstinājās līdz r=808, p<0,05) (16.piel.).
♦ Jāpievērš uzmanība pašregulācijas prasmju pilnveidei (-2+2,65).
23. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un trauksmainības kā personības
iezīmes aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (U-16 meitenes)
Aprakstošās statistikas
rādītāji
(X) vidējais aritmētiskais
(Σ) standartnovirze
Asimetrijas koeficents
Asimetr. koeficienta
standartkļūda
Ekscess
Ekscesa standartkļūda
Minimālā vērtība
Maksimālā vērtība
Rezultātu summa

ES

PP

MK

SN

PT

-2,25
2,26
,315

-,91
2,02
,817

2,33
1,37
-1,23

-2,75
1,14
,749

37,91
3,89
,064

,64

,64

,64

,64

,64

,22
1,23
-6,00
2,00
-27

-,42
1,23
-3,00
3,00
-11

2,34
1,23
-1,00
4,00
28

-,70
1,23
-4,00
-1,00
-33

-,33
1,23
32,00
45,00
455

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

ES skalā vidējie rādītāji (-2,25+2,26, svārstās no mīnus 6 līdz 2, kas vērtējams kā
zems rezultāts; psiholoģiskās prasmes kopumā komandai ir nedaudz augstākas nekā U-18, bet
vidēji visbieţāk sastopamais rezultāts mīmus 3 vērtējams kā zems (atbilstoši Milmanam).. Tas
norāda, ka komandas sniegums kopumā var būt svārstīgs. Snieguma stabilitāte (-2,75+1,39),
ir zemāka nekā U-18 komandā. Plašākas arī ir individuālās rezultātu svārstības, kas ir
amplitūdā no mīnus 4 līdz mīnus 1. Tas norāda, ka kopumā meitenēm uzmanības
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koncentrēšanās spēju līmenis ir zem vidējā. Meitenēm ir vidējs trauksmainības kā personības
iezīmes (PT) līmenis (37,91+3,89) (23.tab.).
ES un PT skalas atbilstoši asimetrijas koeficienta un ekscesa vērtībām, atbilst
normālajam sadalījumam, bet PR (tajā var redzēt tendenci uz zemākiem PR rādītājiem), MK
(prevalē tendence uz augstākiem rezultātiem), SN (uzrāda tendenci uz zemākiem rezultātiem,
kas ietekmē spēlētāju izteikti atšķirīgu tehnisko sagatavotību) – neatbilst normālajam
sadalījumam.
U-16 meiteľu komandā korelācijas koeficients (MK un SN r=0,641, p<0,05), parāda,
ka pastāv MK komponenta rādītāju negatīva vidēji cieša saistība ar SN (snieguma noturīgumu
sacensībās).
Motivācijas komponents izpauţas kā vēlme dominēt, būt līderei, pierādīt sevi. Bet,
lai to realizētu, procesa neatľemama sastāvdaļa ir prasme pielāgoties un elastīgi mainīties
atbilstoši situācijai. Šis komponents U-16 meiteľu komandā negatīvi korelē ar snieguma
noturīgumu sacensībās un spēju koncentrēti fokusēt uzmanību saspringtos spēles brīţos. Tas
nozīmē, ka, paaugstinoties vienam faktoram, pazeminās otrs, un otrādi.
24. tabula
U-16 komandas pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (meitenes)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiziskā sagatavotība

X
3,47
-2,75
-0,75
2,25
-2,87

Σ
5,1
2,25
2,25
1,49
1,25

39,12
5,97

4,01
2,31

U-16 meiteľu izlases komandā, pavadot uz laukuma virs 9 minūtēm spēlē (vairāk
nekā pusē spēļu), spēlēja 8 basketbolistes (24.tab.).
Pēc formulas aprēķinātais individuālais efektivitātes koeficienta (EK) vidējais
lielums ir 3,47, bet tā individuālajos rādītājos vērojama ļoti liela izkliede, kas liecina par
izteikti atšķirīgu sniegumu (3,47+ 5,10).
Visām meitenēm kopumā ir zems savu emocionālo stāvokļu, mobilizējošo pozitīvo
un negatīvo emociju apzināšanās, kā arī pašregulāciju prasmju līmenis. Meitenēm ir arī
izteikti atšķirīgs iekšējās trauksmainības līmenis, par ko liecina rādītāju izkliede 39,12+4.
Komandā ir viena izteikta līdere. Vispusīgās fiziskās sagatavotības rādītāji ir vidēji, izľemot
vienu spēlētāju, kurai tā ir teicama (5.att.).
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5. attēls. Komandas profils (2007.gads, U-16 meitenes)
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

Basketbols kļūst arvien atlētiskāks, tajā pieaug fizisko īpašību un to izpausmes formu
nozīme. U-16 meiteľu kadešu pamatspēlētāju korelācijas koeficienta analīzes rādītāji parāda,
ka „spēks” korelē ar jauno basketbolistu efektivitātes koeficientu spēlē (r=0,836, p<0,05).
Pašregulācijas prasmes savstarpēji cieši negatīvi korelē ar motivācijas komponentu (-0,789)
un pozitīvi, ar SN skalas rādītājiem (0,751, p<0,05). Analizējot esošos statistiski nozīmīgus
korelācijas koeficientus, redzam, ka: spēka rādītāji cieši korelē ar efektivitātes koeficientu
spēlē EK= r=0,536, p<0,05. Motivācijas komponents (MK) cieši negatīvi korelē ar
pašregulācijas prasmēm (PR) r= -0,789, p<0,05 (10., 15.piel.).
Veicot U-20 basketbolistu iegūto rezultātu aprakstošās statistikas rādītāju analīzi,
redzam, ka rādītājos vērojama izkliede virs vidējās pašregulācijas prasmju skalā (PR), kā arī
visos komandas saliedētību raksturojošos rādītājos.
Vidējais aritmētiskais rādītājs emocionālā stabilitātes komponenta skalā (ES) ir zem
vidējā rezultāta (-1.91 + 2,11). Centrālā tendence mīnus 2 norāda, ka pamatā individuāliem
rādītājiem ir tendence grupēties ap šo vērtību, bet visbieţāk sastopamais skaitlis ir mīnus 3.
Augstākais rezultāts 2 punkti ir tikai vienai spēlētājai, bet pārējām zemi − vienai
basketbolistei tas ir mīnus 6, − vienai mīnus 4 un trijām − mīnus 3. Bet, salīdzinot ar U-18
izlases rezultātiem, nedaudz augstākas ir pašregulācijas prasmju skalas (PR) kopējie rādītāji
(22.tab.).
PR skalas vidējais aritmētiskais tāpat kā U-18 grupā ir ar mīnus zīmi (-1,50 +3,16).
Tikai trim basketbolistēm komandā pašregulācijas prasmes ir ar plus zīmi, kas nozīmē, ka,
neskatoties uz emocionālo labilitāti, spēlētājas spēj un prot sevi emocionāli noskaľot, „saľemt
rokās” svarīgos spēles brīţos (25.tab.).
Asimetrijas koeficienta un ekscesa rādītāji ir pozitīvi, bet ar kopējo tendenci uz
zemiem rādītājiem − ar mīnus zīmi. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientus, kā arī to
standartkļūdas, redzam, ka ES skalas vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam, bet PR
skalā neatbilst. Tas nozīmē, ka konkrētie rādītāji neparāda kopējās populācijas ainas tendenci
konkrētajā vecuma grupā. Pēc bieţuma sadalījuma tabulas var secināt, ka modas rādītājs ir
mīnus 3, sastopams 3 reizes un sastāda 25% no grupas vidējā rezultāta.
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25. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un trauksmainības kā personības
iezīmes aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (U-20 jaunietes)
Aprakstošās
statistikas rādītāji
(X) vidējais
aritmētiskais
(Σ) standartnovirze
Asimetrijas
koeficients
Asimetrijas
koeficienta
standartkļūda
Ekscess
Ekscesa
standartkļūda
Minimālā vērtība
Maksimālā vērtība
Rezultātu summa

ES

PR

M

SN

IPGS
34,17

GI-U

GI-S

PT

-833

IPGU
26,91

-1,91

-,83

2,25

27,08

19,17

39,92

2,11
-,06

3,16
,69

1,81
,87

1,80
-,18

3,63
-,10

5,37
-,70

4,29
-,32

5,29
,33

2,11
-,15

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,47
1,23

-,48
1,23

-,20
1,23

-1,86
1,23

,56
1,23

-,76
1,23

-,21
1,23

,24
1,23

-,44
1,23

-6,00
2,00
-23

-5,00
5,00
-10

,00
6,00
27

-3,00
1,00
-10

21,00
34,00
323

24,00
41,00
410

19,00
34,00
325

12,00
30,00
230

36,00
43,00
479

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

Motivācijas komponents (MK) komandai kopumā ir vidēji augsts, ar svārstībām no
0 punktiem, kas vērtējams kā vidējs rezultāts, līdz 6 punktiem līdz pat zemam līmenim −
mīnus trīs punktiem. Konkrētajā gadījumā vērojamas krasas individuālas atšķirības SN skalā.
Kopumā komandas psihiskā noturība ir zem vidējā līmeľa. Komandas saliedētības
rādītājos tāpat kā U-18 grupā viszemākie vidējie rādītāji, salīdzinot ar standartizētajām
normām, ir komandas saliedētības GI-U skalā. Basketbolistes pašas atzina, ka komandā
pastāv vairāki grupējumi un starp spēlētājām nepastāv brīva viedokļu apmaiľa par katras
spēlētājas gan pozitīvo, gan negatīvo ieguldījumu komandas kopējā darbā, kā arī ir disbalanss
starp spēlētāju vēlmēm un reālo darbību individuālo un komandas mērķu sabalansēšanā. Visas
komandas saliedētības skalu raksturojošie rādītāji atbilst normālam sadalījumam, bet to
rādītājos vērojamas izteikti krasas atšķirības starp minimālo un maksimālo vērtību.
Viens no izskaidrojumiem var būt saistīts ar to, ka komandas kodolu veido
spēlētājas, kuras spēlē un mācās ASV, un pārējās meitenes jūt nedrošību tām blakus. Starp
viľām un pārējām meitenēm pastāv zināma distancētība, kuras pamatā ir daţādi faktori (tie
tika pārrunāti ar komandas spēlētājām pirms izbraukšanas uz Eiropas čempionātu).
Komandas spēlētāju personīgās trauksmainības kā personības iezīmes rezultāti ir
39,91+2,11. Izvērtējot PT rezultātu bieţumu sadalījumu tabulu, visbieţāk – četras reizes
sastopamais skaitlis ir 41, kas sastāda 33,3% no komandas kopējā rezultāta. Paaugstināta
trauksmainība var veicināt nepārliecinātību par sevi, savu „varēšanu” uz laukuma, kā arī
saasinātu un personisku teiktā vai darbības uztveri. Skalas rādītāji atbilstoši asimetrijas un
ekscesa koeficientu rādītājiem un to standartkļūdām atbilst normālam sadalījumam.
GI-S un ES skalu savstarpējas korelācijas koeficients r= 0,596, p<0,05. GI-S skala
raksturo sociālos grupas motīvus, kuru pamatā ir: spēlētāju personīgā apmierinātības izjūta ar
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paveikto; iekšējā apmierinātības izjūta ar savas darbības novērtējumu kā no treneres, tā arī no
komandas biedreľu puses; attieksme pret komandas biedreľu ambiciozām izpausmēm un to
saistību ar emocionālo pārdzīvojumu. Saspīlētas attiecības šajā jomā negatīvi ietekmē
uzmanības koncentrēšanās spējas spēlē un prasmi maksimāli mobilizēties vajadzīgajā brīdī.
Pozitīvas savstarpējas attiecības komandā (nevis grupējumos) paaugstinās komandas spēlētāju
individuālo vienotību mērķu sabalansētībā un veicinās komandas „vienotības gara” izjūtu
IPG-S un GI-U (r=0,685, p<0,05) (11.piel.). Visbieţāk sastopamais skaitlis ir 1. Var izteikt
pieľēmumu, ka tas saistīts ar konkrētajam vecumposmam raksturīgo tendenci: daţām
meitenēm ir pašu ģimenes, daţām − pastāvīgs draugs, daţai pašlaik domas ir saistītas
galvenokārt ar nākotnes studiju plāniem.
Snieguma noturīguma rādītāji ir mīnus 0,83 + 1,80, bet tāpat kā U-18 komandā
vērojamas individuālas svārstības no rādītāja 1, kas ir stabils rezultāts un raksturo spēju
saglabāt koncentrēšanās spējas atbilstoši situācijai augstā līmenī, norobeţojoties no daţādiem
blakus traucējošiem
26. tabula
U-20 komandas pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (jaunietes)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Komandas saliedētība IPG-U
Komandas saliedētība IPG-S
Komandas saliedētība GI-U
Komandas saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme

X
2,85
-2,37
-1
2,12
-0,5
25,5
34,25
25,87
19,75

Σ
3,16
2,06
2,83
1,64
1,77
3,21
5,99
4,39
5,67

39,75

2,19

Kopējais komandas efektivitātes koeficients spēlēs ir 2,85+3,16. Lielā vidējā rādītāja
izkliede parāda, ka spēlētāju individuālais sniegums ir izteikti atšķirīgs. Pašregulācijas
prasmes, sava emocionālā stāvokļa izpratne, prasme apzināti pašregulēt savas emocijas
meitenēm ir zem vidējā līmeľa. Pazeminājās komandas vidējie rādītāji ES (-2,37+2,06) un PR
skalās (-1+2,83), kā arī pazeminājušies vidējie rādītāji GI-U skalā (25,87+4,39) (26.tab.)
U-20 sieviešu jaunatnes izlases komandā zemi rādītāji ir trijās no četrām saliedētības
struktūrām (IPG-U; GI-U un GI-S). Skalu rezultātu analīze ļauj izdarīt pieľēmumu: ka
meitenes jūtas labi un komfortabli kopā, bet komandā ir vairāki grupējumi, un tā nav vienota;
ka komandā pastāv disbalanss starp spēlētāju personīgajiem un komandas kopējiem mērķiem,
t.i. − starp ārējiem stimuliem un katras spēlētājas individuālajiem iekšējiem motīviem (IPG-U
un IPG-S); ka komandā pietrūkst „cīľas, komandas gara izjūtas” (zemi rādītāji GI-S un GI-U
skalās, kā arī liela rezultātu izkliede).
U-20 jauno sieviešu komandas pamatspēlētāju korelācijas rādītāji parāda, ka izlases
komandā efektivitātes koeficients spēlēs (EK) ir saistīts ar spēlētāju pašregulācijas prasmēm
(EK un PR r=0,813, p<0,05) (17.piel.). To var izskaidrot ar spēlētāju vāju un atšķirīgu
(σ+2,06) pozitīvo un negatīvo mobilizējošo emociju izpratni; neprasmi izšķirīgajos brīţos
maksimāli koncentrēties tikai uz spēles procesu, apzināti vadīt savas emocijas. Tas nozīmē,
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ka, paaugstinoties spējai apzināti kontrolēt savas emocionālās izpausmes, paaugstināsies
efektivitāte spēlē un līdz ar to, − arī kopējais komandas sniegums.
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U_20_s komandas profils
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6. attēls. U-20 jaunatnes izlases komandas profils (2007.gads, meitenes)
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

Jau esošā saistība starp divām saliedētības struktūrām, individuālā piesaiste grupai
sociālajā ievirzē un grupas integrācija uzdevuma sasniegšanai kļuva vēl ciešāka (bija r=0,685,
pamatsastāva spēlētāju rezultātos kļuva r=0,740, p<0,05) (17. piel.). Tas nozīmē, ka vēl vairāk
pieauga saistības nozīme starp savstarpējo sapratni, demokrātiskām savstarpējām attiecībām
un komandas iekšējo spēku un komandas kopības izjūtu kā „viens vesels”. Šis, iespējams, bija
viens no jūtīgākajiem momentiem, kas ietekmēja komandas kopējo sniegumu (6.att.).
Pašregulācijas un efektivitātes koeficienta rādītāju saistība (r=0,813, p<0,05) parāda,
ka starp skalām pastāv cieša savstarpēja mijsakarība; zemi rādītāji GI-U un GI-S skalu
struktūras rādītājos liek domāt, ka komandā jāpievērš uzmanība komandas identitātes, kopējo
un individuālo mērķu sabalansētībai (īpaši GI-U un GI-S skalu saturam); jāpievērš uzmanība
grupējumu novēršanai komandā (komandā tādi ir); jāattīsta spēlētāju pašizpratnes prasmes un
prasme apzināti vadīt savas emocijas; jāpievērš uzmanība koncentrēšanās spēju attīstīšanai.
Kopumā U-16 meiteņu izlases komandā spēka rādītāji cieši korelē ar jauno
basketbolistu efektivitātes koeficientu (EK) spēlēs (r=0,836, p<0,05). Tas nozīmē, ka
paaugstinot meiteľu fizisko sagatavotību, īpaši spēku, varētu paaugstināties komandas
kopējais sniegums. Pašregulācijas prasmes negatīvi saistītas ar motivācijas komponentu (PR
un MK r= -0,789, p<0,05). Motivācijas komponents izpauţas kā vēlme dominēt, būt līderei,
pierādīt sevi. Bet tā neatľemama sastāvdaļa ir prasme pielāgoties un elastīgi mainīties
atbilstoši situācijai. Tas nozīmē, ka, paaugstinoties vēlmei dominēt, pieaugošā spriedze
negatīvi ietekmē uzmanības koncentrēšanās spējas, līdz ar to pazeminot tehniskā izpildījuma
precizitāti, kā rezultāts ir grūti izskaidrojamu kļūdu rašanās un otrādi (PR un MK rādītāju
saistības ciešums pieauga no r= -0,641 līdz r= -0,789, p<0,05). PR un SN skalu korelācijas
koeficients r=0,751, p<0,05, kas parāda ciešu savstarpēju skalu saistību starp sportista
pašregulācijas prasmju attīstības līmeni un snieguma stabilitāti sacensībās.
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U-18 jaunatnes komandas saliedētības skalu rezultātu analīze ļauj izvirzīt
pieľēmumu: ka meitenes jūtas labi un komfortabli kopā, bet komandā ir vairāki grupējumi un
tā nav vienota; ka komandā pastāv disbalanss starp spēlētāju personīgajiem un komandas
kopējiem mērķiem, t.i., − starp ārējiem stimuliem un katras individuālo iekšējo motivāciju
(IPG-U un IPG-S); komandā pietrūkst „cīľas, komandas gara izjūtas” (zemi rādītāji GI-S un
GI-U skalās), kā arī liela individuālo rezultātu izkliede. Snieguma noturīguma (SN) skalas
rādītāji negatīvi cieši savstarpēji korelē ar ātruma rādītājiem (r= -0,891; p<0;05). U-18
meiteľu izlases komandā jāpievērš uzmanība: fiziskajai sagatavotībai; pašregulācijas prasmju
izveidei; īpaša uzmanība jāvelta individuālo komandas spēlētāju uz komandas kopējo mērķu
sabalansētībai, darba motīvu izveidei un pozitīvai mijiedarbībai komandā.
U-20 jaunatnes izlases komandā ir izteikti atšķirīgs individuālais sniegums spēlēs
(EK 2,85+3,16). Pašregulācijas prasmju skalas rezultāti pozitīvi cieši savstarpēji saistīti ar
spēlētāju efektivitātes koeficientu PR un EK spēlēs r=0,813; p<0,05. Kopumā komandā
vēlams papildus strādāt pie spēlētāju pašizpratnes prasmju veicināšanas un prasmes apzināti
vadīt savas emocijas. Jāpievērš uzmanība koncentrēšanās spēju attīstīšanai. Īpaša uzmanība
jāpievērš izteiktu grupējumu novēršanai komandā.
Kopumā jaunatnes izlašu komandās meitenēm ir liela individuāla rezultātu izkliede
lietderības koeficientam (3,1+3,55). To var izskaidrot ar pazeminātām pašregulācijas
prasmēm (−2,39+2,52), uz to norāda arī PR un EK augsts korelācijas koeficients (r=0,813;
p<0,05), kas apstiprina šo lielumu savstarpēji ciešu saistību. Visās komandās kopumā ir
zemi rādītāji trijās saliedētības struktūrās (IPG-U, GI-U, GI-S) (27.tab.).
27. tabula
U-18 un U-20 komandu pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (jaunietes)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Rādītāji

Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Komandas saliedētība IPG-U
Komandas saliedētība IPG-S
Komandas saliedētība GI-U
Kom. saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiziskā sagatavotība

X
3,1
-2,39
-1,22
2,09
-1,70
27,47
33,6
26,8
19,47

Σ
3,55
2,08
2,52
1,41
1,87
3,58
5,1
4,69
4,34

40,26
6,53

3,91
1,81

Jauniešu komandās (U-18, U-20, jaunietes) spēka rādītāji korelē ar efektivitātes
koeficientu, kā arī ātruma un spēka rādītāji cieši korelē ar vispusīgu fizisko sagatavotību
r=0,943 un r=0,773, p<0,01. Tas nozīmē, ka nepietiekama fiziskā sagatavotība veicina
nogurumu, kas, savukārt, liek maksimāli mobilizēt gribasspēku, lai saglabātu kustību
precizitāti un amplitūdu nepieciešamajā līmeni. Tiek novirzīts spēlētāja „uzmanības fokuss”,
kas spēles izšķirīgajos brīţos veicina kļūdas un produktivitātes pazemināšanos (18.piel.).
GI-U skalas rezultāti korelē ar IPG-S (0,627; p<0,05). Atsevišķu grupējumu esamība
sieviešu izlasēs (neskatoties uz to, ka ārēji komanda ir draudzīga) veicina kopējo un
komandas mērķu nesabalansētību un pazemina komandas cīľas garu un līdz ar to − kopējo
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komandas sniegumu. SN negatīvi (r= -0,891; p<0,05) korelē ar ātrumu (paaugstinoties
nepieciešamībai ātri veikt darbības pieaugoša tempa apstākļos, samazinās uzmanības
koncentrēšanās spējas un tiek provocētas kļūdas); EK un spēka skalu korelācijas koeficients
(r=0,576; p<0,05) parāda šo skalu vidēji ciešu savstarpēju saistību.
U-18 un U-20 meiteņu (jaunietes) izlašu komandās:
♦ psihiskās noturība rādītāji ir zem vidējiem (zem „0”) ar mīnus zīmi.
♦ Komandu saliedētība struktūrā zemākie rādītāji ir komandas saliedētības GI-U un
GI-S skalās (27,08 un 19,17).
♦ IPG-U un ES korelāciju koeficienta rādītājs (r=0,577, p<0,05), kas nozīmē, ka
spēlētāju individuālā apmierinātība ar „gaisotni” komandā negatīvi ietekmē uzmanības
koncentrēšanās spējas spēlē un prasmi maksimāli mobilizēties vajadzīgajā brīdī.
♦ Pastāv pozitīva savstarpēja saistība starp divām komandas saliedētības skalām GI-U
un IPG-S skalām (r=642 un 685; p<0,05), kas norāda uz iekšgrupas grupējumu izteiktu
ietekmi uz spēlētāju personīgās apmierinātības izjūtu ar paveikto laukumā un treniľos, kā arī
iekšējo apmierinātības izjūtu par savas darbības novērtējumu kā no treneres, tā arī no
komandas biedreľu puses.
♦ VFS korelē ar ES (r=0,891; p<0,05), kas parāda vispusīgas fiziskās sagatavotības
ciešu savstarpēju saistību ar emocionālo stabilitāti sacensībās;
♦ EK cieši korelē ar PR prasmēm (r=0,813; p<0,05), kas parāda, ka pastāv cieša
savstarpēja saistība starp efektivitātes koeficientu spēlēs un spēlētāju pašregulācijas prasmju
līmeni.
28. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un personīgās trauksmainības
aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (U-16, zēni)
Aprakstošās
statistikas
rādītāji
X- vidējais
aritmētiskais
Σ- standart.
novirze
Asimetrijas
koeficients
Asimetrijas
koeficienta
standartkļūda
Ekscess
Ekscesa
standartkļūda
Minimālā
vērtība
Maksimālā
vērtība
Rezultātu
summa

ES

PR

MK

SN

IPG-U IPG-S

GI-U

GI-S

PT

-2,83

-,50

2,08

-1,17

28,25

33,33

31,08

24,08

38,83

2,32

2,50

2,39

1,53

5,66

7,93

5,48

7,80

4,61

-,19

-,85

-,74

,33

-,29

-,36

1,13

-1,04

-1,08

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

-67
1,23

1,44
1,23

-,65
1,23

-1,11
1,23

-,65
1,23

-1,03
1,23

1,65
1,23

,48
1,23

1,53
1,23

-7,00

-6,00

-2,00

-3,00

18,00

20,00

24,00

9,00

28,00

1,00

3,00

5,00

1,00

36,00

44,00

44,00

34,00

44,00

-34

-6

25

-14

339

400

373

289

466

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
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Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

U-16 jauniešu (zēni) vidējais aritmētiskais rādītājs emocionālās stabilitātes (ES)
skalā ir mīnus 2,83+2,33. Individuālie rādītāji tuvojas mīnus 3, kas vērtējams, kā zems ES
skalas rādītāju līmenis. Šādi rādītāji norāda uz to, ka komandas spēlētājus var viegli tīši
izprovocēt uz kļūdām, tiem raksturīga savu emocionālo stāvokļu nenovērtēšana, neprasme
apzināti mobilizēties paaugstinātas spriedzes apstākļos, tādējādi negatīvi ietekmējot
sniegumu. Individuālie rādītāji svārstās no plus 1 punkta (kas ir virs vidējā rādītāja) līdz pat
mīnus 7 punktiem (ļoti zems rādītājs) (28.tab., 8.piel.). Asimetrijas koeficienta un ekscesa
rādītāji ir pozitīvi, bet ar kopējo tendenci uz zemiem rādītājiem − ar mīnus zīmi. Izvērtējot
asimetrijas un ekscesa koeficientus, kā arī to standartkļūdas, redzam, ka ES skalas vidējie
rādītāji atbilst normālam sadalījumam.
Pašregulācijas prasmju skalas (PR) vidējais aritmētiskais rādītājs ir mīnus 0,5, kas
tuvojas vidējam pašregulācijas prasmju līmenim (0). Individuālo spēlētāju rezultātu svārstības
ir no mīnus 6 līdz plus 3, kas liecina par atšķirīgu spēlētāju spēju apzināti nomierināties
nepieciešamajās situācijās (8.piel.). Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientus, kā arī to
standartkļūdas, redzam, ka PR skalas vidējie rādītāji neatbilst normālam sadalījumam
Motivācijas komponentu skalā (MK) komandai kopumā rezultāti ir vidēji ar
individuālām svārstībām no mīnus 2 līdz plus 5. Visbieţāk sastopamais skaitlis ir 4. Skalas
rādītāji parāda, ka kopumā komanda ir gatava cīnīties ar pilnu atdevi. Atsevišķu spēlētāju
negatīviem rādītājiem, kas saistīti ar cīľas gara trūkumu, bija subjektīvi izskaidrojumi.
Atbilstoši asimetrijas un ekscesa koeficientu rādītājiem, kā arī to standartkļūdām, šīs skalas
vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam.
Komandas kopējā snieguma noturīguma rādītāji ir ar mīnus zīmi (-1,17 + 1,53). Arī
šajā skalā individuālie rezultāti svārstās no mīnus 3 līdz plus 1, kas neliecina par komandas
spēlētāju snieguma stabilitāti. Rādītāji, kuri atrodas zem nulles, liecina par jauno basketbolistu
neprasmi saspringtos brīţos pilnīgi koncentrēties uz spēli, procesu. Šīs skalas rādītāji raksturo
spēlētāju tehniski-taktisko izpildījuma stabilitāti neprognozējamās un saspringtās spēļu
situācijās. Atbilstoši asimetrijas un ekscesa koeficientu rādītājiem, kā arī to standartkļūdām,
šīs skalas vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam.
Komandas spēlētāju trauksmainība (PT) kā personības T-iezīme ir 38,83+4,60 un
vērtējama kā vidējs personīgās trauksmainības rādītājs basketbolā. PT skalā ir vairākas
modas, visbieţāk sastopamie skaitļi ir 36 un 40. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientu
rādītājus un to standartkļūdas, var secināt, ka PT skalas rādītāji neatbilst normālajam
sadalījumam (sk. 8.piel.).
Kopumā komandas psihiskā noturība ir zem vidējā līmeľa, trauksmainības kā
prsonības iezīmes rādītāji − vidēji.
Komandas saliedētības struktūrā zemāki par vidējiem rādītājiem ir IPG-U skalas
rādītāji (28,25+5,66). Individuālie spēlētāju rezultāti svārstās no 18, kas ir izteikti zems
rādītājs, līdz 36. Visos saliedētības struktūras rādītājos U-16 komandā ir vērojama izteikta
minimālo un maksimālo vērtību krasas atšķirības, īpaši GI-U un GI-S skalās.
Aprakstošā statistikas U-16 zēnu komandas pamatsastāva spēlētāju vidējā
efektivitātes koeficienta „EK” analīze parāda, ka komandā nav izteiktu līderu (EK
2,67+1,77) (29.tab.).
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29. tabula
U-16 komandas pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (zēni)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)

Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Kom. saliedētība IPG-U
Kom. saliedētība IPG-S
Kom. saliedētība GI-U
Kom. saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiz. sagatavotība

X
2,67
-2,78
-0,11
1,78
-1,22
29,44
36,22
31,33
25,67

Σ
1,79
2,11
2,62
2,59
1,48
5,31
6,53
5,87
7,42

37,67
5,62

4,74
1,43

Viens no izskaidrojumiem var būt saistīts ar konkrēta vecuma īpatnībām, otrs – ar to,
ka konkrētajā komandā nav spilgtu atsevišķu līderu un rezerves spēlētāju reālais „soliľš ir
īss”.
Rezultāts, kas raksturo pašregulācijas prasmes un spēju apzināti saglabāt
koncentrēšanās spējas, norobeţojoties no traucējošiem blakusfaktoriem pamatsastāva
spēlētājiem ir augstāks un viendabīgāks, salīdzinot ar visas komandas vidējo rezultātu
(29.tab.).
U_16_v komandas profils
U_16_01 zeni

50

U_16_02 zeni
U_16_03 zeni
U_16_04 zeni

40

U_16_05 zeni
U_16_06 zeni
U_16_07 zeni

30

Punkti

U_16_08 zeni
U_16_09 zeni
20

10

Izt

Fiz_kop

-10
Rādītāji

Speks

Atr

PT

GI-S

GI-U

IPG-S

IPG-U

SN

M

PR

ESS

EK

0

7. attēls. Komandas profils (U-16 zēni, 2007. gads)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG−U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG−S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI−U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI−S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
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iezīme − PT. Fiziskās sagatavotības rādītāji (atr − ātrums, spēks, izt − izturība, fiz_kop − vispusīgā
fiziskā sagatavotība).

Komandā kopumā ir līdzvērtīgi spēlētāji, bet to „vājā puse” ir emocionalitāte un savu
emocionālo stāvokļu neizpratne. Augsti rādītāji ir motivācijas komponentā, kas norāda, ka
reizēm atsevišķiem spēlētājiem ir tendence dot priekšroku individuālam nevis komandu spēles
stilam. Zemi rādītāji ar ļoti lielu izkliedi saliedētības struktūrās norāda uz pazeminātu
komandas „kopējo cīľas garu” un komandas uztveri „kā viens vesels”, jo komandā ir izteikti
nevienāda kopējo izvirzīto prioritāšu un komandas mērķu uztveršana, izpratne un izvirzīto
prasību akceptēšana. Arī individuālie fiziskās sagatavotības sastāvdaļu rezultāti ir atšķirīgi,
īpaši − ātruma un izturības rādītājos (7.att.).
Analizējot U-16 zēnu komandas pamatspēlētāju korelāciju matricas rezultātus,
redzam pozitīvu saistību SN skalai ar ES (r=0,738, p<0,05) un ciešu negatīvu saistību ar
izturību (r=-0,719, p<0,05) (19.piel.). Nepietiekama izturība veicina nogurumu, kas, savukārt,
liek maksimāli mobilizēt gribasspēku kustību precizitātes un amplitūdas saglabāšanai
nepieciešamajā līmenī. Jo vājāka ir spēlētāju izturība, jo lielākas uzmanības koncentrēšanās
spējas tas prasa no spēlētājiem.
Komandā spēlētāju trauksmainības kā personības iezīmes rādītāji (PT) negatīvi
korelē ar IPG-U rādītājiem. Tas nozīmē, ka spēlētājiem, paaugstinoties saasinātai personiskai
uztverei, pastāv tendence, ka izteiktāks var kļūt spēlētāju individuālo un kopējo komandas
mērķu disbalanss un ka, paaugstinoties sociālai komandas saliedētībai (piederības izjūtai),
paaugstināsies iekšējā motivācija sociālajā līmenī (t.i., − saistība starp ārējiem un iekšējiem
sociāliem motīviem) (19.piel.).
Korelācijas matricas rezultātu analīze U-16 respondentu grupā ļauj izdarīt šādus
secinājumus (12.,19.piel.):
♦ Pastāv cieša pozitīva savstarpēja saistība starp emocionālās stabilitātes un snieguma
noturīgumu sacensībās skalām, kas parāda, ka, jo spēlētāji būs emocionāli stabilāki (šo
procesu veicina savu mobilizējošo motīvu izpratne), jo veiksmīgāk varēs saglabāt
maksimālas koncentrēšanās spējas, norobeţojoties no traucējošiem blakus faktoriem (ES un
SN r=0,775, p<0,01, kas pazeminājās komandas pamatspēlētāju rezultātā līdz r=0,738,
p<0,05).
♦ Savstarpēji saistītas ir komandas saliedētības 4 skalas, kas parāda, ka individuālo un
komandas mērķu balansa līmenis korelē ar darbības produktivitāti veicinošiem motīviem
(GI-U un IPG-U r=0,594; GI-S un IPG-S r=0,633, p<0,05).
♦ Paaugstinātas spēlētāju personīgās trauksmainības līmeľa izpausmes negatīvi ietekmē
individuālo un komandas mērķu sabalansētību (PT un IPG-U =r= -0,667, p<0,05).
♦ Uzmanība darbā ar U-16 vecuma zēnu komandām jāpievērš fiziskajai sagatavotībai, jo tās
nepietiekams attīstības līmenis veicina koncentrēšanās spēju pazemināšanos un komandas
saliedētības uzdevumam.
U-18 zēnu komandas rādītāji krasi atšķiras no U-16 komandas rādītājiem. Vidējie
aritmētiskie rādītāji emocionālā komponenta skalā (ES) tuvojas vidējam rezultātam „1”
(-0,92+2,64) (28. tab.). Bieţuma sadalījuma tabulā ir vairākas modas, kuras atrodas tuvāk pie
vidējās vērtības 1. Par to liecina arī centrālās tendences rādītājs, kas ir 1 punkts. Asimetrijas
koeficienta un ekscesa rādītāji ir negatīvi, kas apliecina kopējo tendenci uz augstākiem
rādītājiem − ar plus zīmi. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientus, kā arī to
standartkļūdas, redzam, ka ES skalas vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam (8.piel.).
Pašregulācijas prasmju skalas (PR) vidējais aritmētiskais rādītājs ir 0,08, kas raksturo
vidēju pašregulācijas prasmju līmeni. Individuālo spēlētāju rezultātu svārstības ir no mīnus 3
punktiem līdz 5 punktiem, kas parāda tendenci uz atšķirīgu spēlētāju spēju apzināti
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nomierināties nepieciešamajās situācijās (8.piel.). Analizējot bieţuma sadalījuma tabulu un to,
ka ekscesa rādītājs ir ar mīnuss zīmi, pastāv tendence pēc augstākiem individuāliem
rezultātiem PR skalā, kas liecina par apzinātām prasmēm mobilizēties vajadzīgajās situācijās.
Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientus, kā arī to standartkļūdas, redzam, ka ES skalas
vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam.
U-18 zēnu komandas rādītāji krasi atšķiras no U-16 komandas rādītājiem. Vidējie
aritmētiskie rādītāji emocionālā komponenta skalā (ES) tuvojas vidējam rezultātam „1”
(-0,92 +2,64) (30.tab.).
30. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un personīgās trauksmainības
aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (U-18 zēni)
Aprakstošās
statistikas
rādītāji
(X) Vidējais
aritmētiskais
Σ
Standartnovirze
Asimetrijas
koeficents
Asimetrijas
koeficienta
standartkļūda
Ekscess
Ekscesa
standartkļūda
Minimālā
vērtība
Maksimālā
vērtība
Rezultātu
summa

ES

PR

MK

SN

IPG-U IPG-S

GI-U

GI-S

PT

-0,92

0,83

2,08

-2,00

28,58

34,25

43,17

32,67

39,00

2,64

2,89

2,19

1,35

3,75

5,24

1,85

2,93

4,49

-0,57

0,04

-0,62

1,07

-0,27

0,17

-0,19

-0,51

0,04

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

-0,71
1,23

-1,29
1,23

-0,60
1,23

0,35
1,23

-0,15
1,23

-1,36
1,23

-2,06
1,23

-,55
1,23

-,61
1,23

-6,00

-3,00

-2,00

-3,00

22,00

28,00

41,00

27,00

31,00

2,00

5,00

5,00

1,00

35,00

42,00

45,00

36,00

46,00

-11

10

25

-24

343

411

518

392

468

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG−U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG−S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI−U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI−S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.

Motivācijas komponentu skalā (MK) komandai kopumā rezultāti ir vidēji augsti,
individuālajos rezultātos pastāv svārstības no mīnus 2 līdz plus 5. Rezultāti ar mīnuszīmi
nereti raksturīgi spēlētājiem, kuri ir iekšēji nepārliecināti par sevi vai arī tiem raksturīgs
paaugstināts prasīgums pret sevi. Pārāk augsts skaitlis – par vēlmi dominēt, kas ne vienmēr ir
adekvāta reālajam sniegumam. Atbilstoši asimetrijas un ekscesa koeficientu rādītājiem, kā arī
to standartkļūdām, arī MK skalas vidējie rādītāji atbilst normālam sadalījumam. Bieţuma
sadalījuma tabulā modas atrodas tuvāk pie maksimālās vērtības, kas apliecina, ka asimetrijas
koeficientam ir negatīva vērtība. To apliecina arī visbieţāk sastopamais skaitlis 4. Rādītāju
analīze ļauj izdarīt pieľēmumu, ka komandas spēlētāji kopumā ir ļoti motivēti, bet vairākiem
spēlētājiem ir paaugstināta atbildības izjūta, kas rada pārlieku spriedzi (8.piel.).
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Komandas kopējā snieguma noturīguma rādītāji ir svārstīgi (-2,00+1,35). Rādītāji,
kuri atrodas zem nulles, liecina par basketbolistu neprasmi saspringtajos brīţos pilnīgi
koncentrēties uz spēles procesu, norobeţojoties no situatīviem traucējošiem apstākļiem.
Individuālie rezultāti skalā svārstās no mīnus 3 līdz plus 1, kas neliecina par visu komandas
spēlētāju tehniskā izpildījuma stabilitāti. Atbilstoši asimetrijas un ekscesa koeficientu
rādītājiem, kā arī to standartkļūdām, šīs skalas vidējie rādītāji neatbilst normālam
sadalījumam, jo asimetrijas koeficients ir augstāks par tā standartkļūdu, bet ekscesa
standartkļūda 1,23 − augstāka par ekscesa koeficientu 0,35.
Komandas spēlētāju trauksmainība kā personīgā T-iezīme ir 39,00+4,49 ir vērtējama,
kā vidējais personīgās trauksmainības rādītājs basketbola komandā. Visbieţāk sastopamais
skaitlis ir 35. Izvērtējot asimetrijas un ekscesa koeficientu rādītājus un to standartkļūdas, var
secināt, ka PT skalas rādītāji atbilst normālajam sadalījumam (sk. 8.piel.). Kopumā U-18
basketbolistu jauniešu T-iezīmes rādītāji ir vidēji.
Komanda kopumā atšķiras ar augstiem GI-U (43,17+1,85) un GI-S (32,67+2,93)
(31.tab.) rādītājiem saliedētības struktūrā. Individuālo aptaujas jautājumu rezultātu analīze
parāda, ka komanda ir vienota kopējā mērķa sasniegšanai un spēlētāji kā komanda uzľemas
kopējo atbildību zaudējuma vai slikta snieguma gadījumā; ka komandā kopumā notiek brīva
viedokļu apmaiľa par katra spēlētāja gan pozitīvo, gan negatīvo ieguldījumu kopējā
komandas darbā; ka parasti kā veiksmju, tā neveiksmju gadījumos spēlētājiem ir tendence
uzľemties „dalītu atbildību” par paveikto.
Rezultātu analīze ļauj izdarīt secinājumu, ka komanda kopumā jūtas „kā viens
vesels”, jo arī pārējie saliedētības struktūras komponenti ir virs vidējiem standartizētiem
rādītājiem, izľemot IPG-U skalu, kur rezultāti ir zemāki par vidējiem. U-18 jauniešu izlasē
IPG-U motīvu grupa raksturo paša spēlētāja individuālo pašatdeves vērtējumu, ko šajā
gadījumā var izskaidrot ar vairāku spēlētāju sakāpinātu individuālo atbildības izjūtu.
Izvērtējot pārējo skalu kopējos rādītājus, šajā komandā vērojama zema rezultātu izkliede,
kopēji rezultāti atbilst vidējiem vai nedaudz virs vidējiem.
♦ U-18 jauniešu komandā ir visvairāk savstarpējo korelācijas koeficientu (13.piel.).
IPG-S savstarpēji vidēji cieši korelē ar trim komandas saliedētības komponentiem, GI-S − ar
diviem. IPG-S skalas rādītāji ir saistīti ar: IPG-U (r=0,671; p<0,05); GI-U (r=0,586; p<0,05);
GI-S (r=0,662; p<0,05). GI-S skalas rādītāji cieši saistīti ar IPG-U (r=0,795; p<0,01) un GI-U
(r=0,848; p<0,01).
♦ U-18 zēnu komandā ir augstas savstarpējas pozitīvas korelācijas visās saliedētības
skalu struktūrās. Atbilstoši augstiem iegūtajiem vidējiem rādītājiem šajās struktūrās, var izdarīt
pieľēmumu, ka komandai kopumā raksturīgs elastīgs demokrātisks sadarbības stils visos
līmeľos, kā arī prognozēt, ka komanda arī čempionāta laikā saglabās spēcīgu „iekšējās
vienotības garu”.
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31. tabula
U-18 komandas pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (jaunieši)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Kom. saliedētība IPG-U
Kom. saliedētība IPG-S
Kom. saliedētība GI-U
Kom. saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiziskā sagatavotība

X
2,74
0,0
0,37
1,75
-1,75
30,5
36,75
43,62
33,87

Σ
1,99
1,77
2,92
2,6
1,49
2,5
4,56
1,77
2,17

40,0
7,57

4,11
0,53

U-18 jauniešu izlases komandā pārsvarā turnīrā spēlēja astoľi spēlētāji, kuru vidējais
efektivitātes koeficients ir 2,24+1,99, kas parāda, ka komandā nav izteiktu līderu (31.tab.).
Komandai kopumā (izľemot divus spēlētājus) virs vidējiem rādītājiem (ar plus zīmi) ir
spēlētāju emocionālās stabilitātes un pašregulācijas prasmju rādītāji (tie ir paaugstinājušies,
salīdzinot ar kopējo 12 spēlētāju vidējo rezultātu). Saliedētības skalu rādītāji ir augsti visās
struktūrās, ar zemu izkliedes rādītāju (IPG-U, GI-U, GI-S struktūrās), kas raksturo sabalansētu
un vienotu komandu (8.att.).
50

U_18_01 zeni

U_18_v komandas profils

U_18_02 zeni
U_18_03 zeni
U_18_04 zeni

40

U_18_05 zeni
U_18_06 zeni
U_18_07 zeni

30

Punkti

U_18_08 zeni

20

10

Fiz_kop

Izt

Speks

Atr

PT

GI-S

GI-U

IPG-S

IPG-U

SN

M

PR

ESS

EK

0

Radītāji
-10

8. attēls. Komandas profils (U-18 jaunieši, 2007.gads)
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.
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U-18 komandā ātrums cieši pozitīvi korelē ar snieguma noturīgumu (r=0,755, p<0,05),
kas parāda tendenci, ka spēja saglabāt uzmanības koncentrēšanās fokusu uz procesu,
norobeţojoties no blakus faktoriem, ļauj saglabāt „domāšanu kustībā” atbilstošā līmenī
(20.piel.).
Vispusīgā fiziskā sagatavotība cieši savstarpēji saistīta ar divām saliedētības
struktūras skalām: IPG-S un VFS r=0,783; GI-U un VFS r=0,758, p<0,05. Tas nozīmē, ka:
pirmkārt, laba fiziskā kondīcija ir vērtība pati par sevi 18-gadīgu jauniešu acīs un ir veicinošs
faktors kopējās sociālās vienotības veicināšanai; otrkārt, kopējais darbs, komandas kopējais
sniegums cietīs, ja spēlētājam pietrūks spēka, ātruma, izturības un visas savas iekšējās potences
būs jāmobilizē nevis precīzam metienam vai piespēlei, bet spējai saglabāt tempu.
GI-S un GI-U skalu koeficients paaugstinājās no =0,848 uz r=0,956, p<0,01.
Analizējot to kopsakarībā ar vidējiem rezultātiem skalās, raksturo izteiktu komandas vienotību
„kā viens vesels”.
Motivācijas komponents korelē ar emocionālo stabilitāti sacensībās (MK un ES
r=0,711, p<0,05). Tas parāda tendenci, ka uzdrīkstoties, uzľemoties atbildību un riskējot
saspringtajos brīţos, tiek saglabāts „veselais saprāts”.
GI-S skala negatīvi korelē ar pašregulācijas prasmēm (GI-S un PR r= -0,780, p<0,05).
Analizējot esošos rezultātus var izvirzīt pieľēmumu, ka, lai komandā saglabātu vienotu cīľas
garu, pazeminoties iekšējiem sociāliem grupas motīviem, paaugstinās apzināta sportistu savas
rīcības un emocionālo izpausmju kontrole (20.piel.).
32. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un personīgās trauksmainības
aprakstošās statistikas vidējie rādītāji (U-20 zēni)
Aprakstošās
statistikas
rādītāji
X - vidējais
aritmētiskais
Σ - standartnovirze
Asimetrijas
koeficents
Asimetrijas
koeficienta
standartkļūda
Ekscess
Ekscesa
standartkļūda
Minimālā
vērtība
Maksimālā vērtība
Rezultātu
summa

ES

PR

MK

SN

IPG-U

IPG-S

GI-U

GI-S

PT

-1,42

1,33

2,08

1,83

25,33

34,17

2,64
,75

2,27
,32

2,36
,50

5,69
-,45

5,75
-,46

26,6
7
6,02
-,67

38,58

2,50
-,85

30,8
3
5,90
,58

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,64

,93
1,23

-,63
1,23

-,95
1,23

,65
1,23

-,40
1,23

-,92
1,23

,12
1,23

,57
1,23

3,34
1,23

-7,00

-5,00

-6,00

15,00

24,00

3,00

3,00

33,00

42,00

-17

-16

25

-22

304

410

22,0
0
43,0
0
370

14,0
0
36,0
0
320

32,00

2,00

1,00
6,00

7,15
1,75

57,00
463

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG−U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG−S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI−U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI−S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Trauksmainība kā personības iezīme − PT.
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Analizējot Latvijas U-20 jauniešu basketbola izlases spēlētāju psiholoģiskās
sagatavotības komponentu aprakstošās statistikas vidējos rādītājus, normālam sadalījumam
neatbilst divas skalas – pašregulācijas prasmju un personīgās trauksmainības skalas. Pārējo
skalu sadalījums atbilst normālam sadalījumam.
Individuālajos rādītājos vērojama augsta rezultātu izkliede pašregulācijas prasmju
skalā (PR), kā arī visos komandas saliedētības struktūru raksturojošos rādītājos. Tas nozīmē, ka
komandas spēlētāju individuālie rādītāji ir izteikti atšķirīgi (8.piel.).
Vidējie aritmētiskie rādītāji emocionālās stabilitātes komponenta skalā (ES) ir ar
mīnus zīmi (-1,42+2,50). Centrālā tendence ir -1,5, kas norāda, ka pamatā individuāliem
rādītājiem ir tendence grupēties ap šo skaitli. Piemēram, augstākais rezultāts 2 punkti ir vienam
spēlētājam, bet pašregulācijas prasmes un snieguma noturīguma rādītāji viľam ir zemi.
Iespējams, to var izskaidrot ar spēlētāja neprasmi novērtēt savu emocionālo stāvokli un
emocionālās izpausmes. Minimālais rezultāts komandā ir mīnus 7 punkti, kas vērtējams kā ļoti
zems. Šim konkrētajam spēlētājam bija basketbolistam ļoti augsts personīgās trauksmainības
līmenis − 57 punkti. Visi iepriekšminētie rādītāji varētu būt šķērslis snieguma stabilitātei
sacensībās (33.tab.).
PR skalas vidējais aritmētiskais tāpat kā U-16 grupā ir ar mīnus zīmi (-1,33+2,64), kas
vērtējams kā zemāks par vidējo rezultātu. Trim basketbolistiem komandā pašregulācijas
prasmes ir ar plus zīmi, kas nozīmē to, ka, neskatoties uz emocionālo labilitāti, spēlētāji spēj un
prot sevi emocionāli noskaľot, „saľemt rokās” svarīgos spēles brīţos. Bet, tā kā vērojamas
vairākas pretrunas basketbolistu atbildēs, iespējams, U-20 spēlētāji vēlējās sniegt sociāli
vēlamāko atbildi.
Motivācijas komponents (MK) komandai kopumā ir vidēji augsts, ar svārstībām no
mīnus 1 punkta līdz plus 6 punktiem. Visbieţāk sastopamais skaitlis ir 1. Var izteikt
pieľēmumu, ka tas saistīts ar to, ka 19 līdz 20-gadīgiem puišiem, iespējams, ir izteikti atšķirīgas
dzīves un basketbola prioritātes (32.tab.).
Snieguma noturīguma rādītāji ir mīnus 0,83 + 2,37, ar individuālām svārstībām no
3 punktiem, kas ir stabils rezultāts un raksturo spēju saglabāt augstas koncentrēšanās spējas
atbilstoši situācijai, norobeţojoties no daţādiem traucējošiem blakus faktoriem, līdz pat mīnus
6 punktiem, kas ir ļoti zems rezultāts. Konkrētajā gadījumā vērojamas krasas atšķirības SN
skalā. Komandā ir vairāki puiši no ASV un citu valstu komandām, iespējams, viľi vēl nav
adaptējušies izlases komandas prasībām un apstākļiem.
Kopumā komandas psihiskā noturība ir zem vidējā līmeľa, komandas saliedētības
rādītājos viszemākie vidējie rādītāji, salīdzinot ar standartizētajām normām, ir IPG-U skalā. Tas
parāda iespējamo pretrunu iespējamību starp spēlētāju individuālu uztveri par savu personīgo
ieguldījumu un atdevi izlasei un trenera vērtējumu, kā arī apmierinātību ar komandas
spēlēšanas stilu kopumā.
Komandas spēlētāju trauksmainības kā personības iezīmes ir 38,59+7,15. Tik augsta
rezultātu izkliede norāda uz izteikti lielām atšķirībām informācijas uztverē un interpretācijā.
Individuālie rādītāji svārstās no 32 punktiem (rezultāts ar tendenci uz zemu) līdz 57 punktiem
(kas basketbolā raksturo ļoti augstu personīgās trauksmainības līmeni).
Analizējot U-20 vīriešu komandas korelācijas matricas rezultātus, redzam, ka IPG-S
skalas rādītāji cieši korelē ar MK (r=0,756, p<0,01). Vēl ar MK vidēji cieši korelē GI-U
(r=0,597, p<0,05). IPG-S cieši korelē ar GI-U (r=0,748, p<0,01) un vidēji cieša savstarpēja
saistība ir IPG-U ar PT (r=0,592, p<0,05) (14.piel.).
♦ Komandā ir cieša pozitīva korelācija starp spēlētāju individuālo un komandas mērķu
balansu un motivācijas komponentu. Proti, jo ir augstāka vēlme individuāli uzľemties risku un
atbildību, jo vairāk tas ietekmēs komandas spēles stilu kopumā (MK un GI-U r=0,597, p<0,05).

96

♦ Analizējot komandas iegūtos vidējos rādītājus komandas saliedētības skalās, bet
augstu savstarpējas korelācijas koeficientu starp IPG-S un GI-U skalām (r=0,748; p<0,01),
viens no izskaidrojumiem zemiem rezultātiem GI-U skalā var būt saistīts ar spēlētāju iekšējo
neapmierinātību ar savu vai savas darbības ārējo novērtējumu, kā arī ar neelastīgu un
nedemokrātisku sadarbības stilu komandā.
♦ Spēlētāju iekšējais trauksmainības līmenis kā rakstura iezīme saistīta ar spēlētāju
savu individuālo un komandas kopējo mērķu sabalansētības vai nesabalansētības seku
izpausmēm (IPG-U un PT r=0,592; p<0,05). Tas var izpausties kā savstarpēja „vainošana” vai
„norobeţošanās” (IPG-U un personīgās trauksmainības korelācijas koeficients).
33. tabula
U-20 komandas pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (jaunieši)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Kom. saliedētība IPG-U
Kom. saliedētība IPG-S
Kom. saliedētība GI-U
Kom. saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiziskā sagatavotība

X
3,52
-1,71
-1,28
2,14
-1,14
24,71
33,85
32,71
29,0

Σ
4,86
1,89
3,15
2,85
2,48
7,45
7,13
6,9
5,13

40,86
7,98

8,15
0,88

U-20 septiľu spēlētāju efektivitātes koeficients spēlēs ir 3,52, bet tam ir ļoti liela
standartnovirze + 4,86, kas norāda uz izteiktām individuālā snieguma atšķirībām (šajā komandā
ir viens spēlētājs, kurš izcīnīja lielāko daļu komandas iegūto punktu). Emocionālā stabilitāte un
pašregulācijas prasmes komandā ir ar mīnus zīmi (tātad, vājas).
U_20_v komandas profils

U_20_01 vir
U_20_02 vir
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9. attēls. Komandas profils (2007.gads, U-20, jaunieši)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
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sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
iezīme − PT. Fiziskās sagatavotības rādītāji (atr − ātrums, spēks, izt − izturība, fiz_kop − vispusīgā
fiziskā sagatavotība).

Komandā zemi rādītāji ir trijās saliedētības struktūrās: IPG-U, kas parāda komandas
spēlētāju individuālo spēlētāju un komandas mērķu nesabalansētību, par ko liecina arī liela
izkliede +7,45. Tāpat liela standartnovirze un zemi vidējie rādītāji ir GI-U un GI-S skalām,
kas norāda uz to, ka komandai kopumā vājā vieta var būt „cīľas gara vienotības” trūkums.
Komandā trim pamatsastāva spēlētājiem ir augsts trauksmainības kā personīgās
iezīmes rādītājs. PT komandas paaugstinājusies par 2 punktiem, bet arī šajā skalā ir liela
individuālo rezultātu izkliede (40,86 + 8,15) (33.tab., 9.att.).
U-20 vīriešu pamatsastāva spēlētāju korelāciju rādītāju matricā redzam, ka
pamatsastāva spēlētājiem saglabājas trīs no jau esošām divpusējām saistībām, bet izmainījies
to saistības ciešums. IPG-S skalas un motivācijas komponenta korelācijas koeficients pieauga
no r=0,756, p<0,01 līdz r=0,796 (IPG-S un MK) (21.piel.).
Šādu rezultātu var izskaidrot ar to, ka komandā bija viens izteikts līderis, kurš
uzľēmās visu spēli „uz sevi” (8.att.).
U-20 izlasē īpaša uzmanība jāvelta: spēlētāju pašregulācijas prasmju izkopšanai,
kopējo komandas un individuālo spēlētāju mērķu sabalansētībai, kā arī iekšējo darba motīvu
veicināšanai.
34. tabula
U-18, U-20 komandu pamatspēlētāju aprakstošās statistikas rādītāji (jaunieši)
(Σ – standartnovirze, X – vidējais aritmētiskais)
Rādītāji
Efektivitātes koeficients
Emocionālā stabilitāte
Pašregulācijas prasmes
Motivācijas komponents
Snieguma noturīgums
Kom. saliedētība IPG-U
Kom. saliedētība IPG-S
Kom. saliedētība GI-U
Kom. saliedētība GI-S
Trauksmainība kā
personības iezīme
Vispusīgā fiziskā sagatavotība

X
2,94
-1,54
-0,29
1,87
-1,37
28,42
35,71
35,83
29,37

Σ
2,94
2,21
2,85
2,56
1,76
5,69
5,99
7,57
6,32

39,37
6,96

5,68
1,47

Kopumā 2007.gada 16 − 20 gadus vecu basketbolistu 2007.gada rezultāti ir šādi:
kopējie (U-18, U-20) komandu pamatsastāva spēlētāju uzrādītajiem visiem vidējiem
rādītājiem visās struktūrās raksturīga liela individuālo rezultātu izkliede, kas parāda
neviendabīgu sniegumu (35.tab.); analizējot vīriešu komandu (U-18 un U-20) korelācijas
rādītājus, redzam 12 statistiski ticamas savstarpējas saistības (22.piel.).
♦ GI-U skalas rādītāji uzrāda šādus statistiski ticamus korelācijas koeficientus:
− Savstarpēja pozitīva saistība ar vispusīgu fizisko sagatavotību (r=0,448; p<0,05)
un ātrumu (r=0,474; p<0,05), kas parāda fiziskās kondīcijas nozīmi iekšējās motivācijas
struktūrā (iekšējie darba motīvi).
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− Ar emocionālās stabilitātes rādītājiem (r=0,621; p<0,01), kas nozīmē, ka,
paaugstinoties iekšējo darba motīvu nozīmīgumam, paaugstinās spēlētāju spēja nepadoties
negatīvām emocijām, apzināti neļauties provokatīvām darbībām kā no pretinieka, tā no
tiesnešu puses;
− Ar komandas saliedētības skalas IPG-U rādītājiem (r=0,541; p<0,01), kas parāda,
ka spēlētāju individuālo un komandas kopējo mērķu balanss ir cieši saistīts ar dominējošiem
iekšējiem darba motīviem;
− Ar komandas saliedētības skalas IPG-S rādītājiem (r=0,532; p<0,01), jo jauniešu
un pusaudţu vecumā kopējie sociālo līmeni noteicošie motīvi ir cieši saistīti ar iekšējiem
darba motīviem.
♦ GI-S skalas rādītāji uzrāda statistiski ticamas savstarpējas saistības ar:
− Vispusīgu fizisko sagatavotību (r=0,540; p<0,01), kas parāda fiziskās kondīcijas
nozīmi iekšējās motivācijas struktūrā (iekšējie sociālie grupas motīvi).
− Emocionālo stabilitāti (r=0,433; p<0,05), kas parāda kopsakarībā ar GI-U skalas
rādītājiem, ka komandas „iekšējais spēks” saistīts ar spēlētāju spēju nepadoties negatīvām
emocijām, apzināti neļauties provokatīvām darbībām kā no pretinieka, tā no tiesnešu puses,
toleranci pret saviem komandas biedriem.
♦ IPG-S skalas rādītāji statistiski ticami savstarpēji saistīti ar:
− IPG-U skalas rādītājiem (r=0,600; p<0,01), kas parāda kopējā komandas sociālā
līmeľa saistības nozīmīgumu ar spēlētāju individuālo un komandas kopējo mērķu balansu
(22.piel.).
2.2.1.2. Komandas saliedētības un spēlētāju psihiskās noturības rādītāju faktoru struktūras
noteikšana un analīze (18 − 20 gadu vecu respondentu grupā)
Basketbolistu komandas saliedētības, psihiskās noturības, personīgās trauksmainības
dominējošo sastāvdaļu noteikšanai tika veikta faktoranalīze. Analizējot ar SPSS programmu
iegūtos rezultātus, konstatēts, ka faktoranalīzē nevar kopā ar 18 un 20-gadīgu jauniešu
rezultātiem vērtēt arī U-16 rezultātus, tāpēc tika pārbaudīta U-18 un U-20 izlašu spēlētāju
grupas atbilstība faktoranalīzes veikšanai.
Pirms faktoranalīzes veikšanas respondentu grupas rezultātu atbilstība faktoru
analīzei pārbaudīta, nosakot Kaiser-Maijer-Olkin un Bartleta kritērijus (35.tab.).
35. tabula
Pētījuma grupas atbilstības noteikšana faktoranalīzes veikšanai pēc KMO un Bartleta
kritērijiem (18- līdz 20-gadīgi basketbolisti, 2007.gads, n=47)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity. Approx. Chi-Square
df
Sig.

,712
65,735
28
,000

Atbilstoši iegūtā KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) kritērija vērtībai, pētījumu izlasei ir
pieľemama atbilstība faktoranalīzes veikšanai, jo Kaiser-Maijer-Olkin kritērijs ir lielāks par
vērtību 0,7 (0,712>0,7). Ar Bartleta (Bartlett’s) kritēriju pārbauda novērojumu atbilstību
faktoranalīzes veikšanai. Iegūto rezultātu nozīmīguma līmenis ir mazāks par 0,05, tādējādi −
pētījuma izlases dati ir atbilstoši faktoranalīzes veikšanai (p<0,05) (35.tab.).
Faktoru atlases pārbaudei pielietota grafiskā punktu diagramma (Scree Plot). 9.attēlā
parādīts, ka tikai diviem komponentiem (Component Number) lielāks leľķis un īpašvērtība
(Eiqenvalue) lielāka par vienu (1,0), apstiprinot divu faktoru struktūru (10.att.).
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10. attēls. Komandas saliedētības, psihiskās noturības, trauksmainības kā
personības iezīmes rezultātu īpašvērtību sadalījums pa komponentiem (18-20gadīgi basketbolisti, 2007.gads, n=47)
Vadošo faktoru noteikšanai tika izmantota atlases metode: galveno komponentu
analīze (Extraction Method: Principal Component Analysis) un rotācijas metode: Varimaks ar
Kaizera normalizāciju (Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization). Faktoru
struktūra tika iegūta pēc trešās rotācijas (37.tab.). 33.tabulā attēlots, kuri mainīgie lielumi un
cik cieši korelē ar katru no faktoriem.
Ar pirmo faktoru cieši pozitīvi korelē četri komandas saliedētības komponenti (GI-U;
GI-S; IPG-U; IPG-S).
GI-U motīvu grupa raksturo komandas spēlētāju izpratni par komandas kopējo mērķa
un uzdevumu realizācijas izpratni. Palīdz izdarīt secinājumus (bet tikai kopsakarībā ar pārējo
skalu rezultātiem) par spēlētāju izjūtām par „dalīto atbildību” veiksmju un neveiksmju
gadījumā; par to, cik lielā mērā komandas sadarbības stils ir demokrātisks un atvērts; palīdz
izdarīt secinājumu, kuru faktoru ir pietiekami vai pietrūkst, lai komanda sevi izjustu „kā viens
vesels”.
IPG motīvu grupa parāda spēlētāju individuālo un komandas kopējo mērķu balansa
līmeni. Pirmā kompomenta struktūru veido četras sastāvdaļas ar svaru faktoru virs 0,6 (GI-U
=0,841; GI-S =0,800; IPG-U =0,695; IPG-S =0,679) un šo faktoru nosaucam par „komandas
saliedētības” faktoru (sk. 36. tab).
36. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un personības trauksmainības
vadošo faktoru struktūra (U-18, U-20 basketbolisti, 2007.gads, n=47)
Komponenti
Skalas
GI-U
GI-S
IPG-U
IPG-S
SN
PR
MK
ES

1

2

,841
,800
,695
,679
-,286
-,079
,161
,429

,195
-,046
,095
,353
,223
,776
,633
,536
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Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK −
motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Ar otro faktoru cieši pozitīvi korelē divi komponenti ar faktoru svaru virs 0,6 −
pašregulācijas prasmes (PR =0,776) un motivācijas komponents (MK =0,633) (33.tab).
„Motivācijas komponentu” basketbolā raksturo spēlētāja vēlme dominēt, būt līderim,
pierādīt sevi, kas basketbola laukumā var izpausties divējādi − ar pozitīvu un arī negatīvu
nozīmi. Tā neatľemama sastāvdaļa ir prasme pielāgoties un elastīgi mainīties atbilstoši
situācijai. Tas nozīmē, ka, paaugstinoties vēlmei dominēt, pierādīt sevi, iespējams,
nerēķinoties ar komandas izvirzītajiem uzstādījumiem, pazeminās uzmanības koncentrēšanās
spējas, kas, savukārt, ietekmē tehniskā izpildījuma precizitāti un veicina grūti izskaidrojamu
kļūdu rašanos. Paaugstinoties pašregulācijas prasmēm, paaugstinās apzinātas uzmanības
koncentrēšanās spējas. Tas ietekmē spēlētāju prasmi maksimāli „fokusēt” uzmanību uz spēles
procesu, norobeţojoties no blakusšķēršļiem, un − otrādi.
Otra faktora struktūru veido divas sastāvdaļas ar svaru faktoros virs 0,6 (PR =0,776;
MK =0,633). Otro faktoru nosaucam par „pašregulācijas” faktoru.
Component Plot in Rotated Space
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11. attēls. Divu vadošo faktoru (komandas saliedētība un spēlētāju psihiskā
noturība) vizuālā matrica (U-18, U-20 basketbolisti, 2007.gads, n=47)
Tādējādi 18 līdz 20-gadīgo basketbolistu psiholoģiskās sagatavotības rādītāju
faktoranalīzes rezultātā iegūti divi vadošie faktori − „komandas saliedētība” un „motivācija un
pašregulācija”.
Pirmā faktora − „komandas saliedētība” struktūru veido četras sastāvdaļas ar svaru
faktoros virs 0,6 (GI-U =0,841; GI-S =0,800; IPG-U =0,695; IPG-S =0,679).
Otra faktora − „pašregulācija” struktūru veido divas sastāvdaļas ar svaru faktoros virs
0,6, − pašregulācijas prasmes (PR =0,776) un motivācijas komponents (MK =0,633). Veiktā
pētījuma rezultāti ļauj prognozēt iespējamību, mērķtiecīgi paaugstinot „komandas
saliedētības” un „pašregulācijas” rādītājus, optimizēt izlašu komandu gatavošanos atbildīgām
un psiholoģiski sareţģītām sacensībām (11.att.).
Analizējot U-18, 20-gadīgo komandas spēlētāju saliedētības, psihiskās noturības un
trauksmainības kā personības iezīmes rādītājus, var secināt, ka: no pārējām sešām komandām
pēc visiem rādītājiem spilgti atšķiras tikai viena − U-18 jauniešu (zēni) komanda.

101

♦ U-18 vīriešu jaunatnes izlases komanda atšķīrās ar augstiem rādītājiem saliedētības
struktūrā (GI-U =43,17+1,85; GI-S =32,67+2,93; IPG-U =28,58+3,75), vidējiem rādītājiem
emocionālā komponenta skalā (ES), kas tuvojas vidējam rezultātam „1”, bet pašregulācijas
prasmju skalas rādītāji (PR =0,08+2,89) raksturo vidēji augstu pašregulācijas prasmju līmeni.
♦ Pārējās komandās saliedētības struktūrā viszemākie rādītāji bija GI-U (27,08) un
GI-S (19,17) skalās.
2. Pastāv vairākas statistiski ticamas savstarpējas saistības:
♦ GI-U ar GI-S (r=0,848; p<0,01) parāda „komandas kā viens vesels” nozīmi.
♦ IPG-S ar MK (r=0,641; p<0,05), kas parāda, ka iekšgrupas grupējumi izteikti
ietekmē spēlētāju personīgās apmierinātības izjūtu ar paveikto laukumā un treniľos, iekšējo
apmierinātības izjūtu par savas darbības novērtējumu kā no trenera, tā arī no komandas
spēlētāju puses un otrādi.
♦ IPG-U un ES r=0,577 un GI-U un ES =r=0,685 (p<0,05) parāda tendenci, ka
spēlētāju individuālā apmierinātība ar „gaisotni” komandā, ar demokrātisku sadarbības stilu,
tolerantām savstarpējām attiecībām ir saistītas ar spēlētāju emocionālajām zināšanām un savu
emocionālo stāvokļu izpratni.
♦ Faktoranalīzes rezultātā iegūti divi vadošie faktori − „komandas saliedētība” un
„pašregulācija”. Pirmā faktora − „komandas saliedētība” struktūru veido četras sastāvdaļas ar
svaru faktoros virs 0,6 (GI-U =0,841; GI-S =0,800; IPG-U =0,695; IPG-S =0,679). Otra
faktora − „pašregulācija” struktūru veido divas sastāvdaļas ar svaru faktoros virs 0,6, −
pašregulācijas prasmes (PR =0,776) un motivācijas komponents (MK =0,633).
3.2.2. Komandu saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, VFS, snieguma sacensībās
izvērtējums par 2007. un 2008.gadu rezultātiem
3.2.2.1. Komandu saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības, VFS, snieguma
sacensībās analīze par 2008.gada rezultātiem (16 līdz 20-gadīgi basketbolisti)
Viens no būtiskiem situatīviem faktoriem, kas ietekmē basketbolistu psihisko
noturību pret traucējošiem blakusfaktoriem un spēlētāja „drošas efektivitātes” veidošanas
procesu, ir konkrētā brīţa fiziskā sagatavotība. Nepietiekama fiziskā sagatavotība paātrina
nogurumu, kas, savukārt, liek maksimāli mobilizēt gribasspēku, lai saglabātu kustību
precizitāti un amplitūdu nepieciešamajā līmeni.
Ātrāk iestājas nogurums, kura rezultātā tiek novirzīts spēlētāja „uzmanības fokuss”,
kas spēles izšķirīgajos brīţos veicina kļūdas un produktivitātes pazemināšanos. Tādēļ
savstarpējo komponentu saistības izvērtējumā analizēti arī fiziskās sagatavotības rādītāji.
Sagatavošanās periodā pirms 2008.gada Eiropas čempionāta basketbolā otro gadu
pēc kārtas tika veikta Latvijas nacionālo izlašu dalībnieku testēšana. Pēc čempionāta veikts
iegūto datu saistības izvērtējums ar komandas sniegumu un izveidots katras komandas
individuālais profils (23.piel., 12.att.).
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U 1 6 _0 8 _s _C 2 2
U 1 6 _0 8 _s _C 2 3
U 1 6 _0 8 _s _C 2 4
U 1 6 _0 8 _s _C 2 5
U 1 6 _0 8 _s _C 2 6
U 1 6 _0 8 _s _C 2 7
U 1 6 _0 8 _s _C 2 8
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12. attēls. Komandas profils (U-16, meitenes)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
iezīme − PT. Fiz_kop − vispusīgā fiziskā sagatavotība).

12.attēlā, izvērtējot spēlētāju efektivitātes koeficientus, var izdarīt secinājumu, ka
komandā nav izteiktu līderu, par ko liecina zemi kopējie efektivitātes koeficienta rādītāji spēlē
(EK). Emocionālā stabilitāte spēlētājām ir zem vidējā līmeľa, t.i., − ar mīnus zīmi (komandā
vidējais rādītājs „0” ir tikai vienai spēlētājai). Pašregulācijas prasmes (PR) visām meitenēm ir
zemākas par vidējo, divām spēlētājām – ļoti zemas. Meitenēm ir pazeminātas uzmanības
koncentrēšanās spējas. Tas parāda, ka, pieaugot spriedzei un paaugstinoties sacensību
nozīmīgumam, pastāv tendence uz daudzu neizskaidrojamu kļūdu rašanos. Komandā ir trīs
spēlētājas, kurām ir paaugstināta iekšējā trauksmainība kā personības iezīme (PT), kas nereti
var provocēt uz komunikatīvām nesaskaľām un neadekvāti situācijai emocionālām reakcijām.
Izanalizējot spēlētāju individuālus rādītājus (kodētā veidā), var izvērtēt katras spēlētājas
stiprās un vājās puses (12.att.).
Piemēram, spēlētāja_C_20. Paaugstināts PT, viegli izprovocēt uz kļūdām,
jāpiestrādā pie pašregulācijas prasmēm un savu emocionālo stāvokļu izpratnes. Nopietna,
centīga, bet ļoti satraucas par kļūdām. Spēlētāja_C_21. Motivēta, bet neprot „tikt galā” ar
emocijām. Centīga, bet jāatgādina, ka jākoncentrējas tikai uz spēli, nav jādomā par to, kā viľu
vērtē no malas. Spēlētāja_C_22. Savu emocionālo stāvokļu neizpratne, izteikti vājas
pašregulācijas prasmes, pakļaujas provokācijām uz laukuma. Cīnītāja. Jāpievērš uzmanība, ka
automatizētas prasmes ir pamats, bet ļoti liela nozīme ir prasmei tās kontrolēt un pārvaldīt.
Paaugstināts trauksmainības kā personības iezīmes līmenis (PT), emocionāla, viegli
izprovocēt uz kļūdām. Jāpiestrādā pie pašregulācijas prasmēm un savu emocionālo stāvokļu
izpratnes. Nenoturīga uzmanība, vāja iztēle. Spēlētāja_C_23. Paaugstināts PT, viegli
izprovocēt uz kļūdām, jāpiestrādā pie pašregulācijas prasmēm un savu emocionālo stāvokļu
izpratnes. Ļoti emocionāla un neprot saspringtos brīţos tikt galā ar savām emocijām, kas var
būt daudzu kļūdu pamatā. Motivēta, centīga. Paaugstināts uztraukums spēlēs traucē parādīt
labāko sniegumu. Spēlētāja_C_24. Ļoti vēlas sevi pierādīt uz laukuma, vēlas spēlēt. Vājas
pašregulācijas prasmes, kas veicina kļūdas. Spēlētāja_C_25. Uztraukums pirms atbildīgajām
spēlēm sākas jau iepriekšējā dienā. Nepatīk riskēt, tāpēc var dot priekšroku neuzľemties
atbildību izšķirīgo spēļu brīţos. Spēlētāja_C_26. Motivēta, centīga. Jāpiestrādā pie ticības
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sev, pie „opītimāla uztraukuma noteikšanas” un tā regulācijas prasmēm. Spēlētāja_C_27 ir
paaugstināta PT un līdz ar to viľu viegli izprovocēt uz kļūdām. Spēlētājai vēlams strādāt pie
pašregulācijas prasmju izkopšanas un savu emocionālo stāvokļu izpratnes, uztraukums
veicina neprecizitāti. Spēlētāja_C_28. Motivēta spēlētāja ar stabilu sniegumu, bet vēlams
piestrādāt pie savu emocionālo stāvokļu izpratnes.
Kopumā komandā ir augsti IPG-S skalas rādītāji, kas norāda uz to, ka meitenēm ļoti
patīk kopā pavadītais laiks un vienai otras kompānija. Bet zemi un ar lielu izkliedi ir rādītāji
IPG-U, GI-U un GI-S skalās, kas parāda atsevišķu spēlētāju pagaidām nepilnu gatavību spēlēt
un cīnīties, pakārtojot visas savas intereses un mērķus kopējā komandas mērķa sasniegšanai.
Iespējams, to var izskaidrot ar vecumposma īpatnībām, bet visām meitenēm (izľemot vienu)
arī pašregulācijas prasmes ir zem vidējā līmeľa, tāpat zami rādītāji ir uzmanības noturībai un
iztēlei.
Komandā kopumā jāstrādā pie komandas saliedētības kopējā komandas mērķa
sasniegšanai (pie GI-U, GI-S, IPG-U skalu satura). Jāveicina pašanalīzes prasmes (tas
palīdzēs arī pēc zaudētām spēlēm prast izvērtēt pozitīvus un negatīvus momentus, kā arī
izprast – „kas turpmāk jādara savādāk?”). Jāstrādā pie pašregulācijas prasmju izpratnes (tas
palīdzēs saglabāt uzmanības koncentrēšanās spējas saspringtajos spēļu brīţos), pie savu
emocionālo stāvokļu izpratnes (tas palīdzēs labāk noskaľoties spēlēm). Jāattīsta iztēle (tas
uzlabos sniegumu spēlēs).
Pēc individuāliem un kopējiem komandas rādītājiem U-16 bija visvājākā komanda
divu gadu laikā (izvērtējot visus 2007. un 2008.gada komandu testu rezultātus). Eiropas
čempionātā šī komanda zaudēja visās spēlēs, izľemot pēdējo − pret komandu, kurai arī bija
jāatvadās no „A” divīzijas. Rezultātā − „izkrišana” no grupas.
U_18_s komandas profils 2008.g.

60
U 1 8 _0 8 _s _B 0 9
U 1 8 _0 8 _s _B 1 0
U 1 8 _0 8 _s _B 1 1
U 1 8 _0 8 _s _B 1 2
U 1 8 _0 8 _s _B 1 3
U 1 8 _0 8 _s _B 1 4
U 1 8 _0 8 _s _B 1 5
U 1 8 _0 8 _s _B 1 6
U 1 8 _0 8 _s _B 1 7
U 1 8 _0 8 _s _B 1 8
U 1 8 _0 8 _s _B 1 9
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13. attēls. Komandas profils (U-18 jaunietes)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
iezīme − PT. Fiz_kop − vispusīgā fiziskā sagatavotība).

13.attēlā attēlots, ka komandā ir divas izteiktas līderes, kā arī liels skaits līdzvērtīgu
spēlētāju. Sešām spēlētājām ir vidējie pašregulācijas prasmju skalas (PR) rādītāji („0” un virs
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„0”). Divām vadošajām spēlētājām emocionālās stabilitātes (ES) skalas rādītāji ir vidēji un
virs vidējiem. Vienai spēlētājai ir paaugstināts iekšējais personības trauksmainības (PT)
līmenis kā rakstura iezīme. Šī spēlētāja čempionāta laikā bija laukumā maz, un tās sniegums ir
vidējs (12.att). U-18 komandā uz laukuma vairāk nekā pusi spēļu aizvadīja 11 spēlētājas.
Komandai ir virs vidējiem rādītāji visās saliedētības apakšstruktūrās, īpaši GI-U, GI-S skalās,
kas raksturo saliedētu kā „viens vesels” komandu. Komanda Eiropas čempionāta B divīzijā,
pārliecinoši izcīnot visas uzvaras, ierindojusies 1. vietā.
U_20_s komandas profils 2008.g.

50
U 2 0 _0 8 _s _A 0 1
U 2 0 _0 8 _s _A 0 2
U 2 0 _0 8 _s _A 0 3
U 2 0 _0 8 _s _A 0 4
U 2 0 _0 8 _s _A 0 5
U 2 0 _0 8 _s _A 0 6
U 2 0 _0 8 _s _A 0 7
U 2 0 _0 8 _s _A 0 8
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14. attēls. Komandas profils (U-20 jaunietes)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma
noturīgums sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste
grupai uzdevuma veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas
integrācija uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā
personības iezīme − PT. Fiz_kop − vispusīgā fiziskā sagatavotība).

Analizējot 14.attēlu, U-20 komandā ir viena izteikta līdere, čempionāta spēlēs vairāk
nekā pusi spēļu spēlēja 8 spēlētājas. Komandā divām spēlētājām ir ļoti zemi emocionālās
stabilitātes rādītāji (mīnus 5 un mīnus 6). Pašregulācijas prasmes ir ļoti zemas divām
spēlētājām (mīnus 5 un mīnus 4). Komandas rezultatīvākajai spēlētājai ES un PR skalu
rādītāji ir virs vidējiem un vidēji. Komandā kopumā ir labas savstarpējās attiecības, bet 3
spēlētāju rādītāji parāda spēlētāju iekšējo nesabalansētību starp komandas kopējo un savām
individuālajām vēlmēm (pazemināti rādītāji saliedētības skalās uzdevuma veikšanai), un tas
var ietekmēt sniegumu. Komandā trim spēlētājām ir paaugstināts personīgais trauksmainības
līmenis, kas var veicināt saasinātu trenera vai komandas biedreľu teiktā uztveri, kā arī
ietekmēt sniegumu spriedzes apstākļos.
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U_16_v komandas profils 2008.g.
70
60

U 1 6 _0 8 _v_F 4 9
U 1 6 _0 8 _v_F 5 0
U 1 6 _0 8 _v_F 5 1
U 1 6 _0 8 _v_F 5 2
U 1 6 _0 8 _v_F 5 3
U 1 6 _0 8 _v_F 5 4
U 1 6 _0 8 _v_F 5 5
U 1 6 _0 8 _v_F 5 6
U 1 6 _0 8 _v_F 5 7
U 1 6 _0 8 _v_F 5 8
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15. attēls. Komandas profils (U-16 zēni)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
iezīme − PT. Fiz_kop − vispusīgā fiziskā sagatavotība).

Komandā ir divi vidēji izteikti līderi, abiem pašregulācijas prasmes ir vidējas un virs
vidējām, emocionālā stabilitāte vienam ir vidēja, bet otram − vāji (ar mīnus zīmi), savukārt
pašregulācijas prasmes − nedaudz virs vidējā rādītāja. Divi spēlētāji, kuriem paaugstināta ir
trauksmainība kā personības iezīme, izjūt disbalansu komandā, to individuālais sniegums
spēlēs arī bija zems.
Kopumā komandā ir jāpaaugstina saliedētība uzdevuma veikšanai, īpaši GI-U skalas
saturā.
U_18_v komandas profils 2008.g.
50
U 1 8 _0 8 _v_E 3 9
U 1 8 _0 8 _v_E 4 0
U 1 8 _0 8 _v_E 4 1
U 1 8 _0 8 _v_E 4 2
U 1 8 _0 8 _v_E 4 3
U 1 8 _0 8 _v_E 4 4
U 1 8 _0 8 _v_E 4 5
U 1 8 _0 8 _v_E 4 6
U 1 8 _0 8 _v_E 4 7
U 1 8 _0 8 _v_E 4 8
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Rādītāji
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16. attēls. Komandas profils (U-18 jaunieši)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
iezīme − PT. Fiz_kop − vispusīgā fiziskā sagatavotība).
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Atšķirībā no U-16 komandas, komandā nav neviena izteikta līdera, bet visu spēlētāju
sniegums ir līdzvērtīgs. Komandas spēlētājiem emocionālā stabilitāte ir zem vidējā rādītāja.
Pašregulācijas prasmes četriem spēlētājiem ir zem vidējā rādītāja. Komandā ir izteikti
atšķirīgi vērtēts komandas saliedētības skalu saturs (liela rādītāju standartnovirze visās
skalās).
U_20_v komandas profils 2008.g.
60
U 2 0 _0 8 _v_D 2 9
U 2 0 _0 8 _v_D 3 0
U 2 0 _0 8 _v_D 3 1
U 2 0 _0 8 _v_D 3 2
U 2 0 _0 8 _v_D 3 3
U 2 0 _0 8 _v_D 3 4
U 2 0 _0 8 _v_D 3 5
U 2 0 _0 8 _v_D 3 6
U 2 0 _0 8 _v_D 3 7
U 2 0 _0 8 _v_D 3 8
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17. attēls. Komandas profils (U-20 jaunieši)
EK− efektivitātes koeficients spēlēs. Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā
stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK − motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums
sacensībās). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma
veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija
uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē). Trauksmainība kā personības
iezīme − PT. Fiz_kop − vispusīgā fiziskā sagatavotība).

Komandā tikai diviem spēlētājiem emocionālās stabilitātes skalas rādītāji ir vidēji,
pārējiem ir zem vidējā. Savukārt, pašregulācijas prasmes pieciem spēlētājiem ir „0”, kas
atbilst vidējam rezultātam. Spēlētājam, kuram paaugstināts trauksmainības kā personības
iezīmes līmenis ir zemi rādītāji visās pārējās skalās. Kopumā komandai pietrūkst „komandas,
kā viens vesels” izjūtas.
Analizējot 2008.gadā Latvijas nacionālo basketbola jaunatnes izlašu savstarpējas
korelāciju saistības, ir divu saliedētības skalu (GI-U un GI-S) pozitīva saistība ar komandas
izcīnīto vietu, ko raksturo vietas rangs (Rank_ of_ vieta) Eiropas čempionātā, kas aprēķināta
uz SPSS programmas. GI-U skala vidēji cieši pozitīvi korelē ar izcīnīto vietu r=0,60 un GI-S
skala uzrāda vidēju savstarpējo saistību ar komandas izcīnīto vietu r=0,598 (p<0,01). Tas
nozīmē, ka komandām, kurām ir augstāks sniegums sacensībās, ir augstāki rādītāji grupas
integrācijas abās skalās, kas raksturo „komandu, kā vienu veselu”, „komandas iekšējo spēku”,
īpašu nozīmi piešķirot GI-U skalas saturam. GI-U skala vidēji cieši korelē ar GI-S r= 0,628
(p<0,01), kas norāda uz grupas integrācijas skalu satura svarīgumu panākumu gūšanā augsta
ranga sacensības, kā, piemēram, Eiropas čempionāts. Emocionālā stabilitāte un fiziskā
sagatavotība korelē ar kopējo izcīnīto bumbu skaitu (r=0,403; r=0,446), spēlētāju efektivitātes
koeficientu spēlēs (r=0,429) un pašregulācijas prasmēm r=0,471 (p<0,01). Pašregulācijas
prasmes uzrāda ciešu korelāciju ar spēlētāju efektivitātes koeficientu spēlēs (r=0,813;
p<0,05). IPG-S skalas rādītāji savstarpēji pozitīvi saistīti ar IPG-U skalu, kas raksturu
komandas un spēlētāju individuālo mērķu sabalansētību saistībā ar draudzīgām savstarpējām
attiecībām un piederības izjūtu konkrētai komandai (r=0,430; p<0,01). Kā arī savstarpējo
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pozitīvu korelāciju ar procentuālo iemesto un izmesto soda metienu skaita (r=0,355, p<0,05),
kas norāda, ka pozitīva un draudzīga gaisotne palīdz saľemties un pārvarēt stresu, un apziľa,
ka pārējie tev uzticas, dod lielāku pārliecību par savu varēšanu.
Nozīmīga ir spēlētāju izpratne par individuālo un komandas mērķu sabalansētību, jo
ļoti labas savstarpējas attiecības un prieks par kopīgi pavadīto laiku nav pietiekams
pamatojums panākumu gūšanai. GI-S skala vidēji cieši korelē ar IPG-U r= 0,508 (p<0,01),
kas parāda, ka spēlētāju apmierinātība ar paveikto ir saistīta ar iekšējo lomas akceptēšanu un
pieľemšanu. Tas vienmēr palīdz savus mērķus pakārtot kopējā komandas mērķa sasniegšanai.
Pastāv vājas (no r=0,372 līdz r=0,429; p<0,05) korelatīvas saistības starp spēlētāju ES (savu
emocionālo stāvokļu izpratni, spēju nepadoties provokācijām uz laukuma, emocionālām
reakcijām spēļu saspringtajos brīţos) ar: kopējo izcīnīto bumbu skaitu r= 0,403, EK (spēlētāju
efektivitātes koeficientu) r=0,429; PR (pašregulācijas prasmēm) r=0,471 (p<0,01).
Pašregulācijas prasmes korelē ne tikai ar ES, bet arī vidēji cieši − ar motivācijas komponentu
(MK) r= 0,547 (p<0,01). Starp EČ dalībniekiem jau bija notikusi atlase gatavošanās periodā
un pamatā šādi spēlētāji neiztur konkurenci un netiek iekļauti komandā vai arī pavada uz
laukuma nelielu spēles daļu.
17.attēlā parādīts trīs mainīgo savstarpējās saistības grafiskais attēls: izcīnītās
bumbas uzbrukumā un aizsardzībā (Reb_tot); kļūdu skaits (TO); kopējā fiziskā sagatavotība
(Fiz_kop). Konkrētajā gadījumā var pieľemt, ka starp mainīgajiem lielumiem pastāv nelineāra
korelācija. Emocionālā stabilitāte un fiziskā sagatavotība korelē ar kopējo izcīnīto bumbu
skaitu (r=0,403; r=0,446), spēlētāju efektivitātes koeficientu spēlēs (r=0,429) un
pašregulācijas prasmēm (r=0,471) (p<0,01). Pašregulācijas prasmes uzrāda ciešu korelāciju ar
spēlētāju efektivitātes koeficientu spēlēs (r=0,813; p<0,05). Kopējā fiziskā sagatavotība
pozitīvi korelē ar spēles laikā kopējo uzbrukumā un aizsardzībā iznītīto bumbu skaitu
(Reb_total) r= 0,446 (p<0,01). Tas nozīmē, ka laba fiziskā sagatavotība kā sieviešu, tā vīriešu
jaunatnes izlasēs veicina aktīvu spēli uzbrukumā un aizsardzībā. Izlašu līmenī jau notikusi
atlase pēc fiziskajiem, tehniskajiem, taktiskajiem un psiholoģiskajiem kritērijiem un fiziski
spēcīgi un psiholoģiski noturīgi sportisti parasti laukumā pavada spēles lielāko daļu.
Nogurums, spriedze, atbildības izjūta veicina kļūdu rašanos, tāpēc fiziskajai kondīcijai
sagatavošanās periodā jāpievērš individualizēta uzmanība, veidojot individuālas programmas
„vājāko momentu” novēršanai (18.att.).
Dzimums

Reb_total

Fiz_kop

T_O

siev
vir

T_O

Fiz_kop

Reb_total

18. attēls. Pirsona korelācijas matrica starp kļūdu skaitu (TO), vispusīgu fizisko
sagatavotību (Fiz_kop), izcīnītu bumbu skaitu uzbrukumā un aizsardzībā (Reb_tot)
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Izvērtējot pētījumā iegūtos rezultātus un salīdzinot ar pasaulē veiktajiem pētījumiem,
Latvijā veiktajā pētījumā ir vērojamas atšķirības. Veicot korelatīvu komandas saliedētības un
komandas snieguma sportā analīzi, A.Carron, S.Bray un M.Eys analizēja, vai komandas
saliedētība savstarpēji statistiski ticami korelē ar komandas sniegumu. Pētījumā konstatēts, ka
pastāv savstarpēja statistiski ticama saistība starp komandas saliedētību GI-U un IPG-U skalās
un komandas sniegumu r=0.60 un r=0,62 (p<0,01). (Carron, Brawley, Eys, 2002).
Savukārt Latvijā veiktajā pētījumā konstatēta statistiski ticama savstarpēja saistība
GI-U un GI-S skalām ar komandas sniegumu r=0,60 un r=0,598 (p<0,01), ar „sniegumu”
raksturojot saranţētu komandas uzvaru un zaudējumu procentuālu attiecību (Rank_of_vieta,
aprēķināta, pielietojot SPSS programmu).
Vēl ar GI-U skalu savstarpēji statistiski ticami mijiedarbojas motivācijas komponents
r=0,597 līdz r=0,765 (p<0,05). Latvijā veiktajā pētījumā IPG-S skala statistiski ticami saistīta
ar procentuālo soda metienu skaitu (r=0,355, p<0,05), kur vērojamas atšķirības pēc dzimuma.
Emocionālā stabilitāte un fiziskā sagatavotība savstarpēji saistītas ar kopējo izcīnīto
bumbu skaitu (r=0,403; r=0,446), spēlētāju efektivitātes koeficientu spēlēs (r=0,429) un
pašregulācijas prasmēm (r=0,471). (p<0,01). Pašregulācijas prasmes uzrāda ciešu korelāciju
ar spēlētāju efektivitātes koeficientu spēlēs (r=0,813; p<0,05).
Latvijā veiktajos pētījumos konstatēts, ka sportistiem, kuru sniegums izšķirošajās
sacensībās parasti ir augsts, raksturīgi sasnieguma motīvi, savu emocionālo stāvokļu laba
izpratne, attīstītas pašregulācijas prasmes, spēja ilgstoši saglabāt uzmanības koncentrēšanās
spējas, spēja spēlēt „zem spiediena”, pārliecība par trenera un savas rīcības pareizumu. Veicot
pētījumu analīzi, var secināt, ka „komandas kolektīvā spēka” saturu veidojošie komponenti
augstāki komandām, kuras izcīnījušas godalgotas vietas Eiropas čempionātā, Latvijas
basketbola līgas finālturnīros (Vazne, Rudzītis, 2007). Latvijas komanda, kura izcīnīja
augstāko, 3.vietu 2007.gada Eiropas čempionātā (U-18 jaunieši), atšķīrās no piecām pārējām
ar augstiem rādītājiem visās saliedētības struktūrās un zemiem izkliedes rādītājiem, kas
raksturīgi sabalansētām komandām. Analizējot savstarpējas korelācijas šajā komandā,
konstatēta cieša saistība GI-S un GI-U skalās (r=0,956; p<0,01). Atšķīrās no pārējām piecām
komandām arī Latvijas U-18 sieviešu junioru komanda, kas 2008.gadā izcīnīja 1.vietu B
divīzijā.
Iespējams, atšķirības starpvalstu rezultātu salīdzinājumā noteica atšķirīgais pētījuma
dizains vai arī spēlētāju mentalitātes atšķirības.
3.2.2.2. Rezultātu salīdzinošā analīze par sagatavošanās periodu pirms Eiropas jaunatnes
čempionātiem basketbolā (2007. un 2008.gads)
Augstāko, 3.vietu 2007.gada Eiropas basketbola čempionātā jauniešiem A divīzijā
izcīnīja Latvijas U-18 jauniešu komanda, kurai visi „komandas saliedētības” struktūras
rādītāji bija augstāki nekā visām pārējām Latvijas komandām (IPG-U =30,5+2,5;
IPG-S =36,75+4,57; GI-U =43,62+1,77; GI-S =33,87+2,17). Arī komandas rādītāji
„motivācija un pašregulācija” struktūrās bija augstāki par vidējo līmeni: pašregulācijas
prasmju (PR =0,37+2,92) rādītāji un motivācijas komponenta rādītāji (MK =1,75+2,6).
Neliela standartnovirze raksturo sabalansētus un viendabīgus komandas rādītājus (38.tab.).
Analizējot korelāciju koeficientus šajā komandā (U-18, jaunieši), konstatēta
cieša savstarpēja saistība starp GI-S un GI-U skalām (r=0,956; p<0,01), kas veicina komandas
uztveri „kā viens vesels” (sk. 20.piel.). Uz ciešu savstarpējo saistību ar vispusīgu fizisko
sagatavotību norāda r=0,758; p<0,05 ar GI-U skalu un r=0,783; p<0,05. Motivācijas
komponenta un emocionālās stabilitātes korelācijas koeficients bija r=0,711; p<0,05.
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37. tabula
Aprakstošās statistikas rezultāti Latvijas jaunatnes basketbola izlasēs (2007.gads)
(X- vidējais aritmētiskais; Σ - standartnovirze)
Aprakstošās
statistikas
rādītāji
U_16_m
X
Σ
U_18_m
X
Σ
U_20_m
X
Σ
U-16_z
X
Σ
U_18_z
X
Σ
U_20_z
X
Σ
2007.g.

IPG-U IPG-S GI-U

29,71
2,63
25,5
3,2
29,44
5,31
30,5
2,5
24,71
7,45

32,85
4,18
34,25
5,99
36,22
6,53
36,75
4,56
33,86
7,13

GI-S

27,9 19,1
5,14 2,48
25,9 19,8
4,39 5,67
31,3 25,7
5,87 7,41
43,62 33,87
1,77 2,17
32,7
29
6,9 5,13

ES

-2,8
2,25
-2
2,16
-2,4
2,06
-2,8
2,1
0
1,77
-1,7
1,89

PR

MK

-0,8
2,3
-2
2,6
-1
2,8
-0,1
2,6
0,4
2,9
-1,3
3,2

SN

2,3
1,5
1,9
1,2
2,1
1,6
1,8
2,6
1,8
2,6
2,1
2,9

-2,9
1,3
-1,7
1,9
-0,5
1,8
-1,2
1,5
-1,8
1,5
-1,1
2,5

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma veikšanai, IPGS − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija uzdevuma veikšanai, GIS − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK −
motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).

Arī 2008.gada Eiropas Basketbola čempionāta 1.vietas uzvarētājām B divīzijas grupā
(U-18, jaunietes) vidējie rādītāji visās struktūrās bija augstāki nekā pārējām komandām (38.,
37.tab.).
38. tabula
Aprakstošās statistikas rezultāti Latvijas jaunatnes basketbola izlasēs (2008.gads)
(X- vidējais aritmētiskais; Σ - standartnovirze)
2008.g.

U_16_m
U_18_m
U_20_m
U-16_z
U_18_z
U_20_z

Aprakstošās
statistikas
rādītāji
X
Σ
X
Σ
X
Σ
X
Σ
X
Σ
X
Σ

IPG-U IPG-S

GI-U

GI-S

ES

PR

MK

SN

27,78
1,79
29,27
3,16
28
6,04
29,5
4,97
29,6
2,5
29,5
4,2

26,7
3
38,9
2,7
33,1
5,96
33,4
5,21
33,4
3,69
30,8
4,13

25,1
4,01
31
2
27,3
2,25
29,8
4,31
28,4
1,84
26,7
3,16

-2,1
1,36
-1,9
1,81
-1,9
2,47
-1,9
2,13
-2
1,49
-2
1,87

-2,7
1,4
-0,8
1,5
-1
2,3
-0,6
1,6
-0,2
2,3
-0,8
1,2

1,2
3,5
2,6
1,7
2,3
0,9
1,9
2,3
1,8
2,3
2,9
1,3

-3,3
1,5
-1,9
1,8
-2,5
2,5
-1,6
1,6
-1,7
1,3
-2
1,9

42,67
2
38,91
3,42
35,25
1,67
36,8
7,13
35,6
4,17
38,1
4,6

Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma veikšanai,
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IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija uzdevuma
veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK −
motivācijas komponents, SN − snieguma noturīgums sacensībās).

Analizējot respondentu aptauju rezultātus, konstatēts, ka sportistiem, kuru sniegums
izšķirošajās sacensībās parasti ir augsts, raksturīgi sasnieguma motīvi, savu emocionālo
stāvokļu laba izpratne, attīstītas pašregulācijas prasmes, spēja ilgstoši saglabāt uzmanības
koncentrēšanās spējas, spēja spēlēt „zem spiediena”, pārliecība par trenera un savas rīcības
pareizumu.
Lai varētu pilnīgāk un zinātniskāk izvērtēt pašreizējo situāciju Latvijas jaunatnes
basketbolā, ar T-testu tika pārbaudīts, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības, izvērtējot
kopējos 2008.gada respondentu datus (58 cilvēki) − analizējot rādītājus pēc vecuma, ar ciparu
viens kodējot 16-gadīgus respondentus un ar ciparu divi – 18 līdz 20-gadīgus respondentus.
Pielietojot Independent Samples Test neatkarīgo izlašu kopu salīdzināšanai pēc
vecuma, konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības pēc rādītājiem: IPG-S skalā (p= 0,064);
GI-U skalā (p=0,008). Arī vispusīgās fiziskās sagatavotības (fiz_kop) dispersijas ir atšķirīgas,
kas liecina par to, ka starp grupām pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības pēc vecuma.
Izvērtējot T-testa rezultātus, starp 16 un 18 līdz 20-gadīgu sportistu grupām pastāv būtiskas
statistisku nozīmīgas atšķirības un turpmākā analīzē var izmantot tikai 18-20-gadīgo
respondentu datus (2008. gada respondentu izlase) (25.piel.).
Lai pārbaudītu vai starp 16 un 18 līdz 20-gadīgo respondentu rādītājiem 2007. un
2008.gadā pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības, veikta grupu salīdzinājuma analīze (kopā
144 respondenti). 16-gadīgi respondenti kodēti ar kodu 1, savukārt 18 līdz 20-gadīgi − ar
kodu 2.
Analizējot iegūtos rezultātus, atšķirības starp grupām ir vēl izteiktākas. Vislielākās
tās ir fiziskās sagatavotības jomā (p<0,01) (40.tab., 25.piel. ), šajā gadījumā ar 99% varbūtību
var secināt, ka abu izlašu vidējie rādītāji būtiski atšķiras. Spēcīgi izteiktas atšķirības ir divās
saliedētības struktūrās IPG-S, GI-U struktūrā (p<0,01) (38.tab., 25.piel.).
Lai statistiski pamatotu nepieciešamību respondentu dalījumam pēc vecuma un
dzimuma, neatkarīgo izlašu kopu salīdzināšanai tika izmantots Independent Samples Test.
Analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka pastāv būtiskas statistiski nozīmīgas atšķirības
starp 16-gadīgo un 18 līdz 20-gadīgo respondentu izlašu rezultātiem. Pēc iegūtajiem
rezultātiem turpmākajā pētījumā tiks analizēti tikai 18 līdz 20-gadīgo respondentu dati.
Lai gūtu pārliecību par T-testa rezultātiem, veikta vienfaktoru dispersijas analīze
(ANOVA) neatkarīgo izlašu salīdzināšanai. Lai pārbaudītu, vai starp 16 un 18, 20-gadīgo
respondentu rādītājiem 2007. un 2008.gadā pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības, veikta
grupu salīdzinājuma analīze (kopā 144 respondenti). 16-gadīgi respondenti kodēti ar kodu 1,
savukārt 18, 20-gadīgi − ar kodu 2.
39. tabula
Latvijas izlases komandu U-16 , U-18 un U-20 respondentu grupu atšķirības komandas
saliedētības GI-U skalā (2007.un 2008.gada rādītāji, ANOVA test, n=144)
Komandas
saliedētība
GI-U skalā
Starpgrupu
Iekšgrupu
Summa

Kvadrātu Brīvības
summa
pakāpe
372,089
1
5439,008
153
5811,097
154

Vidējā
kvadrātu
vērtība
372,089
35,549
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Fišera
kritērijs
10,467

Sig.
0,001

Pēc Fišera kritērija komandas saliedētību raksturojošās skalas GI-U (F=10,467)
starpgrupas vidējie rādītāji būtiski atšķiras, atšķirība starp grupām pēc GI-U skalas rādītājiem
ir statistiski nozīmīga (p =0,01) (39.tab.).
40. tabula
Latvijas izlases komandu U-16 , U-18 un U-20 respondentu grupu atšķirības komandas
saliedētības IPG-S skalā (2007.un 2008.gada rādītāji, ANOVA test, n=144)
Komandas
saliedētība
IPG-S skalā
Starpgrupu
Iekšgrupu
Summa

Kvadrātu Brīvības
summa
pakāpe
214,040
1
3904,244
153
4118,284
154

Vidējā
kvadrātu
vērtība
214,040
25,518

Fišera
kritērijs
8,388

Sig.
0,004

Pēc Fišera kritērija (F=8,388) IPG-S starpgrupas vidējie rādītāji būtiski atšķiras,
apstiprinot, ka atšķirība starp grupām pēc IPG-S skalas rādītājiem ir statistiski nozīmīga
(p=0,004) (40.tab.)
41. tabula
Latvijas izlases komandu U-16 , U-18 un U-20 respondentu grupu atšķirības pēc
vispusīgās fiziskās sagatavotības (2007.un 2008.gada rādītāji, Fiz_kop., ANOVA test,
n=144)
Vispusīgā
fiziskā
sagatavotība
Starpgrupu
Iekšgrupu
Summa

Kvadrātu Brīvības
summa
pakāpe
29,690
1
168,941
150
198,632
151

Vidējā
kvadrātu
vērtība
29,690
1,126

Fišera
kritērijs
26,361

Sig.
0,000

Pēc Fišera kritērija (F=26,361) vispusīgā fiziskā sagatavotība (Fiz_kop) starpgrupas
skalas vidējie rādītāji būtiski atšķiras un ir statistiski nozīmīga (p=0,000) (41.tab.).
Tādējādi, − atšķirības starp U-16 grupas rādītājiem un U-18-20 grupas respondentu
starpgrupas rādītājiem ir statistiski nozīmīgas (GI-U p=0,001; IPG-S p=0,004; fiziskās
sagatavotības rādītājiem p=0,000). Līdz ar to šīs grupas nedrīkst analizēt kopā.
Secinājumi:
1. Konstatētas nozīmīgas savstarpējas mijsakarības starp spēlētāju efektivitātes
koeficienta rādītājiem un spēlētāju pašregulācijas prasmju attīstības līmeni un emocionālo
stabilitāti.
Efektivitātes koeficienta rādītāji (EK) spēlēs mijiedarbojas ar spēlētāju:
pašregulācijas prasmju (r=0,813) rādītājiem; emocionālās stabilitātes (r=0,429) rādītājiem.
Rezultāti ir statistiski ticami (p<0,05).
Konstatētas nozīmīgas savstarpējas saistības starp komandas izcīnīto vietu
sacensībās un komandas saliedētības grupas integrācijas skalu rādītājiem: komandas
saliedētības GI-U (r=0,60) rādītājiem; komandas saliedētības GI-S (r=0,598) rādītājiem.
Rezultāti ir statistiski ticami (p<0,01).
♦ Vispusīgās fiziskās sagatavotības (VFS) rādītāji savstarpēji ir saistīti ar:
− emocionālās stabilitātes rādītājiem (r=0,891; p<0,05) rādītājiem;
− pašregulācijas prasmju (r=0,471, p<0,01) rādītājiem;
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− komandas saliedētības GI-U (r=0,758, p<0,05) rādītājiem;
− komandas saliedētības GI-S skalu rādītājiem (0,783, p<0,05) rādītājiem;
− komandas saliedētības IPG-S (r=0,783, p<0,05) rādītājiem;
− kopējo izcīnīto bumbu skaitu (r=0,446, p<0,01) rādītājiem.
♦ Pašregulācijas prasmju rādītāji ir savstarpēji saistīti ar
− motivācijas komponenta (r=-547, p<0,01) rādītājiem;
− emocionālās stabilitātes (r=860, p<0,01) rādītājiem.
♦ Emocionālās stabilitātes rādītāji savstarpēji saistīti ar:
− komandas saliedētības GI-U (r=0,621, p<0,01) un GI-S (r=0,433; p<0,05) skalas
rādītājiem;
− kopējo izcīnīto bumbu skaitu (r=0,403, p<0,01) rādītājiem;
− motivācijas komponenta rādītājiem (r=0,711, p<0,05).
♦ Komandas saliedētības skalu rādītāji uzrāda savstarpējas saistības:
− GI-U ar IPG-U (r=0,541, p<0,01) rādītājiem;
− GI-U ar IPG-S (r=0,541, p<0,01) rādītājiem;
− IPG-S ar IPG-U (r=0,600; p<0,01) rādītājiem;
− GI-U ar GI-S (r=0,956, p<0,01) rādītājiem.
2. Tika izveidota divu faktoru struktūra: „komandas saliedētība” un „motivācija un
pašregulācija”.
3. U-18 komandas rezultāti „komandas saliedētības” struktūrās bija augstāki nekā
pārējām komandām (IPG-U=30,5+2,5; IPG-S=36,75+4,55; GI-U=43,63+1,76; GIS=33,87+2,16), kā arī virs vidējā līmeľa „motivācijas un pašregulācijas” struktūras rādītāji:
pašregulācijas prasmes (PR =0,37+2,92) un motivācijas komponenta rādītāji (MK =1,75+2,6).
Komanda 2007.gada Eiropas basketbola čempionātā A divīzijā izcīnīja augsto 3.vietu.
2008.gada Eiropas čempionātā B divīzijā Latvijas U-18 jaunietes, kuru vidējie rādītāji visās
struktūrās bija augstāki, nekā pārējām piecām komandām, izcīnīja 1.vietu savā apakšgrupā.
4. Kopēji, vērtējot iegūtos rezultātus, komandu saliedētības struktūrā zemākie rādītāji
ir GI-U un GI-S skalu rādītājos.
5. Salīdzinot ar ārvalstīs veiktajiem pētījumiem, Latvijas pētījumā ir atšķirības
dominējošās saliedētību struktūrās.
6. Konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp 16-gadīgo un 18 līdz 20-gadīgo
respondentu grupām. Statistiski nozīmīgas atšķirības ir vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā, un
divās saliedētības struktūrās IPG-S un GI-U struktūrā (p<0,01).

3.3. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām
jaunatnes basketbolā izstrāde un to psiholoģisko faktoru (komandas
saliedētība un spēlētāju psihiskā noturība) saturs
Trešā uzdevuma realizācijai ar faktoranalīzi tika noteikta trīs faktoru struktūra, ko
veidoja: pirmais faktors „komandas saliedētība”, otrais faktors „motivācija un pašregulācija”
un trešais faktors „fiziskā sagatavotība un emocionālā stabilitāte” (2007. un 2008.gadu
respondentu rezultāti U-18, U-20 vecuma grupās, n=47).
Izveidots daudzdimensionālu faktoru modelis un tā saturs komandas gatavošanai
jaunatnes basketbolā.
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3.3.1. Komandu saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un VFS rādītāju faktoru
struktūras noteikšana un analīze (2007. un 2008.gada rādītāji, U-18, U-20)
Basketbolistu respondentu grupas (18-20 gadi) dominējošo komandas saliedētības,
spēlētāju psihiskās noturības un vispusīgas fiziskās sagatavotības sastāvdaļu noteikšanai tika
veikta faktoranalīze (24.piel.).
Pētījuma grupas atbilstība faktoranalīzes veikšanai noteikta ar Kaizer-Maijer-Olkina
(KMO) un Bartleta kritērijiem (42.tab.).
42. tabula
Pētījuma grupas atbilstības noteikšana faktoranalīzes veikšanai atbilstoši KaizerMaijer-Olkina un Bartleta kritērijiem (2007.un 2008.gada rādītāji, U-18, U-20, n=48)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity. Approx. Chi-Square
df
Sig.

,629
200,815
26
,000

Atbilstoši iegūtā KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) kritērija vērtībai pētījumu izlasei ir
apmierinoša atbilstība faktoranalīzes veikšanai, jo Kaiser-Maijer-Olkin kritērijs ir lielāks par
vērtību 0,6 (0,629>0,7).
Ar Bartleta (Bartlett’s) kritēriju pārbauda novērojumu atbilstību faktoranalīzes
veikšanai. Iegūto rezultātu nozīmīguma līmenis ir mazāks par 0,05, tādējādi pētījuma izlases
dati ir atbilstoši faktoranalīzes veikšanai (p=0,000).
Lai noteiktu, cik faktoru analīzi izmantot, analizētas sākotnējās un iegūtās
kopvērtības, aprakstošā summārā dispersija, punktu diagramma. Iegūto faktoru analīzei tika
izmantotas atlases un rotācijas metodes.
Analizējot sākotnējās un iegūtās kopvērtības, var secināt, ka katrs no mainīgajiem
lielumiem izskaidro pietiekami lielu dispersijas daļu, lai tos izmantotu faktoranalīzē, kā arī to,
ka tikai trīs komponentu īpašvērtības ir augstākas par 1, kas parāda, ka analīzei atlasīti tikai
trīs komponenti.
40.tabulā attēlots, ka pirmais komponents, ko veido komandas saliedētības skalu
saturs, izskaidro 26,22% no kopējās dispersijas, otrais komponents, ko veido vispusīga
fiziskā sagatavotība un emocionālās stabilitāte sacensībās, izskaidro 18,56%, un trešais
komponents (motivācijas komponents un pašregulācijas prasmes) izskaidro 16,10% no
kopējās dispersijas, kas kopā sastāda 60,89%. Tādējādi ir iegūti trīs faktori (43.tab.).
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43. tabula
GVA testa rezultātu aprakstošā summārā dispersija
(2007.un 2008.gada rādītāji, U-18, U-20, n=48)
Komponeni

Sākotnējās
Svaru kvadrātu summas
Svaru kvadrātu summas pēc
īpašvērtības
rotācijas
Summa Dispersi- Kumula- Summa dispersijas Kumulatīv Summa dispersija Kumulatīvais
jas %
tīvais
%
ais
s%
%
%
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2,72
1,65
1,11
1,00
0,81
0,58
0,50
0,36
0,28

30,18
18,37
12,33
11,10
8,95
6,45
5,52
4,01
3,08

30,18
48,55
60,89
71,99
80,94
87,39
92,91
96,92
100,00

2,72
1,65
1,11

30,18
18,37
12,33

30,18
48,55
60,89

2,36
1,67
1,45

26,22
18,56
16,10

26,22
44,79
60,89

Faktoru atlases pārbaudei izmantota arī grafiskā punktu diagramma (Scree Plot).
18.attēlā parādīts, ka tikai diviem faktoriem (Component Number) ir lielāks leľķis un
īpašvērtība (Eiqenvalue) lielāka par vienu (1,0), tādējādi apstiprinot trīs faktoru struktūru
(19.att.).
Scree Plot

3,0

2,5

Eigenvalue

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Component Number

19. attēls. Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un vispusīgās
fiziskās sagatavotības sastāvdaļu rezultātu grafiskā punktu diagramma
(2007.un 2008.gada rādītāji, U-18, U-20, n=48)
Svarīgāko faktoru (komandas saliedētības, psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās
sagatavotības skalu komponenti) noteikšanai tika izmantota atlases metode: galveno
komponentu analīze (Extraction Method: Principal Component Analysis) un rotācijas
metode: Varimaks ar Kaizera normalizāciju (Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization). Faktoru struktūra tika iegūta pēc ceturtās griešanās reizes (44. tab.).
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44. tabula
Komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un vispusīgās fiziskās
sagatavotības sastāvdaļu apgrieztā komponentu matrica (pēc rotācijas)
(2007.un 2008.gada rādītāji, U-18, U-20, n=48)
Komponenti
Skalu rādītāji
Komandas saliedētības GI-S skalas rādītāji
Komandas saliedētības GI-U skalas rādītāji
Komandas saliedētības IPG-S skalas
rādītāji
Komandas saliedētības IPG-U skalas
rādītāji
Trauksmainības kā personības iezīmes
rādītāji (PT)
Vispusīgās fiziskās sagatavotības rādītāji
(VFS)
Emocionālās stabilitātes rādītāji (ES)
Motivācijas komponenta rādītāji (MK)
Pašregulācijas prasmju rādītāji (PR)

1

2

3

,853
,839

,102
-,013

-,027
,091

,726

,036

,025

,577

,095

,215

-,015

-,789

-,168

-,015

,701

-,119

,227
,111
,073

,652
-,068
,325

,235
,823
,787

45.tabulā attēlots, kuri mainīgie lielumi un cik cieši korelē ar katru no faktoriem. Ar
pirmo faktoru cieši pozitīvi korelē četri komandas saliedētības komponenti: (GI-U; GI-S;
IPG-U; IPG-S). Pirmā faktora saturu veido „Grupas integrācijas” un „Individuālās piesaistes
grupai” skalas, kur izšķir mērķa vai uzdevuma sasniegšanu un sociālo ievirzi.
Ar otro faktoru cieši pozitīvi korelē divas sastāvdaļas – vispusīgās fiziskās
sagatavotības rādītājs (Fiz_kop =0,701) un emocionālās stabilitātes rādītājs (ES =0,652).
Ar trešo faktoru cieši pozitīvi korelē divas sastāvdaļas − motivācijas komponents
(MK =0,823) un pašregulācijas prasmes (PR =0,787).
Izvērtējot pirmā faktora „komandas saliedētība” pilnveides iespējas, analizēts, kuri ir
nozīmīgākie momenti, pie kā jāstrādā. Viszemākie rādītāji Latvijas izlašu jaunatnes
basketbola komandās bija GI-U un GI-S, kā arī IPG-U skalās.
„Psihofiziskā faktora” struktūru veido divas sastāvdaļas: vispārīgā fiziskā sagatavotība
un emocionālā stabilitāte.
Trešais faktors − „pašregulācija”. Komandās vājākie momenti saistībā ar šī faktora
saturu bija: savu emocionālo stāvokļu izpratne, prasme nomierināties izšķirošajos brīţos,
bailes no kļūdām, nedrošības un nepārliecinātības par sevi izjūta.
Rezultātā izstrādāta trīs faktoru struktūra jaunatnes basketbolā, ko veido trīs faktori −
„komandas saliedētība”, „pašregulācija” un „psihofiziskie rādītāji”.
3.3.2. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā izstrāde
Izveidoto modeli var uzskatīt par daudzdimensiālu faktoru modeli komandas
gatavošanai sacensībām jaunatnes basketbolā tāpēc, ka tā izveides pamatā ir savstarpēji
saistītas vairāku faktoru struktūras.
Pirmkārt, „komandas saliedētība”, kur komandas saliedētība vērtējama, kā:
daudzdimensiju, jo sporta spēļu komandu saliedētības pamatā ir vairāk nekā viens faktors;
● dinamiska, jo komandas saliedētība nav nemainīgs raksturlielums, laika gaitā tā var
mainīties;
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● instrumentāla, jo atspoguļo grupas izveidošanas un tās pastāvēšanas iemeslus;
● emocionāla, jo saistīta ar emocionāliem pārdzīvojumiem, kurus iespaido sportistu
individuālā vērtību sistēma un attieksme.
„Komandas saliedētības faktora” struktūru veido četras komandas saliedētības
sastāvdaļas ar faktoru svaru virs 0,5 (GI-S =0,853; GI-U =0,839; IPG-S =0,726; IPG-U
=0,577).
Otrkārt, saskaľā ar psihiskās noturības definīciju, psihiskā noturība sportā ir
daudzdimensiju, jo raksturo sportista spējas:
● izprast un prast regulēt savus emocionālos stāvokļus;
● veikt emocionālo kontroli;
● prast uzturēt pašpārliecinātību un ticību sev;
● apzināti regulēt savu psihisko stāvokli;
● turpināt ar pilnu atdevi cīnīties līdz galam arī nelabvēlīgos apstākļos.
Vispusīgu fizisko sagatavotību raksturo ātruma, spēka, izturības, koordinācijas un
veiklības kopums, kas šajā konkrētajā pētījumā tika izteikts ballēs.
Emocionālo noturību sacensību laikā kā vienu no psihiskās noturības
raksturlielumiem raksturo sportista prasme uzturēt cīľasgaru sareţģītos sacensību apstākļos.
„Psihofiziskā faktora” struktūru veido: vispusīgās fiziskās sagatavotības (r =0,701)
un emocionālās stabilitātes (r=0,652) rādītāji.
„Pašregulācijas faktora” struktūru veido divi spēlētāju raksturojošie psihiskās
noturības rādītāji: divas sastāvdaļas ar faktoru svaru virs 0,6 „motivācijas komponents” (MK
=0,823) un „pašregulācijas prasmes” (PR =0,787).
● Basketbolista motivācijas komponenta saturu raksturo sportista uzvedība un rīcība
saspringtas darbības procesā, ko ietekmē atšķirīgu motīvu kopums, kura pamatā ir psihiskā
enerģija, − kā prāta darbības spēks un intensitāte.
● Savukārt, pašregulācijas prasmes basketbolā raksturo sportista prasmi apzināti samazināt
psiholoģiskās spriedzes ietekmi, atslābināties, apzināti regulēt savu psihisko stāvokli.
Modeļa saturs tika veidots atbilstoši faktoranalīzes rezultātiem, kā arī, izvērtējot
statistiski ticamas savstarpējas saistības starp komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās
noturības, vispusīgas fiziskās sagatavotības un snieguma rādītājiem sacensībās (efektivitātes
koeficientu un vietas rangu).
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20. attēls. Daudzdimensiālu faktoru modelis komandas gatavošanai sacensībām jauniešu
basketbolā (2007. un 2008.gada rādītāji)
20. attēlā „Daudzdimensiālu faktoru modelis komandas gatavošanai sacensībām”,
attēloti divi neatkarīgie un četri atkarīgie mainīgie lielumi:
● divus neatkarīgus mainīgos lielumus „sociālās vides faktori” un „personības faktori”
veido: „Sociālā vide”, kas sastāv no mikrovides (audzināšana ģimenē, tuvākie draugi, radi)
un makrovides (ko veido kluba, skolas un sabiedrības kopumā vide, sacensību līmenis u.tml.);
„Personība”, kas iekļauj sevī tādus personības faktorus kā dzimumu, vecumu, paša sportista
personības īpašības u.tml.
● četrus atkarīgus mainīgos lielumus: „komandas saliedētība”, „pašregulācija”
„psihofiziskie faktors” un „sniegums”. „Komandas saliedētības faktoru” veido četras
komandas saliedētības skalas. „Pašregulācijas faktoru” veido divas spēlētāja psihisko
noturību raksturojošās skalas − pašregulācija un motivācijas komponents. „Psihofizisko
faktoru” veido vispusīga fiziskā sagatavotība un emocionālā stabilitāte, ka spēlētāja psihiskās
noturības raksturlielums. „Sniegums” ir integrāls lielums, kuru ietekmē viss iepriekšminētais.
Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti veicināja nepieciešamību atlasīt un aprobēt
daudzdimensiālu faktoru modeļa saturu komandas saliedētības, emocionālās stabilitātes un
motivācijas komponenta pilnveidei. Lai varētu detalizētāk izvērtēt katru faktoru un izveidot
saturu tā pilnveidei, izveidoti trīs atsevišķi faktoru skalu vizuālie modeļi.
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Derived Stimulus Configuration

3.3.2.1. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām „Komandas
saliedētības faktors” saturs
Euclidean distance model
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21. attēls. „Komandas saliedētības faktors”, ko veido komandas saliedētību
raksturojošie komponenti: GI-S; GI-U; IPG-S; IPG-U
(2007. − 2008.gada rādītāji)
Pētījumā gūti pierādījumi, ka viszemākie rādītāji jaunatnes basketbola komandās bija
komandas saliedētības GI-U un GI-S skalās, kā arī IPG-U skalā, turklāt divas skalas − GI-U
un GI-S rādītāji komandām, kuras izcīnījušas augstākas vietas sacensībās, ir augstāki.
Šajā konkrētajā modelī, izvērtējot konkrēto spēlētāju devumu (18 līdz 20-gadīgi
basketbolisti), visrezultatīvākie bija spēlētāji, kuri koncentrēti tuvāk vidum (spēlētāju uzvārdi
ir kodētā veidā) (21.att., 45.tab.).
„Komandas saliedētības faktora” rādītāju paaugstināšanas saturs
Mērķis: paaugstināt komandas saliedētību
Uzdevumi:
1. Izveidot komandas saliedētības pilnveides saturu GI-U un GI-S skalās;
2. Izveidot komandas saliedētības pilnveides saturu IPG-U un IPG-S skalās.
● Komandas saliedētības GI-U un GI-S skalu pilnveidi var veikt divos veidos: basketbola
laukumā un ārpus tā.
● Nodarbības basketbola laukumā komandas saliedētības veicināšanai (GI-U un GI-S).
Pētījumā tika konstatētas statistiski nozīmīgas ciešas savstarpējas mijsakarības starp
komandas saliedētības GI-S (r=0,783, p<0,05) un GI-U (r=0,758, p<0,05), kā arī GI-S un
IPG-S (r=0,783, p<0,05) skalu saturu. Tas nozīmē, ka fiziskās sagatavošanas treniņš var
veicināt komandas saliedētību un kopības izjūtu „kā viens vesels” un otrādi. Bet, tā kā
vispusīgā fiziskā sagatavotība uzrādīja arī ciešas savstarpējas statistiski ticamas savstarpējas
saisaistības ar spēlētāju emocionālās stabilitātes (r=0,891; p<0,05) un pašregulācijas prasmju
(r=0,471, p<0,01) rādītājiem. Līdz ar to noteikti jāveicina sportista izpratne par savām
emocijām un emocionālajiem stāvokļiem:
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● par pozitīvām emocijām, kas palīdz un uzlādē, dod enerģiju, un pretēji, − par pozitīvām
emocijām, kas „iemidzina” modrību un veicina nenopietnu attieksmi pret darbu;
● par negatīvām emocijām, kas rada spītu, dusmas, vēlmi pārvarēt „pašam sevi”, un pretēji,
− par negatīvām emocijām, kas „atľem” spēku, „laupa” ticību sev, vēlmi un spējas cīnīties;
● par vispusīgas fiziskās sagatavotības un uzmanības koncentrēšanās spēju savstarpēju
saistību. Sportistā jāveicina izpratne par šī svarīgā sagatavošanas procesa sastāvdaļu;
● jāstrādā pie izpratnes, kā esošā „ķēdīte”: vispusīga fiziskā sagatavotība − uzmanības
koncentrēšanās spējas − pārliecība par sevi − pozitīva sevis un komandas biedru uztveršana
− teicama komandas biedru izjūta (piemēram, VFS un kopējo izcīnīto bumbu skaita
korelācijas koeficients r=0,446, p<0,01) parāda, ka pastāv savstarpēja saistība starp šiem
lielumiem. Komandas saliedētība kopējā mērķa sasniegšanai un komandas uztveršanu kā
„viens vesels” (GI-U un GI-S (r=0,956, p<0,01) veicina augstāku sniegumu sacensībās un,
līdz ar to, − augstāku izcīnīto vietu sacensībās.
Te nedrīkst aizmirst, ka vispusīga fiziskā sagatavotība visu laiku jāapvieno ar
emocionālo izglītošanu un audzināšanu. Sportistos (un arī trenerī) jāveicina prasme
būt tolerantam, savstarpēji izteikt aizrādījumus par darbību, neaizskar otra
personību. Jāveicina „impulsu kontrole”, jāattīsta empātijas spējas, mērķu
izvirzīšanas prasmes.
Teorētiskās nodarbības komandas saliedētības veicināšanai (GI-U un GI-S) var
organizēt kā informatīvas pārrunas vai kā grupu darbu.
Lai veicinātu spēlētāju savas komandas uztveršanu kā „viens vesels” (GI-U un GI-S
r=0,956, p<0,01), jāstrādā pie: spēlētāju spējas izjust „dalīto atbildību” veiksmju un
neveiksmju gadījumā; komandas dalībnieku sadarbības stila (cik lielā mērā tas ir atvērts un
demokrātisks (komandas saliedētības GI-U (r=0,621, p<0,01), GI-S (r=0,433; p<0,05)
korelāciju koeficienti ar emocionālo stabilitāti); spēlētāju individuālās uztveres par to, kā
kopējās ārpustreniľu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ietekmē komandas kopējo
izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Vēlams iesaistīt komandu kopējā diskusijā par to, kas ir „komandas saliedētība”,
kāda ir „komandas saliedētības” nozīme komandas sniegumā, kas traucē komandai „būt
saliedētai”, ko katrs no spēlētājiem ir gatavs „no savas puses” paveikt, lai komanda būtu
vienota u. tml.
● Lai veicinātu individuālo un komandas kopējo mērķa sabalansētību (IPG-U un IPG-S
skalās): ieteicams sekmēt spēlētāja prasmi veikt savas individuālās pašatdeves vērtējumu un
prast sabalansēt to ar komandas kopējo atdeves vērtējumu.
Komandas saliedētības paaugstināšanas skalu satura izveide un realizācija komandas
kopējo panākumu gūšanā ir ļoti nozīmīga, jo to saturs izskaidro 26,22% no kopējās
dispersijas, kas sastāda 60,89% (43.tab.).

3.3.2.2. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā „Pašregulācijas faktors” saturs
Ar trešo faktoru cieši pozitīvi korelē divas sastāvdaļas − motivācijas komponents
(MK =0,823) un pašregulācijas prasmes (PR =0,787) (22.att., 44.tab.).
Atbilstoši Milmana koncepcijai, motivācijas komponents šajā modelī izpauţas kā
vēlme dominēt, būt līderim (Мильман, 1990). Šādiem sportistiem patīk riskēt, uzľemties
atbildību, patīk sacensties. Viľi labprāt veic apjomīgas slodzes, vienmēr strādā ar pilnu atdevi.
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Ļoti nopietna attieksme viľiem ir pret to, ko dara (reizēm paaugstinātā atbildības izjūta var
traucēt). Sava izvirzītā mērķa dēļ viľi gatavi daudz ko „upurēt”.
Veiksmīgas līderības neatľemama sastāvdaļa ir prasme pielāgoties un elastīgi
mainīties atbilstoši situācijai. Motivācijas komponents negatīvi korelē ar pašregulācijas
prasmēm (r=-547, p<0,01), − prasmi apzināti regulēt savus emocionālos stāvokļus. Tas
Derived Stimulus Configuration
nozīmē, ka, paaugstinoties vēlmei
dominēt, iespējams, nerēķinoties ar komandas izvirzītajiem
uzstādījumiem, pazeminās uzmanības koncentrēšanās spējas, kas, savukārt, ietekmē tehniskā
izpildījuma precizitāti un veicina grūti izskaidrojamu kļūdu rašanos.
Euclidean distance model
VAR35

1,5

VAR38
1,0

VAR8
VAR19

Dimension 2

VAR33
VAR37

VAR2
VAR21 VAR5 VAR32
VAR9 VAR26
VAR18 VAR29
VAR34 VAR23
VAR6
VAR4
VAR12 VAR7

VAR30

0,5

0,0

VAR14

-0,5

VAR13
VAR24
VAR17 VAR28

-1,0

VAR39

VAR31

VAR27
VAR16 VAR3

VAR22 VAR11
VAR25
VAR1

-1,5
-4

-2

0

2

4

Dimension 1

22. attēls. „Pašregulācijas faktors”, ko veido divi spēlētāju psihisko noturību
raksturojošie komponenti − motivācijas komponents un pašregulācijas prasmes
(2007. − 2008. gada rādītāji)
Paaugstinoties pašregulācijas prasmēm, paaugstinās apzinātas uzmanības
koncentrēšanās spējas. Tas ietekmē spēlētāju prasmi maksimāli „fokusēt” uzmanību uz spēles
procesu, norobeţojoties no blakus šķēršļiem, un otrādi.
Atbilstoši Kanādas sporta psihologa R.Martensa (Martens) veikto pētījumu rezultātu
analīzei, psiholoģisko prasmju attīstīšanas programma basketbolā iekļauj sevī: prasmi
regulēt trauksmi (emocionālā kontrole), pašpārliecinātības jeb ticības sev veicināšanu (self
confidence), iztēles attīstīšanu; uzmanības koncentrēšanās spēju paaugstināšanu; mērķu
izvirzīšanas prasmju apguvi.
„Pašregulācijas faktora” saturs
Mērķis: Vecināt prasmi apzināti regulēt savu trauksmes līmeni, veicināt pašpārliecinātību jeb
ticību sev.
Uzdevumi:
1. Izveidot saturu prasmes veicināšanai regulēt savu trauksmes līmeni (45.tab.);
2. Izveidot saturu pašpārliecinātības jeb ticības sev paaugstināšanai (mērķu
izvirzīšanas stratēģijas) (47. − 51.tab.);
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45. tabula
Saturs prasmei regulēt savu trauksmes līmeni
Prasmi regulēt savu trauksmes līmeni veicinās darbs pie savas „optimālās darbības
zonas” izpratnes, prasme apgūt „pozitīvas sarunas ar sevi” pamatprincipus, daţādu
individuālu startēģiju izveide trauksmes regulēšanai.
● Darbs pie savas „optimālās darbības zonas”
− Treneris var teorētiski izskaidrot sportistam, ka pārmērīgi paaugstināts
uzbudinājuma līmenis var veicināt neadekvātu muskuļu sasprindzinājumu, kas negatīvi
ietekmē sniegumu. Piemēram, ja ir par daudz sasprindzināti plecu muskuļi, basketbolā
piespēles kļūst neprecīzas, metienu precizitāte samazinās.
− Izskaidrot, ka uztraukums var rasties no nesabalansētības izjūtās starp spēlētāja
iespējām un to, ko no viľa gaida. Piemēram, ja spēlētājs konkrēto situāciju uztver un asociē ar
bailēm un „negatīvi”, kā sekas − rodas uztraukums. Sacensībās spriedze ir vienmēr, bet
atšķirības ir tādas, ka katrs uz spēles izraisīto spriedzi reaģē atšķirīgi, un to nosaka
individuālās uztveres īpatnības. Kā vienu no risinājumiem šādā situācijā piedāvā „situācijas
uztveršanas izmaiľu”. Sportistam nepieciešams izmainīt konkrētas situācijas uztveršanu „kā
draudīgu” uz situācijas uztveršanu „kā kārtējo izaicinājumu”.
● Pozitīva saruna ar sevi.
Pozitīvai emocionālai sarunai ar sevi ir divas formas: emocionālā (piemēram,
„lielisks metiens!”) vai attiecinot to uz konkrētu darbību (piemēram, „taisi atbloku!”).
Ieteikumi: basketbolists nereti nevar kontrolēt savas kļūdas, bet var kontrolēt savu
atbildes reakciju uz tām; vēlams iemācīties „iekšēji pieľemt” kļūdas un jāiemācās no tām
mācīties; pieļautās kļūdas jāaizmirst un jāgatavojas nākamajai spēlei!
● Mazināt trauksmi palīdz:
− ātras un skaļas mūzikas klausīšanās enerģijas paaugstināšanai (vai otrādi, −
nomierinošas);
− daţādu elpošanas paľēmienu un tehniku pielietošana;
− prasme atslābināt muskuļus (neiromuskulārā relaksācija), kas veicina ticību sev,
„aiztures” pazemināšanos pret bremzējošiem faktoriem, novērš specifisko baiļu izjūtu,
samazina trauksmainību. Vingrinājumu ieteicams veikt kopā ar elpošanas uzdevumiem.
Piemēram, tiek dots uzdevums pakāpeniski sasprindzināt un atslābināt atsevišķas
muskuļu grupas: labās rokas dūri, kreisās rokas dūri, labās rokas bicepsu, kreisās rokas
bicepsu, labās rokas tricepsu, kreisās rokas tricepsu, plecus, kaklu, muti, mēli, acis, pieri,
muguru, sēţas muskuļus, vēderu, gurnus, abu kāju ikrus (apakšstilbus).
Vingrinājumus apvieno ar elpošanas uzdevumiem.
Saturs pašpārliecinātības jeb ticības sev veicināšanai
Pašpārliecinātību jeb ticību sev nereti raksturo veiksmes vai neveiksmes gaidas.
Viens no efektīvākajiem līdzekļiem ir iemācīt saviem sportistiem (vai palīdzēt tiem) apgūt
mērķu izvirzīšanas veidus jeb stratēģijas.
Vispirms trenerim jārada sportistā izpratne par to, kā izvirza mērķus (process),
iemācot mērķu izvirzīšanas paľēmienus, jāveicina izpratne kā konkrēto mērķi var saistīt ar
darbības efektivitātes paaugstināšanu.
● Trenerim jārada audzēknī izpratne par to, kā izvirza mērķus (46.tab.).
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46. tabula
Ieteikumi treneriem mērķu izvirzīšanā „ticības sev” audzēkņos veicināšanai (pielāgots
pēc Martens, 1987)
Kā izvirzīt
mērķi?

Mērķu saskaľotība
Mērķi
treniľiem
un spēlēm
Mērķu sasniegšanas
stratēģijas
Kādus
mērķus
vajag
izvirzīt?

 Uzdodiet jautājumus, lai audzēkne/is var pareizi noteikt
mērķa izvirzīšanas jomu!
 Izvirziet mērķus tādās jomās, ko spēlētāja/s var kontrolēt,
jo mērķiem jābūt neatkarīgiem vienam no otra!
 Mērķiem jābūt dinamiskiem (tie jāmaina, ja reālais process
atšķiras no plānotā)!
 Trenerim jāzina, ka problēmas nereti rodas no spēlētāja uztraukuma
un nepārliecinātības.
 Izvirziet individuālus un komandas mērķus!
 Nosakiet prioritātes!
 Izvirziet treniľa mērķi
 Izvirziet sacensību mērķi


Pārrunājiet veidus, kā izvirzītos mērķus var sasniegt!



Izvirziet īstermiľa mērķus, jo tie ir pakāpieni ilgtermiľa mērķu
sasniegšanai!
 Izskaidrojiet, ka galvenais − mērķim jāuzlabo sportista sniegums
(vērsts uz procesu), nevis jākoncentrējas uzreiz uz rezultātu
(procesuālos mērķus vieglāk īstenot)!
 iemāciet izvirzīt pozitīvus, nevis negatīvus mērķus (jo tie orientē uz
sasniegumiem)!

● Trenerim jāmāca audzēknim pašam noteikt mērķu izvirzīšanas paņēmienus (mērķi var
būt tehniskie, taktiskie, fiziskie, intelektuālie). Treneris izvirza jautājumus, kuri „uzvedina”
audzēkni uz „atbildes meklēšanu”. Tā var palīdzēt saviem audzēkľiem izvirzīt ilgtermiľa, kā
arī īstermiľa mērķus un izveidot uzdevumus to realizācijai.
● Trenerim jāiemāca audzēkņiem mērķu izvirzīšanas soļi un to saistība ar praktisko
darbību (46.tab.).
47. tabula
Mērķu izvirzīšanas soļi „ticības sev” veicināšanai
Lai definētu mērķi vajag:







Uzrakstīt, kas mērķa sasniegšanai jau ir paveikts (resursi);
Uzrakstīt, kā mērķa sasniegšanai trūkst (saranţēt pēc svarīguma un steidzamības pakāpes);
Uzrakstīt pirmo pēc svarīguma nepieciešamo darbību mērķa sasniegšanai;
Uzrakstīt reālus veicamos soļus darbības izpildei;
Uzrakstīt, pēc kā varēs konstatēt, ka konkrētais solis ir veikts;
Uzrakstīt katra soļa sasniegšanas laiku.

● Trenerim jāiemāca saviem audzēkņiem mērķu izvirzīšanas pamatprincipi (47.tab.), kur
galvenie ir: mērķa izvirzīšanas konkrētums un precīzums, mērķu saskaľotība un realitāte to
sasniegšanai. Tiem ir jābūt ierobeţotiem laikā (lai varētu novērtēt sasniegto), kā arī jābūt
noformulētiem un pierakstītiem rakstiski.
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48. tabula
Mērķu izvirzīšanas principi (pielāgots pēc Bamp, 1998)
Princips
Konkrētums

Raksturojums
Maksimāli jākonkretizē mērķis un
jāizvairās no nenoteiktiem
apgalvojumiem.

Precīzums
(lai var
izmērīt)

Mērķi, kurus var izmērīt un kontrolēt.
Tas palīdz spēlētājai noteikt, vai
mērķis ir sasniegts.

Saskaņotība
Reālitāte
laikā

Mērķu izstrādē jāiesaista spēlētājas.
Mērķiem jābūt reāliem. Vienkārši
mērķi nerada augstu apmierinātību un
motivāciju. Ļoti augsti un nesasniedzami
īsā laikā mērķi − veicina vilšanos un
pazemina ticību sev.
Jāizvirza mērķa sasniegšanas
laiks (datums). Jāsaplāno
starpsoļi mērķa sasniegšanai.
Ierobeţojums laikā palīdz sportistei
novērtēt savus sasniegumus.
Sastādiet mērķu sasniegšanas datumu
sarakstu! Ja tie nav sasniedzami –
pārfrāzējiet!
Mērķi jāpieraksta. Pierakstītā
formā tiem ir liela ietekme uz sportistu.

Ierobeţojums
laikā

Vērtējums

Pieraksts

Piemērs
„Es vēlos noskriet ...tik un
tik minūšu laikā” (nevis „es
gribu, lai man būtu labākā
fiziskā sagatavotība komandā”).
„Es gribu iemest 8 no 10
trīspunktu metienus”, nevis
„vēlos uzlabot trīspunktu metienu
tehniku”.
„Es piekrītu darīt ... to un to...”.
„Man ir 15 gadu un es šogad vēlos
spēlēt „U−16” izlases
pamatpieciniekā”,
nevis „Es kādreiz vēlos spēlēt NBA”.
„Es vēlos uzlabot soda metienu
precizitāti trīs nedēļu laikā”
(nevis „es gribu uzlabot soda
metienu precizitāti”).
Mērķi jānovērtē: 20. janvārī,
20. februārī, 20. martā.
Es pierakstu mērķus, nevis
vienkārši tos pasaku.

● Trenerim jāieaudzina sportistā atbildība par saviem pieņemtajiem lēmumiem un
pieņemto lēmumu iespējamām sekām (48.tab.).
49. tabula
Sportista „apņemšanās līgums pašam ar sevi”
Es, __________________________________, apľemos pielikt maksimālas pūles šo mērķu
sasniegšanai trīs mēnešu laikā. Šo ar sevi noslēgto vienošanos sākšu ___________________________
Tehniskie mērķi (tehnika) _____________________________________________________________
Taktiskie mērķi (taktika)______________________________________________________________
Fiziskie mērķi (fiziskās īpašības) _______________________________________________________
Intelektuālie mērķi (motivācija, uzmanības koncentrācija, emocionālā kontrole, noskaľošanās spēlei,
disciplīna, saskarsmes prasmes u. tml.) _________________________________________________
Sacensību mērķi ____________________________________________________________________
Šķēršļi, kas var man traucēt sasniegt izvirzītos mērķus, ir: ___________________________________
Es centīšos tos pārvarēt šādi: _____________________________________________________

● Trenerim jāiemāca audzēknim atšķirt īslaicīgus un ilgtermiņa mērķus (49).
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50. tabula
Īslaicīgi un ilgtermiņa mērķi „ticības sev” veicināšanai
Mērķi – sapľi (Ko es vēlos sasniegt basketbolā?)
(ierakstīšanas secība – pēc personīgā nozīmīguma)_______________________________________
Ilgtermiľa mērķi (līdz 1 − 2 gadiem). Mērķa sasniegšanas laiks _____________________________
Īstermiľa mērķi (3 līdz 12 nedēļām)___________________________________________________
Īstermiľa mērķu sasniegšanas soļi: ____________________________________________________
Spēlētājas/ja paraksts: _____________________________
Trenera paraksts: _________________________________

Šādu uzdevumu veikšana ir grūts „prāta darbs”, bet labs basketbols ir „šahs dinamiskā
kustībā”!
● Treneriem jāmāca audzēkľiem veidot īsus, pozitīvus, atbalstošus teikumus katram
izvirzītajam mērķim (20.lpp.).
● Treneriem vēlams papildu strādāt pie audzēkņu iztēles attīstīšanas (20. − 21.lpp.).
● Treneriem vēlams papildus strādāt pie audzēkņu uzmanības koncentrēšanās spēju
paaugstināšanas (22.− 25.lpp.).
● Treneriem vēlams pievērst papildus uzmanību komandas spēlētāju motivācijas un treniľos
veicamo uzdevumu nozīmīguma paaugstināšanai (45.lpp.).
„Pašregulācijas faktora” satura realizācija komandas kopējo panākumu gūšanā ir ļoti
nozīmīga, jo to saturs kopā ar „komandas saliedētības faktora” saturu kopā izskaidro 44,78%
no kopējās dispersijas, kas sastāda 60,89% (44.tab.).

3.3.2.3. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā „Psihofiziskais faktors” saturs
„Psihofiziskā faktora” saturu veido spēlētāju psihisko stabilitāti raksturojošās
„emocionālās stabilitātes” skalas saturs (ES =0,652) un vispusīgā fiziskā sagatavotība
(fiz_kop =0,701).
Fiziskā sagatavotība ir ļoti svarīga basketbolistu sagatavošanas sastāvdaļa. Fiziskā
sagatavotība ir bāze, kas palīdz realizēt tehniski taktiskos paľēmienus sacensību saspringtajos
apstākļos. Basketbolā kā izteikti dinamiskā sporta veidā precizitāte, noturība pret grūtībām
lielā mērā ir saistīta ar spēlētāja paša savu emocionālo stāvokļu apzināšanās prasmi.
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Derived Stimulus Configuration

Euclidean distance model
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23. attēls. „Psihofiziskais
spēlētāju vispusīgās fiziskās
sagatavotības un emocionālās stabilitātes rādītāji
Emocionālā stabilitāte (ES) basketbolā izpauţas kā spēlētāja paša savu emociju
izpratne, kas palīdz psiholoģiski mobilizēties atbilstoši situācijai. Parasti spēlētāji, kuriem šie
rādītāji ir virs vidējiem, neļauj pretiniekam sevi izprovocēt uz neatļautām darbībām. Pamatā
tie ir spēlētāji, kuru sniegums ir prognozējams kā stabils. Šādi spēlētāji parasti neuztraucas un
neceļ paniku „par vēl nenotikušo krietnu laiku iepriekš”. Tie ir mierīgi un nosvērti,
nesatraucas par sīkumiem. Tas veicina iekšējo pārliecību par savu spēku un spēju uzrādīt labu
rezultātu. Šajā konkrētajā pētījumā izteikti līderi ar vidējām vai virs vidējā rādītājiem, t.i.,
spēlētāji, uz kuriem komanda „liek” lielas cerības, koncentrējušies modeļa vidū (23.att.).
Šajā skalas modelī var redzēt spēlētājus (kodētā veidā).
Piemēram, spēlētāji Nr. 2, 21, 9, 20, − ir teicama vispusīga fiziskā sagatavotība,
kopumā viľi ir mierīgi, savaldīgi un nosvērti. Konkrēti šie spēlētāji ir izteikti komandas līderi.
Savukārt, spēlētājiem ar Nr. 6, 3, 22 ir laba vispusīga fiziskā sagatavotība, bet zem
vidējā − emocionālā stabilitāte, kuras pamatā ir vājas psiholoģiskās zināšanas.
Spēlētājam Nr.18 ir vidēja fiziskā sagatavotība, zemi ES skalas rezultāti, kā arī −
šajās konkrētajās sacensībās – zems ieguldījums komandas kopējā sniegumā un līdz ar to −
diezgan maz minūšu pavadīts laukumā (23.att.).
Visi trīs faktori izskaidro 60,89% no kopējās dispersijas (43.tab.).
Secinājumi:
 Izstrādāts zinātniski argumentēts daudzdimensiāls faktoru modelis komandas
gatavošanai sacensībām jaunatnes basketbolā, ko sekmēja statistiski ticamu savstarpēju
korelācijas koeficientu noteikšana, kas pierāda savstarpēju saistību starp komandas
saliedētību, spēlētāju psihisko noturību, vispusīgu fizisko sagatavotību un sniegumu
spēlēs, kā arī izstrādātā trīs faktoru struktūra.
 Izstrādātā trīs faktoru struktūra jaunatnes basketbolā (18 līdz 20-gadīgi jaunieši), ko
veido trīs faktori − „komandas saliedētības faktors”, „psihofiziskais faktors”,
„pašregulācijas faktors”. „Komandas saliedētības faktora” struktūru veido četras
sastāvdaļas ar faktora svaru virs 0,5 (GI-U =0,839; GI-S =0,853; IPG-U =0,577; IPG-S
=0,726). „Psihofiziskā faktora” struktūru veido divas sastāvdaļas: vispusīgā fiziskā

126



sagatavotība (fiz_kop =0,701) un emocionālā stabilitāte (ES =0,652). „Pašregulācijas
faktora” struktūru veido divas sastāvdaļas − pašregulācijas prasmes (PR =0,787) un
motivācijas komponents (MK =0,823).
Izstrādāts apkopots un modificēts daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas
gatavošanai sacensībām jaunatnes basketbolā faktoru saturs komandas saliedētības un
spēlētāju psihiskās noturības paaugstināšanai.

3.4. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām
jaunatnes basketbolā psiholoģisko faktoru iedarbības efektivitātes uz
komandas saliedētību un spēlētāju psihisko noturību analīze
Pirms pedagoģiskā eksperimenta tika atlasītas eksperimentālā un kontroles grupas,
kā arī statistiski pārbaudīts to viendabīgums (p>0,05).
Pēc daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jauniešu
basketbolā izveidotā satura notika darbs ar eksperimentālo grupu. Ar kontroles grupu darbs
netika veikts. Tika eksperimentāli pārbaudīta daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas
gatavošanai sacensībām daļas satura efektivitātes ietekme uz komandas saliedētības un
spēlētāju psihisko noturību, kas, savukārt, veicināja arī snieguma paaugstināšanos
eksperimentālajā grupā.
3.4.1. Komandas saliedētības un psihiskās noturības analīze eksperimentālajā un kontroles
grupā
Pedagoģiskais eksperiments notika no 2008.gada janvāra līdz 2008.gada maijam.
Tika izvēlētas divas komandas, kas spēlēja vienā vecuma grupā un vienā līgā. Pirmo apli
beidzot, komandas bija ceturtajā un piektajā vietā.
Abu komandu dalībnieces pirms treniľa atbildēja uz aptauju jautājumiem
pedagoģiskā eksperimenta sākumā un beigās. Lai noteiktu spēlētāju komandas saliedētību,
tika pielietota testa „Grupas vides aptauja” latviešu valodā adaptētā versija. Emocionālās
stabilitātes, pašregulācijas prasmju, motivācijas komponenta, snieguma stabilitātes
sacensībās līmeľu noteikšanai pielietota „Psihiskās noturības aptauja”. Salīdzināta
komandas izcīnītā vieta pēc pirmā apļa un pēc finālturnīra.
eksperimentālā grupa eksperimenta sākumā

Ped. eksperiments sākumā

kontroles grupa eksperimenta sākumā
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22. attēls. Eksperimentālās un kontroles grupas komandas saliedētības un psihiskās
noturības skalu rādītāji eksperimenta sākumā (n=24)
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK −
motivācijas komponents). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai
uzdevuma veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas
integrācija uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

Komandas saliedētību raksturo četru skalu rādītāji: IPG-U, IPG-S (individuālā
piesaiste grupai uzdevuma veikšanai un sociālajā ievirzē), GI-U, GI-S (grupas integrācija
uzdevuma veikšanai un sociālajā ievirzē). Komandas psihisko noturību raksturo: emocionālā
stabilitāte (ES), pašregulācijas prasmes (PR), motivācijas komponents (MK) un snieguma
noturīgums sacensībās (SN) (21.att.).
51.tabula
Eksperimentālās un kontroles grupas komandas saliedētības un psihiskās noturības
skalu aprakstošās statistikas rādītāji eksperimenta sākumā (n=24)
(X- vidējais aritmētiskais; Σ - standartnovirze)

X

Σ

Eksperimentālā un
kontroles grupa
Eksperimentālā grupa pirms
eksperimenta (E_1)
Kontroles grupa pirms
eksperimenta (K_1)
Eksperimentālā grupa pirms
eksperimenta (E_1)
Kontroles grupa pirms
eksperimenta (K_1)

IPG-U

IPG-S

GI-U

GI-S

ES

PR

MK

SN

26,08

34,67

27,17

25,08

-3,08

-2,50

1,25

-2,17

25,42

38,33

27,83

26,42

-3,17

-2,58

1,92

-2,25

4,81

5,18

4,11

4,56

1,31

2,39

2,05

1,34

3,68

4,6

4,2

2,81

1,19

2,23

1,56

1,29

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK −
motivācijas komponents). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai
uzdevuma veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas
integrācija uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē, X - vidējais
aritmētiskais, Σ - standartnovirze).

Eksperimentālajā grupā GI-U rādītāji (26,08+4,1) ir vērtējami kā zemi (7.tab.).
Veicot individuāli sniegto atbilţu rezultātus, var secināt, ka komandas spēlētājām ir tendence
uz atšķirībām izpratnē par komandas kopējo mērķa un uzdevumu realizāciju, kā arī uz to, ka
komandas sadarbības stils nav „atvērts” un meiteľu starpā notiek „vainošana” neveiksmju
gadījumos. Pārējie komandas saliedētības rādītāji ir vidēji.
Eksperimentālajā grupā emocionālās stabilitātes rādītāji (-3,08+1,31) un
pašregulācijas prasmju rādītāji (-2,5+2,39) ir zem vidējā līmeľa (11.tab.). Tas nozīmē, ka
komandā ir zem vidējā savu emocionālo stāvokļu izpratne, līdz ar to − spēja nepadoties
provokācijām uz laukuma, negatīvām emocionālām reakcijām spēļu saspringtajos brīţos. To
visu pastiprina arī vājas pašregulācijas prasmes. Motivācijas komponents ir zem vidējā līmeľa
rādītājiem (1,25+2,0). Snieguma noturīgums ir zem vidējā līmeľa, kas norāda uz to, ka
komandas spēlētājām, iespējams, ir problēmas ar uzmanības koncentrēšanās noturēšanu
ilgtermiľā.
Kontroles grupas rādītāji pēc skaitliskām vērtībām ir līdzvērtīgi eksperimentālās
grupas rādītājiem (51.tab., 27.piel.).
Pielietojot T-kritēriju (Independent Samples Test) neatkarīgo izlašu kopu
salīdzināšanai (eksperimentālā un kontroles grupa) pēc komandas saliedētības un psihiskās
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noturības rādītājiem konstatēts, ka nav statistiski nozīmīgu atšķirību starp grupām (p>0,05),
tas nozīmē, ka grupas ir viendabīgas (27.piel).
3.4.2. Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām jaunatnes
basketbolā satura realizācijas iedarbības izvērtējums uz komandas saliedētību un psihisko
noturību eksperimentālajā un kontroles grupās
Daudzdimensiālu faktoru modeļa sportistu gatavošanai sacensībām satura daļas
realizācijas ietekmes izvērtējumam uz komandas saliedētību un psihisko noturību
eksperimentālajā un kontroles grupās tika veikta: komandas saliedētības un spēlētāju
psihiskās noturības rādītāju noteikšana; eksperimentālās un kontroles grupu viendabīguma
pārbaude; atlasīts un modificēts izstrādātā daudzdimensionālu faktoru modeļa komandas
gatavošanai sacensībām saturs ar mērķi veikt komandas saliedētības un spēlētāju psihiskās
noturības komponentu pilnveidei. Pēc satura realizācijas veikta eksperimentālās grupas
rezultātu noteikšana un salīdzināšana ar grupas rādītājiem pirms pedagoģiskā eksperimenta.
Tika analizēti kontroles grupas rezultāti pirms un pēc eksperimenta, kā arī veikta to
salīdzinošā analīze un saistība ar izcīnīto vietu finālturnīrā.
Pirms daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām satura
daļas realizācijas notika individuālas pārrunas ar katru no eksperimentālās grupas spēlētājām,
lai iepazītos un konstatētu katras spēlētājas individuālās vajadzības.
Basketbolistes tika iepazīstinātas arī ar savu testu rezultātiem. Pārruna ar katru no
eksperimentālās grupas respondenti aizľēma 50 minūtes un notika pēc standartizētiem
jautājumiem.
Piemēram: Kā sāka nodarboties ar sportu? Kas bija pirmais treneris/-e? Kāda ir
vecāku attieksme pret basketbolu? Vaļasprieks. Savas pozitīvās un negatīvās rakstura
īpašības. Kādi jautājumi saistībā ar sporta psiholoģiju šķiet personīgi aktuāli (pašreizējā
posmā)? Kas ir pats svarīgākais, lai komanda būtu spēcīga un veiksmīga?
Sešas respondentes minēja, ka ar basketbolu sāka nodarboties tāpēc, ka atnāca kopā
ar draudzeni un tā arī palika uz daudziem gadiem. Divas − ka ieteica vecāki, un četras sāka
trenēties, jo jau iepriekš basketbolu bija spēlējis vecākais brālis vai māsa (23.att.).
Iemesls
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23. attēls. Ierosme, kāpēc sāka nodarboties ar basketbolu
Visas respondentes 100% minēja, ka vecāki aktīvi iesaistās viľu sporta gaitās,
apmeklē spēles, atbalsta. Tas reizēm palīdz, bet reizēm − traucē.
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Būtiskākās grūtības, ar ko vēlas tikt galā ir: „Kā neuztraukties pirms spēles ar
spēcīgāku pretinieku?”; „Kā neuztraukties pirms spēlēm?”; „Kā nedomāt par to, ko domā
vecāki vai trenere?”; „Kā saglabāt ticību sev un pašpārliecinātību?”.
Visas respondentes kā pašu svarīgāko komandas panākumus veicinošu aspektu
minēja „saliedētu komandu”, − ka tad viss būs labi.
Izvērtējot situāciju, tika izvēlēts šāds nodarbību saturs (52.tab.).
52.tabula
Nodarbību saturs ar eksperimentālās grupas respondentēm
Teorētiskā nodarbība „prāta vētras” formā
Teorētiska nodarbība. „Prāta vētra”,
„diskusija”. Uzmanības koncentrēšanas
uzdevumi.
Neiromuskulārā relaksācija. Pārrunas.

Mērķis − svarīgāko problēmu identificēšana.
Mērķis − zināšanas par emocijām, stresa
pārvarēšanas līdzekļiem.

Iepriekšējā nodarbībā apgūtā nostiprināšana.
Vizuālā relaksācija. Pārrunas.
Iepriekšējā nodarbībā apgūtā nostiprināšana.
Neiromuskulārā relaksācija. Pārrunas.
Uzmanības koncentrēšanas uzdevumi.
Pārrunas (piemēram, „Miniet apzīmējumus,
kādai jābūt jūsu komandai, lai tā būtu stipra
un saliedēta!”). Rezultāti tiek apkopoti,
pārrunāti. Respondenti tiek aicināti pateikt
vienu darbību, ko paši ir ar mieru darīt, lai
komanda būtu saliedēta.
Iepriekšējās nodarbībās apgūtā
nostiprināšana. Vizuālā relaksācija.
Iepriekšējās nodarbībās apgūtā nostiprināšana.
Viena pozitīva apgalvojuma izveide.
Paveiktā darba apgūto prasmju
nostiprināšana. Individuālās nodarbības.
Grupas nodarbība.

Mērķis − iemācīties izjust atsevišķas
muskuļu grupas, pārliecības par sevi
veicināšana, prasme izjust atšķirību starp
sasprindzinājumu un relaksāciju.
Mērķis − uzmanības koncentrēšanās spēju
paaugstināšana.
Mērķis − prasme „izsaukt siltuma”,
„vēsuma”, „viegluma” un „smaguma”
sajūtas.
Mērķis − komandas saliedētības
paaugstināšana.

Mērķis − pašpārliecinātības un ticības sev
paaugstināšana.
Mērķis − ticības sev paaugstināšana (prasme
pielietot pozitīvu „iekšējo runu”, kā arī
stresa samazināšana.
Mērķis − individuāla pieeja.
Mērķis − komandas saliedēšana pirms
finālspēlēm.

Kopā pedagoģiskā eksperimenta laikā notika: sākumā individuālās pārrunas pēc
standartizētajiem jautājumiem ar katru eksperimentālās grupas respondenti. Pārējais saturs
tika realizēts desmit nodarbībās, ko kurām deviľas bija grupas nodarbības.
Pēc nodarbību satura īstenošanas tika atkārtoti veikta komandas saliedētības un
spēlētāju psihiskās noturības rādītāju noteikšana un analīze.
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Komandas saliedētības komponenti
eksperimentālā grupa eksperimenta sākumā
eksperimentālā grupa eksperimenta beigās
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24. attēls. Komandas saliedētības skalu rādītāji eksperimenta sākumā un beigās
Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste grupai uzdevuma veikšanai,
IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas integrācija uzdevuma
veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

24. tabulā attēloti eksperimentālās grupas rādītāji pirms un pēc satura īstenošanas.
Vērtējot rādītāju dinamiku, var secināt, ka eksperimentālajā grupā paaugstinājušies rādītāji
visās saliedētības struktūrās.
Spēlētāju psihiskās noturības komponentii
eksperimentālā grupa eksperimenta sākumā
eksperimentālā grupa eksperimenta beigās
3

2

1

0

ES

PR

M

SN

-1

-2

-3

-4

25. attēls. Spēlētāju psihiskās noturības skalu rādītāji eksperimenta sākumā un beigās
Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes, MK −
motivācijas komponents). Eksperimentālā grupa pirms un pēc eksperimenta.
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Arī spēlētāju psihiskās noturības rādītājos ir vērojama rezultātu paaugstināšanos
visās strukturās (53.tab.).
53. tabula
Eksperimentālās grupas pirms un pēc eksperimenta atšķirtību vērtējums pēc T-testa
kritērija atkarīgām izlasēm (Paired –Samples T Test)
Pāru rādītāju
salīdzinājums
pirms un pēc
satura realizācijas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IPG-U –
IPG-U2
IPG-S –
IPG-S2
GI-U –
GI-U2
GI-S –
GI-S2
ES - ES2
PR - PR2
MK - MK2
SN - SN2

Vidējais
aritmēt.
X

Standartnovirze

Σ

Vidējā
standartnovirze

95% atšķirību
ticamības intervāls
Apakšējā
robeţa

Augšējā
robeţa

Stjudenta
t-kritērijs
t

Divpusējas
ticamības
līmenis
Sig. (2tailed)

-2,75

3,82

1,10

-5,17

-,32

-2,5

,030

-2,25

3,33

,96

-4,37

-,13

-2,34

,039

-6,33

3,17

,91

-8,35

-4,32

-6,92

,000

-2,58

3,65

1,05

-4,9

-,26

-2,45

,032

-2,00
-1,50
-1,17
-,58

,60
1,57
1,11
,79

,17
,45
,32
,23

-2,38
-2,49
-1,87
-1,09

-1,62
-,5
-,46
-,08

-11,49
-3,32
-3,63
-2,55

,000
,007
,004
,027

Psihiskās noturības skalu saturs (ES − emocionālā stabilitāte, PR − pašregulācijas prasmes,
MK − motivācijas komponents). Komandas saliedētības skalu saturs (IPG-U − individuālā piesaiste
grupai uzdevuma veikšanai, IPG-S − individuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē, GI-U − grupas
integrācija uzdevuma veikšanai, GI-S − grupas integrācija sociālajā ievirzē).

54.tabulā attēlots, ka eksperimentālajā grupā (pirms un pēc eksperimenta) ir
statistiski nozīmīgas atšķirības visos komandas saliedētības un psihiskās noturības skalu
rādītājos. Izmaiľas rezultātos eksperimenta sākumā un pēc izveidotā satura realizācijas ir
statistiski ticamas (p<0,05).
Kopumā:
 Pirms pedagoģiskā eksperimenta eksperimentālajā un kontroles grupās pēc T-testa tika
konstatēts, ka statistiski nozīmīgu atšķirību starp grupām nav (p>0,05), kas liecina par
grupu viendabīgumu.
 Analizējot pārrunu rezultātus, spēlētājām galvenie sniegumu ietekmējošie nasacījumi
saistīti ar prasmēm „tikt galā” ar stresu pirms izšķirošām spēlēm un pārliecību par sevi.
Kā būtiskāko rādītāju komandas snieguma paaugstināšanai spēlētājas uzskata, ka tā ir
saliedēta komanda.
 Eksperimentālajā grupā (pirms un pēc eksperimenta) ir statistiski nozīmīgas atšķirības
visās komandas saliedētību un spēlētāju psihisko noturību raksturojošajās skalās.
Izmaiľas rādītājos ir statistiski ticamas (p<0,05).
 Kontroles grupas rezultātos vērojamas absolūtas nelielas atšķirības, bet, veicot pārbaudi
ar T-testu atkarīgajām kopām, statistiski nozīmīgu atšķirību starp grupām nav (p
=0,34...0,93).
 Eksperimentālās grupas respondentes pēc izveidotā satura īstenošanas izcīnīja otro vietu
finālturnīrā (iepriekšējos pētījumos tika statistiski pierādīta komandas saliedētības un
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psihiskās noturības skalu cieša saistība ar komandas sniegumu). Kontroles grupas
rādītājos izmaiľu nebija.
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SECINĀJUMI
1. secinājums
Latvijas sporta vidē adaptēto un standartizēto testu „Grupas vides aptauja” (GVA) var
pielietot, veicot sporta spēļu komandas saliedētības starpkultūras zinātniskos pētījumus sporta
zinātnē, kā arī praktiski pielietot sporta vidē.
 Pilotpētījumos gūtie rezultāti pēc GVA testa adaptācijas rāda, ka pastāv statistiski ticami
savstarpēju korelāciju koeficienti starp spēlētāju individuālajiem saliedētības skalu
rādītājiem un komandas izcīnīto vietu sacensībās, kas parāda, ka pastāv savstarpēja
pozitīva mijsakarība starp komandas saliedētību un sniegumu sacensībās (p<0,01).
2. secinājums
Noteiktas savstarpējas mijsakarības starp komandas snieguma rādītājiem (efektivitātes
koeficients un izcīnītā vieta sacensībās) un komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās
noturības un vispusīgas fiziskās sagatavotības rādītājiem (p<0,05).
 Efektivitātes koeficienta rādītāji spēlēs mijiedarbojas ar spēlētāju pašregulācijas prasmju
(r=0,813; p<0,05) un emocionālās stabilitātes (r=0,429; p<0,05) skalu rādītājiem.
 Izcīnītā vieta sacensībās savstarpēji saistīta ar komandas saliedētības GI-U (r=0,60;
p<0,01) un GI-S (r=0,598; p<0,01) skalu rādītājiem, kas raksturo komandu „ka viens
vesels”.
 Vispusīgās fiziskās sagatavotības rādītāji savstarpēji saistīti ar spēlētāju emocionālās
stabilitātes (r=0,891; p<0,05) un pašregulācijas prasmju rādītājiem (r=0,471; p<0,01), kā
arī ar komandas saliedētības GI-U (r=0,758; p<0,05), GI-S (0,783; p<0,05), IPG-S
(r=0,783, p<0,05) skalu rādītājiem un ar kopējo komandas izcīnīto bumbu skaitu
(r=0,446; p<0,01).
 Pašregulācijas prasmju rādītāji savstarpēji saistīti ar motivācijas komponenta (r=-0,547;
p<0,01) un emocionālās stabilitātes (r=0,860; p<0,01) rādītājiem.
 Emocionālās stabilitātes rādītāji savstarpēji saistīti ar komandas saliedētības GI-U
(r=0,621; p<0,01) un GI-S (r=0,433; p<0,05) skalu rādītājiem; kopējo izcīnīto bumbu
skaitu (r=0,403; p<0,01) un motivācijas komponenta rādītājiem (r=0,711; p<0,05).
 Pastāv savstarpēja saistība starp šādiem komandas saliedētību skalu rādītājiem: GI-U un
IPG-U (r=0,541; p<0,01); GI-U un IPG-S (r=0,541; p<0,01); IPG-S un IPG-U (r=0,6;
p<0,01); GI-U un GI-S (r=0,956, p<0,01).
 Komandu saliedētības struktūrā zemākie rādītāji ir GI-U un GI-S skalās, salīdzinot ar
standartizētiem rādītājiem.
 Augstāko, 3.vietu 2007.gada Eiropas basketbola čempionātā „A” divīzijā izcīnīja
Latvijas U-18 junioru izlase, kuras spēlētāju rādītāji „komandas saliedētības” struktūrās
bija vērtējami kā augsti (IPG-U=30,5+2,5; GI-U =43,63+1,76; GI-S=33,87+2,16), kā arī
virs vidējā līmeľa − komandas saliedētības IPG-S skalā (36,75+4,55); „motivācijas un
pašregulācijas” struktūras rādītāji virs vidējā: pašregulācijas prasmes (PR=0,37+2,92) un
motivācijas komponenta rādītāji (MK=1,75+2,6). 1.vietu 2008.gada Eiropas čempionātā
B divīzijā izcīnīja Latvijas U-18 jaunietes, kuru vidējie rādītāji visās struktūrās bija
augstāki nekā pārējām piecām komandām.
 Salīdzinot ar ārvalstīs veiktajiem pētījumiem, Latvijas pētījumā ir atšķirības dominējošās
saliedētību struktūrās.
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Konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp16-gadīgo un 18 līdz 20-gadīgo
respondentu grupām fiziskajā sagatavotībā (p=0,000) un divās saliedētības struktūrās:
IPG-S (p=0,004) un GI-U (p=0,001).

3. secinājums
Statistiski ticamu savstarpēju korelatīvu saistību noteikšana starp komandas saliedētības,
spēlētāju psihiskās noturības, vispusīgās fiziskās sagatavotības un snieguma spēlēs rādītājiem,
kā arī izveidotā trīs faktoru struktūra ir pamatā zinātniski argumentētam daudzdimensiālu
faktoru modelim komandas gatavošanai sacensībām.
 „Komandas saliedētības faktora” struktūru veido šādas četras sastāvdaļas: (GI-U
r=0,839; GI-S r=0,853; IPG-U r=0,577; IPG-S r=0,726). „Psihofiziskā faktora” struktūru
veido šādas divas sastāvdaļas: vispusīgā fiziskā sagatavotība (r=0,701) un emocionālā
stabilitāte (r=0,652). „Pašregulācijas faktora” struktūru veido divas sastāvdaļas −
pašregulācijas prasmes (r=0,787) un motivācijas komponents (r=0,823).
4. secinājums
Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām satura realizācija veicina
komandas saliedētības, spēlētāju psihiskās noturības un līdz ar to arī snieguma
paaugstināšanos.
 Eksperimentālajā un kontroles grupā, izvērtējot pēc komandas saliedētības un spēlētāju
psihiskās noturības rādītājiem, konstatēts, ka starp grupām nav statistiski ticamu
atšķirību (p>0,05), kas apliecina grupu viendabīgumu.
 Eksperimentālajā grupā (pirms un pēc eksperimenta) ir atšķirības visās komandas
saliedētību un spēlētāju psihisko noturību raksturojošās skalās. Izmaiľas rādītājos ir
statistiski ticamas (p<0,05).
 Finālturnīrā eksperimentālā grupa izcīnīja otro vietu, bet kontroles grupā izmaiľas netika
konstatētas.
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REKOMENDĀCIJAS DAUDZDIMENSIĀLU FAKTORU
MODEĻA FAKTORU SATURA PIELIETOŠANAI
KOMANDAS GATAVOŠANAI SACENSĪBĀM JAUNIEŠU
BASKETBOLĀ (16 LĪDZ 20 GADU VECIEM
BASKETBOLISTIEM
54. tabula
Rekomendācijas komandas saliedētības un spēlētāju psihiskās noturības komponentu
paaugstināšanai (daudzdimensiālu faktoru modeļa ietvaros)


Daudzdimensiālu faktoru modeļa komandas gatavošanai sacensībām ieteicams sākt
pielietot vismaz četrus, sešus mēnešus pirms gaidāmajām galvenajām sacensībām, satura
apguves laikā stingri ievērojot didaktiskos principus.



Komandas saliedētību „grupas integrācijas līmenī” (GI-U un GI-S), kas veicina savas
komandas uztveršanu kā „viens vesels”, var paaugstināt treniľu procesā un ārpus tā.



Veicot fizisko sagatavošanu, vienlaicīgi sportistos jāveicina papildus izpratne par savām
emocijām un emocionālajiem stāvokļiem.



Teorētisko nodarbību mērķis − ar psihisko procesu attīstošiem uzdevumiem attīstīt
sportistos pašizziľas spējas.



Komandas saliedētības paaugstināšana „individuālās piesaistes grupai līmenī” (IPG-U
un IPG-S) veicina sportistu individuālo un komandas kopējo mērķu sabalansētību.



Trenerim jāveicina sportista pašizpratne par to, cik lielā mērā viľa personīgā piederības
izjūta komandai kā sociālai vienībai tiek saistīta ar profesionālo izaugsmi, cik − ar
patīkamas brīvā laika pavadīšanas iespējām.



Jāveicina spēlētāja prasme veikt savas individuālās pašatdeves vērtējumu, kā arī prast to
sabalansēt ar komandas kopējo atdeves vērtējumu.



Prasmi regulēt savu uztraukuma līmeni (emocionālās kontroles prasmes) veicina
izpratne par savu emociju un emocionālo stāvokļu apzināšanās (tas palīdzēs izvairīties
no kļūdām uz laukuma).



Jāveicina sportistā prasme strādāt pie „savas optimālās darbības efektivitātes zonas”
noteikšanas, kā arī pie prasmes apgūt „pozitīvu sarunu ar sevi”.



Attīstīt pašpārliecinātību un ticību sev ir ļoti būtiska sportista prasme (nereti tā atkarīga
no „veiksmes” vai „neveiksmes” gaidām).



Viens no efektīvākajiem līdzekļiem adekvātas „ticības sev” paaugstināšanai ir mērķu
izvirzīšanas prasmju apguve.



Trenerim jāmāca audzēknim pašam noteikt un izvēlēties mērķu izvirzīšanas paľēmienus



Trenerim jāieaudzina sportistā atbildība par saviem pieľemtajiem lēmumiem un
pieľemto lēmumu iespējamām sekām.
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Jāatceras, ka audzināšana ietver arī emocionālo izglītošanu. Jāveicina „impulsu
kontroles” prasmes, jāattīsta empātijas spējas, mērķu izvirzīšanas prasmes. Jāveicina
sportistos (un arī trenerī) prasme būt tolerantam, savstarpēji izteikt aizrādījumus par darbību,
neaizskarot otra personību.
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GLOSĀRIJS
Spēlētāju psihiskā noturība − „Spēja tikt galā ar spriedzi, nepadoties grūtībām un
neveiksmēm, spēja turpināt ar pilnu atdevi cīnīties līdz galam arī nelabvēlīgos apstākļos
(citēts pēc Moran, 2004); „Sportista spēja sacensību visatbildīgākajos brīţos izpildīt tehniskos
paľēmienus ar tādu pašu vieglumu un precizitāti kā treniľu procesā” (Плахтиенко, Блудов,
1983; Котло, 2005); „Psihiskā noturība ir cilvēka personības integrāla īpašība, kas palīdz
efektīvi un stabili izpildīt uzdevumus ekstremālos apstākļos” (Плахтиенко, 1982).
„Psihiskās noturības aptauja” − instrumentārijs, kas palīdz noteikt tādu specifisku
sportista personības īpašību kā psihiskā noturība. Ar aptaujas palīdzību var noteikt šādus
psihiskās noturības komponentus: emocionālo stabilitāti sacensībās (ES), pašregulācijas
prasmes (PR), motivāciju (MK), snieguma stabilitāti (SN), individuālo jūtīgumu pret
stresoriem un pirmsstarta stāvokļu īpatnības (Мильман, 1990).
Emocionālās stabilitātes skalas satura analīze palīdz izdarīt secinājumu par: sportista
emocionālo pirmsstarta stāvokļu pašizpratni; par uztraukuma līmeni atkarībā no sacensību
nozīmīguma; par to, cik lielā mērā paaugstināts uztraukums spēlēs traucē parādīt savu
optimālu sniegumu.
Pašregulācijas prasmju skalas saturs palīdz analizēt, cik lielā mērā spēlētājs prot
novērtēt personīgo uztraukuma līmeni, kā arī citus savus emocionālos stāvokļus sacensību un
pirmsspēles laikā; cik lielā mērā sportists prot kontrolēt savas domas atbildīgo spēļu laikā un
spēju, ja rodas tāda nepieciešamība, ātri pārslēgties no viena „psiholoģiskās sagatavošanas”
veida uz citu.
Motivācijas enerģētiskā komponenta skalas saturs atklāj sportista darbības piepūles
un ieguldītas enerģijas virzienu sacensību un spēļu laikā, parāda attieksmi pret sacensībām un
sporta karjeru kopumā.
Snieguma noturīguma sacensībās skala parāda sportista pašvērtējumu par savām
spējām pēdējo sešu mēnešu laikā uzturēt stabilu tehnisko izpildījumu un parādīt stabilu
sniegumu.
Komandas saliedētība − „Saliedētība ir dinamisks process, kas atspoguļo grupas
tendenci turēties kopā un būt vienotiem kopējo mērķu sasniegšanai un/vai dalībnieku
emocionālo faktoru apmierināšanai” (Carron, Widmeyer, Brawley, 2002).
Komandas saliedētības noteikšanas testa „Grupas vides aptauja” skalas:
„Induividuālā piesaiste grupai uzdevuma sasniegšanai” (IPG-U); „Induividuālā piesaiste
grupai sociālajā ievirzē” (IPG-S); „Grupas integrācija uzdevuma sasniegšanai” (GI-U);
„Grupas integrācija sociālajā ievirzē” (GI-S) (Widmeyer, Brawley, Carron, 1985).
„Induividuālā piesaiste grupai uzdevuma sasniegšanai” (IPG-U). IPG-U motīvu
grupa raksturo spēlētāju individuālo pašatdeves vērtējumu; to, cik liela mērā komandā ir vai
nav savstarpēji sabalansēti spēlētāju individuālie un komandas izvirzītie mērķi un uzdevumi.
„Induividuālā piesaiste grupai sociālajā ievirzē” (IPG-S). IPG-S skalas saturs
raksturo sociālo motīvu grupu, kas raksturo spēlētāju piederības izjūtu konkrētai grupai.
Analizējot visu četru skalu kopējo rezultātu sakarības, var izdarīt secinājumu par to, cik lielā
mērā piederības izjūta ir grupai kā sociālai vienībai, kas tiek saistīta ar profesionālo izaugsmi,
cik − ar patīkamu brīvā laika pavadīšanas iespējām.
„Grupas integrācija sociālajā ievirzē” (GI-S). GI-S skalas saturu raksturo sociālo
motīvu grupu. Šīs grupas motīvu analīze (kopsakarībā ar pārējo skalu rezultātiem) palīdz
izdarīt secinājumus par: spēlētāju individuālo uztveri par to, kā kopējās ārpustreniľu atpūtas
un brīvā laika pavadīšanas iespējas ietekmē komandas kopējo izvirzīto mērķu sasniegšanu.
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„Grupas integrācija uzdevuma sasniegšanai” (GI-U). GI-U motīvu grupa raksturo
komandas spēlētāju izpratni par komandas kopējo mērķa un uzdevumu realizāciju un palīdz
izdarīt secinājumus (bet tikai kopsakarībā ar pārējo skalu rezultātiem) par spēlētāju izjūtām
„dalītās atbildības” veiksmju un neveiksmju gadījumu kontekstā; par to, cik lielā mērā
komandas sadarbības stils ir demokrātisks un atvērts. Palīdz analizēt, kuri faktori ir vai kuru
pietrūkst, lai sporta komandas dalībnieki to izjustu „kā vienu veselumu”.
Testa adaptācija − „Komplekss pasākumu kopums, kas nodrošina testa adekvātumu
jaunā vidē un jaunos pielietošanas apstākļos, atbilstoši konkrētai kultūrvidei, kurā notiek testa
adaptācija” (Анастази, Урбина, 2001; Raščevska, 2005).
Testa adekvātuma noteikšanai jaunos pielietošanas apstākļos nepieciešams iepriekš
veikt virkni komplekso pasākumu: organizēt adekvātu testa tulkojumu procedūru atbilstoši
konkrētai sociālajai un kultūras videi; noteikt un analizēt testa ticamību un validitāti;
pārbaudīt retesta noturību (Анастази, Урбина, 2001; Raščevska, 2005).
Testa ticamība − „Ticamība kā būtiska psihometrijas zinātnes kategorija raksturo
testa mērījuma stabilitāti” (Raščevska, 2005); „Testa ticamība norāda uz to, cik precīzi ir
konkrētā testa iegūtie rādītāji, kā arī, cik stabili tie ir pret situatīviem faktoriem” (Raščevska,
Kristapsone, 2000; Бююль, Цефель, 2005); „Testa ticamība norāda uz to, ka konkrētais tests
tiešām mēra konkrētus faktorus un ir iekšēji saskaľots. Augsta testa ticamība ir validitātes
priekšnosacījums” (Анастази, Урбина, 2001).
Testa validitāte − „Testa validitāte parāda, ko tieši tests mēra un cik labi tas to mēra”
(Анастази, Урбина, 2001); „Lai tulkoto testu varētu uzskatīt par validu, tam jāatbilst
oriģinālā testa uzrādītai validitātei savā kultūrvidē” (Raščevska, 2005).
Dimensija − mērījums, rādītājs (latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca).
Daudzdimensiālu faktoru modelī „Komandas saliedētības faktoru” veido četras
komandas saliedētības skalas.
Daudzdimensiālu faktoru modelī „Pašregulācijas faktoru” veido divas spēlētāja
psihisko noturību raksturojošās skalas − pašregulācijas un motivācijas komponenta skalu
saturs.
Daudzdimensiālu faktoru modelī „Psihofizisko faktoru” veido vispusīgās fiziskās
sagatavotības saturs un emocionālās stabilitātes raksturlielums, ka spēlētāja psihiskās noturība
Daudzdimensiālu faktoru modelī „Sniegums” ir integrāls lielums, kuru ietekmē visu
modeli veidojošo faktoru saturs.
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