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1.УВОД

Успех у свим спортским активностима зависи од психосоматских

димензија личности. Из тог разлога је потребно, у смислу постизања врхунских

спортских резултата, правовремено спровести што егзактнију оријентацију а

затим селекцију особа чија је структура психосоматских особина ајприкладнија

за одређену спортску оријентацију.

Познато је да је за врхунске спортске резултате данас потребан велики

обим и интензитет вежбања.У циљу оптимизације спортског тренинга стално се

врше испитивања која доприносе мењању тог процеса. То је и разумљиво с

обзиром на то да су достигнућа човека ограничена његовим генетским

потенцијалима. Зато је познавање психосоматских димензија најважније у

боксу.

Постизање врхунских резултата у савременом спорту све је више

условљено применом најновијих научних сазнања у процесима селекције и

усмеравања спортиста, програмирањем контроле тренинга, програмирањем

опоравка и планирањем и програмирањем на такмичењима.Због тога ефикасан

и економичан рад на постизању врхунских резултата у знатној мери зависи од

систематског прикупљања и коришћења информација и програма тренинга,

одређивањем садржаја, обима и интензитета активности од којих се састоје

програми тренинга, метода опоравка, планирање спортске форме и планирања

наступа на такмичењу. Количина времена и напора, као и количина

финансијских средстава потребних за постизање врхунских спортских

достигнућа у непрекидном је порасту. Све психосоматске карактеристике и

способности су веома значајне за постизање спортског успеха у боксу. Дакле,

све зависи од склопа морфолошких, моторичких, функционалних, когнитивних,

конативних и социолошких способности и карактеристика.

Због тога је пред стручњацима обавеза да изналазе, поред осталог, нове

методе које омогућавају утврђивање димензија личности и њихову повезаност,

које су одговорне за постизање успеха у спорту.



6

2.ПРИСТУПНА РАЗМАТРАЊА

2.1. Анализа спортске активности

Бокс припада групи полиструктуралних ацикличких спортова. Резултат у

борби је бинарна варијабла (пораз-победа), а сва се кретања изводе у директном

сукобу с противником.

Ни у једном борилачком спорту, као у боксу борба двојице противника

није реалнија, грубља, тежа и опаснија, све због тога што бокс, за разлику од

других борилачких спортова које карактеришу полиструктурална ацикличка

кретања, нема за циљ симболичку већ стварну деструкцију противника. Ову

деструкцију боксер настоји извести ударцима руку по глави и телу противника.

Чини се да управо тежња за стварном деструкцијом даје основно обележје овом

спорту.

Борбе се одвијају у три рунде од по три минуте у простору 4x4 м,

омеђеном конопцима, са једном минутом одмора између сваке рунде, унутар

следећих категорија:

- папир до 48 кг

- муха до 51 кг

- бантам до 54 кг

- перолака до 57 кг

- лака до 60 кг

- полувертер до 63,5 кг

- велтер до 67 кг

- полусредња до 71 кг

- средња до 75 кг

- полутешка до 81 кг

- тешка 81 кг и више
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2.1.1. Структуралне карактеристике

Како би један боксер постигао победу над другим, потребно је да му у

току три рунде зада више "чистих" удараца (победа на бодове), или да га тако

снажно удари у тело или главу да овај више није у стању наставити борбу без

опасности од тешких телесних озледа (победе са К.О. или Т.К.О.*). Да би се

задало што више удараца, а примило што мање, потребна је готово непрекидна

активност. Боксери се крећу брзо, с истовременим извођењем нападачких или

обрамбених техника, при чему, без обзира на њихов квалитет, морају бити

спремни издржати и најтеже ударце. Висока динамичност борбе вец од првог

минута детерминисана је експлозивним покретима и брзим кретањем изазива

већ након кратког времена велики кисеонички дуг, који у специфичним

условима (гума у устима, успорено дисање код ударања и задржавање удисаја

код примања ударца) може бити толико велик, да се борба због изнемоглости

мора прекинути и пре времена.

Техника бокса није сувише сложена. Сви технички елементи могу се

поделити на технике

1. ставова

2. кретања

3. удараца

4. обрана.

Ставови су такви положаји боксера који му омогућују, обзиром на

морфолошку грађу и темперамент, брз напад и обрану, те адекватно одабирање

тактике у вођењу борбе. У боксу егзистирају свега три става: офанзиван,

полуофанзиван и дефанзиван, а сами називи говоре која им је основна сврха.

Офанзиван став употребљава се искључиво у тактици напада и у борби на

кратком одстојању; полуофанзиван се користи подједнако и за напад и за обрану

на полуодстојању и великом одстојању, док се дефанзиван став користи

искључиво у обрамбеној тактици која преферира борбу на великом одстојању.

Зависно од ситуације, у току борбе употребљавају се сва три става.
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Кретању су врло важан елемент технике бокса. Њима се не само

избјегавају ударци противника већ се истовремено заузимају погодне позиције

за напад и контранапад. Обзиром на правац и начин кретања она могу бити

изведена напријед, назад, докорачно, корачно, у страну, полукружно,

скоковито, те у различитим комбинацијама. Без обзира о којем се кретању ради,

његова рационалност мора бити у првом плану, што значи да мора бити не само

технички коректно већ и изведено тако да по његовом завршетку пружи

могућност боксеру за ефикасан напад, контранапад или опуштање. То ђе бити

могуће само онда ако се кретање изводи тако да је противник непрекидно на

одређеној дистанци.

Ефикасност кретања не зависи само од рационалности, већ и од брзине

којом се кретање изводи, јер само кретање брже од кретања противникн може

осигурати повољну позицију за напад или обрану.

Ударци су најважнији елементи технике бокса, а могу се изводити само

рукама и то предњим делом затворене шаке. Њима се противник присиљава на

предају или онеспособљава за даљњу борбу. Изводе се готово непрекидно из

свих ставова у фази напада и обране, те у комбинацији са најразличитијим

облицима кретања. У аматерском боксу три су основна начина ударања:

директом, крошеом и аперкатом, а сваки од њих има још две до три варијанте.

Директни ударац предњом руком уводни је ударац којим се првенствено

сакупљају бодови, а у тактици се користи и у нападу и у обрани за "отварање"

противника, испитивање његовог начина реаговања, изазивање

деконцентрације и заустављање свих врста напада. Директни ударац задњом

руком један је од најопаснијих удараца и врло често доводи до К.О. посебно

онда ако се изводи као контраударац.

Директни ударци употребљавају се у борби на дистанци, а специјалност

су боксера високог раста и дугачких горњих екстремитета. Овим техникама осим

што сакупљају бодове, држе противнике на таквој ндаљености од себе да их ови

не могу ударити без да сами не приме већи број удараца.
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Кроше ударац је ударац који се искључиво употребљава у борби на

полуодстојању и кратком одстојању у фази напада и обране. Уз директ задњом

руком овим се ударцем најчешће постижу К.О. победе, посебно ако се кроше

изводи из мјеста, а не у кретању. Врло ријетко кроше се употребљава у борби на

већој дистанци, јер је тада његова ефикасност знатно умањена због времена

потребног да се постигне циљ.

Аперкат је ударац који се употребљава у борби из близине и на

полуодстојању у фази напада и обране. Њиме се углавном сакупљају бодови, а

К.О. победе постижу се врло ретко. Његова К.О. ефикасност умањена је због три

разлога: мање снаге ударца, велике снаге трбушне мускулатуре на коју

најчешће падају ови ударци и ређе примене због могућности примања контра

ударца.

Обрамбене технике су најбројније технике у боксу, а имају за циљ или

избјегавање ударца или анулирање његове снаге. Обзиром на карактеристичан

начин на који се изводе могу се поделити на обране стопирањем, блокирањем,

одбијањем, кретањем измицањем главе и спуштањем. У пракси, у највећем

броју случајева изводе се у различитим комбинацијама у зависности о стилу и

тактици бокса, па је врло тешко говорити о ефикасности појединих обрана.

Иако се све карактеристичне структуре кретања у боксу због својих

индивидуалних карактеристика могу изводити самостално у борби, у највећем

броју случајева оне су уско повезане и изводе се у комбинацијама. Тако, нпр.,

ефекат директног ударца руком напред у нападу не зависи само од процене

дистанце, брзине и снаге ударца већ и од става, дужине корака, брзине тог

корака, истовременом спуштању предњег дела стопала и контактирању шаке са

циљем те о осигуравајућој обрани. Дакле, да би се пласирала једна техника

ударца потребно је извести коректно и три друге (став, кретање и обрану).

Осим уске повезаности различитих техника, борбу карактерише врло брзо

извођење технике и брза измена појединих њезиних елемената. У принципу,

тактика вођења борбе није сложена, јер егзистирају само две тактичке
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варијанте: офанзивна и дефанзивна.

Офанзиван начин борбе најчешће се спроводи у борби на полуодстојању

и кратком одстојању, јер се у тим позицијама може применити највећи број

нападачких комбинација. Осим тога, противнику је у тим позицијама врло

тешко избегавати борбу.

Дефанзиван начин борбе спроводи се првенствено на великом одстојању,

јер оно омогудује правовремено реаговање на нападе противника и избегавање

борбе (директног сукоба с противником) различитим техникама кретања. Овај

начин бокса посебно је погодан за оне борце којима је главно оружје

контранапада.

Понекад се дефанзиван начин бокса може применити и у борби на

кратком одстојању (блокирања, хватања, (гурања).

Из свега се може закључити да се тактика бокса своди на тактику борбе

на три дистанце. Међутим, то је само груба класификација тактичких

могућности. Боксер уз то мора савладати низ тактичких вештина (борбу на

конопцима, у углу, у кретању и сл.), како би најадекватније реаговао на

поједине начине боксовања његовог противника. Поред тога, врло је важно да

савлада различите начине финтирања и да добро изводи маскирање својих

основних намера.

Велика динамичност борбе, различитост начина боксовања појединих

боксера те немогућност константног боксовања једним начином (ако се жели

постићи врхунске резултате), захтевају да се савлада не само сва техника бокса

него и све његове важније техничко-тактичке варијанте.

2.1.2 Биомеханичке карактеристике

Биомеханичка анализа технике бокса може се спровести посматрањем два

основна параметра њезине ефикасности; брзине и снаге. Без обзира о којој

техници се ради, да би била успешна, мора бити изведена пре свега брзо.

Брзина покрета или кретања при томе је способност тела или делова тела да
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превале одређени пут у што краћем времену. На тај начин она индиректно

зависи о снази боксера, јер је иста неопходна за покретање одређене масе и

деловање на њу на одређеном путу.

Ефикасност ударца у највећој је мери одређена његовом снагом. Снага

ударца зависи опет о величини развијања силе и брзини кретања шаке. Због ове

узајамне зависности брзине и снаге, биомеханичке законитости у техници бокса

треба првенствено посматрати кроз односе између појединих полуга и

способности развијања велике мишићне силе у различитим условима.

Како су снага и брзина детерминиране у највећој мери физиолошким и

морфолошким чиниоцима биомеханичка анализа технике чини се непотребна,

јер ће о два основна параметра технике бокса бити више ријечи у поглављу о

антрополошким карактеристикама боксера.

2.2. Антрополошке карактеристике релевантне за успех у боксу

Иако до сада није постављен нити један модел једначине спецификације

бокса, на темељу неких истраживања (посебно утврдјивања повезаности

моторичких и морфолошких способности са успјехом у боксу) могуће је

претпоставити да је комплексност тог спорта знатна. Обзиром на комплексност

једначине спецификације бокса тешко је претпоставити које су антрополошке

карактеристике више, а које мање релевантне за успех у боксу. Зато је њихов

редослед у даљем тексту више резултат субјективне процене него стварне

хијерархије унутар једначине спецификације бокса.

На темељу структуралне анализе бокса логично је да се моторичке

способности, брзина и експлозивна снага сматрају најнеопходнијим за успјех у

борби. Без ових, и то изразито наглашених моторичких способности немогуће

је постићи чак ни осредње резултате.

Различити видови брзине (брзина реакције, брзина покрета и брзина

кретања) омогућују боксеру правовремено реаговање на противникове акције,

ефикасну примену обрамбених техника, брзо извођење појединачних удараца,
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извођење већег броја удараца у серији, брзо кретање по рингу, те ефикасно

кориштење технике контранапада. Висок ниво експлозивне снаге, посебно руку

и раменог појаса, једнако као и висок ниво брзине, основна је карактеристика

квалитетних боксера. Боксер са израженом експиозивном снагом руку и

раменог појаса може наносити противнику врло тешке и опасне ударце, те

једним јединим ударцем ресити борбу.

Експлозивна снага ногу такодје је важна за боксере, јер омогућује брже

кретање (одскакање) к противнику или од њега.

Да механизми који регулишу енергетске излазе заузимају значајно место

у једначинии спецификације доказује и велики утјецај репетитивне снаге на

крајњи исход борбе. Репетитивна снага омогућује боксеру да у првом реду

издржи девет минутну интензивну борбу коју карактерише непрекидно кретање

и ударање. Посебно је важно да боксер изведе што већи број удараца на тело и

главу свог противника, јер у случају да борба не заврши пре истека времена,

побеђује онај борац који је задао више удараца. Како код задавања удараца

суђелује мускулатура целог тела (ноге су уз то активиране и непрекидним

контракцијама у циљу кретања) сматра се да су сва три тополошка фактора

репетитивне снаге важна за боксера.

Обзиром на то да боксер, осим изразито наглашене жеље за борбом, има

више за циљ стварну него симболичку деструкцију противника, претпоставља

се да је агресивност од свих преосталих антрополошких карактеристика нај

релевантнија за успјех у боксу. Из тог разлога ову патолошку црту личности

треба посебно испитати свим расположивим мерним инструментима.

Трајање борбе, карактеристичан начин борбе до тоталног исцрпљења и

важност репетитивне снаге за борбу омогућују да се, у захтеву потребних

способности и особина за бокс, функционалне способности ставе испред свих

других способности и особина у хипотетској једначини спецификације. Висок

ниво аеробних способности неопходан је да би се издржало у дуготрајној

активности високог интензитета како у трунингу тако и у такмичењу.
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Због потребе брзог и непосредног ослобађања енергије без адекватне

опскрбе кисиком (почетак борбе) сматра се да и ефикасност рада боксера у

анаеробним условима значајно доприноси успеху у борби.

У току борбе боксер мора синхронизовати рад ногу (кретање) са радом

руку (ударање, блокирање, стопирање и сл.), брзо мењати правац кретања, брзо

реализовати затворене моторичке структуре, те реализовати комплексне

моторичке структуре премештањем целог тела у простору за што му је

потребан висок степен координације.

Координација руку дефинисана као способност манипулације објектима

не би требала имати значајан утјецај на успјех у боксу (обзиром на мерне

инструменте који дефинишу овај фактор). Ипак, ако се претпостави да тај

фактор егзистира у моторичком простору, да није дефинисан само моторичким

задацима манипулације објектима, те да су све комбинације удараца, гардова и

обрана у фази напада и обране, које се изводе рукама, под утјецајем овог

фактора, онда се може претпоставити да је координација руку најважнији вид

координације боксера.

Једна од карактеристика квалитетних боксера је способност брзе промене

правца кретања и способност брзог комбиновања различитих начина кретања,

што говори да и агилност у значајној мјери утиче на успех у боксу.

Координација ногу је способност која омогућује боксеру успостављање

равнотежног положаја и његовог одржавања у условима борбе, бржи приступ

противнику, снажније и ефикасније ударање, употребу већег броја удараца,

комбинирање различитих начина кретања, добар улаз у противника, добар

излаз из борбе на кратком одстојању, успешно финтирање, маскирање и друго.

Неопходност брзог изводјења свих базичних структура кретања у боксу

која су уз то и полиструктурална захтева од боксера значајан ниво координације

која је дефинисана као "брзина извођења комплексних моторичких задатака".

Како борбу у рингу карактерише непрекидно кретање и ударање, може се
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претпоставити да одређени утјецај на успјех у борби има и координација тијела,

иако не онолики као раније споменути видови координације.

Да би боксер, уз минимално улагање снаге и минималан број примљених

удараца, те без великог изиагања ризику К.О. или повреде победио свог

противника, који има исти такав циљ, потребно је да се служи својим

интелектуалним способностима. Оне омогућују исправну процену намера и

акција противника према ставу или припремним покретима, правовремено

распознавање противникових акција, адекватно решавање просторних

проблема, кориштење података из меморије за решавање конкретних проблема,

сналажење у решавању нових задатака, одабирање најпогодније тактике и

друго.

Неке морфолошке карактеристике боксера имају знатан степен

повезаности с успјехом у борби. У низу истраживања утврђено је да високи

боксери и боксери дужих руку и ногу имају одређену предност пред нижим

боксерима односно боксерима с кратким екстремитетима, да су боксери с

великом количином масног ткива инфериорни онима с истом тежином, али без

овог непотребног баласта, да боксери ширих шака лакше погадјају у циљ и

наносе тврдје ударце (због повратних сила и амортизације рукавице), да су

боксери са већим опсезима обично снажнији и лакше поднашају ударце у тело.

Величину утицаја специфичне морфолошке градје на успјех у борби требало би

утврдити одређивањем степена повезаности комплетне батерије

антропометријских тестова са успехом у борби. Може се очекивати да су

дужина руке, ноге, стопала, биакромијални распон, тежина, обим грудног коша,

надлактице, подлактице и наткољенице, ширина шаке и стопала, дијаметар

ручног зглоба, те кожни набори на трбуху и леђима у значајнијим везама са

успехом у борби него друге мере.

Једна од карактеристичних способности боксера је способност извођења

прецизних покрета рукама. К.О. ударац, основни циљ сваког боксера, могуће је

извести само онда ако се удари у сам врх браде, јетру, плеxус, срце,

сљепоочницу, дакле циљеве врло мале површине па је прецизност за сигурно
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једна од способности коју треба посједовати сваки квалитетан боксер. Посебно

се ова способност чини важном када се узме у обзир да у току борбе боксер

мора бити у стању да шаком погоди циљ и овда када се и он и циљ крећу, да

зауставља противникове ударце на својим длановима, да се измиче од ударца

противника само онолико колико је то неопходно и да изводи врло прецизне

покрете главом.

Флексибилност је за боксере нешто мање важна моторичка способност,

али не и потпуно неважна. Флексибилност кичме утиче на покретљивост

горњег диела тела, која долази до изражаја у извођењу обрана измицањем тела

и неких удараца. Врло је важна и флексибилност у раменом зглобу, јер

омогућује велике амплитуде покрета руку чиме се олакшава извођење технике

ударања.

Равнотежа је од свих моторићких способности најмање потребна

боксерима.

Како је релевантност конативних фактора (нормалних и патолошких) за

бокс несумјива, неопходно је утврдити који су од њих више, а који мање

потребни за постизање врхунских резултата. Зато је важно да се свим

расположивим мерним инструментима покушају утврдити карактеристичне

димензије личности боксера.

За велики број квалитетних боксера у свету (осим оних из

источноевронских земаља) карактеристичан је низак социјални статус. Чини се,

да такав статус у знатној мери може повећати мотивираност за боксерски спорт,

првенствено механизном сублимације.

2.3. ВАРИЈАБЛЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ АНТРОПОЛОШКИХ

КАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА УСПЕХ У БОКСУ

За процену моторичких способности релевантних за успјех у боксу

требало би користити варијабле предвиђене у базичној батерији мерних

инструмената. Уз ове, могу се применити и следећи мерни инструменти за
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процјену:

- снаге косе трбушне мускулатуре

Испитаник на клупи причвршћеној за шведске лестве под 45° изводи

подизање и спуштање тако да лактом додирује колено супротне ноге и

супротну страну клупе.

- снаге ударца главом

Испитаник из раскорачног става, придржавајући се за шведске Иестве,

изводи ударац главом у инструмент за процјену снаге ударца.

- прецизности ударца

Испитаник у кретању напред треба да шаком погоди тениску лопту која се

креће по одређеној путањи на принципу клатна.

Испитаник стоји у раскорачном ставу и левом, а затим десном руком треба да

шаком погоди тениску лоптицу која ће му прелетети испред главе на дужину

руке.

- брзине реакције

Испитанику се мери време реакције на визуелни сигнал класичним

електронским реакциометром.

- агилности односно брзине кретања напред-назад

Испитанику се мери време које је потребно да превали 3м напријед и 3м

назад докорачном техником кретања.

Испитаник се креће наприед, па полукружно, затим назад, па опет напред

полукружно, назад у четири правца а пут који преваљује у сваком правцу је 2

метра. Оцјењује се брзина кретања.

- кооидинацију тела

Испитаник треба у што краћем времену четвероношке претрчати стазу

дужине 20 метара.
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За испитивање аеробних и анаеробних способности употребит ће се

тестови трчања на 20 метара, трчања 5 пута по 100 метара са паузом од 1

минуте, трчање на 1500 метара. Основне мере које де се контролирати су пулс и

тлак, а њихов међусобни однос показиват ће ступањ ових способности. Уз ове

мерне инструменте употребит ће се и тест ПWЦ170.

Конативне, когнитивне, морфолошке и социолошке карактеристике

релевантне за успех у боксу испитат ће се базичном батеријом мерних

инструмената.

ОЦЈЕНА ВАЖНОСТИ

1. МОРФОЛОСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.1 лонгитудинална димензионалност скелета +5

1.2 трансверзална димензионалност скелета +3

1.3 волумен тела +5

1.4 поткожно масно ткиво -5

2. МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

2.1 координација +3

2.2 прецизност +5

2.3 равнотежа +2

2.4 флексибилност +5

2.5 брзина алтернативних покрета +5

2.6 базична телесна снага +5

2.7 експлозивна снага +5

2.8 максимална сила покушаних покрета +4
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3. КОГНИТИВНЕ СПОСОБНОСТИ

3.1 ефикасност функционирања инпут процесора +2

3.2 ефикасност функционирања паралелног процерора +3

3.3 ефикасност функционирања серијалног процесора +3

4. КОНАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

4.1 ефикасност система за регулацију и контролу обрамбених реакција +5

4.2 ефикасност система за интеграцију регулативних функција +5

4.3 ефикасност система за регулацију и контролу органских функција +5

4.4 ефикасност система за хомеостатичку равнотежу +5

4.5 ефикасност система за регулацију и контролу реакција напада +3

4.6 ефикасност система за регулацију ексцитаторно-инхибиторних

процеса +5

5. ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ

5.1 Распон транспортног система за кисеоникк +5

5.2 стабилност транспортног система за кисеоник +5

5.3 анаеробни капацитет +5

2.4. ВАРИЈАБЛЕ ЗА ПРОЦЕНУ УСПЕШНОСТИ У БОКСУ

2.4.1. Оцена успешности

Оцјена успјешности боксача у борби треба се темељити првенствено на

њезиној објективној анализи. Да би та објективност била што већа, потребно је

да суд о ефикасности у борби доносе компетентни оцјењивачи (суци савезног

ранга).
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Како се оцјена о квалитети неког боксача не може процијенити само на

темељу једне борбе, потребно је пратити га у већем броју борби односно кроз

дужи временски период (једну или двије сезоне). Тако де дефинитивна оцјећа

успјешности бити резултат свих добивених оцјена за борбе у једној или двије

сезоне. Величина оцјене коју боксач добија за неку борбу зависити ће од

начина на који је борба добивена или изгубљена.

Борбе добијене са К.О. или Т.К.О. оцјењивати де се максималним бројем

бодова (5), док де се борбе добијене одлуком судаца оцјењивати са 3 бода.

Порази са К.О. или Т.К.О. доносити ће боксачу 5 негативних поена, а с одлуком

судаца 3 негативна поена. Побједе са К.О. или Т.К.О. у међународном сусрету

доносе 10 бодова, а добивене одлуком судаца 7 бодова. Свака неријешена борба

у међународном сусрету доноси 5 бодова, а у домаћем натјецању 1 бод. Уз овај

критериј користит ће се и број свеукупно добијених бодова у једној борби. То

значи да де један боксач имати по свакој борби двије критеријске варијабле.

2.4.2. .Ситуациони тестови

Батерија ситуационих мјерних инструмената намијењена утврђивању

ефикасности боксача може се подијелити на двије групе. Прву је конструрирао

аутор на темељу структуралне и биомеханичке анализе бокса, и нема

провјерену факторску ваљаност, поузданост и осјетљивост, а друга садржи већ

у пракси провјерене мјерне инструменте. Иако се ова друга група

инструмената неизоставно примјењује за потребе селекције и оријентације

пионира и омладине у боксачки спорт у СССР-у и ДР Њемачкој, не би било

лоше подвргнути је испитивању метријских карактеристика заједно са првом,

како би се добили реални подаци о њиховој вриједности.

Сви мјерни инструменти конструирани су тако да се могу лако и без

великих материјалних улагања примијенити у пракси.

Мјерни инструменти за процјену успјеха у боксу:

1. Брзина ударања једном руком (на дистанци директом и крошеом)



20

2. Брзина ударања обим рукама (директима и крошеима на дистанци и

полудистанци). Оба теста изводе се у истим увјетима. На удаљености

мјереној дужином руке потребно је на вањски сигнал извести што

брже ударац једном или обим рукама. Техника ударца је директ.

3. Способност дуготрајног ударања с оптерећењем. Испитаник, зависно

о тежини (60-70 кг) добија 6 кг терета (2 бућице по 3 кг). Са бућицама

изводи ударање директима до потпуног опружања руке и у висини

главе у заданом ритму.

4. Снага ударца. Испитаник из раскорачног става удара што јаче може

инструмент који показује снагу његовог лијевог и десног директа те

лијевог и десног крошеа.
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3. КИБЕРНЕТИЧКИ МОДЕЛИ

АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Киберметички модел морфолошких карактеристика

Под појмом морфолошких карактеристика подразумева се систем

структура морфолошких димензија омеђен са ограниченим бројем манифестних,

директно мерљивих антропометријских мера.

У току телесног раста и развоја поједини делови тела прате различиту

криву, достижући свој максимум у различитим временским тачкама. Из тих

разлога, морфолошка структура тела, која се базира на међусобним

интеракцијама свих антрополошких мера у различитим фазама развоја може

бити различита, односно, поједине морфолошке карактеристике могу у

различитим временским тачкама учествовати са различитим коефицијентима

ућешћа у одреденој морфолошкој структури тела.

Међутим, развој појединих морфолошких карактеристика у значајној је

мери детерминисан и индивидуалним склопом ендогено и егзогено условљених

чинилаца, који у истом развојном периоду различитим субјектима одредује

различиту физиолошку старост. Код неких морфолошких карактеристика,

нарочито код оних који су под знатнијим утицајем егзогених чинилаца,

варијације у популацији исте хронолошке доби могу бити веома велике.

На основу досадашњих многобројних истраживања факторским (Ф)

приступом и поступцима (Момировић и сарадници 1969, Курелић и

сарадници 1975, Стојановић и сарадници 1975, Хошек 1981 и др.) са знатном

сигурношћу се може тврдити да је морфолошки простор у суштини

четвородимензионалан, а то значи да се може говорити о моделу структуре

морфолошких карактеристика, који се састоји од следећа четири морфолошка

фактора:
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Л - лонгитудинална димензионалност скелета, одговоран за раст

костију у дужину;

Т - трансверзална димензионалност скелета, оговоран за раст

костију у ширину;

В - волумен и маса тела, одговоран за укупну масу и обиме тела;

М - поткожно масно ткиво, одговоран за укупну количину масти

у организму.

Пошто лонгитудинална димензионалност скелета највише корелира са

тансверзалном димензионалношћу, а волумен и маса тела са поткожним

масним ткивом, у односу на пол и узраст, ови фактори се понекад повезују тако

да формирају два фактора: димензионалност скелета (лонгитудинална и

трансверзална) и волуминозност тела (волумен и маса тела и поткожно масно

ткиво).

Интеракцијским факторским поступцима изолован је и генерални фактор

раста (Е), одговоран за укупни раст свих морфолошких карактеристика.

Генетици и соматотипима у кинезиолошкој антропологији посвећен је

знатан број научних истраживања (Никитјук 1975, 1986, Хошек 1981 и др.).

Наиме, у литератури се често паралелно користе термини, као што је

конституциологија (конституција, конституциони тип или тип телесне грађе)

и соматотипологија (соматотип).

Конституциологија историјски у антропологији представља најстарији

термин, који одредује телесну индивидуалност човека. Данас тај термин има

шири смисао и означава целовитост морфолошких и функционалних особина

(наслеђених и стечених) која одредује својства реактивности организма
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(интензитет реакције) и динамику онтогенезе. Исто тако, у литератури су

развијене представе о општој и индивидуалној (хромосомској, телесној,

биохемијској, физиолошкој, неуродинамичкој) конституцији. Проучавањем

организма на различитим нивоима (микроморфолошкој, макроморфолошкој,

биохемијској и др.) уочава се да индивидуалне конституције имају заједничко

језгро (нит), које их повезује у облику генетског програма, а који се остварује у

току онтогенезе и у одреденим условима средине.

Соматотипологија се бави класификацијом људи у конституционе

типове, а са покушајима се отпочело врло давно, практично још од времена

Хипократа (пре 2500 година) и његових хипотеза о егзистенцији четири

структурална елемента у органској грађи тела. лако су системи одредивања

соматотипа многобројни (постоји их толико колико се истраживача бавило тим

питањем), као критеријум и класификације обично се узимају пропорције тела,

количина масног ткива, развијеност мишићног система и скелета. У вези с тим,

ваља истаћи, да још увек не постоји један реалан критеријум, односно модел, на

основу којег би био извршен избор релевантних морфолошких варијабли, како

би се путем оптималне кондензације могло са поуздањем указати на

егзистенцију неког морфолошког типа.

Базирајући се на различите типологије (Кретсцхмер 1921, Цонрад 1939,

1941, Схелдон 1939, Брожек 1950, Цартер 1971 и др.), у последње време

концепција коју је прихватио већи број аутора (Бурт, Тхурстоне, Цонрад и др.)

полази од хипотезе да сваки испитаник заузима једну, релативно стабилну

позицију на свакој од неколико мултиваријантво континунуираних

таксономских варијабли. У сврху провере овевхипотезе било је потребно

напустити класичне процедуре "кластер" анализе и прихватити процедуре које

се базирају на факторском или таксономском моделу, а то су процедуре које

спадају у породицу ТАXОБОЛ алгоритама, како би се на што адекватнији

начин могли остварити типолошки циљеви истраживања.

Таксономским (Т) приступом и поступцима, иако још увек путем

малобројних истраживања (Хошек и сарадници 1977, Стојановић и сарадници

1975, Хошек 1981 и др.) независно од праваца конституциологије, већ у прилог
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генералног морфолошког теоријског модела, може се говорити о следећим

таксономским склоповима:

σ - скелетоморфија, одговорна за лонгитудиналност скелета и

делимично ширине костију;

π - пикноморфија, одговорна за преваленцију масног ткива;

α - атлетоморфија, одговорна за величину и количину мишићне масе и

димензионалности скелета;

ε - ендомезоморфија, одговорна за преваленцију мишићног и масног

ткива;

Иако су ови склопови (таксони) идентификовани појединачно, они се

манифестују на интегралан начин и у већим или мањим су релацијама са

осталим карактеристикама антрополошког статуса.

3.2. Кибернетички модел моторичког функционисања

Под моторичким способностима подразумевају се оне способности

човека, које учествују у решавању моторичких задатака и условљавају успешно

кретање.

На данашњем нивоу научних сазнања запажа се, да се моторичке

способности појављују, на одређени начин, у веома различитим задацима.

Факторским приступом истраживања у моторичком простору, временом се

дошло до релевантних информација, које потврђују да постоји више моторичких

способности (фактора), што је довело до питања о структури моторичких

способности, односно до питања, колико моторичких способности код човека

објективно постоје, какве су њихове међусобне релације, какве су релације са

осталим сегментима антрополошког статуса и какав је по важности њихов

утицај на поједине кинезиолошке активности.

Дошло се у ствари до сазнања, да основу моторичких способности чине

једноставни, али и веома сложени интегрални и комплексни покрети. Односи

стања нервномишићног система, апарата за кретање и осталих функција

организма (аналогни физиолошки, биохемијски, когнитивни и конативни
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механизми) могу имати различите утицаје на моторичко понашање и његову

ефикасност.

Класичан рационални приступ изучавања моторичких способности

углавном се састојао у одређивању латентних моторичких структура, које су

одговорне за бесконачан број манифестних моторичких реакција. Овакав

приступ започет је под утицајем психометријских метода, примењених у анализи

когнитивних способности и конативних карактеристика, а тек је у другој

половини XX века дао резултате, који су омогућили почетке формирања

теорија о моторичким способностима.

Почетном развоју теорија о моторичким способностима допринели су

многи истраживачи (Меинел, Гуилфорд, Мц Цлоy, Цларк, Семенов, Ларсон,

Саргент, Фиттс, Флеисхман, Фетз, Меенел, Бауцхард, Зациорски и др.), а њих је

могуће груписати у неколико целина, као што су: формализоване,

конструктивне, редукционе, моларне, молекуларне, механистичке,

класификационе и друге теорије.

Медутим, приступи изучавању и сазнавању моторичких способности

развијали су се историјски и у том времену су се међу собом узајамно

преплитали и допуњавали, тако да су се данас, поред тзв. теоријског или

спекулативног, издиференцирала два приступа:

• структурални или факторски

• класификацијски или таксономски

На основу резултата истраживања (Метикош, Гредељ и Момирович 1979)

која су имала факторски приступ, било је могуће формулисати само тзв.

структуралне моделе, али је било каква ваљана интерпретација резултата била

готово немогућа без функционалних хипотеза, тако да се и покушај синтезе

добијених резултата најчешће изводио у оквиру функционалног

структуралистичког моделовања регулационих процеса, од којих зависи учинак

у моторичким активностима. Сходно томе, у простору првог реда три

функционалне структуре имају доминантан значај, а то су:

• механизам за кортикалну контролу и регулацију кретања,



26

вероватно зависан од ефикасности уређаја за симултано процесирање;

• механизам за кортикалну контролу и регулацију кретања,

вероватно зависан од ефикасности уређаја за серијално процесирање;

• механизам за регулацију кретања, зависан од интегративних

функција ретикуларне формације.

Медутим, мањег су обима регулативни механизми од којих зависи

енергетски излаз из система. Поред тога, ти су механизми знатније од

претходних контаминирани функционалним и морфолошким обележјима

ефекторског система, тако да је и диференцијација међу њима једним делом

последица утицаја варијансе морфолошких карактеристика. Од тих се

механизама могао идентификовати:

• механизам за синергијску регулацију интензитета есцитације;

• механизам за контролу трајања и обима функционисања система

за регулацију алтернативних миометричких и плиометричких

контракција;

• механизам за контролу трајања и обима функционисања система

за регулацију изометријских контракција.

Са биомеханичке тачке гледишта, у апроксимативно су истом положају и

неки регулациони механизми од којих зависи учинак у моторичким

активностима, који су релативно једноставни, а то су:

• механизам за регулацију алтернативног укључивања и

искључивања агониста и антагониста;

• механизам за регулацију ритма;

• механизам за синергијску регулацију;

• механизам за континуирану регулацију броја активних

мотонеурона.

Најнижи ниво у простору фактора првог реда имају:

• механизам за регулацију броја активних моторичких јединица;
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• механизам за контролу брзине трансмисије импулса кроз

моторичке неуронске склопове;

• механизам за контролу укупног броја активних неурона;

• механизам за општу контролу тонуса мускулатуре.

Каснија истраживања, која су се базирала на моделима функционисања

централног нервног система при спровођењу моторичких задатака, показала су да

фактори које представља феноменолошки модел, могу представљати основицу

функционалном хијерархијском моделу, који представља механизме другог

реда:

• механизам за сртуктурирање кретања, одговоран за варијабилитет

димензија координације;

• механизам за регулацију трајања ексцитације у моторичким

зонама централног нервног система, одговоран за варијабилитет

димензија репетитивне снаге и статичке снаге;

• механизам за регулацију интензитета ексцитације, одговоран за

варијабилитет димензија експлозивне снаге и снаге покушаних

покрета;

• механизам за регулацију тонуса и синергијску регулацију,

одговоран за варијабилитет димензија брзине, флексибилности и

прецизности.

У простору тзв. трећег реда, изолован је само централни регулациони

уређај који контролише и координира функције регулационих механизама

нижег реда.

Из досадашњих резултата истраживања структуре моторичког простора

произилази да су неке моторичке димензије последица интеракција већег броја

регулационих механизама, при чему није нужно да у интеракцији учествују

регулациони механизми истог реда ни у факторском ни у стварном

функционалном смислу. На вишој позицији се налазе две моторичке димензије

које укључују функционалне ниже структуре - механизам за енергетску
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регулацију и механизам за регулацију кретања.

Таксономски приступ се може дефинисати као напуштање класичне

теорије способности дефинисаних као латентне димензије и, сходно томе, до

замене факторских модела таксономским моделима. Таксономски начин

мишљења није ни мало нов, не само у биолошким, друштвеним и медицинским

наукама, већ је виртуално присутан у свакодневној кинезиолошкој пракси, те је

из тих разлога и са искуствено-прагматичке тачке гледишта прихватљив. С

обзиром на то да је такав приступ давао, и још увек даје, добре резултате свуда

где је био примењен, можда је то управо и прави приступ за решавање

проблема или псеудопроблема изучавања структуре моторичких способности.

Синтеза резултата добијених у досадашњим структуралним,

функционалним и класификацијским истраживањима моторичких способности

(Момировић и сарадници 1970, Гредељ и сарадници 1975, Курелић и сарадници

1975 и 1979, Метикош и сарадници 1979, Хошек 1982 и др.) омогућила је

основу конструкције кибернетичког модела моторичког функционисања.

Такав један покушај конструкције кибернетичког модела извршио је

Момировић са сарадницима (1985).

Модел третира системе за регулацију моторичких функција као посебан

сегмент целокупног система за обраду информација и доношење одлука, што је

у складу са генерално прихваћеном теоријом у когнитивној психологији, али и

са резултатима највећег броја до сада спроведених истраживања, као и

досадашњим покушајима конструкције модела (посебно модела Анохина), који

у суштини припадају класи когнитивних модела.

Како сваки скуп података омогућава конструкцију различитих, али

истовремено и једнако прихватљивих модела, то се и овде презентирани,

анализирани и модификовани модел (Малацко и Фратрић 1996) може сматрати

само једним од једнако могућих, па чак и једнако прихватљивих модела.

Основну конструкцију кибернетичког модела моторичког

функционисања чине функционалне јединице моторичких регулатора,

когнитивних процесора и конативних регулатора, са улазним и излазним
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процесорима, који су међусобно повезани и условљени.

Функционалне јединице моторичких регулатора су:

РТК - регулатор трајекторије кретања, одговоран за формирање

сложених кретних структура и контролу њиховог извођења;

СРТ - синергијски регулатор и регулатор тонуса, одговоран за

координацију рада ефектора;

РС - регулатор снаге, одговоран за активирање моторичких јединица;

Рл - регулатор издржљивости, одговоран за контролу трајања

активности моторичких јединица;

Функционалне јединице когнитивних процесора су:

И - перцептивни процесор, одговоран за декодирање, структурирање и

претраживање улазних информација;

Г - централни когнитивни процесор, одговоран за координацију и

контролу рада когнитивних процесора, синтезу препроцесираних

информација, доношење одлука и контролу њиховог спровођења;

П - паралелни процесор, одговоран за симултано процесирање,

претраживање меморије и симултану синтезу;

С - серијални процесор, одговоран за серијално процесирање,

претраживање меморије и антиципацију ефеката излазних сигнала.

Функцоиналне јединице конативних регулатора су:

δ - регулатор за координацију регулативних функција, одговоран

за контролу когнитивних и конативних процеса, као и моторичких

функција, посебно оних које зависе од система за регулацију трајекторије

кретања и система за синергијску регулацију и регулацију тонуса;

ε - регулатор активитета, одговоран за активитет и енергетски ниво

на ком функционишу остали системи, укључивши и когнитивне процесе

и моторичке регулаторе.

Остале функционалне јединице модела су:
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Р - рецепторски систем,

Т - улазни филтер,

ЦЛ - часовник (цлоцк),

ТМ - мерач времена (тимер),

Б - краткотрајна меморија (буфер),

М - дуготрајна меморија,

Мм - моторичка меморија,

К - кинетички (моторички) процесор,

Е - ефекторски систем.

Анализирајући конструисани кибернетички модел моторичког

функционисања са аспекта његовог интеракцијског функционисања, може се

лако закључити, да модел моторичких регулатора не може егзистирати сам по

себи, већ се "гнезди" у првом реду у модел когнитивних процесора и

конативних регулатора. То значи да се анализирањем моторичких регулатора,

без интеракције са когнитивним процесорима и конативним регулаторима, губи

велика количина релевантних информација у разумевању интегралног

моторичког фурткционисања људског организма.

Централни когнитивни процесор (Г) за анализу информација и доношење

одлука, директно је повезан са перцептивним (улазним) процесором (И),

двоструком везом са серијалним (С) и паралелним (П) процесором. На

моторичко функционисање, преко регулатора за координацију регулативних

функција (δ), има највећи утицај на регулатор трајекторије кретања (РТК) и
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синергијски регулатор и регулатор тонуса (СРТ), са којим има двоструку везу,

а синергијски регулатор и регулатор тонуса је у једнострукој вези са

регулатором за активирање моторичких јединица (РС) и регулатором за

контролу трајања активности моторичких јединица (РИ).

Кинетички (моторички) процесор (К), који управља ефекторским системом

(Е), повезан је двоструким и једноструким везама са свим когнитивним

процесорима, конативним регулаторима и моторичким регулаторима, као и са

централном (дуготрајном) меморијом (М) у којој је ускладиштена моторичка

(кинетичка) меморија (Мм).

Регулатор активитета (ε) је повезан са регулатором за активирање

моторичких јединица и регулатором за контролу трајања активности

моторичких јединица. Преко рецепторског система (Р) и улазног филтера (Т),

који је у двострукој вези са перцептивним (улазним) процесором, а овај са

краткотрајном меморијом (Б), има утицаја на кинетички процесор и ефекторске

органе. Модел укључује још и часовник - цлоцк (ЦЛ) и одмеривач времена -

тимер (ТМ).

На основу овако конструисаног кибернетичког модела моторичког

функционисања, сасвим је извесно, да је моторичка активност у функцији

централног когнитивног процесора, што практично значи, да је и моторичка

активност у ствари интелектуална активност.

3.3. Кибернетички модел когнитивних процесора

Под когнитивним способностима подразуневају се способности које

омогућавају пријем, пренос и прераду информација, што се остварује у

контакту личности са околином.

Сматра се да постоји једна општа когнитивна способност, која је

одговорна за различите когнитивне процесе и назива се Г-фактор, који се

најчешће интерпретира као општа интелигенција и обично се дефинише као

способност сналажења и решавања проблема у новим, непознатим ситуацијама.

Међутим, детаљнијом анализом дефиниција интелигенције, види се, да

постоји велико неслагање шта је интелигенција, па је сасвим јасно да не постоји
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и опште прихваћена дефиниција интелигенције. Постоје и велика неслагања о

утицају ендогених и егзогених чинилаца на когнитивне функције и њихово

мерење. Међутим, оно што је дефинитивно у вези интелигенције, јесте да се

она јавља као способност која је значајна за низ људских активности -

професионалних, социјалних, научних, спортских, уметничких и др.

Постоји тзв. структурални и функционални приступ изучавању природе

ког-нитивног функционисања. Таквом приступу и определењу претходиле су

формиране многобројне теорије о когнитивним способностима од стране већег

броја аутора (Спеарман, Бурт, Тхурстоне, Вернон, Александер, Гуттман,

Гуилфорд, Георге, Дасс, Халстерд, Цаттелл, Луриа и др.)

Структурални приступ настоји утврдити структуру когнитивних

способности факторским приступом и поступком, односно, настоји се да се

нађе најмање довољан број менталних активности (фактора) да би се објаснило

когнитивно функционисање. Дошло се до сазнања да општу интелигенцију

сачињавају три ужа примама когнитивна фактора (фактора првог реда), који се

могу дефинисати као:

• фактор перцептивног резоновања, одговоран за брзо опажање,

уочавање односа у простору и памћење података;

• фактор симболичког резоновања, одговоран за способност

оперирања симболима;

• фактор едукције, одговоран за утврђивање битних обележја предмета

и појава (Момировић и сарадници 1978).

Функционални приступ интелигенцију третира као:

• адаптацију, када се појединац адаптира на околину или околину

адаптира себи;

• учење, мерење брзине учења, односно комплексности операција које

појединац може научити, што инплицира да појединац не наслеђује

интелигенцију, већ способност да учи;

• апстрактно мишљење, способност манипулисања идејама и

симболима, коришћење правила едукције релација и корелата,
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резоновања и дедукцију (Wолф и сарадници 1992).

У простору когнитивних способности вршен је покушај израде

кибернетичког модела когнитивних способности од стране Момировића и

сарадника (1978, 1982), који су по угледу на Дасса, Кирбиyа и Јармана (1975)

израдили модел састављен од седам функционалних јединица система за

процењивање информација у области когнитивних способности, а то су:

Р - рецепторски систем, као неопходан услов да доде до пријема

информација;

Т - улазни филтер;

И - перцептивни процесор, за декодирање, структурирање и

претраживање улазних информација - инпут процесор;

Б - краткотрајна меморија, чија је сврха привремено чување

информација које су прешле улазне процесоре;

М - дуготрајна меморија, чија је основна функција трајно чување

обрађених информација;

С - серијални процесор, одговоран за секвенцијалне когнитивне

процесе, секвенцијално претраживање краткотрајне и дуготрајне

меморије и анализу информација које су трансформисане у неки

симболички код;

П - паралелни процесор, одговоран за истовремено процесирање већег

броја информатичких токова и паралелно претраживање краткотрајне

и дуготрајне меморије;

Г - централни когнитивни процесор, чија је основна функција

програмирање, регулисање и контрола рада осталих процесора и

интеграција резултата који су добијени тим процесорима и он је

гиавни процесор за доношење одлука и контролу њиховог

спровођења.

К - излазни процесор.

Комуникације између појединих процесора и јединице за чување

информација регулисане су посебним уиазним, комуникацијским и излазним
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филтерским процесорима, чија је функција селекција информација и

диференцијално усмеравање њихових токова.

На основу овако конструисаног кибернетичког модела може се видети

како информације пролазе кроз нервни систем од изворишта до одредишта. До

рецепторског система (Р) долазе информације (сигнали) које детектују промене

у физикалном пољу, не вршећи обраду, а одатле одлазе у улазни филтер (Т),

који има функцију да изврши филтрирање (блокирање) сигнала и да одреди

даљи правац (дистрибуцију) сигнала.

Ако је сигнал прошао таламички филтер, он иде у перцептивни (улазни)

процесор (И), који обавља веома компликоване радње, при чему користи три

помоћна процесора:

• индикатор - уређај за идентификацију (препознавање), који обрађује

информације,

• анализатор - уређај за анализу, који анализира све сигнале који су

стигли и проналази одређену подгрупу сигнала са одређеним

задатком, и

• синтетизатор - уређај за синтезу, који формира нови облик и он

практично садржи главни перцептивни програм, а то значи, када

сигнал уђе у улазни процесор, он има готове програме и реагује на

њих.

Из перцептивног (улазног) процесора сигнали иду у уређај Б (буфер) за

краткотрајну меморију, која функционише на тај начин, да сачува неке

информације које су прошле процењивање. Краткотрајна меморија

функционише на принципу мењања електричног потенцијала ћелија, због чега
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неке краткотрајне информације из тог места могу бити избрисане, а касније

обновљене. Међутим, још увек је нејасно колико се информације задржавају у

меморији.

Дакле, улога перцептивног процесора није само да прими информације и

да их даље пошаље, већ може да претражује краткотрајну меморију и оно што

му је потребно он задржава, односно, оно што је пронашао да упореди са оним

шта је прецизирао, чиме уствари врши препознавање ствари. На тај начин,

перцептивни процесор са краткотрајном меморијом остварује континуирану

кружну кооперацију.

Краткотрајна меморија шаље информације у најважнији део нервног

система, а то је централни (главни) когнитивни процесор (Г), од којег зависи

функционисање целог нервног система. Централни процесор има и помоћне

уређаје који су веома важни, а то је паралелни процесор (П) и серијални

процесор (С). Паралелни процесор је уређај за истовремено процесирање већег

броја информатичких токова и паралелно претраживање краткотрајне и

дуготрајне меморије, чиме је одговоран за анализу информације, које нису

прекодиране у неки симболички код, као и за процесе у којима учествују

способности резоновања, спацијализације, односно едукационе способности.

Серијални процесор је уређај за секвенцијалне когнитивне процесе,

секвенцијално претраживање краткотрајне и дуготрајне меморије, као и анализу

информација које су трансформисане у неки симболички код, чиме је

одговоран за процесе у којима долазе до изражаја стечена знања, вербалне,

односно симболичке способности.

Централни процесор примљене препознате информације међусобно

упоређује (компарира), преуређује (реструктуира, кондензује, трансформише) и

на основу информација из свих процесора доноси одлуку да се нешто уради

или не уради. Обрађене информације централни процесор шаље у дуготрајну

меморију (М), преко које врши активирање кинетичког процесора (К), који је

директно активиран и од централног серијалног и паралелног процесора. Према

томе, кинетички процесор је уређај који прима информације од свих процесора

и врши акцију, пошто је у ствари свака људска мисаона операција припрема за
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неку потенцијалну акцију.

Из шематски приказаног кибернетичког модела когнитивних процесора

може се јасно уочити основна карактеристика модела, а то је да јединице не

делују практично никада изоловано једна од друге, стварајући стално нови

квалитет, што представља велику тешкоћу при верификацији модела.

И поред тога, емпиријска верификација модела спроведена је низом

факторских анализа различитим поступцима. У већини анализа аутори су

утврдили веома стабилно јављање четири когнитивне димензије на првом

нивоу, које су интерпретиране као:

С - ефикасност процесора за серијалну обраду информација,

П - ефикасност процесора за паралелну обраду информација,

М - количина ефикасних информација у трајној меморији, и

И - ефикасност процесора за декодирање и структурирање

информација или инпут процесора.

Због високих корелација међу примарним факторима, на другом нивоу

екстрахован је и генерални когнитивни фактор (Г).

Реанализу података из истраживања Момировића и сарадника (1978)

извршио је Wолф (1980), са циљем да провери хипотезу да је добијени

факторски модел резултирао прејаким кондензовањем информација које су

емитовали примењени мерни инструменти. Примењене методе компонентне

анализе варијабли које су биле рескалиране у универзалну, односно Харисову

метрику (што приближава ову методу методи факторске анализе), показали су,

да се кибернетички модел у потпуности потврдио у просторима вишег реда, а

испитивани приступ у одређивању тестовних резултата је омогућио да се

добијени фактори интерпретирају још прецизније и поузданије. У простору

другог реда добијена су четири фактора која јасно указују да интелигентна

активност претежно зависи од:

• функционисања меморије, односно способности пријема, прераде,

задржавања и коришћења информација,

• функционисања програма за претраживање меморије, где се
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првенствено тражи примена сукцесивне анализе,

• функционисања програма симултане анализе, где количина и

квалитет стечених информација имају мањи утицај, и

• брзине примене програма сукцесивне или симултане анализе.

Међусобна повезаност изолованих фактора је показала да они не само да

представљају зависне функционалне јединице једног процеса, које су повезане

једном општом функцијом - ефикасношћу централног процесора, већ је било

видљиво да међу њима постоји знатно препокривање у функционалном смислу,

тако да их треба третирати као функције које су неодвојиве од генералне

когнитивне способности.

3.4. Кибернетички модел конативних регулатора

Под конативним карактеристикама подразумевају се особине личности

које регулишу модалитете људског понашања. Како постоје нормални и

патолошки модалитети понашања, аналогно томе, постоје нормалне и

патолошке конативне карактеристике.

Нормалне конативне карактеристике састоје се у томе да су најчешће

међусобно независне, углавном су нормално распоређене у популацији и

истовремено одговорне за модалитете понашања код којих степен адаптације

није поремећен. Код њих преовладава средњи интензитет, који нема ни

позитиван ни негативан утицај на људску адаптацију, већ делује неутрално.

Према томе, то су такве карактеристике, чије присуство или одсуство нема

директног утицаја на поремећај адаптације појединаца.

Различити аутори, на различитим популацијама и са различитим мерним

инструментима, добили су често веома различите резултате у погледу структуре

нормалних конативних димензија. Анализе које је спровео Цаттел (1965, 1968,

1970) изгледа да су најпотпуније (иако се сумња у њихову поузданост), да

обухватају највећи распон постојећих конативних димензија, а исто тако,

постоје индикације да су оне најбоље дефинисане. Због тога треба обратити

пажњу на ове димензије које је утврдио Цаттел (16 ПФ), као и на неке у
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простору вишег реда (интегрисане факторе) које су утврдили други аутори

(Евсенцк 1970).

Патолошке конативне карактеристике су особине личности код којих

постоји значајна, каткад и веома висока међусобна повезаност дистрибуисана

континуирано, али не увек нормално у популацији. Њихова карактеристика

састоји се у томе, да њихов повећан интензитет смањује степен адаптације,

односно, што је патолошки конативни фактор већи, могућност адаптације је

мања. Претпоставља се да патолошке конативне карактеристике имају

физиолошку основу и изазивају поремећаје у интеграцији личности, чиме се

врши нарушавање равнотеже између процеса раздражења и кочења. Исто тако,

претпоставља се да постоји релативан утицај диспозиције на већину фактора

или група фактора.

У простору патолошких конативних карактеристика утврђена је

егзистенција 18 фактора у простору првог реда (18 ПФ), у простору другог

реда четири групе фактора (астенични, конверзивни, стенични и дисоцијативни

синдром), у простору трећег реда генерални неуротизам и генерални

психотизам, а у простору четвртог реда генерални конативни фактор

(Момировић и сарадници 1971).

Кибернетички модел конативних регулатора описали су Момировић,

Wолф и Џамоња (1992), који представља извесну реформулацију модела кога су

предложили Поwлл и Роyце (1981), Хорга, Игњатовић, Момировић и Гредељ

(1982) и Момировић, Хорга и Боснар (1982, 1984). Модел представља постојање

следећих регулационих система:

δ - систем за координацију регулативних функција (ДЕЛТА),

функционално надређен регулаторима органских функција, реакцији

напада и реакцији одбране, а у некој мери и регулатору активитета,

координира функције субсистема који се функционално или

хијерархијски разликују, укључујући и функције когнитивних

процесора и моторичких регулатора;
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η - систем за интеграцију регулативних функција (ЕТА),

надређен свим конативним регулационим системима, интегрише

конативне промене под видом структуре психолошког поља, а

посебно под видом структуре социјалниг поља и промена у том

пољу, тако да од њега непосредно зависи степен социјализације;

χ - регулатор органских функција (Хл), формиран спрегом

субкортикалних центара за регулацију органских функција, претежно

лоцираних у хипоталамичној регији и њима надређених кортикалних

система за регулацију и контролу;

α - регулатор реакција одбране (АЛФА), вероватно лоциран у

лимбичком систему, а модулира тоничко узбуђење, делом на основу

програма пренесених генетичким кодом, а делом формираних под

утицајем условљавања у току онтогенетског развоја;

σ - регулатор реакција напада (СИГМА), вероватно лоциран у

лимбичком систему и слично центру за регулацију реакција

одбране, модулира примарно тоничко узбуђење, али на основу

програма за деструктивне реакције, који су формирани било у току

филогенетског, било у току онтогенетског развоја;

ε - регулатор активитета (ЕПСИЛОН), један од елементарних и

најниже лоцираних регулационих система, одговоран за активитет и

енергетски ниво на ком функционишу остали системи, укључивши и

когнитивне процесоре и моторичке регулаторе.

Поред конативних регулатора, у шематском приказу кибернетичког

модела, унети су и следећи когнитивни процесори:

И - улазни процесор,

Г - централни когнитивни процесор,

М - централна меморија, и

К - излазни процесор.
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Кибернетички модел конативних регулатора, који се у ствари гнезди у

модел когнитивних функција, функционише путем биолошко и социјално

најважнијег и најкомпликованијег система за координацију и контролу

регулативних функција (δ), који је у двосмерним директним или индиректним

везама са свим системима, са сврхом да њихов рад произведе неки укупан

учинак, који осигурава уравнотежење (хомеостазу) комплетног система. Под

његовим руководством долази до великог броја укључивања когнитивних

процесора, као и моторичких и конативних регулатора, што значи да он држи

под својом контролом и централни когнитивни и кинетички процесор.

Поремећаји регулатора за координацију регулативних функција изазивају

дезорганизацију и дисоцијацију когнитивних и конативних процеса, као и

поремећаје моторичких функција, посебно оних које зависе од система за

регулацију трајекторије кретања и система за синергијску регулацију и

регулацију тонуса.

Регулатор реакције одбране (α), који контролише реакције када је угрожен

биолошки или социјални интегритет личности, активира се на сензорне

функције, прерађене информације и централни процесор. У двосмерној је вези са

регулатором органских функција (χ) и системом за координацију и интеграцију

регулативних функција, а у једносмерној вези је са регулатором напада (σ).

Већина неуротских поремећаја повезана је са дисфункцијом регулатора

реакције одбране. То су, пре свега, различити модалитети и симптоми

анксиозности, који творе основу за посебно модулиране патолошке реакције,

као што су фобичност, опсесивност и компулзивност. Сензорна и емоционална

преосетљивост је истовремено једним делом узрок је последица поремећаја

система за регулацију одбране.
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Дисфункција овог регулатора, ако је у спрези са дисфункцијом регулатора

активитета, генерише депресивне модалитете понашања и модалитете који се

обично називају психастеничним, а ако се овој спрези придружи и дисфункција

система за координацију регулативних функција, формирају се теже

депресивне, опсесивне и компулсивне реакције.

Регулатор активитета (ε) има две основне функције у појединим деловима

нервног система:

• да на одређеном нивоу одржава степен ексцитације, и

• да селективно активира или инхибира ниво ексцитације.

У сагласности са сигналима које добија из перцептивног процесора (И),

са којим је у једносмерној вези, регулатор активитета у једносмерним везама

још и са регулатором органских функција (χ), регулатором реакција одбране (α),

регулатором реакције напада (σ) и кинетичким процесором (К), док је у

двосмерној вези једино са централним когнитивним процесором (Г), чиме

контролише укупну количину људског активитета.

Поремећаји регулатора активитета могу произвести, посредно или

непосредно, абуличне, депресивне или хипоманичне реакције. Пошто ниво

активитета мора бити у некој вези са брзином протока информација у

централном нервном систему, ти поремећаји могу утицати и на ефикасност

функција когнитивних процесора и моторичких регулатора.

Конструисани кибернетички модел конативних регулатора заснован је на

резултатима емпиријских истраживања личности и успостављених релација са

релевантним теоријама конативног функционисања, као што је Еyсенцкова

теорија личности (1947, 1952, 1959, 1969, 1970), Цаттеллова теорија личности

(1950, 1956, 1968, 1970, 1973), Гуилфордова теорија личности (1956, 1959,

1975) и Момировићева теорија о структури патолошких конативних фактора

(1963, 1971). По својој конструкцији, овај модел је сличан моделу "Биг фиве"

Гуилфорда и кибернетичком моделу Поwела и Роyца (1982). Хијерархијска

структура модела и положај основних регулационих система сличан је у свим

моделима регулативних функција који су данас актуелни.



42

3.5. Кибернетички модел социјалног статуса

Под социолошким карактеристикама подразумевају се карактеристике

неких група или друштвених институција којима припада или са којима је

повезан човек који се анализира.

У оквиру интегралног антрополошког статуса, у социолошком простору,

предмети највећег броја досадашњих истраживања односили су се на положај

личности у социјалном пољу, односно, на проблеме социјалне диференцијације,

социјалне стратификације и социјалне мобилности (Хошек-Момировић 1979).

Док је појам социјалне мобилности релативно јасан, појмови социјалне

диференцијације и социјалне стратификације често се замењују, а понекад

поистовећују и са појмом класних разлика. Један од разлога оваквог стања

свакако је недостатак адекватних кибернетичких модела на којима би се

заснивала истраживања на тему социјалног разликовања.

У досадашњим истраживањима факторским поступцима дентификовано

је неколико фактора социјалног статуса првог реда у оквиру појединих

субсистема:

• социјализацијски субсистем:

■ едукативни статус - степен образовања појединца у друштву, и

■ базични резиденцијални статус - карактеристике места где је

субјект провео у раном детињству.

• институционализацијски субсистем:

■ професионални статус - степен експертне моћи појединца или

положај појединца у радној организацији,

■ друштвено-политички статус - положај појединца у друштвено-

политичким организацијама, и

■ политичка оријентација.

• санкцијски субсистем:

■ базично-економски статус - чист приход у породици и предмети
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који су стандардни у једној породици,

■ животни стил - натпросечни стандард живота, и

■ резидуијални статус - карактеристике места где људи живе.

До сада је израђен свега један модел социјалног статуса, који је

омогућавао стварни научни приступ изучавању структуре стратификацијских

димензија. Модел је конструисан од стране Саксиде, који је касније служио као

основа за многа истраживања спроведена и од стране других аутора (Саксида и

Петровић 1972, Саксида, Цасерман и Петровић 1974, Момировић и Хошек

1975). Конструисан као феноменолошки модел, временом је претрпео

неколико промена, али је остао и даље погодан за изучавање социјалних

промена.

С обзиром на то да је модел социјалног статуса (СС) хијерархијски,

његова суштина је дефинисана следећим стратификацијским субсистемима

другог реда:

С - социјализацијски субсистем, дефинисан чиниоцима који утичу на

формирање особина и способности, које су од значаја за преузимање

улога у институционалном субсистему;

И - институционализацијски субсистем, дефинисан мрежом улога у

систему професионалних, друштвених и политичких институција;

П - санкцијски субсистем, дефинисан економским и другим

реакцијама друштва на активности повезане са улогама у

институционалном систему.

Институционализацијски субсистем (И) дефинисан је као хијерархијска

мрежа институционализованих улога, док је санкцијски (последични) субсистем

(П) дефинисан функцијама евалуације и употребе материјалних и симболичних
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награда за вршење улоге у институционализацијском субсистему. Посебно

важну улогу има социјализацијски (С) субсистем (породица, школа, црква), који

је дефинисан као функционално повезани скуп објективних чинилаца,

одговорних за преузимање улоге субјекта у производном, радном и друштвеном

субсистему.

Иако до данас на подручју групне динамике, као веома важног сегмента

у подручју социологије спорта, није постављена ниједна конкретна теорија на

коју би се могла ослањати и истраживања спортских екипа, на основу

досадашњих истраживања групне динамике у спортским играма, постоји

могућност формирања једне "генералне теорије", путем сажимања законитости

у различитим скуповима групних активности.

Резултати досадашњих истраживања група у спорту (Сцхиллинг 1970 и

1971), групне динамике (Цартввригхт и Зандер 1960), социометријске структуре

и односа у спортској групи (Петровић и Шифтар 1970), као и конструкције

модела структуре кинезиолошких група (Петровић и Момировић 1972), указали

су да се приликом конструкције модела групне динамике у спортским екипама

мора поћи од добијања релевантних података о њиховој структури, о латентним

димензијама група и њиховим међусобним релацијама, као и релацијама са

критријумима (квалитет играча и успех у такмичењу).

Сходно томе, социолошки модел спортске групе, на основу структуре

групе и критеријума успешности, у математичко-логичком смислу, може се

поставити на следећи начин:

Нека у било којој од г спортских група ги постоји Ни субјеката (Сји)

и = 1 ......г

ј = 1 .......Ни

■ нека је позиција сваког субјекта у групи дефинисана одређеним бројем

варијабли;

■ нека додатна група варијабли емитује информације о односу сваког

субјекта према структурама са којима група као систем комуницира;
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■ нека још једна група варијабли указује на вредносни систем, врсту и

интензитет мотива који су одговорни за понашање субјекта у групи

или у односу на групу, као и на циљеве групе;

■ нека једна група варијабли указује на ниво аспирације субјекта, како с

обзиром на његов положај у групи, тако и у односу на друге групе;

■ нека микросоцијални статус сваког субјекта буде дефинисан скупом

од н варијабли Вп

П = 1 ......н,

које се налазе на интервалној скали или се могу на такву скалу

пројектовати помоћу нормализације варијабли, које су у суштини

ординалне.

Полазећи од таквог приступа, у простору групне динамике у спортским

екипама спортских игара, конструисан је један кибернетички модел групне

динамике (Петровић 1972), који је формиран на основу:

• теорије отворених система,

• линеарног модела Гаусс-Рао-а и једначине спецификације,

• резултата претходних истраживања,

• модела структуре кинезиолошких група (Петровић и Момировић

1972).

Социолошки модел је формиран као линеарни модел Гаусс-Раовог типа на

следећи начин:

К = а1 А + а2 СЕ + а3 СФС + а4 ИФС + а5 СК + а6 АС +

+ а7 АИ + а8 ЕУ + а9 СВ + а10 МС + а11 Е,

где је:

К - било који кинезиолошки критеријум, који се жели објаснити

системом варијабли које дефинишу социолошки модел;

а1...а11 - релативно учешће појединих варијабли, које дефинишу

социолошки модел;
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А - афективна експанзивност, дефинисана степеном социјалног

повезивања појединих субјеката у групи;

СЕ - социодинамички ефекат, дефинисан степеном социјалне

одбачености појединих чланова од стране групе;

СФС - социометријски функционални статус, дефинисан бројем

избора појединаца по критеријуму функционалне активности групе;

ИФС - функционално-социјална интеракција, дефинисана као степен

пре плитања функционалног и социјалног статуса појединца;

СК - статусна конгруентност, дефинисана као субјективна процена

појединаца о његовом положају у групи, у односу на представу о статусу

који би субјект, по свом мишљењу, требало да има, и који има, било

дејством интерног система, било дејством екстерног система;

АС - ауторитарни специфитет, дефинисан као субјективна процена

чланова сваке групе о раду и односу непосредних органа власти над

групом;

Ал - аспирације играча, дефинисане циљевима, тј. очекиваним

местом у такмичењу;

ЕУ - експектације управе, дефинисане као субјективна процена

чланова групе о експектацијама управе у такмичењу;

СВ - систем вредности, дефинисан као став према вредносним кате

горијама које су легитимна основа за постизање циљева;

МС - мотивациона структура, дефинисана скупом мотива због

којих играчи наступају за клуб;

Е - еrrоr, дефинисан као необјашњена варијанса на основу варијабли

које проистичу из предложеног модела и критеријума.
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4. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА

4.1. ИСТРАЖИВАЊА МОРФОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА

Први радови у морфолошком манифестном, а у садашње време и латентном

простору датирају још од времена Хипократа и његове хипотезе о егзистенцији

четири структурална елемента у органској грађи тела, по чијим се

квалитативним варијацијама људи и разликују једни од других. У ове

историјске зачетнике конституциологије спада и Гален који је развио хипотезу

да се доминација једног од постојећих елемената манифестује у различитости

темперамената (сангвиник, колерик, флегматик и меланхолик). Анатомску

основу у конституциологији увео је Моргагни док се тек 1826 појављују теорије

Халле и Ростана о постојању васкуларних, мускуларних и нервних

конституционалних типова.

Бенецке (1881), на основу висцералне антропометрије диференцира типове

на грацилне, са хипопластичним органима и типове с волуминозним органима,

које је именовао као хабитус пхyсицус и хабитус апоплецтицус.

Сигаудова класификација, или класификација француске морфолошке

школе, оцењује поједине конституцијске типове у зависности од преовладавања

једног од морфолошко-функционалних система: мускуларног, респираторног,

дигестивног и церебралног. Зависно од преовладавања једног од тих система,

особа припада одговарајућем конституцијском типу. Сваки од тих типова има

одређене карактеристике општих пропорција тела, облика лица и трупа, као и

одређеног односа грудног коша и трбуха. Сигаудова класификација разликује:

типус мускуларис, типус респиратус, типус дигестивус и типус церебралис.

Друго његово становиште је да је спољна околина главни генератор формирања

конституције, а не хередитарност.

Кретсцхмерова класификација разликује ове типове: лептосомни, атлетски и

пикнички уз повремено појављивање тзв. диспластичног типа. Предност ове
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типологије је у томе што води рачуна и о скелетној и о мишићној и о адипозној

компоненти. Кретсцхмерова подела наишла је на велико занимање, јер истиче

међусобни однос конституције и темперамента (схизотоми код лептосомног и

циклотими код пикничара) и с облицима душевне болести (нпр. схизофренија

код лептосомног а генуина епилепсија код атлетског конституционог типа).

Лептосомни тип карактерише знатна лонгитудиналност тела, дугачки

екстремитети, узак грудни кош и танки мишићи. За атлетски тип је значајан

снажан скелет, развије и снажна мускулатура, добро развијени и снажни

екстремитети, широк грудни кош и релативно уска карлица. Код пикничког

типа је слабо развијен скелет, слабо до осредње јака мускулатура, релативно

широка карлица, знатна тежина целог тела, дебео врат, кратак али широк и

дебео труп са наглашеним трбухом и кратким и дебелим екстремитетима.

Соматоскопском методом можемо помоћу таблице по Кретсцхмеру приближно

одредити конституцију. За разлику од соматометријских метода та је метода

само груба оријентација, која подлеже и субјективној оцени.

Схелдон (1954) полази од претпоставке да поједини органски системи

настали од трију развојних листова (ектодерма, мезодерма и ендодерма)

показују различиту тенденцију раста. Одговарајући томе разликују се

ектоморфни, мезоморфни и ендоморфни конституцијски тип. С обзиром да

велики број људи припада различитим облицима мешаних конституцијских

типова, код Схелдонове класификације увело се и нумеричко означавање

конституцијског типа од 1 до 7 .

Ендоморфни тип карактеришу заобљене контуре и знатнија телесна маса,

кратак и дебели врат и широки труп са наглашеним трбухом и израженим

масним ткивом. Удови су кратки и дебели.

Мезоморфни тип окарактерисан је јаким костуром и развијеном и снажном

мускулатуром. Врат је дуг и мусклозан, а грудни кош широк и избожен. Трбух

је лако увучен у односу према грудном кошу, а струк узак. Удови су добро

развијени и снажни.
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Ектоморфни тип означен је високим растом, витким стасом, широким челом,

малим лицем и шиљастим носом. Врат је дуг и танак, а грудни кош узак. Удови

су дуги и танки са дугим и танким мишићима.

Цонрадова (1963) теорија састоји се у томе да се конституциони типови не

разликују као екстремни поларни фактори већ као раздаљине у нормалној

расподели средине. Средина је нормална и представља најчешће типове. Ова

теорија се ослања на три начина посматрања:

-пропорционални начин посматрања одговора степену изражавања пикно и

лептоморфије,

-димензионални начин посматраwа је за хипер и хипоплазију,

патолошке појаве које резултирају у диспластичном и дисморфичном типу.

Теорија примарних варијаната разликује две тенденције раста:

конзервативну и прогресивну. Конзервативна тенденција раста се односи на

типове код којих је раст и развој резултирао у релативно малим

пропорционалним померањима за време развоја, тј. где је у одраслом добу

задржана пропорција развоја. Слична тенденција је задржана и у психолошкој

зрелости овог типа. Прогресивна тенденција раста односи се на типове код

којих је развој праћен релативно великим пропорционалним померањима, са

коначним јаким одступањем у форми тела од телесне форме детета.

Конзервативну тенденцију раста поистовећује са пикноморфним типом а

прогресивну тенденцију са лептоморфним типом. Теорија секундарних

варијаната разликује такође две тенденције раста: хипопластичну и

хиперпластичну. Тип са хипопласитчном тенденцијом раста, највише одговара

астеничном типу за којег је карактеристична кратка брада повучена према

унутра, слабо изражен предњи део лобање, уска рамена, повијена леђа, слабо

формирани крајњи делови екстремитета, релативно мала висина тела. Везивно

ткиво је нежно и танко као и поткожно масно ткиво. Могуће је уочити и

присуство конзервативне тенденције раста. Тип са хиперпластичном

тенденцијом раста највише одговара Кретсцхмеровом атлетском типу. Овом

типу јако је изражен предњи део лобање, за разлику од њеног задњег дела,

широка рамена и релативно дуги екстремитети. Оваква се структура, према
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аутору, темељи на појачаном импулсу раста који наступа тек после пубертета.

Тај импулс процеса раста делује интегрално и на коштани и на мишићни

систем. Теорија терцијалних варијаната говори о мање или више израженим

патолошким појавама које прате раст и развој тела које резултирају у

диспластичном и дисморфичком типу.

Хеатх и Цартер, су систем за соматометријску процену конституцијских

типова. У ту сврху предложене су следеће антропометријске мере:

 тежина тела,

 висина тела,

 кожни набор надлактице,

 кожни набор трбуха,

 кожни набор подколенице,

 кожни набор леђа,

 дијаметар лакта,

 дијаметар колена,

 обим надлактице (контраховане),

 обим потколенице.

Овај поступак даље, захтева израчунавање обима надлактице без масног

ткива и то тако, да се од мере обима израженог у сантиметрима одузме збир

кожних набора на трбуху и надлактици, при чему се милиметри рачунају као

сантиметри, као и кориговани обим потколенице без масног ткива који се

израчунава исто као претходни, с тим што се набор надлактице замењује

набором подколенице. Посебно се оцењују ендоморфна као прва, мезоморфна

као друга и ектоморфна као трећа компонента.

Објективнији приступ у проучавању морфолошких димензија јавља се тек

након што је Спеарман (1927) анализирао податке добијене антропометријским

мерењима помоћу методе тетралних разлика. На основу добијених резултата

закључио је да егзистирају "тип" фактори који се могу схватити у таксономском

смислу. Ови фактори се јављају поред обавезно изолованог генералног

антропометријског фактора, који у најширем смислу презентира

антропометријски простор.
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Код дефинисања спортских типова Кохлраусцх је дошао до њиховог већег

броја који се у крајњој линији могу свести на три основна типа: на једног

витког којем припадају скакачи и спринтери, другог широког којем припадају

бацачи, рвачи и тешкоатлетичари и трећег који се налазаи у средини и који се

осим по висини у својим другим мерама поклапа са просечном популацијом

становништва. Учење Кохлраусцх-а, који је описао тзв. спортске типове,

доведено је у питање због тога што су на појединим спортским такмичењима

побеђивали сасвим други "типови", а не "класични спортски типови".

Матковић и Бласковић (1983) извршили су истраживање утицаја

латентних антропометријских димензија на успешност играња кошарке на

узорку од 53 студената факултета за физичку културу. Примењена су три скупа

варијабли при чему су латентне морфолошке димензије представљале

предикторски, а ситуационе моторичке способности и оцене успешности у игри

два критеријумска скупа варијабли.

Бласковић и Хофман (1983) су истражили повезаност базично

моторичких способности дефинисаних као координација, равнотежа,

фреквенција покрета, брзина покрета, прецизност, флексибилност, сила,

експлозивна снага и издржљивост са два скупа варијабли успесности у игри, на

основу резултата 53 студената физичке културе. Добијени резултати показују

да постоји висока повезаност између базичних моторичких и ситуационих

моторичких способности.

Матковић (1984) је на узоркуи од 115 кошаркаша кадета, старих 15-17

година, извршио тестирање применом 12 антропометријских мера, 11 тестова

за процену основних моторичких способности са циљем утврђивања смера,

величине и структуре релација између морфолошког и моторичког простора

младих кошаркаша. На основу добијених резултата извршавање задатака у

кошарци, зависи од морфолошке грађе младих кошаркаша уз доминантну улогу

мишићне снаге.

Јовановић (1984) на узорку кошаркашица од 18-25 година које наступају
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за клубове општинског и регионалног рнга утврђивао повезаност између

морфолошких и моторичких способности.

Матковић, Видановић и Бласковић (1988) на узорку од 115 кошаркаша

мушког пола, старих 15 и 17 година анализирали су везе између успешности у

кошарци и неких мера лонгитудиналне димензионалности тела.

Симов, Тодоровић (2002) циљ рада је да се сагледају конституционалне

карактеристике и функционалне способностирукометаша, кошаркаша и

фудбалера Лесковца. Добијени резултати показују да, пре свега висина тела,

највећа је код кошаркаша, затим код рукометаша, а просечна висина тела је код

фудбалера најмања.

Јоцић, Јерков и Петровић (2002) су вршили испитиванаја у појединим

спортским гранама (кошарка, фудбал) где је испитивана трасверзална

димензионаланот скелета (ширина рамена, ширина карлице, ширина кукова,

дијаметар лакта, дијаметар ручног зглоба, дијаметар колена код фудбалера

Радничког из Ниша и кошаркаша Беопетрола из Ниша узраста од 18 до 20

година и код 25 фудбалера и код 25 кошаркаша. Резултати показују да код

кошаркаша постоје веће антропометријске вредностирамена, дијаметра лакта и

ручног зглоба, док код фудбалера веће вредности су код ширине карлице,

кукова и дијаметра колена.

Кохлрансцх (1928) на О.И у Амстердаму је измерио већи број спортиста и

на основу антропометријских података издвијио је три основна морфолошка

типа спортиста : витки - лептозоми (тркачи, скакачи), гломазни - енрозоми

(рвачи, бацачи, дизачи тегова) и средњи - мезозоми (вишебојци, боксери,

фудбалери).

Wатсцхерк и Коцх су на узорку од 240 Немачких фудбалера-јуниора

анализирали антропометријске мере. Утврђено је да фудбалска екипа није

хомоген "колектив" према антропометријским карактеристикама. Играчи се

диференцирају по грађи тела зависно од позиције.
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Холy (1972-1973) је код утврђивања повезаности опште и спортске

примењености јуниора-фудбалера изучавао између осталог, и промене

основних антропометријских мера.

Елснер (1974) истраживао је утицај неких манифесних латетних

антропометријских и моторичких варијабли на успех у фудбалу. Применио је

шест тестова за процену експлозивне снаге, шест за процену изометријске снаге

мишића ногу и измерио је 11 антропометријских мера на узорку од 97

фудбалера омладинаца.

Аубрецхт, Хошек-Момировић (1983), анализирали су релације између

морфолишких карактеристика и успешности у фудбалу на узорку од 51

испитања. Утврђен је слаб утицај волумена и масе тела на ситуационо

моторичке способности на којима се заснива техника фудбалске игре и нешто

јачи утицај стеноморфије на снагу ударца по лопти.

Секереш (1985) је истраживао релације морфолошких карактеристика и

биомоторичких способности младих фудбалера.

Јерковић (1997) је истраживао релације између антропометријских

димензија и успеха у фудбалској игри. Испитивање је извршено на узорку од

169 студената Факултета за физичку културу у Загребу старих од 19 до 25

година.

Бошњак (1997) је истраживао промене антропометријске мере и

функционалне способности код 24 фудбалера И лиге.

Истраживање Лолића (2002) је спроведено са циљем да се утврде

квантитативне и квалитативне промене неких антрополошких димензија у току

једне такмичарске сезоне и релације са специјалним антрополошким

способностима фудбалера.

4.2. ИСТРАЖИВАЊА У МОТОРИЧКОМ ПРОСТОРУ

Повећан број истраживања у овом простору у последње време још увек

није успео да уклони регистроване слабости, иако се могу запазити позитивни

трендови.
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У истраживању које предстоји биће присутни ауторитети у овој области

као што су Гуилфорд, Цларк, Семенов, Флеисхман, Петз, Зациорскиј, Меерилл,

Веркочански, Курелић, Момировић, Опавскy итд. Ради тога, следи краћи осврт

теорија о моторичким способностима у којима су они значајно партиципирали.

Ваља подсетити да се појам физичких способности појавио још у

радовима познатих теоретичара телесног васпитања крајем деветнаестог и

почетком двадесетог века (Песталоци, Пјер Линг, Тир{).

Данас се најчешће примењује термин "моторичка способност"1, који се у

експерименталним истраживањима обично своди на операционално

дефинисане латентне димензије изведене из неког система мерних

инструмената.

Бароу, Х. и Р. Мек Ги (1975) дефинишу моторну способност као један од

основних чинилаца за сва кретања. "Моторна способност може бити

дефинисана као присуство стечене или урођене способности да се стручно

изведе кретање опште или основне природе, нарочито код специјализованих

спортова или гимнастичке технике."2 Они моторну способност деле на две

компоненте: моторна способност која је састављена од релативно трајних

компоненти и споро се мења под утицајем развоја, и моторна спремност која је

више под утицајем вежбања и чије се промене у току развоја лакше уочавају и

мере.

Зациорски (1967) је дао дефиницију према којој су моторичке

способности они аспекти моторичке активности који се појављују у кретним

структурама које се могу описати једнаким параметарским системом, могу се

измерити идентичним скупом мера и у којима наступају аналогни физиолошки,

биохемијски, когнитивни и конативни механизми.

Тако дефинисане моторичке способности разликују се од моторичких

навика и моторичких вештина, иако је манифестација моторичких способности
1 П. Опавски инсистира на термину биомоторичке способности као боље препознатљиву терминолошку
одредницу (докторска дисертација).
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могућа само преко неког конкретног моторичког акта. Према мишљењу већине

теоретичара, кретне навике детерминишу усвојеност појединих техника у

спорту и везане су за процес учења, док су моторичке способности једним

делом наслеђене а другим стечене и то пре свега у процесу тренинга. Код неких

моторичких способности генетички чиниоци имају већи значај, код других

мањи. Међутим, у свим случајевима постоје могућности одређеног утицаја на

њихов развој путем специфичних тренажних метода. Основне моторичке

способности представљају основу за свако учење кретних задатака неке

одређене технике, па се може сматрати да представљају базичну вредност у

укупном простору човекове моторике (Курелић и сар. 1975).3

Постоје покушаји неких европских истраживања да се моторичке

способности идентификују семантичким операцијама над скупом

несистематских опажаја. Међутим, оно што је далеко значајније, је да постоје

разлике међу истраживањима који су у идентификацији моторичких

способности примењивали експерименталне поступке уз помоћ математичких и

статистичких операција за обраду података. Те разлике могу се пре свега,

приписати различитој вредности основних информација добијених

експериментима и различитим поступцима за идентификацију латентних

димензија.

Класичан рационални приступ проблему моторичких способности

састојао се углавном, у одређивању моторичких фактора који су дефинисани

као латентне моторичке структуре, одговорне за бесконачан број манифестних

моторичких реакција. Овакав приступ започет је под утицајем психометријских

метода примењених у анализи когнитивних способности, који је тек после

другог светског рата дао резултате који су омогућили формирање

кибернетичких теорија моторичких способности. Стварни почетак рационалне

анализе моторичких способности везан је за истраживања Гуилфорд-а и

сарадника, која су спроведена за потребе оружаних снага САД.

3 Бароу Х. и Мек Ги, Р.: Мерење у физичком васпитању, Вук Караджић, Београд 1975.
3 Курелић, Н. и сар.: Структура и развој морфолошких и моторичких димензија омладине, Београд 1975.
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Проблем који је био присутан у скоро свим истраживањима моторичког

простора био је слаба поузданост мерних инструмената. Изузев тестова снаге,

готово сви моторички тестови имали су веома ниску поузданост, па су њихове

интеркорелације због тога биле близу нуле. Ово је разлог који је добрим делом

одговоран за то што су многи покушаји да се одреди факторска структура

моторичког простора били неуспешни, а постојање моторичких димензија које

су изоловане у неким истраживањима, није потврђено.

Готово сва досадашња истраживања моторичких способности могуће је

сврстати у покушаје усмерене на таксономизирање различитих моторичких,

рецептивно - моторичких и развојних тестова у групе, у којима су утврђене

искључиво феноменолошке карактеристике. Истовремено, било је врло мало

експерименталних истраживања којима је циљ био откривање функционалних

механизама који регулишу моторичке аспекте вољних покрета. Последица

таквог приступа истраживању је да стварна структура моторичког простора која

би била дефинисана на основу систематског истраживања тог сегмента

психосоматског статуса, није утврђена.

На основу бројних истраживања могуће је ипак, стећи увид у врсту

примењених инструмената и њихове метријске карактеристике, што може да

послужи као основа за конструкцију нових, или адаптацију постојећих тестова,

како би се учиниле оптималним њихове метријске карактеристике. Фактори

утврђени у досадашњим, класично оријентисаним испитивањима, могу да буду

основа за димензионирање и избор мерних инструмената у истраживањима

чији је циљ утврђивање структуре целог моторичког простора.

Модел структуре моторичких способности, примењен у овом раду,

обухвата следеће факторе:

1) Фактор снаге

На основу досадашњих истраживања може се сматрати да је структура

фактора снаге хијерархијска. Примарни фактори диференцирају се према типу
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акције, тополошкој подели мишића и типу оптерећења, док се секундарни

разликују с'обзиром на укључивање механизама који су одговорни за

интензитет односно трајање ексцитације у примарним моторичким центрима.

Снага је способност човека да савлада спољни отпор снагом мишића. То је

фактор код кога је најјасније дефинисана структура и дели се на акционе и

тополошке факторе снаге.

I) Акциони фактори су:

1. Експлозивна снага, која се односи на "способност да се максимум енергије

уложи у један једини експлозивни покрет" (Флеисхман). Недостатак ове

дефиниције је ограничавање на један покрет. Добри показатељи експлозивне

снаге могу бити и уже групације неколико експлозивних покрета везаних за

једну целину. Према Курелићу, експлозивна снага је способност краткотрајне

максималне мобилизације мишићних ткива ради убрзања кретања тела, које се

одражава или у померању тела у простору, или у деловању на предмете у

околини. Она зависи од активације мишићних јединица и испољава се у оним

активностима код којих треба у што краћем временском периоду активирати

велику количину енергије. Овај фактор снаге је димензија генералног типа тј.

није тополочки одређена. Експлозивна снага има и одре|ена својства а то су:

a) сазревање експлозивне снаге брже је од осталих облика снаге. Кривуља

развоја креће се и достиже максимум између осамнаесте и деветнаесте

године. Брзо пропада после 30-те године.

b) Ова способност је у високом проценту генетски детерминисана и креће се

око 80%.

2. Репетитивна снага је динамичка способност мишићних ткива која омогућује

понављање неких једноставних покрета повезаних са подизањем или

померањем тежине терета или тела, тј. способност репетитивног покрета терета

или тела, са савладавањем отпора изотоничким контракцијама мишића.

Изотоничка контракција зависи од централних регулатора у ЦНС-у. Та
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зависност се огледа у томе колико дуго ти регулативни центри у примарним

зонама могу слати команде. Репетитивна снага се развија врло брзо и максимум

достиже око 32. године а успоренији је развој око 20-те године. Тренингом се

развија најбрже од свих моторичких способности. Различити аутори су

факторском анализом добили многе факторе репетитивне снаге (Момировић,

Пажен, Мраковић, Метикош, Прот, Опавскy).

3. Статичка снага је способност задржавања веће изометријске контракције

мишића којом се тело одржава у одређеном положају.

Снага коју развија мишић зависи од броја моторичких јединица које се

контрахују. Мишић не развија никад своју апсолутну снагу, већ само своју

"максималну" снагу која износи 3-5 кп по цм2 пресека мишића. Истраживања

статичке снаге вршили су Штурм (1966), Курелић и сар (1975), Метикош

(1973), Гредељ и сар. (1975) итд. Неки аутори ова три фактора називају

примарним факторима снаге, и поред тога статичку снагу доводе у везу са

појмом силе, експлозивну са појмом енергије, а репетитивну снагу са појмом

моћи.

II) Тополошки фактори су:

- Фактор снаге руку и раменог појаса,

- Фактор снаге трупа,

- Фактор снаге ногу.

Тополошки фактори снаге могу бити репетитивног или статичког

карактера, и још увек нису довољно прецизно дефинисани.

2) Фактор моторичке брзине

Брзина је способност за брзо извођење простих моторичких задатака.

Показатеље који карактеришу ову способност можемо сврстати у три групе:

1. брзина реаговања на драж,

2. брзина једнократног покрета,
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3. брзина вишекратног покрета.

Међусобна повезаност ових показатеља доста је обрађена у литератури -

Флеисхман (1954), Штурм (1970), Хофман (1980). Иако се брзина у различитим

спортовима схвата на врло различите начине, најчешће се идентификује са

специфичним склопом способности, особина и моторичких знања, који

осигуравају брзину специфичног кретања.

У неким испитивањима су, поред општег фактора брзине изоловани:

фактор брзине кретања са променама правца (агилност), фактор брзине трчања

(кратки спринт) и фактор сегменталне брзине.

3) Фактор гипкости (флексибилност или покретљивост)

Флексибилност представља способност извођења покрета са већом

амплитудом. Зависи од еластичности мишића и лигамената и покретљивости

зглобних система, а мери се углавном линијским мерама. Ова способност је

релативно добро истражена с обзиром на разне ауторе спомиње се неколико

типова флексибилности: активна и пасивна, динамичка и статичка, апсолутна и

релативна покретљивост. Флеисхман (1975) говори о тополошкој подели

флексибилности руку и ногу. У америчкој литератури се помињу два фактора

гипкости:

- Фактор екстендиране гипкости, где је значајна способност задржавања

положаја екстензије са максималном могућом амплитудом, због чега се

повезује са фактором статичке снаге;

- Фактор динамичке гипкости, где је важна способност брзог понављања

покрета флексије са већом амплитудом.

4) Фактор равнотеже

Равнотежа је један од најконтроверзнијих фактора који налазимо у

литератури. Она представља способност одржавања тела у избалансираном

положају. Ради се о способности правовременог кориговања положаја, коме
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услед деловања гравитације или других реметечих чинилаца, прети опасност

нарушавања избалансираног положаја. Факторска анализа резултата у итемима

који мере равнотежу је показала да постоји седам фактора равнотеже.

- Фактор статичке равнотеже тела који представља способност да се што дуже

задржи избалансиран положај тела, које није у покрету;

- Фактор динамичке равнотеже тела се односи на способност да се што дуже

задрже изабрани положаји и њихове измене у серији покрета приликом чијег

извођења, вертикална пројекција тежишта тела пада изван потпорне

површине;

- Фактор балансирања са предметом, представља способност да се одређени

предмети што дуже задржавају у еквилибријуму;

- Фактор равнотеже на левој тј. десној нози;

- Фатор равнотеже са отвореним и фактор равнотеже са затвореним очима;

- Фактор равнотеже на поду и фактор равнотеже на предмету.

Према томе када се говори о равнотежи треба тачно одредити о којој

врсти равнотеже се ради. Проблем равнотеже истраживали су Флеисхман

(1955), Исмаил, Кане и Киркендал (1969), Хошек (1973), Гредељ (1975).

Коефицијент урођености фактора равнотеже је веома висок и зависи

углавном од рада малог мозга где се обрађују информације вестибуларног

апарата.

5) Фактор моторичке прецизности

Прецизност је способност извођења тачно усмерених и дозираних

покрета. То је најслабије истражено подручје моторике, а тестови прецизности

емитују велику количину шумова, јер је ова способност доста сатурирана

когнитивним способностима, конативним и антропометријским

карактеристикама. Моторичка прецизност зависи од тачности оцене

просторних и временских параметара одређеног система кретања и

одговарајућег реаговања у њему. Према вођењу предмета до циља, најчешће се
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дефинишу два вида моторичке прецизности:

- да се непосредно вођени предмет или део тела пласира на одређено место

- прецизност циљања,

- да се баченим или лансираним предметом погоди циљ - прецизност гађања.

Према сложености моторичког кретања разликујемо:

- једноставну прецизност,

- сложену прецизност.

Између ова два аспекта постоје значајне разлике. Код лансираних

предмета треба унапред и брзо израчунати све компоненте које управљају

путањом лета, док се у другом случају може све време да управља и при том

врши корекција процеса. Корелација између ова два хипотетска фактора је врло

висока и није статистички доказано да се стварно ради о два фактора.

Прецизност зависи од центра за перцепцију и његове повезаности са

ретикуларним системом и од перцептивне контроле мишићне активности која

може бити оптичког и кинетичког карактера. Зато је прецизност изузетно

осетљива моторичка способност и под утицајем је емоционалног стања.

6) Фактор координације

Координација се дефинише као сврсисходно и контролисано енергетско,

просторно и временско организовање покрета у једну целину. Из овакве

дефиниције следи да је основа координације високи степен пластичности

нервног система, како на кортикалном (спољашњи регулациони круг) тако и на

субкортикалном нивоу (унутрашњи регулациони круг), уз укључење механизма

регулационе потрошње. Она представља врло сложен систем у структури

моторичких способности.

Досадашња истраживања код нас и у свету, показала су велику

разноврсност екстрахованих фактора. Поред општег фактора координације

издвојени су и општи фактори координације руку и ногу, спретност и
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окретност, агилност, брзина промене правца, фина и груба координација тела,

тајминг или правовременост, координација у ритму, моторичка

едукатибилност, моторичка интелигенција и друго. Најкомплетније

истраживање координације, извршила је А. Хошек (1976).

Истраживачи су дошли до различитих резултата у погледу структуре овог

подручја и броја фактора координације. Зациорскиј (1970) координацију наводи

као компоненту окретности. Курелић и сар. (1971) такође су дошли до

индикација да координација захвата подручје окретности. У истраживању

Метикоша и Хошекове (1972) дошло се до података о једној комплекснијој

структури координације и изоловано је чак десет латентних димензија.

Јасно је да је за истра`ивање овог подручја потребно конструисати

тестове који ће имати одговарајућу издиференцирану структуру којом ће се

прецизније идентификовати примарни фактори координације.

Са физиолошке тачке гледишта, за факторе координације одговоран је

ретикуларни систем. Ово подручје тек треба озбиљније да се испита

коришћењем ситуационих и функционалних тестова издржљивости.

Моторичке димензије, као и сви фактори који карактеришу

психосоматски статус, представљају латентне димензије које стоје у основи

спољашњих манифестација појава. За одређивање структуре моторичког

простора и њене унутрашње композиције, неопходно је да се речи проблем

идентификације фактора, њихових међусобних релација и хијерархијске

структуре, што на основу досадашњих истраживања није на задовољавајући

начин урађено.

4.3. ИСТРАЖИВАЊА ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ

СПОСОБНОСТИ

Досадашња истраживања интелектуалних способности могу да се

поделе на:

а) Истраживања која се односе на утврђивање интелектуалне структуре,
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б) Истраживања која се односе на утврђивање релација измеду

интелектуалних способности и неких других карактеристика. Најчешће су

то карактеристике личности.

Подручје интелектуалних способности је доста истраживано, али још

увек постоји неслагање аутора у погледу структуре интелектуалних

способности. Резултати истраживања углавном указују на постојање

генералног интелектуалног фактора.

Истраживања која се односе на повезаност између интелектуалног нивоа

и димензија личности такође карактерише велика разноликост резултата.

Стагнер је још л 933. покушао да изврши прогнозу школског успеха и

IQ студената на основу њихових резултата на тестовима личности, али није

добио никакве значајне корелације.

Већи број истраживача је вршио поређења личности ученика који

постижу бољи, односно слабији успех од онога који се може очекивати на

основу њихових интелектуалних способности (Пирс, 1961., Вернер, 1966.) и

резултати показују везу са карактеристикама личности.

Истраживања углавном показују да постоји значајна повезаност између

карактеристика личности и интелектуалног нивоа испитаника, али количина

варијансе објашњене на основу постојеће повезаности није довољна за

прогнозу резултата.

У области истраживања релација интелектуалних способности и

спортске активности резултати показују да везе варирају у зависности од

степена информатичке сложености и нивоа и степена комплексности

регулације моторичког аутпута (Сендел, 1965; Ленц, 1967.).

Најмање бројна су истраживања која се баве одређивањем разлика у

когнитивном функционисању спортиста у односу на неспортисте и

одређивањем разлика у когнитивном функционисању спортиста различитих
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спортских дисциплина. Неки радови показују да су спортисти

интелектуално супериорнији у односу на неспортисте (Слашер, 1964.;

Боснар и Хорга, 1981.), али има и налаза да разлике не постоје (Крол,

1967) или да постоје разлике у корист неспортиста (Слашер, 1964.;

Габријелић, 1977.).

Разлике, уколико су добијене, између спортиста и неспортиста или

између спортиста различитих спортских дисциплина су веома мале. Изгледа

да је за спортски дефинисану популацију најважнија спацијална способност

(Мек Леод, 1987).

Момировић, Исмаил и сар. (1979.), у истраживању које су спровели,

показују да је изолован генерални когнитивни фактор који је знатно

сатуриран моторичким способностима, нормалном структуром личности,

пожељним социолошким карактеристикама и антропометријским статусом,

што указује на могућност постојања димензије опште способности у

антрополошком простору.

Ећимовић, Жгајнер С., (1981.), у свом истраживању у којем је

испитиван утицај неких когнитивних и конативних фактора на

репродуковање мелодије као музикалне компоненте код студенткиња

физичке културе, утврђују релације измеду три когнитивна фактора

(спацијални, вербални и нумерички) и четири конативна фактора

(анксиозност, инхибиторна конверзија, агресивност и шизоидност) и успеха у

репродуковању мелодије као музикалне компоненте.

Волф и Хорга (1987.) су извели истраживање са циљем да се провери да

ли различите спортске дисциплине могу да се значајно дискримини{у на

основу резултата на тестовима интелектуалних способности, дефинисаних

према кибернетичком моделу. Добијена је једна значајна дискриминативна

функција која указује на то да се анализиране групе испитаника претежно

сепарирају на основу способности за паралелно процесирање информација,

док ефикасност серијалног процесора игра много мању улогу, а ефикасност
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инпут процесора готово да није значајна. У овом раду се полази од

резултата истраживања структуре интелектуалних димензија који пружају

доказе да је структура интелектуалних способности хијерархијског типа, где

се на врху налази генерални фактор испод кога су три примарна фактора

интелектуалних способности који се односе на: ефикасност перцептивног

процесора, ефикасност паралелног процесора и ефикасност серијалног

процесора.

Михалопулу, М. и сар. (1993.) на узорку испитаника од 78 деце (9-12

година), који су били подељени у три групе од по 26, су покушали да

утврде обично "време" реакције и изабран "тренутак" реакције као и

способности концентрације и способности памћења. Прву групу су

сачињавала деца која су изабрана као спортски таленти, другу деца која

припадају кошаркашком клубу, а трећу деца која се не баве никаквим

спортом (осим учешћа на часовима физичког у школи).

Према резултатима истраживања, утврђена је висока позитивна

корелација између способности концентрације обичног времена реакције и

изабраног времена реакције. Способност памћења има високу корелацију са

способношћу концентрације и изабраним временом реакције, а корелира са

обичним временом реакције.

У овом раду се полази од резултата истраживања структуре

интелектуалних димензија који пружају доказе да је структура

интелектуалних способности хијерархијског типа, где се на врху налази

генерални фактор испод кога су три примарна фактора интелектуалних

способности који се односе на: ефикасност перцептивног процесора,

ефикасност паралелног процесора и ефикасног серијалног процесора.

Груиос, Г. и Хатзиниколау, К. (1994.) су вршили истраживање на

узорку од 50 студената и 50 студенткиња (просек старости 20,3. година) са

циљем да се утврде разлике у решавању интелектуалних и моторичких

задатака између мушкараца и жена.
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Резултати истраживања одражавају разлике у приступу и стратешком

начину решавања задатака код мушкараца и жена. Показало се да их треба

интерпретирати на основу структуре и разлике функционисања у развоју и

организацији мозга између два пола и да се захтева посебан програм

тренинга за сваки пол.

Петровић, Ј. и сар. (1995.) су циљу утврђивања структуре

функционисања најважнијих когнитивних процесора измерили 67 плесачица

које се активно баве стандардним и латино-америчким плесовима. Ради

утврђивања структуре примењена је кибернетска батерија тестова која

садржи три теста који процењују: ефикасност перцептивних функција (ИТл),

ефикасност паралелног процесора (АЛл) и функционисање серијалног

процесора (Сл). Након спроведене факторске анализе главних компонената

добијен је само један фактор који је дефинисан тестом, који процењује

ефикасно испољавање перцептивних функција, затим тестом испољавања

вербалних и интелектуалних способности.

Боли, Е. и сар. (1996.) су спровели истраживање са циљем да утврде

релације измеду когнитивних и музичких способности код девојчица које се

баве стандардним и латино-америчким плесовима. Испитали су

70.девојчица од 11-13 год. и применили су три теста за процену

когнитивних способности, која су изабрана тако да се анализа структуре

врши на основу кибернетског модела имајући у виду да изабрани тестови

процењују три типа когнитивног резоновања.

Хотелинговом каноничком анализом утврђене су релације измеду скупа

варијабли за процену музичких и когнитивних способности.

У оба простора, аутори су добили по два фактора. У простору музичких

способности први канонички фактор дефинише се: негативним предзнаком на

тестовима за процену меморије и јачине тона, а следе тестови за процену

дужине тона и ритма са позитивним предзнаком. Коресподентни фактор у

простору когнитивних способности, дефинише тест за процену
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симболичног резоновања и тест перцептивног резоновања.

Други канонички фактор у простору музичких способности најбоље је

дефинисан тестом за разликовање дужине тона. Коресподентни фактор у

простору когнитивних способности је дефинисан тестом за процену

релације и корелата.

Поповић, Д. и сар. (1996) у раду са циљем да се утврде релације између

когнитивних способности и карактеристика личности код девојчица које се

баве стандардним и латино-америчким плесовима испитали су 70 девојчица

старих од 11-13 год. Аутори су применили три теста за процену когнитивних

способности, која су изабрана тако, да се анализа структуре врши на основу

кибернетског модела имајући у виду да изабрани тестови мере три типа

когнитивног резоновања. Применом каноничке анализе, добили су два пара

каноничких фактора.

Први канонички фактор у простору конативних димензија, дефинише

се најбоље механизмом за процену координације и интеграције регулативних

функција. Следи механизам за процену регулације органских функција и

варијабли и механизам за процену активитета. Коресподентна каноничка

димензија у простору когнитивних варијабли дефинише се најбоље тестом за

процену симболичног резоновања и релација и корелата са негативним

предзнаком.

Други канонички фактор у простору конативних димензија је

биполаран. Дефинисан је са позитивним предзнаком механизмом за

регулацију активитета и механизмом за регулацију одбране и напада са

негативним предзнаком. Коресподентни фактор у простору когнитивних

способности је дефинисан са тестом за процену перцептивног резоновања.

Боли, Е. и сар. (1997.) на узорку испитаника од 70 девојчица које се

баве латино-америчким плесовима, истражили су утицај когнитивних

способности на извођење плесних структура. Применили су три мерна
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инструмента имајући у виду да изабрани тестови мере три типа когнитивног

процесирања. Примењеном анализом мултипле регресије, утврђено је да

постоје корелације између елемената плесних структура и елемената

ритмичких структура и да постоји неки закон који регулише целокупни

поступак когниције у односу на ритмичке проблеме.

4.4. ИСТРАЖИВАЊА КАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

Досадашња истраживања психолошке структуре могу да се поделе на:

а) истраживања која се односе на утврђивање психолошке структуре

личности спортиста-неспортиста (индивидуални-екипни спортови, различите

спортске дисциплине), б) истраживања која се односе на утврђивање

релација измеду психолошких карактеристика и неких других

карактеристика (моторичке способности) и ц) истраживања која се баве

утврдивањем релација измеду психолошких карактеристика и успеха у

спорту.

Немачки истраживач Нојман (Неуманн, 1957.) је за испитивање

разлика у карактеристикама личности користио три групе испитаника:

неспортисте, рекреативце и врхунске спортисте. На основу посматрања и

примене Роршаховог пројективног теста код испитаника су биле

регистроване 23 карактеристике личности. Разлике у карактеристикама

личности међу групама показују да су спортисти друштвенији,

емоционалнији, практичнији у свом прилазу проблемима, агресивнији и

самоуверенији.

Сист (Сеист, 1965.) је испитивао карактеристике личности 75 врхунских

аустралијских спортиста из различитих дисциплина примењујући тест за

оцењивање карактеристика личности и интересовања који су саставили

немачки психијатри и скраћену верзију ММПИ. Нашао је да спортисти имају

висок ниво самокритичности и екстроверзије.

Крол и Петерсон (Кролл анд Петерсон, 1965.) су упоређивали разлике у
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карактеристикама личности Кателовим 16 ПФ код пет добрих

(победничких) тимова и пет лоших. Утврдили су да може да се изврши

дискриминација између спортиста победничких тимова и тимова који губе.

Посебно су дискриминативни фактори Б (општа способност), Х (смелост), О

(самоувереност) и Q3 (самоконтрола). Униваријантни тестови дају значајне

разлике само за фактор Б.

Бришцин и Коцијан (Брицхцин анд Коциан, 1967.), користећи Кателов

тест 16ПФ, су извршили испитивање групе чехословачких атлетичара -

дугопругаша. Показало се да ови атлетичари имају висок степен

интровертности.

Крол и Креншоу (Кролл анд Цренсхаw, 1968.) су извршили испитивање

на 387 врхунских спортиста четири различите дисциплине (рагби, рвање,

гимнастика и карате) са циљем да допуне информације о карактеристикама

спортисте. Анализом функције са више дискриминанти открили су да

постоје значајне разлике у профилу личности код наведених група

спортиста.

Ванек и Хошек (Ванек анд Хосек, 1968.) су својим истраживањем

обухватили 260 спортиста из десет спортова (атлетика, бициклизам, хокеј

на леду, рвање, одбојка, дизање тегова, стрељаштво, канукајак, скијање на

води). Просечна старост испитаника је била 23.5 године. Резултати добијени

на Ајзенковом и Кателовом тесту су показали мале разлике у структури

карактеристика личности у односу на неспортску популацију. Међутим, у

појединим спортовима је откривена већа интровертност, а у другим већа

стабилност. Затим, на Кателовом тесту спортисти су у односу на

неспортисте показали већу резервисаност, интелигенцију и маштовитост.

Тутко, Лајон и Огилви (Тутко, Лyон анд Огилвие, 1969.) су

употребили упитник који су сами конструисали, са 190 питања за

испитивање особина карактеристичних за личност спортисте. Аутори

сматрају да овим инструментом могу да се измере 11 фактора који су
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битни за личност спортисте:Спремност спортисте да победи

1. Настојење спортисте да постигне постављене циљеве

2. Агресивност - склоност да се агресија употреби као средство за

успех,

3. Вођство - склоност спортиста да подстицајно утичу на суиграче,

4. Спремност спортисте да поштује и прихвата савете и упутства

тренера,

5. Емоционалност - степен емоционалне стабилности у различитим

ситуацијама,

6. Самоувереност,

7. Интелектуална издржљивост - осетљивост спортисте на критику

када се такмичи слабо и губи,

8. Савесност - способност да ради по правилима,

9. Поверљивост - способност да се људи прихвате такви какви јесу,

10.Осећање кривице - степен прихватања одговорности за своје

поступке.

Купер (Цоопер, 1969.) је вршио преглед библиографија које се односе на

утицаје психолошких фактора на учинак спортиста и покушао да опише

личност спортисте. Дошао је до сазнања да је карактеришу следеће

особине: сигурност, агресивност, независност, самоувереност, низак степен

анксиозности, лидерске способности, висока емоционална стабилност,

способност да издржи тешкоће и бол, потенцирање мужевности, лакше

прилагођавање у друштву.

Ванек и Хошек су (1974.) испитали 824 спортиста - 678 мушких и 146
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женских у 19 спортских дисциплина (рукомет, кошарка, падобранство, бокс,

рвање, џудо, бициклизам, дизање тегова, гимнастика, лака атлетика,

алпинизам, стрељаштво, тенис, смучарски скокови, смучарско трчање,

једриличарство, веслање и пливање). Применили су већи број тестова и

мерних инструмената за утврђивање особина личности. Закључци

истраживања су били следећи:

1. Рукометаше, кошаркаше, падобранце, боксере и рваче

карактерише екстроверзија, непосредност и интимност у комуникацији.

2. Бициклисте, дизаче тегова, планинаре и стрелце карактерише низак

ниво екстроверзије.

3. Високу емоционалну стабилност су показали смучарски скакачи и

тенисери, а ниску боксери, рвачи и пливачи.

4. Мала емоционална осетљивост је нађена код џудиста, планинара и

веслача, а велика осетљивост код лакоатлетичара.

5. Савесност, истрајност и концентрација су нађени код стрелаца,

рвача,рукометаша и падобранаца.

6. Лакоатлетичари, дизачи тегова и гимнастичари показују

анксиозност.

7. Успешнији спортисти су показали статистички значајно виши ниво

интелектуалних квалитета, што се слаже са налазима других

аутора да је виши степен интелигенције нужан за већи успех у

спорту.

Алдерман (Алдерман, 1974.) је дошао до сличних сазнања у вези са

личношћу спортисте и анализирао је важније карактеристике у вези са

њиховом улогом у спорту. То су: однос у друштву, лидерство, смиреност,

интелектуална чврстина и емоционална стабилност. Неке чињенице говоре у

прилог томе да су спортисти више социјализовани. Такве личности желе да се

друже и потребно им је дру{твено признање. Независност је такоде једна од
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важнијих особина спортиста. Они имају висок степен самоуверености,

агресивни су, склони су контроли и потчињавању других лица. Лица са

овом особином склона су такмичарским спортовима где могу преко телесне

активности да изразе своју агресивност.

Са особинама независности и односа у друштву у тесној вези је

екстроверзија. Спортисти са високим степеном екстроверзије нису у стању

да коче своје емоције, а због високог степена раздра`аја боље издржавају бол

(тј. имају висок праг дражи). То значи да спортисти могу да активирају и

мотивишу себе до граница издржљивости, што је неопходно да би се

постигли нови резултати. Међутим, ниво узбуђења, активације и границе

издржљивости, а са тим и спортски учинак, имају своје границе. Свако

прелажење оптималне границе активације доводи до смањења учинка.

Остаје отворено питање у којој мери спољни фактори могу да повећају

границу активације.

Што се тиче емоционалне стабилности, иако истраживачи нису

сагласни у налазима, прихваћено је да су спортисти емоционално

стабилнији од других људи, што значи да показују зрелост, стабилност,

оптимизам самодисциплину.

Крати (Крети, 1978.) је дао преглед великог броја истраживања у

којима се испитивала личност спортисте у екипним и индивидуалним

спортовима, затим промене личности спортисте под утицајем спортске

активности, особине спортиста различитог нивоа такмичења и др. Према

Кратију, Крол је применио Кателов 16 ПФ у испитивању спортиста у

екипном и индивидуалном спорту и закључио да је профил личности ове две

групе без значајних разлика. Огилви је применивши такоде Кателов 16 ПФ,

нашао да спортисте високе класе одликује висока способност апстрактног

мишљења. До сличних резултата је, према Кратију, дошао и Кејн,

испитујући личне карактеристике енглеских фудбалера.

Икегами је испитао 1500 спортиста и није нашао изражене разлике у
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личности измеду спортиста који се баве индивидуалним и екипним спортом

(укључујући и особину екстроверзија - интроверзија). Али, узето у целини,

спортисти у индивидуалним спортовима су самосталнији, мање се узбуђују

и имају квалитете који им омогућавају да успешно дејствују независно од

утицаја средине.

Такоде су интересантни резултати које је Икегами изнео 1968.г. на ИИ-

ом међународном конгресу спортских психолога у Вашингтону.

Истраживање се бавило утицајем дугог и систематског бављења спортом на

промене личности. Резултати статистичке анализе су показали да су

спортисти са дужим спортским стажом: активнији, агресивнији, мање се

узбуђују, мање су подложни депресији и фрустрацијама, мање теже да буду

лидери у комуникацији са другима. Икегами сматра да бављење спортом не

утиче на општу промену у емоционалној стабилности спортисте.

Према Кејну (Кејн, 1984, стр.179) дискриминативна функционална

анализа је стекла велику популарност као средство у потрази за могућим

типовима спортиста. Анализа дискриминативне функције има ту предност

да узима у обзир варијабилитет целокупног профила, узима се у обзир цела

личност. Ову технику су применили Крол и Петерсон у поменутом

истраживању.

Персон (Пеарсоне, Т. W., 1987.) је желећи да утврди карактеристике

врхунских спортиста изнео резултате тима истраживача који је извршио

преглед научне литературе о дотадашњим истраживањима у тој области.

Сагласили су се да врхунски спортисти могу да се разликују у следећем:

анатомске и физиолошке карактеристике, социјално порекло, начин исхране,

коришћење опреме и психолошке карактеристике. Према њима, психолошке

карактеристике врхунских спортиста су следеће:

1. У односу на мање успешне спортисте имају више самоуверености,

осећају да могу да постигну свој максимум, имају способност да се

концентришу на мисли које су повезане са извођењем саме активности.



74

2. Испољавају мање нервозе и напетости за време такмичења.

3. Највећи број врхунских спортиста верује да су за сваки успех или

неуспех одговорни они сами, да то не зависи од доприноса других.

4. Врхунски спортисти су врло самосвесни, имају интензивно осећање

за самопоштовање, самопотврдивање, самоафирмацију.

5. Врхунски спортисти обично верују у успех и очекују га.

6. Врхунски спортисти испољавају високе аспирације, због чега

постигнуће циља лако може да постане опсесија.

7. Код спортиста на врху може да се испољи "фобија успеха".

8. Врхунски спортисти у себи изграђују представу о успешном

испуњењу задатка, док мање успешни су и мање наклоњени менталним

вежбама за специјалне технике такмичења.

9. Успешни спортисти често пре и у току такмичења убеђују себе у

успех.

10.10. Врхунски спортисти улажу више напора да ојачају своје

"слабе тачке".

У совјетској спортској литератури постоји велики број радова који се

баве психолошким карактеристикама спортиста. Међутим, у тим радовима

се ретко среће примена стандардизованих мерних инструмената са

утврђеним нормама за поједине психолошке особине и за поједине

спортске дисциплине. Описи психичких процеса, особина, разних видова

понашања и реакција су резултат разних експеримената и анкета које нису

коректно методолошки припремљени.

Катартзи, Е. и сар. (1994.) истраживали су утицај конативних

карактеристика спортиста кошаркаша на такмичарско понашање. Циљ

истраживања је био да се утврде посебне карактеристике личности

кошаркаша у односу на такмичарско понашање (напад-одбрана). Узорак

испитаника се састојао од спортиста I и II лиге мушкараца и жена, као и

пионира. Методом посматрања описано је понашање сваког играча посебно
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и анализирано параметрима као што су: став, антропометријске

карактеристике, активно време итд. После тога дат је упитник свим

спортистима и тренерима.

Резултати су показали да проценат нападачких и одбрамбених играча

диференцира међусобно групе, што се односи на унутрашње и спољашње

факторе и на захтеве који су постављени за сваку категорију. Карактер

једног играча и генетски фактори одређују да ли ће један играч бити

нападачког или одбрамбеног типа не одбацујући прилике које даје тренер.

За нека истраживања димензија личности спортиста важан критеријум

је степен постигнутог успеха у неком спорту. Због тога се често сматра

да деца која немају одређене особине као што су упорност, агресивност,

истрајност, лидерско понашање, емоционална стабилност и др. не могу да се

укључе у свакодневне напорне тренинге и не могу да постану врхунски

спортисти.

Поповић, Д. и сар. (1995.), у циљу утврђивања структуре конативних

регулативних механизама измерили су 67 плесачица које се активно баве

стандарним и латино-америчким плесовима. За процену конативних

регулативних механизама примењена је кибернетска батерија која се

састоји од шест тестова конструисаних на основу кибернетског модела

функционисања најважнијих конативних регулатора. Након спроведене

факторске анализе главних компонената добијена су два фактора: Први

фактор је дефинисан механизмом за регулацију органских функција,

регулацију реакције одбране, регулацију реакције напада, координацију

регулативних функција и интеграцију регулативних функција. Други фактор

је дефинисан механизмом одговорним за регулацију активитета. Утврђено

је да плесачице поседују стабилну структуру механизама за регулацију

органских функција, регулацију одбране, регулацију напада, координацију

регулативних функција и њихову интеграцију, као и добру регулацију

активитета.
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Поповић, Д. и сар. (1997.) спровели су истраживање са циљем да се

утврди утицај карактеристика личности на успешно извођење плесних

структура код девојчица које се баве латино-америчким плесовима. На узорку

испитаника од 70 девојчица 11-13 год., изабрани су мерни инструменти који

покривају димензије модела функционисања конативних регулативних

механизама. На основу резултата утврђено је да постоји висока статистичка

мултипла корелација између тестова за процену конативних карактеристика

и резултата на такмичењима која износи К= .68 и то пре свега тестовима за

процену регулације органских функција, за регулацију система, за

координацију регулативних функција и регулацију одбране и резоновања.

4.5. ИСТРАЖИВАЊА СОЦИЈАЛНОГ СТСТУСА

У посљедњих неколико година у нашој је земљи проведен већи број

истраживања социјалне диференцијације. Та су истраживања била претежно усмерена

на конструкцију теоријских модела, и на испитивање алгоритама и поступака за анализу

података, док су суштински проблеми социјалне диференцијације, а поготово они који

су повезани са утврђивањем генератора овог феномена третирани углавном

маргинално.

Ипак, учињени су многи напори, и чине се још и сада, како би се феномен

социјалне диференцијације могао што темељитије утврдити, и открити оне законитости

које одређују његову стварну друштвену суштину, То је, очигледно, основни услов за

сваку друштвену интервенцију на овом подручју које је од пресудног значаја за развој

сваког друштва.

Како било каква политичка активност има смисла само под условом да се ефекти

те активности могу контролисати, а то је могуће само онда ако се посљедице

политичких одлука могу предвидјети, пред истраживачима социјалне диференцијације

стоји тешка и не увијек до сада успјешно рјешавана задаћа утврђивања модела и

поступака за стално праћење ефеката социјалне диференцијације и утврђивања њених

узрока. Ако се под појмом социјалне диференцијације операционално означи структура

социјалних разлика које настају у процесу стварања и расподјеле материјалних и
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духовних добара, и ако се те разлике очитују не само у различитим

могућностима у њихову стварању и расподели, већ и у чиниоцима који утјечу

на различито учешће појединаца и група у дохотку, у различитим облицима и

опсегу посједовања, у различитим могућностима и начинима задовољавања

потреба, и коначно у различитом друштвеном положају, онда је очито, да се

ради о феномену који мора на садањем ступњу развоја самоуправног

социјализма постојати као посљедица скупа појединачних објективних извора и

њихове интеракције.

Нема сумње да је управо објективна егзистентност извора социјалних

разлика разлог који чини сваку друштвену акцију веома сложеном, и

ограничава број ступњева слободе у доношењу политичких одлука. То

наравно такодјер значи да су ефикасне политичке одлуке могуће само .на

темељу точних и потпуних информација о узроцима и феномену социјалне

диференцијације, па је због тога улога и одговорност знаности на овом

подручју изузетно велика.

Проблем социјалне диференцијације добија у самоуправном

социјалистичком друштву посебну димензију ако се чињеници да социјалне

разлике, које су посљедица распођеле и неједнаке валоризације рада, и које су у

основи условљене постигнутим ступњем развоја производних снага, и због тога

за појединца објективно детерминиране, придода стално присутна опасност (на

коју су упозоравали већ класици марксизма) да ако се социјалне разлике,

повезане са припадањем различитим социјалним групама институционално

регулирају, посљедица може и мора бити повећавање тих разлика због чега

социјална диференцијација постаје основ социјалне стратификације.

Таква стратификација престаје да буде посљедица разлика измедју људи

које нужно проистичу из друштвене подјеле рада, већ постаје посљедица

разлика у њиховим социјалним интересима, дакле разлика у њихову настојању

да остваре што стабилнији и што угоднији удио у подјели друштвених добара и

друштвене моћи. У том се случају, у току развоја друштвених односа социјалне
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групације све више диференцирају, уобличавају властиту политичку свијест и

заоштравају медјусобне супротности.

Иако је у увјетима изградње нашег модела самоуправног социјализма

могуће утврдити који су процеси и који односи напредни, дакле самоуправни, а

који воде до пооштравања онога што поприма карактер класног сукоба,

политичке су поларизације, како се види из збивања која су се догађала у току

досадашњег развитка нашег друштва, врло комплицирана; нема јасно

опредијељених антагонистичких и у себи хомогених класа, а управљачке

структуре нису биле увијек (прије свега у пракси) идејно и политички

јединствене. Свјесне друштвене снаге и читава радничка класа морали су и

морају водити непрестану битку са стихијом и са настојањима бирократских и

технократских група која су, под различитим изговорима и на темељу

различитих псеудоаргумената објективно водила до продубљивања социјалне

диференцијације.

У таквим условима темељно аналитичко орудје друштвене политике

садржано је у класном приступу проблемима социјалне диференцијације у

којем смјер анализе мора бити окренут према изворима, а не према

посљедицама социјалних разлика. Тако звани "стратификацијски приступ"

може се у таквим увјетима третирати прије свега као помоћно средство анализе,

нарочито код истраживања секундарних карактеристика друштвено-

економских односа, што може бити', како је показао Кардељ од одредјеног

знанственог и практичног значаја, али не може исцрпљивати сву

проблематику социјалне диференцијације.

Ако као основ не само политички већ и знанствене активности узмемо

јасно изражене политичке ставове, као што је на пр. став ИИИ Конференције

СК Словеније гдје се експлицитно каже "да смо постигли онај ступањ

материјалног и социјалног развоја код кога се постојеће социјалне разлике

више не би смјеле повећавати, већ се уз виши ступањ друштвене

продуктивности рада морају смањивати" онда и стратификацијски приступ*
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може, ако је критички примијењен, дати врло корисне информације за

краткорочну па и дугорочнију концептуализацију друштвене политике на овом

подручју.

Највећи дио досадашњих истраживања социјалне диференцијације у нашој

земљи изведен је на темељу феноменолошког модела социјалне стратификације чији

су аутори сурадници Института за социологијо ин филозофијо при Универзи у

Љубљани под руководством С. Саксиде. Тај је модел "најнижи" у хијерархији модела

који су конструирани тако да се сваки нижи "гнијезди" у мођелу вишег реда и веће

могућности апстракције и генерализације, што наравно значи и дубљег продирања

према суштини социјалне диференцијације. Овај модел је од 1970. године непрекидно

дограђиван и емпиријски провјераван.

Прва верзија модела публицирана је први пут 1971. године (Саксида и

Петровић, 1971.). Друга верзија модела, већ знатно промијењена, публицирана је 1974.

године (Саксида, Цасерман и Петровић, 1974.). Аналогни модел, третиран као дио

јединственог сустава феноменолошких модела, публициран је такођер 1974. године

(Петровић и Хошек, 1974.) и већ тада подвргнут не само суставној емпиријској

верификацији, већ и концептуалној и методолошкој критици.

У већини досадашњих истраживања феноменолошки је модел употребљаван

прије свега као средство за номинацију и таксономизацију варијабли, а поједине његове

категорије као експланаторни инструменти при интерпретацији резултата.

Заједничка карактеристика велике већине до садашњих истраживања социјалне

диференцијације код нас је примјена мултиваријатних статистичких модела и техника.

Међутим, како мултиваријатне процедуре нису израсле на тлу социологије и нису

конструиране за рјешавање социолошких проблема, истраживачи су се стално

сусретали са проблемом адекватности њихове употребе. Због тога су многа

истраживања била у ствари експерименти са великим бројем различитих техника које

су развијене за обраду података у другим знанственим истраживањима, прије свега у

психологији. Унаточ тому што неки проблеми нису били
ријешени, или чак нису били ни рјешавани (као што је на пр. проблем нормалности
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расподјела стратификацијских варијабли) а неки су напросто заобиђени (као што је на

пр. проблем симетричности и линеарности релација стратификацијских варијабли) ,

због могуцности генерализација вишег реда технике изградјене на мултиваријатном

нормалном моделу показале су се до сада супериорнијим над другим техникама, а

посебно над онима, у основи врло једноставним, које не постављају никакве рестрикције

у погледу расподјела, и линеарности или симетричности релација, али које, управо због

своје једноставности, одбацују знатне могућности за генерирање информација вишег

реда.

Досадашња искуства са примјеном мултиваријатних нормалних техника

показују ипак да је потребно уложити знатне напоре за развој модела и поступака који

ће бити погоднији за верификацију не само феноменолошког модела за проучавање

социјалне диференцијације (као што су на пр. таксономски модели) и посебно моделе

који омогућавају ефикаснију анализу социјалне мобилности.

У садањој фази развоја квантитативних метода који се могу примијенити у

анализи социолошких феномена још увијек је међутим нужно апостериорно

формирање различитих модела, или варијација постојећих, који су конзистентни како са

резултатима, добијеним у току емпиријских анализа, тако и са социолошком

садржином модела формулираних у кибернетичком облику, или у симболици која

припада теорији система. Претензије таквих модела очито не могу бити веће од

могућности које допуштају до сад верифицирани математички и статистички модели

на овом подручјуј али такви модели могу бити врло користан прилаз према моделима

вишег реда, конгруентним са стварном природом манифестних и латентних

социологијских структура.

При конструкцији таквих прелазних модела бит ће вјеројатно нужно темељито

преиспитивање досадашњих поступака за прикупљање информација и конструкцију

манифестних варијабли. Врло је вјеројатно да се могу конструирати мјере социјалне

диференци јације, и посебно мјере професионалне, политичке и економске моћи чије де

функције расподјеле допуштати примјену ефикасних мултиваријатних техника

основаних на генералном линеарном моделу.
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Ипак, досадашња истраживања дала су значајан допринос како теоретском

уобличавању проблема социјалне диференцијације, тако и примјени социологијских

спознаја у различитим подручјима друштвене активности и готово свим

антропологијским дисциплинама. Тај је допринос био, наравно, ограничен и

недостацима темељних информација, и недостацима примијењених аналитичких

процедура; медјутим, скуп информација који је до сада добијен, колико год био

неподесан за формирање неке конзистентне теорије, омогућио је много јасније поимање

природе и ефеката социјалне диференцијације у садањој фази нашег друштвеног

развоја.

ИСТРАЖИВАЊА У БОКСУ

Досадашња истраживања везана за бокс и истраживачко подручје овог

рада су малобројна , како код нас, тако и у свету. Ово се јавља вероватно због

тешкоћа у организацији мерења и тестирања референтног узорка. Постоји мањи

број парцијалних истраживања која обухватају мањи број психосоматских

димензија или мањи број испитаника.

Дгтајаров и Џерајан (1971) су проучавали факторе брзине. Испитујући 80

боксера – мајстора спорта применили су 28 варијабли. Методом факторске

анализе изоловали су четири фактора брзине.

Ропрет (1972) је на основу резултат тестирања 36 врхунских

југословенских боксера и применом факторске аналаизе утврдио четири

фактора: соматски, гипкост карличног појаса, брзину реаговања и психички

фактор. Из почетне батерије од 19 тестова препоручио је осам за које тврди да

су погодни за процену стања тренираности боксера у припремном периоду од

перо-лаке до тешке категорије.

Плацтиненко (1973) је на узорку од 80 боксера високе класе испитивао

факторе који условљавају успех у боксерској борби. Закључио је да успех,

углавном, зависи од њихове емоционалне уравнотежености, брзине претварања

информација и степена тренираности срчано-судовног система. Те особине

биле су у узајамним релацијама.ахорјевић (1976) је на узорку од 63 боксера са

територије САП Војводине извршио истраживање валидације инструмената за



82

испитивање психофизичкг стања и степена тренираности боксера, као и

структуре психосоматских димензија у морфолошком, моторичком,

когнитивном, конативном и функционалном простору.

Мизерски (1978) је анализирао податке о годинама старости и телесној

висини 1579 боксера, који су учествовали на ОИ у раздобљу од 1960. до 1976.

године. Аутор је израчунао средње вредности свих ових показатеља код свих

такмичара који су се пласирали у финале, усвим категоријама. На основу тога

он је добио вредности које су му послужиле као модел од користи приликом

селекције и избора, као и приликом програмирања спортских резултата

боксера.

Упоређујући срење вредности телесне тежине, освајача медаља и осталих

такмичара у 10 категорија Мизерски закључује да имају преимућство они

боксери који су виши. Иста зависност је потврђена приликом упоређивања

телесне висине победника и осталих освајача медаља, као и свих осталих

учесника. Из овога произилази ба виши такмичари у поређењу са боксерима

средње висине у истој категорији имају већу шансу да освоје медаљу.

На основу извршених испитивања он препоручује као модел узети

средњу вредност телесне висине боксера који су победили на последњих пет

ОИ, за селекцију омладинаца.

Категорија Висина тела у цм

Папир - 48 кг 159 - 160

Мува 48 – 51 кг 160 - 161

Бантам 51 – 54 кг 163 - 164

Перо 54 – 57 кг 167 – 168

Лака 57 – 60 кг 170 - 172

п.велтер 60 – 63.5 кг 174 – 175

велтер 63.5 – 67 кг 175 - 177

п.средња 67 - 71 кг 178 – 180

средња 71 – 75 кг 181 - 183

п.тешка 75 – 81 кг 184 - 185

тешка преко 81 кг 186 – 188
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Савић, М. (1986): На узорку од 153 боксера узраста 17-33 година, био је

примењен систем од 18 варијабли, од тога 8 варијабли специфичних

моторичких способности и 10 психолошких варијабли, од тога 6 когнитивних и

4 конативне варијабле.

Циљ истраживања састојао де у утврђивању релација између простора

специфичних моторичких способности (као система критеријумских варијабли)

и простора психолошких карактеристика (као система предикторских

варијабли).

На основу добијених резултата, може се претпоставити, да су за ефикасно

извођење анализираног специфично-моторичког простора одговорни и они

регулативни механизми, од којих зависи брзина извођења алтернативних

покрета. Сходно томе, оправдано је сматрати, да је за каноничку повазаност

анализираних група, варијабли у когнитивном простору у највећој мери

одговорна брзина протока информација на когнитивном нивоу.

4.ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

У антропологији и кинезиологији није могуће директно извршити мерење

фактора који су релевантни за успех у спорту. Један од основних задатака

кинезиологије је да проналази методе које омогућују утврђивање фактора,

односно психосоматских карактеристика које су одговорне за постизање успеха

у кинезиолошким активностима.

Испољавање техничких и тактичких способности и знања специфичних за

бокс умногоме зависи од склопа морфолошких, функционалних, моторичких,

конативних и когнитивних способности и карактеристика.

Тренинг боксера је у суштини трансформациони процес кроз који се боксер,

као систем, преводи из једног стања у друго, а у складу са захтевима који се

представљају пред спортистом.

Из наведених проблема произилази и циљ овог истраживања: утврдити

структуру антрополошких димензија боксера и утврдити величину и смер

повезаности антрополошких димензија.



84

5.ХИПОТЕЗЕ

Полазећи од циља истраживања као и виšегодиšњег емпиријског сазнања

аутора постављене су две групе хипотеза.

Прва група хипотеза се односи на утврђивање структуре третираних

антрополоšких димензија, а друга се односи на утврђивање релација између

антрополоšких димензија.

Прва група хипотеза:

Х1-У простору морфолоšких карактеристика очекује се добијање четири

латентне димензије: лонгитудинална димензионалност скелета, трансферзална

димензионалност скелета, волумен и маса тела и поткожно масно ткиво

Х2-У простору моторичких способности очекује се добијање четири

латантне димензије другог реда

Х3-У простору когнитивних способности очекује се добијање једног

генералног фактора

Х4-У простору конативних карактеристика очекује се добијање 6

латентних конативних фактора

Х5-У простору социолоšких карактеристика очекује се добијање три

социолоšке димензије

Друга група хипотеза:

Х6-Очекује се значајну повезаност између морфолоšких карактеристика и

моторичких способности

Х7- Очекује се значајну повезаност између морфолоšких карактеристика

и когнитивних способности

Х8- Очекује се значајну повезаност између морфолоšких и конативних

карактеристика

Х9- Очекује се значајну повезаност између морфолоšких и социолоšких

карактеристика

Х10- Очекује се значајну повезаност између моторичких и когнитивних
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способности

Х11- Очекује се значајну повезаност између моторичких способности и

конативних карактеристика

Х12- Очекује се значајну повезаност између моторичких способности и

социолоšких карактеристика

Х13- Очекује се значајну повезаност између когнитивних способности и

конативних карактеристика

Х14- Очекује се значајну повезаност између когнитивних способности и

социолоšких карактеристика

Х15- Очекује се значајну повезаност између конативних и социолошких

карактеристика
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6.МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА

6.1.УЗОРАК ИСПИТАНИКА

Популација из које је узет узорак за ово истраживање може се

дефинисати као популација боксера из боксерских клубова Србије старости 15-

18 година.

Полазећи од постављеног проблема, предмета, и циља истраживања, а

имајући у виду организационе и финансијске могућности потребне за

спровођење истраживачког поступка, узет је оптималан број субјеката у узорку,

како би се истраживање спровело коректно, а резултати били егзактни.

Сам узорак испитаника чинио је 100 боксера, чланова боксерских клубова

из Србије, што је оптималан број за планирано истраживање.

Испитаници су морали да испуне следеће услове:

-старост испитаника је дефинисана на бази хронолошке доби, тако да су

истраживањем били обухваћени испитаници стари 15-18 година

-да немају органских и соматских обољења

-да су активни чланови боксерског клуба

Истраживање је било спроведено у следећим боксерским клубовима:

 Б.К. "Младост" Нови Пазар

 Б.К. Нови Пазар

 Б.К. "Металац" Краљево

 Б.К. "Гоч" Врњачка Бања

 Б.К. "Прва Петолетка" Трстеник

 Б.К. "Каблови" Јагодина

 Б.К. "Соко" Чачак

 Б.К. "Раднички" Крагујевац

 Б.К. "Топличанин" Прокупље

 Б.К. "Раднички" Ниш

 Б.К. Смедерево
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6.2.УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ

6.2.1.УЗОРАК АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ ВАРИЈАБЛИ

За процену морфолошких карактеристика испитаника примењено је 20

антропометријских варијабли, пробраних према Међународном Биолошком

Програму (ИБП) тако да покрију четвородимензионалан простор дефинисан као

лонгитудинална димензионалност скелета, трансферзална димензионалност

скелета, волумен и маса тела и поткожно масно ткиво.

а) лонгитудинална димензионалност скелета

1. Висина тела

2. Седећа висина

3. Дужина руку

4. Дужина ногу

5. Распон руку

б) трансферзална димензионалност скелета

1. Биакромиални распон

2. Бикристални распон

3. Ширина ручног зглоба

4. Ширина шаке

5. Трансферзални дијаметар грудног коша

ц) волумен и маса тела

1. Маса тела

2. Средњи обим грудног коша

3. Обим надлактице

4. Обим подлактице

5. Обим натколенице

д) поткожно масно ткиво

1.Кожни набор надлктице

2. Кожни набор леђа

3. Кожни набор трбуха
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4. Кожни набор пазуха

5. Кожни набор потколенице

6.2.2.УЗОРАК МОТОРИЧКИХ ВАРИЈАБЛИ

За процену моторичких способности употребљено је 20 моторичких

тестова, који су одабрани према структуралном моделу Гредеља, Метикоша,

Хошекове и Момировића из 1975. године дефинисаним као механизам за

структурирање кретања (МСК), механизам за функционалне синергије и

регулације тонуса(СРТ), механизам за регулацију интензитета

екситације(РИЕ), и механизам за регулацију трајања ексцитације.

За овај програм мерења значајне моторичке димензије процењиване су

помоћу следећих мерних инструмената:

а)механизам за структурирање кретања (МСК)

1.окретност на тлу (МОНТ)

2.тапинг руком (МТАР)

3.тапинг ногом (МТАН)

4.координација с палицом (МКООП)

5.бубњање ногама и рукама (МБНИР)

б) механизам за функционалну синергију и регулацију тонуса (СРТ)

1. Дубоки претклон (МДПК)

2. Попречно стајање на греди (МПСГ)

3. Искрет палицом (МИСП)

4. Пикадо (МПИК)

5. Гађање хоризонталног циља (МГХЦ)

ц) механизам за регулацију интензитета ексцитације (РИЕ)

1.скок у даљ из места (МСДМ)

2.трчање 20м високи старт (М20ВС)

3.бацање медицинке из лежања (МБМИЛ)

4.скок увис с места (МСВИС)

5.динамометрија шаке (МДШАК)

д) механизам за регулацију трајања ексцитације (РТЕ)
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1.издржај у згибу (МИЗГ)

2.згибови потхватом (МЗГП)

3.подизање трупа за 60 секунди (МПТР)

4.дизање ногу из лежећег положаја (МДНЛ)

5.издржај ногу у предносу (МИНП)

6.2.3.УЗОРАК КОГНИТИВНИХ ВАРИЈАБЛИ

За процену ефикасности инпут-процесора, односно перцептивног

резоновања, изабран је тест ИТ-1.

За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког

резоновања, изабран је тест АЛ-4.

За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања

релација и корелата, изабран је тест С-1.

6.2.4. УЗОРАК КОНАТИВНИХ ВАРИЈАБЛИ

За процену конативних карактеристика изабрани су следећи мерни

инструмент ЦОН6 којим ће се процењивати следећи конативни регулатори:

Регулатор активитета (ЕПСИЛОН),

Регулатор органских функција (ХИ),

Регулатор реакција одбране (АЛФА),

Регулатор реакција напада (СИГМА),

Систем за координацију регулативних функција (ДЕЛТА) и

Систем за интеграцију регулативних функција (ЕТА).

6.2.5. УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ ЗА ПРОЦЕНУ СОЦИОЛОШКИХ

КАРАКТЕРИСТИКА

За процену социјалног статуса примењен је модел конструисан од стране

аутора: Саксида и Петровић 1972; Саксида, Цасерман и Петровић 1974;

Момировић и Хошек 1975. У овом истраживању примењен је прилог ИНСТ2,

упитник ССМИН.
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Варијабле за процену статусних карактеристика

Ред.
Број ВАРИЈАБЛА

КОД

1 Образовање оца ОБРО
2 Образовање мајке ОБРМ
3 Знање страних језика ЈЕЗ
4 Очево знање страних језика ЈЕЗО
5 Мајчино знање страних језика ЈЕЗМ
6 Тип школе ШКОЛА

7 Тип школе коју је завршио отац ШКОЛАО

8 Тип школе коју је завршила мајка ШКОЛАМ

9 Квалификација оца КВАЛО

10 Квалификација мајке КВАЛМ

11 Образовање деде по оцу ДЕДАО
12 Образовање деде по мајци ДЕДАМ

13 Школски успех УСПЕХ

14 Понављање разреда ПОН

15 Интензитет бављења спортом СПОРТ
16 Тип места у коме је провео детињство М15
17 Тип места у коме је отац провео детињство М15О

18 Тип места у коме је мајка провела детињство М15М
19 Тип места у коме испитаник сада живи МЕСТО
20 Ко се бринуо о испитанику за време раног детињства ЧУВАО
21 Број деце испитаникових родитеља ДЕЦАР
22 Образовање сексуалног партнера ОБРС
23 Образовање најбољег пријатеља ОБРП
24 Спортски резултати оца СПОРТО
25 Спортски резултати мајке СПОРТМ
26 Број књига у кућној библиотеци КЊИГЕ

27 Очева припадност и активност у политичким странкама леве
оријентације

ЛЕВИО

28 Мајчина припадност и активност у политичким странкама леве
оријентације

ЛЕВИМ

29 Очева припадност и активност у политичким странкама десне
оријентације

ДЕСНИО

30 Мајчина припадност и активност у политичким странкама десне
оријентације

ДЕСНИМ

31 Очева припадност и активност у политичким странкама центра ЦЕНТАРО
32 Мајчина припадност и активност у политичким странкама центра ЦЕНТАРМ

33 Професионални положај оца у радној организацији ПРОФО

34 Професионални положај мајке у радној организацији ПРОФМ

35 Ангажованост оца у органима власти ДПЗО
36 Ангажованост мајке у органима власти ДПЗМ
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37 Функција оца у спортским клубовима ФНСПОРТО

38 Функција мајке у спортским клубовима ФНСПОРТМ
39 Друштвена ангажованост оца ФНДРУШТО
40 Друштвена ангажованост мајке ФНДРУШТМ
41 Телевизор у боји ТВ
42 Аутомобил АУТО
43 Аутомобил млађи од две године АУТОН
44 Викендица ВИК
45 Видео рекордер ВИДЕО

46 Музички стуб или линија МУЗИК

47 Компјутер КОМП

48 Замрзивач ФРИЗ

49 Машина за прање судова МСУД

50 Машина за прање веша МВЕШ
51 Квадратура стана КВСТАН

52 Комфор стана КОМФОР

53 Месечни приход домаинства ПРИХОД

6.3. ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКА МЕРЕЊА

6.3.1. МЕРЕЊЕ МОРФОЛОШКИХ ВАРИЈАБЛИ

6.3.1.1. УСЛОВИ МЕРЕЊА

Узимање података мерењем морфолошких варијабли вршено је по моделу

Интернационалног Биолошког Програма (ИБП), а параметри

антропометријских показатеља мерени су према поступку који су (на основу

Стеwарта и МцФарланда) израдили Стојановић и Стојиљковић.

За потребе истраживања неопходно је било створити оптималне услове

приликом мерења испитаника, а они су:

 мерење антропометријских варијабли обављало се у току

преподнева од 9 до 11 х;

 инструменти су стандардне израде и баждарени су пре почетка

мерења сваке групе;
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 сала у којој су вршена мерења је довољно осветљена, а

температура ваздуха таква да су се свучени испитаници осећају

пријатно (од 17 до 22 ˚ Ц)

6.3.1.2. ТЕХНИКА МЕРЕЊА

Пре отпочињања мерења морфолошких димензија, дермографском

оловком су прецизно биле обележене антропометријске тачке и нивои:

- Тачка припоја трећег и четвртог ребра за грудну кост (стернум)

- Ниво највећег обима леве надлактице при контракцији мишића м.

бицепс брахии

- Место на левој надлактици које одговара средини између

акромиона и олекранона

- Ниво највећег обима леве подлактице

- Доњи угао леве лопатице (ангулус инфериор сцапуле)

- Линија глутеалне бразде на левој страни натколенице

- Ниво највећег обима леве потколенице.

За реализацију предвиђеног програма мерења морфолошких димензија су

потребни следећи мерни инструменти:

- Медицинска децимална вага која обезбеђује тачност читања

резултата од 100 гр. и код које постоји могућност регулисања

казаљке на нулти положај. Вага се баждари пре мерења сваке групе,

а током мерења се налази на хоризонталној подлози

- Мерна метална трака лако савитљива, дужине 150цм, која

омогућава тачност читања од 1мм,

- Калипер за мерење кожних набора, подешен да притисак врхова

кракова калипера на кожи буде 10 гр/мм, при чему је тачност

читања резултата 1мм.

Програм антропометријских варијабли, обухваћен овим истраживањем

био је мерен на следећи начин:
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1. ВИСИНА ТЕЛА (АВИС)

Мери се антропометром по Мартин-у. При мерењу испитаник, обавезно

бос и у гаћицама, стоји у усправном ставу на чврстој водоравној подлози. Глава

испитаника треба да је у таквом положају да франкфуртска раван буде

хоризонтална. Испитаник исправља леђа колико је могуће, а стопала саставља.

Испитивач стоји с леве стране испитаника и контролише да ли му је

антропометар постављен непосредно дуж задње стране тела и вертикално, а

затим, спушта метални прстен-клизач да хоризонтална пречка дође на главу

испитаника. Тада прочита резултат на скали у висини горње странице троуглог

прореза прстена-клизача. Резултат се чита са тачношћу од 0,1 цм.

2. СЕДЕЋА ВИСИНА (АСВИС)

Мери се антропометром тако да испитаник седи на столици испруженог

трупа и главе с опуштеним ногама које додирују под. Глава треба да буде у

положају као и при мјерењу висине. Антропометар се постави вертикално иза

леђа испитаника, и то тако да их додирује у сакралној и интерскапуларној

регији.

3. ДУЖИНА РУКЕ (АДРУК)

Мери се скраћеним антропометром по Мартин-у. При мерењу испитаник

стоји у усправном ставу, са левом руком опруженом у страну и дланом

окренутим надоле. Испитаник поставља један крак антропометра на спољашњи

део акромиона, а други на врх најдужег прста руке. Резултат се чита са

тачношћу од 0.1цм.

4. ДУЖИНА НОГЕ (АДНОГ)

Мери се антропометром по мартин-у. При мерењу испитаник, обавезно

бос и мало спуштених гаћица, стоји у усправном ставу са састављеним петама

на чврстој водоравној подлози. Врх крака антропометра постави се на леву

предње-горњу бедрену бодљу ипрочита њена висина од пода. Резултат се чита

са тачношћу од 0,1 цм.

5. РАСПОН РУКУ (АРРУК)
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Мери се антропометром по Мартин-у. При мерењу испитаник стоји

усправно и рашири руке у висини рамена (руке у водоравном положају), с

длановима окренутим према напред. Антропометром се мери размак измедју

левог и десног трећег прста (врх јагодице трећег прста) с предње стране

испитаника.

6. ШИРИНА РАМЕНА (БИАКРОМИАЛНИ РАСПОН)

Мери се скраћеним антропометром по Мартин-у. При мерењу испитаник

је у гаћицама и стоји у усправном ставу с лежерно опуштеним раменима.

Испитивач стоји са задње стране испитаника и поставља врхове кракова

антропометра на спољашњи део једног и другог акромиона уз довољан

притисак, да се потисне меко ткиво. Резултат се чита са тачношћу од 0,1 цм.

7. ШИРИНА КАРЛИЦЕ (БИКРИСТАЛНИ РАСПОН)

Мери се скраћеним антропометром по Мартин-у. При мерењу испитаник

је у гаћицама које су мало спуштене и стоји у усправном ставу и састављеним

петама. Испитивач стоји са задње стране испитаника и поставља врхове кракова

антропометра на један и други гребен карличних костију. Притисак треба да је

довољан да потисне меко ткиво. Резултат се чита са тачношћу од 0,1 цм.

8.ШИРИНА РУЧНОГ ЗГЛОБА

Мери се клизним шестаром. При мерењу испитаник је у гаћицама и стоји у

усправном положају и са савијеним левим лактом. Врхови кракова клизног

шестара поставе се на стилоидни наставак радијуса и улне с довољним

притиском да се потисне меко ткиво. Резултат се чита са тачношћу од 0,1 цм.

9. ШИРИНА ШАКЕ

Мери се клизним шестаром или скраћеним антропометром. При мерењу

испитаник је у гаћицама и стоји у усправном положају и са савијеним левим

лактом, а прсти су скуплени и испружени у правцу уздужне осовине

подлактице. Кракови инструмента полажу се на најширем месту на дисталне

врхове друге и пете метакарпалне кости. Резултат се чита са тачношћу од 0,1

цм.
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10. ДУБИНА ГРУДНОГ КОША

Мери се пелвиметром или скраћеним антропометром с свинутим

краковима. Испитаник стоји у усправном ставу, а руке су одмакнуте од трупа.

Кракови инструмента полажу се с једне стране на стернум, а с друге на врх

спиналног наставка кичменог стуба на висини између 3. и 4. ребра на крају

нормалне експирације. Резултат се чита са тачношћу од 0,1 цм.

11. МАСА ТЕЛА

Мери се вагом постављеном на хоризонталну подлогу. Испитаник, бос у

спортским гаћицама и мајци с кратким рукавима, стоји на средини ваге мирно,

у усправном ставу. Када је казаљка на ваги мирна, резултат се чита с тачношћу

од 0,1 кг.

12. СРЕДЊИ ОБИМ ГРУДНОГ КОША

Мери се металном мерном траком. При мерењу испитаник је у гаћицама и

стоји у усправном ставу са рукама опуштеним низ тело. Мерна трака се обавија

око грудног коша управно на осовину тела, пролазећи хоризонтално кроз тачку

припоја трећег и четвртог ребра за грудну кост. Резултат мерења се чита када је

грудни кош у средњем положају (при крају нормалног издисаја). Резултат се

чита с тачношћу од 1мм.

13. ОБИМ НАДЛАКТИЦЕ

Мери се металном мерном траком. При мерењу испитаник је у гаћицама и

стоји у усправном ставу. Мери се највећа циркумференција на надлактици.

Резултат се чита с тачношћу од 1 мм.

14. ОБИМ ПОДЛАКТИЦЕ

Мери се мерном траком. При мерењу испитаник је у гаћицама, и стоји у

усправном ставу с лежерно опуштеним рукама уз тело. Мерна трака се обавија

око леве подлактице усправно на њену осовину и у њеној горњој трећини

(проба се на 2-3 места) мери се највећи обим. Резултат се чита с тачношћу од 1

мм.
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15. ОБИМ НАДКОЛЕНИЦЕ

Мери се мерном траком. При мерењу испитаник је у гаћицама, а стоји

лагано раскорачених ногу тако да је тежина тела равномерно распоређена на

обе ноге. Мерна трака се поставља у хоризонталној равни, а горња ивица траке

је испод глутеалне бразде. Резултат се чита с тачношћу од 1 мм.

16. КОЖНИ НАБОР НАДЛАКТИЦЕ

Мери се калипером подешеним да притисак врхова кракова на кожу буде

10 гр/мм2. При мерењу испитаник је у гаћицама и стоји у усправном ставу са

лежерно опуштеним рукама уз тело. Испитивач палцем и кажипрстом уздужно

диже набор коже на задњој страни (над м. трицепсом) леве надлактице, на 1 цм

изнад нивоа који је одговара средини између акромиона и олекранона, пазећи

при том да не захвата мишићно ткиво, обухвата набор коже врховима кракова

калипера (поставља их ниже од својих врхова прстију) и прочита резултат.

Мерење се врши три пута, а као коначна вредност узима се просечна вредност.

Резултат се чита с тачношћу од 1 мм.

17. КОЖНИ НАБОР ЛЕЂА

Мери се калипером подешеним да притисак врхова кракова на кожу буде

10 гр/мм2. При мерењу испитаник је у гаћицама и стоји у усправном ставу с

лежерно опуштеним рукама низ тело. Испитивач палцем и кажипрстом укосо

подиже набор коже, непосредно испод доњег угла леве лопатице, пазећи да не

захвати мишићно ткиво, обухвати набор коже врховима кракова калипера

(поставља их ниже од врхова својих прстију) и уз притисак од 10 гр/мм2

прочита резултат. Читање резултата се врши 2 секунде након постизања овог

притиска (у случају дужег интервала врхови кракова ће клизити и резултат није

тачан). Мерење се врши три пута, а као коначна вредност узима се просечна

вредност. Резултат се чита с тачношћу од 1 мм.

18. КОЖНИ НАБОР ТРБУХА

Мери се калипером подешеним да притисак врхова кракова на кожу буде

10 гр/мм2. При мерењу испитаник је у гаћицама, које су мало спуштене, стоји у

усправном ставу с лежерно опуштеним рукама низ тело и релаксираним
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трбухом. Испитивач палцем и кажипрстом водоравно диже набор коже на левој

страни трбуха у нивоу пупка и 5 цм улево од њега пазећи да не захвати

мишићно ткиво, обухвати набор коже врховима кракова калипера и прочита

резултат. Мерење се врши 3 пута, а као коначна вредност узима се средња

вредност. Резултат се чита с тачношћу од 1 мм.

19. КОЖНИ НАБОР ПАЗУХА

Мери се калипером подешеним да притисак врхова кракова на кожу буде

10 гр/мм2. При мерењу испитаник је у гаћицама и стоји у усправном ставу с

левом руком подигнутом увис. Испитива палцем и кажипрстом укосо диже

набор коже, непосредно испод пазуха, пазећи да не захвати мишићно ткиво,

обухвати набор коже врховима кракова калипера и уз притисак од 10 гр/мм2

прочита резултат. Читање резултата се врши 2 секунде после постизања овог

притиска. Мереwе се врши 3 пута, а као коначна вредност узима се просечна

вредност. Резултат се чита с тачношћу од 1 мм.

20. КОЖНИ НАБОР ПОТКОЛЕНИЦЕ

Мери се калипером подешеним да притисак врхова кракова на кожу буде

10 гр/мм2. При мерењу испитаник је у гаћицама и седи на столу, тако да му

потколеница слободно виси. Испитивач палцем и кажипрстом уздужно подиже

набор коже на медијалној страни леве потколенице, на нивоу њеног највећег

обима, пазећи да не захвати мишићно ткиво, обухвати набор коже врховима

кракова калипера и уз притисак од 10 гр/мм2 прочита резултат. Читање

резултата се врши 2 секунде после овог притиска. Мерење се врши три пута, а

као коначна вредност узима се просечна вредност. Резултат се чита с тачночћу

од 1 мм.

6.3.2. МЕРЕЊЕ МОТОРИЧКИХ ВАРИЈАБЛИ

6.3.2.1. УСЛОВИ МЕРЕЊА

Овим истраживањем је било обухваћено 20 варијабли моторике. Мерење

је било организовано у времену од 9 до 11 х у сали где се одвија тренинг

боксера. Услови за извођење мерења били су оптимални.
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Предвиђени програм мерења био је спроведен за 1 месец, а тестови су

разврстани по групама тако да се у што већој мери отклони утицај замора

насталог после физички тешких тестова на резултате у другим тестовима.

6.3.2.2.ТЕХНИКА МЕРЕЊА

Моторичке варијабле обухваћене овим истраживањем мерене су на

следећи начин:

1.ОКРЕТНОСТ НА ТЛУ (МОНТ)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника износи

4 минута.

2. Број испитивача: 1 испитивач

3. Реквизити: Четири струњаче, 1 кимоно прописно смотан, штоперица.

4. Опис места извођења: Задатак се изводи у сали или отвореном простору

минималних димензија 8x4 метра. Три струњаче су уздужно настављене

једна на другу, а четврта је поставлена вертикално на крај треће струњаче

(у облику слова Л). На Крају четврте струњаче је прописно сложен

кимоно.

5. Задатак:

a. Почетни став испитаника: Испитаник лежи потрбушке, попречно на

првој струњачи потпуно опружен, с рукама опруженим напред.

b. Извођење задатка: На знак „сад“ испитаник се ваља бочно преко 3

постављене струњаче. Кад читавим телом дође на четврту

струњачу, постави се четвороношке и иде натрашке (четвороножно)

преко четврте струњаче до кимона, обухвати кимоно коленима без

помоћи руку (без окретања) и поново се четвороношке враћа до

треће струњаче. Окрене се за 90º, леђима према првој струњачи

(кимоно је и даље међу ногама) и колута се натрашке до краја прве

струњаче.

c. Крај извођења задатка: Задатак је завршен када испитаник, после

тачно обаљеног задатка, пређе било којим делом тела ивицу

последње струњаче.



99

d. Положај испитивача: Испитивач се креће покрај испитаника док он

изводи задатак. Задатак се понавље 4 пута.

6. Оцењивање: Мери се време у десетинкама секунде, од знака „сад“ до

момента кад испитаник колутањем пређе било којим делом тела ивицу

последње струњаче. Уписују се резултати сва 4 извођења.

НАПОМЕНА: Ако испитанику испадне кимоно, мора га без помоћи руку

поново обухватити ногама и наставити задатак. Уколико испитаник напусти у

току колутања телом струњачу, мора се на том месту вратити на струњачу и

наставити задатак.

Упутство испитанику: Задатак се не демонстрира.

Увежбавање: Задатак се не увежбава.

2. ТАПИНГ РУКОМ (МТАР)

1. Време рада: Порцена укупног трајања теста за једног испитаника: око 30

секунди.

2. Број испитивача: 1 испитивач.

3. Реквизити: Даска за тапинг руком (даска дужине 96 цм, ширине 12 цм и

висине 1 цм; на дасци су биле причвршћене две округле дрвене плоче

обојене тамно зеленом бојом, пречника 20цм, а дебљине 1 цм; размак

између унутрашњих ивица плоча је 61 цм, а причвршћене су на даску

тако да су подједнако удаљене од њених крајева),сто висине 60цм,

столица висине 40цм, и столица за испитивача. Даска за тапинг је

причвршћена лепљивим тракама за сто да се не би померала при

извођењу задатка, а ближе ивице плоче су удаљене од ивице стола 2цм.

4. Опис места извођења: Тест се изводи у сали ,на равној

подлози,минималних димензија 2x2м. На столу је причвршћена даска за

тапинг, тако да је дужом страницом паралелна ивици стола. Са стране на

којој је даска , је столица за испитаника , а на другој страни столица за

испитивача.

5. Задатак:

5.1. Почетни став испитаника: Испитаник седи на столици насупрот даске за

тапинг. Длан леве руке ставља на средину даске, а десну руку укршта преко
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леве и длан поставља на леву плочу на дасци (леваци постављају супротно).

Ноге испитаника су размакнуте са пуним стопалима на тлу.

5.2. Извођење задатка: На знак „сад“, испитаник је што је брже могао, у

времену од 15 сек. додиривао прстима десне руке (леваци леве) наизменично

по једну плочу на дасци. Задатак се изводи једном уз пробни покушај.

5.3. Крај извођења задатка: Задатак се прекидао након 15 секунди, на

команду испитивача стоп.

5.4. Положај испитивача: Испитивач седи насупрот испитаника са друге

стране стола, издаје команде за почетак рада, контролише време рада и броји

исправне ударце по плочама.

6. Оцењивање: Резултат је био број двоструких додира прстима по плочама

остварен у времену од 15 секунди, тј. од знака „сад“ до знака стоп. Под

двоструким додиром оподразумевала се следећа радња:

- на почетку рада када је испитаник из почетне позиције, након знака „сад“,

прстима десне руке додирнуо десну плочу, а затим поново леву.

- у току рада, када, након додира леве плоче, додирне десну па поново леву.

Напомена: Уколико испитаник при покретању руке десно и лево не додирне

једну од плоча, двоструки додир се не признаје.

3. ТАПИНГ НОГОМ (МТАН)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника износи

3 минута.

2. Број испитивача: Један испитивач

3. Реквизити: Дрвена конструкција за тапинг ногом (даска у облику

правоугаоника – постоље димензија 30x60x20цм, на коју је вертикално по

средини између дужих страница учвршћена даска димензија 15x60x2 цм

(преграда), 1 столица, 1 штоперица.

4. Опис места извођења: Тест се изводи у сали, на равној подлози,

минималних димензија 1,5x1,5 м. Дрвена конструкција за тапинг ногом

причвршћена је за подлогу, а поред ње се налази столица.

5. Задатак:
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Почетни положај испитаника: Задатак се изводи у патикама. Испитаник седи

на предњем делу столице не наслањајући се на леђима на наслон, с рукама на

струку. Даска за тапинг постављена је испред столице тако да се упире својом

ужом страном о десну ногу столице. Супротну ужу страну фиксира испитивач

стопалом. Испитаник поставља леву ногу на тло поред дрвене конструкције, а

десну на даску која служи за постоље, с леве стране преграде (леваци обрнуто).

Извођење задатка: На знак „сад“ испитаник што брже може пребацује десну

ногу с једне на другу страну преграде, додирујући предњим делом стопала (или

целим стопалом) хоризонталну даску постоља (леваци раде левом ногом).

Задатак се изводи у времену од 15 секунди, од знака „сад“. Задатак се понавље

4 пута са паузом довољном за опоравак.

Крај извођења задатка: Задатак се прекида на команду „стоп“ по истеку 15

секунди.

Положај испитивача: Испитивач се налази испред испитаника на удаљености

која му омогућава да једним стопалом фиксира постоље дрвене конструкције.

6. Оцењивање: Резултат је број наизменичних правилних удараца стопала

по хоризонталној дасци у времену од 15 секунди. Као правилан ударац

броји се сваки ударац по хоризонталној дасци, ако је стопало претходно

прешло преко преградне даске. Уколико испитаник више пута додирне

хоризонталну даску с исте стране преграде, броји се само један ударац.

Задатак се изводи 4 пута и уписују се резултати сваког понављања

посебно.

Упутство испитанику: Упутство се даје уз демонстрацију пиочетног положаја и

задатка.

Увежбавање: Испитаник изводи неколико пробних покрета.

4. КООРДИНАЦИЈА СА ПАЛИЦОМ (МКОП)

1. Време рада : Просечно укупно трајање тестирања за једног испитаника (са

пробним покушавањем) је око 50 секунди.

2. Број испитивача: Један испитивач и један помоћник.

3. Реквизити: Струњача, палица дужине 1м, штоперица.

4. Опис места извођења: Простор у сали минималних димензија 3x2м.
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5. Задатак:

5.1. Почетни положај испитаниика: Испитаник је стајао лицем окренутим према

ужој страни струњаче, са палицом постављеном иза леђа и прихваћеном за

крајеве.

5.2. Извођење задатка: Испитаников задатак је био да након знака „сад“, што

брже направи следеће покрете :

- прекорачити палицу ( прво једном па другом ногом ) тако да палицу има

испред тела,

- подигне испружене руке до висине рамена,

- окрене се за 180 степени,

- седне и одмах затим легне на леђа,

- палицу, која је за читаво време била у испруженим рукама, провуче испод

ногу тако што колена подигне на груди и затим провлачи једну па другу ногу,

- подигне се,

- палицу која се сада малази иза леђа прекорачењем, једном па другом ногом,

доводи испред тела,

- палицу подигне испруженим рукама до висине рамена (предручење) и заузме

став мирно.

5.3.Крај извиђења задатка: Задатак је био завршен када је испитаник заузео став

мирно с палицом испред груди.

5.4. Положај испитивача: Испитивач је седео око пола метра од средине ширег

дела струњаче, мерио време и контролисао редослед извођења задатка.

6. Оцењивање: Регистровано је време у десетинкама секунде од знака „сад“, до

часа док испитаник није заузео завршни положај.

Напомена: Испитивач је гласно говорио редослед извршења задатка, уколико га

испитаник није знао. За читаво време трајања задатка оба краја палице морају

бити непрекидно у шакама испитаника. Уколико у току задатка испитаник

испусти један крај палице или му је палица пала на тло, палицу мора да

прихвати с обе шаке и понови читав елемент у коме је начинио грешку. За то

време штоперица се није заустављала.

5. БУБЊАЊЕ НОГАМА И РУКАМА (МБНР)
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1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника износи

3 минута.

2. Број испитивача: Један испитивач

3. Реквизити: Једна штоперица

4. Опис места извођења: Задатак се изводио у углу просторије. На поду су

две међусобно вертикалне линије дуге 30 цм, смештене тако да с

линијама у којима се спајају под и зид затварају квадрат димензије 50x50

цм. На зиду су повучене две линије које су паралелне с тлом од којег су

удаљене 10цм. Линије су дуге 1 м, и међусобно се диодирују управо у

сецишту зидова.

5. Задатак:

Почетни став испитаника: Испитаник стане у раскорачни став тако да му је

лево стопало уз леву, а десно стопало уз десну линију. Притом му је лице

окренуто према сецишту зидова

Извођење задатка: На знак „сад“ испитаник почиње што год брже може

извођење следећих покрета:

- предњим делом левог стопала удари леви зид изнад хоризонталне

линије (једном)

- спусти леву ногу на тло и удари десним дланом десни зид

(једном)

- спусти десну руку и левом руком удари леви зид (два пута)

- спусти леву руку и предњим делом десног стопала удари десни

зид изнад хоризонталне линије (једном)

Наведене 4 фазе задатка представљају један циклус.

Непосредно по завршетку једног циклуса, испитаник наставља с извођењем

другог, трећег итд. циклуса, до истека 20 секунди. Задатак се изводи 3 пута.

Крај извођења задатка: Задатак је извршен по истеку 20 секунди.

Положај испитивача: Испитивач стоји иза испитаникових леђа, контролише

редослед покрета, броји само исправне циклусе и уједно мери време.

6. Оцењивање: Резултат у тесту је број исправно изведених и извршених

циклуса током 20 секунди. Уписују се резултати сваког од три извођења.
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7. Напомена : Висина места ударца у зид није дефинисана, осим што не сме

бити испод лепљиве траке која је 10 цм изнад пода. Циклус се сматра

неисправним :

– уколико испитаник није изводио покрете дефинисаним редоследом,

– уколико је у било којој фази ударио више или мање пута од одређеног,

– уколико је ногом ударио испод линије на зиду,

– уколико у 20 секунди није завршио циклус.

6. ДУБОКИ ПРЕТКЛОН (МДПР)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника: око 1 мин.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Клупица висине 40 цм, дрвени метар (на којем су уцртани

сантиметри од 1 до 80) дужине 80цм, ширине 5цм.

4. Опис места извођења: Мерење се изводи у Сали на простору минималних

димензија 2x2 м. На клупици је причвршћен вертикално постављен метар, тако

да стоји изнад клупице 40цм, и испод клупице 40цм. Највиша тачка метра је

нулти сантиметар, а уз под се налази осамдесети сантиметар.

5. Задатак:

5.1. Почетни став испитаника: Испитаник стоји суножно на клупици. Врхови

прстију су уз саму ивицу клупице. Ноге су опружене.

5.2. Извођење задатка: Испитаник је са испруженим рукама и што више

предклоњен задржавајући опружене руке и ноге. Опружених руку, шакама

додирује метар што ниже. Задатак се изводи једном.

5.3. Крај извођења задатка: Задатак је завршен, након што је испитивач очитао

резултат.

5.4. Положај испитивача: Испитивач је чучао напред и са стране испитаника на

удаљености од око 50 цм, контролисао му је испруженост ногу и руку и

очитавао је резултат.

6. Оцењивање: Мерила се дубина дохвата у цм.

Напомена: Испитаник је морао да буде бос, стопала су му била сатављена, а

врхови прстију постављени до саме ивице клупице. Испитаник је додиривао
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метар с обе руке, које су биле опружене, чланци се додирују, а врхови прстију

су поравнати у истој висини. При извођењу теста колена се не смеју грчити.

Задатак се не може изводити замахом. Сваки неисправно изведен покушај се

понавља.

7. ПОПРЕЧНО СТАЈАЊЕ НА ГРЕДИ НА ЈЕДНОЈ НОЗИ (МПСГ)

1. Време рада: Процена укупног трајања тестаза једног испитаника: око 1 мин.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Шведска клупа, штоперица.

4. Опис места извођења: Тест се изводи у просторији на равној подлози

минималних димензија 4x3м. Шведска клупа се постављала обрнуто на тло

(тако да је део на коме се седи на тлу).

5. Задатак:

5.1. Почетни став испитаника: Босоноги испитаник се пење на обрнуту

шведску клупу и стане попречно на клупу предњим делом стопала произвољне

ноге. Другом ногом додирује клупу. Руке су му у одручењу. Избор ноге на којој

ће одржавати равнотежу је препуштен испитаницима.

5.2. Извођење задатка: Када испитаник у почетном положају успостави

равнотежу, одмиче ногу (на коју не стоји) у заножење (стопало је удаљено од

греде најмање 50 цм)

5.3. Крај извођења задатка: Задатак се прекида ако је испитаник:

-додирнуо слободном ногом греду,

-додирнуо било којом ногом тло.

5.4. Положај испитивача: испитивач седи на столици испред испитаника на

удаљености од 1,5 до 2,0 м.

6. Оцењивање: Резултат је време у десетинкама секунде, од тренутка када је

испитаник одвојио слободну ногу од греде па до тренутка када је нарушио било

које ограничење.

Напомена: Приликом одржавања равнотеже испитанику је дозвољено да маше

рукама по ваздуху и савија тело.

8. ИСКРЕТ ПАЛИЦОМ (МИСП)
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1. Време рада: Процена укупног трајања теста износи 1 минут.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Дрвени штап дужине 1,50 м, који са једне стране има дршку. Од

унутрашњег дела дршке надаље уцртани су сантиметри.

4. Опис места извођења: Тест се изводи у сали или отвореном простору,

минималних димензија 1x1м.

5. Задатак:

5.1. Почетни став испитаника: Испитаник је у стојећем ставу. Опруженим

рукама испред себе држи дршку, а десном држи штап непосредно до дршке.

5.2. Извођење задатка: Из тог положаја испитаник изводи искрет преко главе,

настојећи да доведе штап иза леђа, али тако да ни за тренутак не испусти штап,

а да руке раздвоји што је могуће мање. Лева рука за време извођења искрета

остаје фиксирана на дршци штапа, а десна клизи по штапу. Задатак се без паузе

понавља три пута.

5.3. Крај извођења задатка: Задатак је завршен након што испитаник искрене

испружене руке тако да му се штап нађе иза леђа. У том положају остане дотле,

док испитивач не прочита резултат.

5.4. Положај испитивача: Испитивач стоји изаq испитаникових леђа и

контролише да ли је испитаник истовремено искренуо обе испружене руке и

очитава резултат.

6. Оцењивање: Резултат у тесту је удаљеност руке на штапу после изведеног

искрета, изражен у сантиметрима. Очитава се резултат са спољне стране шаке,

односно резултат крај малог прста десне руке. Тест се изводи 3 пута. Бележи се

најбољи резултат.

Напомена: Испитаник мора да за време извођења теста држи штап пуним

захватом шаке. Рамена морају истовремено бити искренута. Није дозвољено

провлачити једно, па друго раме. Испитивач контролише да ли је леви

кажипрст уз нулти сантиметар, уколико није, очитавани резултат се коридује за

тал положај.

Упутсво испитанику: Задатак се демострира и истовремено објашњава.

Увежбавање: Испитаник нема пробни покушај.



107

9. ПИКАДО (МПИК)

1. Инструменти: Пикадо стандардне израде, 5 циљева (вредност кругова

5,4,3,2,1), стрелице стандардне израде (9 комада), циљ обешен на зид тако да је

горња ивица циља 160цм од пода.

2. Задатак: Испитаник стоји на линији гађања коју не сме прекорачити за све

време извођења теста. Линија гађања је 250 цм од циља. Испитаник

произвољном руком и ритмом гађа циљ 9 пута.

3. Оцењивање: Оцењује се укупни број погодака. Ако је погођена ивица између

2 концентрична круга, узима се бољи резултат. Оцењивач скида стрелице после

сваког хица и уписује резултат. Уколико стрелица испадне, испитаник понавља

хитац.

Напомене: Испитаник има право на три пробна гађања. Није дозвољено гађање

пре теста док испитаници чекају на ред.

10. ГАЂАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНОГ ЦИЉА (МГХЦ)

1. Време рада: Извођење мерења на једном испитанику апроксимативно траје 8

минута.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: 7 тенис лптица, кутија за лоптице, кутија с магнезијумом, велики

сунђер, 1 хоризонтална мета, тј. Лесонит плоча димензија 1,5x2,5 м на којој је

уочљивом бојом нацртано 5 концентричних елипси међусобно удаљених 10 цм.

Врхови највеће елипсе удаљени су међусобно 2м, док је највећа удаљеност на

суженом делу 1м. Површина коју описује најмања елипса означена је

вредношћу 5, а сваки следећи исечак бодом мање.

4. Опис места извођења: Разни отворени или затворени простор минималних

димензија 10x2 м. Мета с концентричним елипсама постави се на тло, а на 6м

удаљености од центра мете у смеру већег издужења обележи се линија дужине

1м иза које се гађа.

5. Задатак:

5.1. Почетни положај испитаника: Испитаник се постави иза линије у

најповољнији положај за гађање држећи у руци којом ће извести бацање

лоптицу за тенис. Покрај ногу постављена је кутија за лоптице, у којој се налази
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осталих 6 лоптица.

5.2. Извођење задатка: Не прелазећи линију бацања испитаник избацује по 1

лоптицу изнад висине властитих рамена. Избор руке којом се баца је

произвољан, али након донесене одлуке сва гађања у серијама се изводе истом

руком. Задатак је испитаника извођење 7 серија гађања. Свака се серија састоји

од 7 бацања при чему се бележе добијени бодови за свако бацање посебно.

Између серија је обавезна кратка пауза у којој се прикупљају лоптице.

5.3. Завршетак извођења задатка: Задатак је завршен када испитаник избаци

последњу лоптицу у седмој серији, дакле када изврши 49-то гађање у 7 серија.

5.4. Положај испитивача: Испитивач се налази покрај мете на довољној

удаљености да не омета испитаника, а да истовремено може добро уочавати

постигнуте поготке. Након сваког појединачног бацања испитивач уноси

резултат у протокол.

6. Оцењивање: Резултат у тесту састоји се од 7 бројева од којих је сваки добијен

као сума постигнутих погодака у свакој појединачној серији. Сума бодова у

свакој серији може теоретски варирати од 0 до 45. Вредност поготка може

варирати од 0 до 5, зависно од тога унутар којег је поља, које затварају елипсе,

лоптица пала. Ако лоптица падне на линију којом је описана нека елипсе,

рачуна се као да је пала на поље које доноси више бодова. Пре почетка гађања

лоптице треба намазати магнезијумом. Након серије од 7 бацања мета се

обрисати, а лоптице поново намазати магнезијумом.

Увежбавање: Испитаник нема пробних покушаја.

11. СКОК У ДАЉ С МЕСТА (МСДМ)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника: око 1

минут.

2. Број испитивача: Један испитивач, један помоћник.

3. Реквизити: Две тврде струњаче дебљине 6 цм, одскочна даска посебне

конструкције, магнезијум, сунђер, метална мерна трака дужине најмање

3м,
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4. Опис места извођења: Простор у сали минималних димезија 4x2 м.

Струњачесу постављене једна иза друге ужим делом, а мерна трака се

закачи за кукицу помоћног дела на одскочној дасци, тако да је нулти

положај баждарене скале на ивици даске. Испред ужег дела једној краја

струњаче постави се одскочна даска.

5. Задатак:

Почетни став испитаника: Испитаник стоји стопалима до саме ивице

одскочне даске, лицем окренут према струњачама. Претходно ће стопала бити

намазана магнезијумом.

Извођење задатка: Испитаников задатак је да суножно скочи према напред

што даље може. Задатак се понавља 4 пута без пауза.

Крај извођења задатка: Задатак је извршен након што је испитаник извео 4

исправна скока.

Положај сипитивача: Помоћник испитивача стоји уз ивицу одскочне даске и

проверава да ли су испитаникови прсти стопала прелазили преко ивице даске.

Након што је испитаник извео последњи исправан скок, помера се покретни део

траке и тако доводи мерну траку у положај најкраћег растојања од одскока до

доскока. Испитивач стоји поред струњача и кредом бележи сваки отисак задњег

дела стопала испитаника. Након извођења последњег исправног скока, мери се

најдаљи скок.

6. Оцењивање: Обележава се дужина сваког исправног скока од ивице

одскочне даске до трага на струњачи који ће бити најближи месту

одскока. Резултат ће бити најдужи скок од 4 правилно изведена.

Напомена: После сваког скока струњача се обрише сунђером. Испитаник

скаче у патикама. Скок се сматра неисправним у следећим случајевима:

-ако прстима пређе ивицу даске,

-ако одскок није суножан,

-ако испиатник направи двоструки поскок у месту пре скока,

-ако у суножни положај за одскок дође докораком, па тај докорак повеже са

одскоком,

-ако не доскочи суножно,
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-ако при доскоку додирне рукама струњачу иза пете и

-ако при доскоку седне.

Сваки неисправан скок се понавља.

12. ТРЧАЊЕ 20 МЕТАРА СА ВИСОКИМ СТАРТОМ (М20ВС)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника: око 10

сек.

2. Број испитивача: Један испитивач, један помоћник.

3. Реквизити: Пиштаљка, штоперица, два сталка, сто, столице и две дебеле

струњаче.

4. Опис места извођења: Тест се изводи на тврдој и равној подлози у Сали

на минималној површини димензија 25x3м. На удаљености од 20м од

стартне линије је постављена линија циља. Обе линије ће бити паралелне,

и дуге 1,50м. Двадесет метара се мери тако, да ширина стартне линије

улази у меру од 20м, а ширина линије циља не. Два сталка су постављена

на крајевима линије циља, а у продужетку сто и столица за испитивача.

Испитивач седи тачно у продужетку линије циља и сталка.

5. Задатак:

Почетни став испитаника: Испитаник стоји у положају високог старта иза

стартне линије.

Извођење задатка: Задатак испитаника је да након знака позор и звиждука

пиштаљке максимално брзо пређе простор између 2 линије.

Крај извођења задатка: Задатак је завршен када је испитаник грудима

прешао замишљену раван циља.

Положај испитивача: Помоћни испитивач стоји око 1м поред испитаника,

даје знак за старт и контролише да ли је испитаник учинио преступ. Испитивач

седи за столом поред линије циља, око 2м од сталка, мери и региструје време.

Испитаник трчи само једном.

6. Оцењивање: Мери се време у десетинкама секунде, од звиждука

пиштаљком до момента када је испитаник грудима прешао замишљену

раван коју ограничавају сталци на циљу.

Напомена: Испитаници трче у патикама. Површина стазе не сме да буде



111

клизава. На удаљености од око 5м од циља у продужетку стазе не сме бити

никаквих препрека које би онемогућиле слободно истрчавање испитаника. У

случају неисправног старта, помоћник позива испитаника да понови старт.

13. БАЦАЊЕ МЕДИЦИНКЕ ИЗ ЛЕЖАЊА (МБМИЛ)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника: око 3

минута

2. Број Испитивача: Један испитивач, један помоћни испитивач.

3. Реквизити: Медицинке тежине 3кг, једна струњача, прстен.

4. Опис места извођења: Просторија или отворени простор минималних

димензија 12x3м. Постави се струњача и маркира се њено место. Иза једне

стране струњаче фиксира се прстен у интервалу од 3-12 метара. Удаљеност се

мери од краја струњаче на којој је прстен. Све линије дуге су 3м и паралелне с

ужим странама струњаче. С једне спољашње стране линије означене су

удаљености (3м, 3.5м...).

5. Задатак:

5.1. Почетни став испитаника: Испитаник легне на струњачу. Ноге су му

испружене и спојене, а испружене руке налазе се изнад главе. Уздужним

помицањем по струњачи испитаник се намести тако да са обе руке ухвати

медицинку.

5.2. Извођење задатка: Задатак ће бити медицинку што даље бацити у правцу

линија. Задатак се понавља 3 пута са паузама у времену потребном за

очитавање и регистровање резултата.

5.3. Крај извођења задатка: Задатак је завршен након три бацања медицинке.

5.4. Положај испитивача: Помоћни испитивач ће стајати до означених линија

(око ознаке 6м) и пажљиво пратити лет медицинке, очитавати удаљеност на

коју пада медицинка и гласно је јављати испитивачу. Испитивач ће стајати

50цм од испитаниковог кука и контролисати да ли се испитаник подиже, и

уписивати резултат.

6. Оцењивање: Бележи се дужина лета лопте у дециметрима сваког од 3

покушаја.

Напомена: У току задатка испитаник не сме повлачити десну руку уназад.
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Покушај се понавља уколико: ж

-лопта падне изван означених линија (са стране) и

-испитаник подиже леву руку или тело, десну руку повлачи уназад.

14. СКОК УВИС С МЕСТА

1. Време рада: Укупно време по једном испитанику износи око 30 секунди.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Даска величине 150x30x1.5, обојена црно. Попречно повучене

линије белом бојом у размацима од 1 цм. Код сваке десете линије

написани су бројеви од 210 до 350. Шведски сандук и влажан сунђер.

4. Опис места извођења: На зиду је окачена даска, тако да је доња ивица

200ццм од тла.

5. Задатак:

Почетни положај испитаника: Испитаник се поставља раменом и куком (оне

стране тела на којој је боља рука) до зида. Стопала су размакнута у ширини

кукова. Испитаник узручи рукомо која је ближа зиду и опружене прсте

прислони уз даску. Мерилац забележи висину.

Извођење задатка: Испитаник се одрази максималном снагом истовремено с

обе ноге у вис и додирне даску ближом руком у највишој тачци скока.

Претходно овлажи прсте на сунђеру да би на дасци остао траг, ради лакшег

очитавања висине.

Крај извођења задатка: Задатак је обављен кад испитаник направи 4 скока.

Положај испитивача: Мерилац за очитавање резултата стоји на шведском

сандуку.

6. Оцењивање: Уписује се разлика у центиметрима између висине дохвата у

мировању и највишој тачци при скоку. Уписују се резултати сва 4

извођења.

15. ДИНАМОМЕТРИЈА ШАКЕ (МДШАК)

1. Инструменти: Вага на опругу са казаљком и скалом са поделом у килограме;

на вагу су са сттране причвршћене хватаљке, по две са сваке стране.

2. Задатак: Испитаник у стојећем ставу ухвати дршке учвршћене за вагу и
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стиском шака покушава да их максимално међусобно приближи.

3. Оцењивање: Задатак се изводи три пута. Вреди бољи покушај прочитан на

скали ваге у килограмима са тачношћу од 0,5 кг.

Напомене: Испитаник приликом извођења задатка не сме да притисне мерни

инструмент ка телу или другом предмету.

16. ИЗДРЖАЈ У ЗГИБУ (МИЗГ)

1. Инструменти: Вратило, штоперица са 1/10 секунди.

2. Задатак: Испитаник виси што дуже може у згибу са потхватом тако да му је

брада у висини пречке.

3. Оцењивање: Мери се време у пуним секундама (заокруживање до 0,5 на

ниже; остало на више) за које испитаник задржава описани положај; штоперица

се зауставља када се брада опусти испод горње ивице пречке (шипке).

Напомене: Мерилац стоји на столици, тако да му је лице у висини пречке. Он

мора све време да потстиче испитаника да што дуже истраје у описаном

положају. У почетни став испитаник долази у помоћ.

17. ЗГИБОВИ ПОТХВАТОМ (МЗГП)

1.Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника: 2 минута.

2.Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Вратило, једна струњача, једна столица.

4. Опис места извођења: Тест се изводи у просторији или отвореном простору

на вратилу подигнутом на висини од 2,5 метра. Испод вратила намештена је

струњача, а на њој је постављена столица за пењање испитаника на вратилу.

5. Задатак:

5.1. Почетни став испитаника: Испитаник се попне на столицу и рукама у

ширини рамена хвата вратило подхватом. Тело, ноге и руке испитаника

вертикално су опружене. Испитивач измакне столицу.

5.2.Извођење задатка: Из почетног става испитаник се подиже, савијајући руке

у лактовима, тако да му брада дође у висину вратила. Тело за време извођења

остаје вертикално. Задатак испитаника је да правилне згибове изведе што више

пута. Задатак се понавља једанпут.
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5.3. Завршетак извођења задатка: Задатак је завршен када испитаник не успе

подићи тело на задану висину.

5.4. Положај испитивача: Испитивач се постављао тако да може посматрати

висину браде испитаника и његов положај трупа, и гласно броји исправне

покушаје.

6.Оцењивање: Резултат у тесту је максимално могући број правилно изведених

згибова, од почетка рада па док испитаник престане да правилно изводи

задатак, тј. почне правити предуге паузе између згибова или не успе извући

тело на одговарајућу висину. Бележи се резултат довршених правилних

згибова.

18. ПОДИЗАЊЕ ТРУПА ЗА 60 СЕКУНДИ (МПТР)

1.Инструменти: Штоперица са 1/10 сек.

2. Задатак: Испитаник лежи леђима на тлу. Ноге су погрчене, а партнер му

фиксира ноге. Испитаник се постави у седећи став са рукама укрштеним на

грудима. Испитаников задатак је да направи што више подизања трупа до седа

и спуштања у лежећи положај. Задатак се изводи једанпут. Задатак је завршен

када испитаник не може више ниједном подићи тело у исправан седећи положај

или истекне време предвиђено за извођење теста од 60 секунди.

3. Оцењивање: Оцењује се број коректно изведених и довршених дизања у

времену од 60 секунди.

19. ДИЗАЊЕ НОГУ ИЗ ЛЕЖЕЋЕГ ПОЛОЖАЈА (МДНЛ)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника износи

око 3 минута.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Шведски сандук, сталак са постољем.

4. Опис места извођења: Сала или отворени простор минималних димензија

3x2 м.

5. Задатак:
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Почетни став испитаника: Испитаник окренут леђима лежи на шведском

сандуку тако да му ноге висе низ сандук. Помоћни испитаник фиксира му груди

и намести га тако да испитаник има задњи ослонац на глутеалној регији.

Испитаник затим испружене и састављене ноге подиже до вертикале. Дланови

су му прислоњени уз кукове

Извођење задатка: Испитаников задатак је да истовремено подиже обе ноге

од хоризонталног до вертикалног положаја и да их поново спушта у

хоризонтални положај што више пута може. Задатак се понавља два пута с

паузом довољном за потпуни опоравак.

Крај извођења задатка: Задатак се прекида када испитаник више није у стању

правилно подизати ноге до вертикалног положаја.

Положај испитивача: Испитаниково тело фиксира један од испитаника тако

да лежи попречно преко његових груди. Испитивач стоји на око 1 м од

испитаникових кукова и контролише хоризонтални и вертикални положај ногу,

као и дланове испитаника, и броји покушаје.

6. Оцењивање: Резултат у тесту је број исправних подизања ногу. Уписује се

резултат бољег покушаја.

20. ИЗДРЖАЈ НОГУ У ПРЕДНОСУ (МИНП)

1. Време рада: Процена укупног трајања теста за једног испитаника: један

минут.

2. Број испитивача: Један испитивач.

3. Реквизити: Вратило, једна струњача, једна столица.

4. Опис места извођења: Тест се изводи у просторији или отвореном

простору на вратилу подигнутом на висини од 2м. Испод вратила

намештена је струњача, а на њој је постављена столица за пењање

испитаника на вратилу.

5. Задатак:

Почетни став испитаника: Испитаник се попне на столицу и рукама у

ширини рамена хвата вратило потхватом. Тело, ноге и руке испитаника

вертикално су опружене. Испитивач измакне столицу.
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Извођење задатка: Из почетног става испитаник подиже ноге до

хоризонтале. Труп за време извођења остаје вертикалан. Задатак испитаника је

да што дуже држи пружене ноге у хоризонтали. Задатак се понавља једанпут.

Завршетак извођења задатка: Задатак је завршен када испитанику ноге падну

10 цм испод хоризонтале.

Положај испитивача: Испитивач се постављао тако да може посматрати

његов положај ногу.

6. Оцењивање: Резултат у тесту је време у секундама од почетка рада па док

испитаник престане да правилно изводи задатак.

Увежбавање: Испитаник није имао пробни покушај

6.3.3. ПРОЦЕНА КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ

У раду се пошло од резултата истраживања структуре когнитивних

димензија спроведених код нас (Момировић и Миленковић. 1972; Момировић и

Џамоња, 1972; Момировић, Гредељ и Хошек, 1980; Wолф, 1980; Момировић,

Боснар и Хорга, 1982) који су били у великој мери конгруентни са резултатима

истраживања која су се спроводила и у другим земљама.

Ова истраживања су пружила недвосмислене доказе да је структура

когнитивних способности хијерархијског типа, са генералним когнитивним

фактором испод којег су три примарна фактора когнитивних способности који

се односе на: ефикасност перцептивног процесора, (односно перцептивног

резоновања), ефикасност паралелног процесора, (односно способност уочавања

релација и корелата) и ефикасност серијалног процесора, (односно симболичког

резоновања).

Фактор перцептивног резоновања дефинисан је као латентна димензија

која је одговорна за пријем и обраду информација и решавање оних проблема

чији су елементи непосредно дати у пољу перцепције или представа. Овај

фактор представља интелигенцију типа Терстонових фактора, а сличан је

практичном фактору Александера, Цаттелловом генералном перцептивном

фактору и фактору опште функције Хорна и Станкова.

Фактор симболичког резоновања дефинисан је као латентна димензија

која је одговорна за процесе апстракције и генерализације и за решавање оних
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проблема чији су елементи у облику било којих, а посебно вербалних симбола.

Овај фактора одговара Цаттелловом фактору кристализоване интелигенције

који се формира у процесу скултурације, а представља интеграцију оба

Терстонова вербална фактора и његовог нумеричког фактора.

Фактор едукције релација и корелата дефинисан је као латентна

димензија одговорна за утврђивање релација међу елементима неке структуре и

нужних карактеристика таквих структура у решавању оних проблема код којих

су процеси утврђивања и реструктуирања независни од претходно стечене

количине информација. Овај фактор одговара Цаттелловом фактору флуидне

интелигенције.

За процену ефикасности инпут-процесора, односно перцептивног

резоновања, изабран је тест ИТ-1: тест спаривања је намењем процени

перцептивне идентификације и дискриминације. Тест садржи 30 задатака, а

време решавања је било ограничено на 4 минута. Анализа теста показује

тежину задатка и њихове интеркорелације указујући на то да се не ради о

типичном брзинском тесту.

За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког

резоновања, изабран је тест АЛ-4: тест синонима-антонима, Ф.Л. Велса,

намењен процени идентификације денотативног значења вербалних симбола.

Садржи 40 задатака типа двоструког избора. Време за решавање износило је 2

минута, тако да овај тест припада категорији брзинских тестова. Први главни

предмет мерења је дефинисан претежно задацима из друге половине теста и

интерпретиран је као способност брзе идентификације денотативног значења

вербалних симбола.

За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања

релација и корелата, примењен је тест С-1: тест садржи 30 задатака са циљем да

се бира један од понуђених 4 могућности одговора. Време за трешавање

износило је 10 минута.

6.3.4. ПРОЦЕНА КОНАТИВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

Постоји већи број теорија о структури конативних фактора које се темеље

на емпиријским подацима и које се формулишу у облику структуралних или
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функционалних модела, а допуштају објективну проверу адекватности тих

теорија: Гуилфорд и Цимерман (1956), Гуилфорд (1959; 1974; 1975), Цателл и

Гибсон (1968), Цуијока и Цателл (1965), Ајзенк (1947; 1952; 1959). На основу

ових теорија конструисани су мерни инструменти који се примењују у

многобројним факторским студијама. Модел конативних функција који

произилази из истраживања наших аутора (Момировић, 1963; Момировић и

сар.1971; Момировић и Игњатовић, 1977; Хорга, Игњатовић, Момировић и

Гредељ, 1982; Момировић, Хорга и Боснар, 1982), послужио је као основа у

овом истраживању.

Одабране су ставке које најваљаније, најрепрезентативније и

најпоузданије дефинишу изоловане хипотетске факторе ефикасности

конативног функционисања. Применом наведених поступака формирано је 6

тестова по 30 ставки са следећим предметом мерења:

ЕПСИЛОН – регулација активитета,

ХИ – регулација органских функција;

АЛФА – регулација реакција одбране;

СИГМА – регулација реакције напада;

ДЕЛТА – координација регулативних функција;

ЕТА – интеграција регулативних функција;

Ставке су формулисане у облику тврдњи, а резултати се бележе

заокруживањем x, једног од понуђених 5 одговора на Ликертовој скали. Време

за рад није ограничено (за целу батерију износи око 30 мин). Одговори

испитаника на поједине ставке бодују се на следећи начин:

- потпуно тачно – 5 поена

- углавном тачно – 4 поена

- нисам сигуран – 3 поена

- углавном нетачно – 2 поена

- потпуно нетачно – 1 поен.

Начин за израчунавање резултата у сваком од тестова је обично сабирање
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резултата који носе 1-5 поена, што значи да резултат на сваком тесту може да се

креће од 30 до 150 поена.

6.3.5. ПРОЦЕНА СОЦИОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

За процену социјалног статуса до сада је израђен свега један модел који

омогућава стварни научни приступ изучавању структуре стратификацијских

димензија. Модел је конструисан од стране Саксиде, који је касније служио као

основа за многа истраживања спроведена и од стране других аутора (Саксида и

Петровић 1972, Саксида, Цасерман и Петровић 1974, Момировић и Хошек

1975). Конструисан је као феноменолошки модел, временом је претрпео

неколико промена, али је остао и даље погодан за изучавање социјалних

промена.

У овом истраживању примењен је прилог ИНСТ2, упитник ССМИН.

Варијабле за процену статусних карактеристика

Ред.
Број ВАРИЈАБЛА

КОД

1 Образовање оца ОБРО
2 Образовање мајке ОБРМ
3 Знање страних језика ЈЕЗ
4 Очево знање страних језика ЈЕЗО
5 Мајчино знање страних језика ЈЕЗМ
6 Тип школе ШКОЛА

7 Тип школе коју је завршио отац ШКОЛАО

8 Тип школе коју је завршила мајка ШКОЛАМ

9 Квалификација оца КВАЛО

10 Квалификација мајке КВАЛМ

11 Образовање деде по оцу ДЕДАО
12 Образовање деде по мајци ДЕДАМ

13 Школски успех УСПЕХ

14 Понављање разреда ПОН

15 Интензитет бављења спортом СПОРТ
16 Тип места у коме је провео детињство М15
17 Тип места у коме је отац провео детињство М15О

18 Тип места у коме је мајка провела детињство М15М
19 Тип места у коме испитаник сада живи МЕСТО
20 Ко се бринуо о испитанику за време раног детињства ЧУВАО
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21 Број деце испитаникових родитеља ДЕЦАР
22 Образовање сексуалног партнера ОБРС
23 Образовање најбољег пријатеља ОБРП
24 Спортски резултати оца СПОРТО
25 Спортски резултати мајке СПОРТМ
26 Број књига у кућној библиотеци КЊИГЕ

27 Очева припадност и активност у политичким странкама леве
оријентације

ЛЕВИО

28 Мајчина припадност и активност у политичким странкама леве
оријентације

ЛЕВИМ

29 Очева припадност и активност у политичким странкама десне
оријентације

ДЕСНИО

30 Мајчина припадност и активност у политичким странкама десне
оријентације

ДЕСНИМ

31 Очева припадност и активност у политичким странкама центра ЦЕНТАРО
32 Мајчина припадност и активност у политичким странкама центра ЦЕНТАРМ

33 Професионални положај оца у радној организацији ПРОФО

34 Професионални положај мајке у радној организацији ПРОФМ

35 Ангажованост оца у органима власти ДПЗО
36 Ангажованост мајке у органима власти ДПЗМ
37 Функција оца у спортским клубовима ФНСПОРТО
38 Функција мајке у спортским клубовима ФНСПОРТМ
39 Друштвена ангажованост оца ФНДРУШТО
40 Друштвена ангажованост мајке ФНДРУШТМ
41 Телевизор у боји ТВ
42 Аутомобил АУТО
43 Аутомобил млађи од две године АУТОН
44 Викендица ВИК
45 Видео рекордер ВИДЕО
46 Музички стуб или линија МУЗИК
47 Компјутер КОМП
48 Замрзивач ФРИЗ
49 Машина за прање судова МСУД
50 Машина за прање веша МВЕШ
51 Квадратура стана КВСТАН
52 Комфор стана КОМФОР
53 Месечни приход домаинства ПРИХОД

6.4. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

Вредност неког истраживања не зависи само од узорка испитаника

и узорка варијабли, односно од вредности основних информација, ве}
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и од примењених поступака за трансформацију и кондензацију тих

информација. Поједини научни проблеми могу се ре{авати уз помо}
већег броја различитих, а понекад и подједнако вредних метода.
Међутим, уз исте основне податке, и из резултата различитих метода

могу се извести различити закључци. Зато је проблем одабирања

појединих метода за обраду података доста сложен.
Да би се дошло до задовољавајућих научних решења при

истраживању су била употребљена, у првом реду, коректна, затим

адекватна, непристрасна и компарабилна поступка, који су одговарали

природи постављеног проблема и који су омогућити екстракцију и

трансформацију одговарајућих димензија, тестирање хипотеза о тим

димензијама, утврђивање разлика и постављање законитости у оквиру

истражива~ког подручја.
Узмајући то у обзир, за потребе овог истраживање су одабрани

поступци за које се сматра да одговарају природи проблема и који не

остављају сувише велике рестрикције на основне информације, а

заснивају се на претпоставкама:
- да латентне димензије које су предмет мерења примењеним

мерним инструментима имају мултиваријанту нормалну расподелу;
- да се релације изме|у манифестних и латентних варијабли могу

апроксимовати генерализованим линеарним моделом Гаусс-а, Марков-
а и Рао-а.

Одступања маргиналних дистрибуција манифестних варијабли од

прве предпоставке третирани су као артефакти скала мерења или

конструкција мерних инструмената.
Примењивани су методи који омогућавају добијање следећих

информација:
- Информације о дистрибуцијама и параметрима дистрибуција за

манифестне варијабле;
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- Информације о ме|усобним релацијама манифестних варијабли у

сваком од простора који су дефинисали векторе њихових резултата.
Пошто су предмет истраживања структура и разлике мотори~ких,
ситуационо-моторичких способности, когнитивних способности и

конативних карактеристика формиране се четири групе варијабли;
- Информације о величини уникне варијансне сваке варијабле

укључене у систем манифестних варијабли;
- Информације о броју латентних димензија у сваком од простора

који дефинишу моторичке, ситуационо-моторичке, когнитивне и

конативне варијабле;
- Информације о координатама вектора манифестоваће се варијаблама

у координатном систему који ће бити дефинисан векторима латентних

димензија;
- Информације о корелацијама између манифестних и латентних

варијабли;
- Информације о корелацијама латентних варијабли, односно

димензија;
- Информације о парцијалном учешћу манифестних и латентних

варијабли које припадају једном од дефинисаних простора и

варијанси манифестних и латентних варијабли које ће припадати

другом простору;
- Информације о вели~ини заједничке варијансе поједине манифестне

и латентне варијабле које припадају једном од простора и скупа

манифестних или латентних варијабли, које припадају другом

простору.

Ове информације су биле довољне за утврђивање структуре

латентних димензија, у сваком од анализираних простора, као и за

тестирање хипотеза о разликама мотори~ког, ситуационо-мотори~ког,
когнитивног и конативног простора.

Пошто је у овом истраживању предпостављен модел нормалне
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дистрибуције за сваку варијаблу је израчуната значајност одступања

њене дистрибуције од теоретске нормалне дистрибуције. То је учињено

Колмогор-Смирновљевим тестом, који подразумева следеће операције:
- одреди се распон резултата од минималне до максималне

вредности резултата за сваку варијаблу;
- одреди се број разреда, интервал и граница разреда при

одређивању дистрибуције резултата;
- у сваком разреду се одреди фреквенција и кумулативна

фреквенција резултата испитаника;
- за сваки разред се одреде релативне кумулативне фреквенције;
- теоретске кумулативне фреквенције се добију израчунавањем

интеграла по разредима;
- одузму се релативне од теоретских кумулативних фреквенција, а

највећа апсолутна разлика упореди се са константном величином која

зависи од степена жељене поузданости и од броја испитаника;

Након спроведених тестирања нормалности дистрибуција, пришло

се мултиваријантној обради података.
За утврђивање латентне структуре је примењена метода

компонентне факторске анализе. Алгоритам за наведену анализу захтева

поступке стандардизације оригиналних резултата, па због тога вредности

стандардизованих резултата задовољавају релацију Е(Зи) = Ои(З2 и) =
1. Након стандардизације резултата израчунати су продукт моменти

коефицијента корелације манифестних варијабли. Изоловање латентних

димензија спроведено је Хотеллинговом методом главних компонената.
Број зна~ајних главних компоненти је одре|ен помоћу Гутман-Кајзер-
овог критеријума који сматра значајним само оне карактеристичне

коренове који су већи или најмање једнаки 1.00, а довољни да се

објасни минимална вели~ина ваљане варијансе у матрици

интеркорелација манифестних варијабли.4

4 Za utvrđivanje struktura primenjena je faktorska analiza uz primenu neuronskih mreža.
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Израчунати су и комуналитети варијабли, а да би се добила

једноставнија структура, главне компоненте су трансформисане у

облимин позицију. Поред овог су израчунате и паралелне пројекције

вектора варијабли на векторе латентних димензија као и интеркорелације

изолованих латентних димензија.
За утврђивање релација појединих сегмената психосоматског статуса код

боксера примењена је каноничка корелациона анализа. Међутим, треба знати

да постоје потешкоће у примени каноничке корелационе анализе нарочито при

интерпретацији каноничких варијабли. Ова интерпретација сложена је и онда

када се каноночка корелациона анализа користи не само као статистичка

метода, него и као метода за анализу података која припада генералном

факторском моделу. Статистички значајне каноничке димензије не морају бити

и информатички важне варијабле, што доводи до нових потешкоћа. Даље, до

проблема долази и због тога што канонички фактори немају једноставну

структуру, па је с тога и интерпретација таквих фактора често несигурна.

Извесни проблеми могу се јавити у случају скоро сингуларних скупова

варијабли, јер је тада основна матрица за одређивање каноничких корелација и

вектора трансформације варијабли у каноничке варијабле веома слабо

одређена.

Алгоритам премењен у овом истраживању покушава да у извесној мери

редукује већину наведених проблема. Он задржава као интерпретативно важне

само оне каноничке димензије које су придружене каноничким корелацијама

чији су квадрати већи од просека коефицијената детерминације ма којег од

анализираних скупова варијабли одређених на темељу другог скупа.

Осима тога, алгоритам трансформише задржане каноничке димензије у

ортогоналну парсимонијску позицију, што може олакшати и интерпретацију

каноничких фактора, јер и након те трансформације вектори каноничких

варијабли разапињу исти заједнички простор.

Одређује, такође, и каноничке релације скупова варијабли након

трансформације истих у главне компоненте са ненултим варијансама, па тако

избегава проблем нетачно одређених инверза матрице корелација код скоро
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сингуларних скупова варијабли и даље олакшава интерпретацију каноничких

фактора експлицитним одређивањем ралација тих фактора и главниг

компонената анализираних скупова.5

7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА

ДИСКУСИЈОМ

Применом изложених метода за обраду података добијени су резултати

који пружају информације о задржавању или одбацивању постављених

хипотеза. Редослед излагања добијених резултата је један логички след, који

садржи презентирање резултата обраде у латентном простору (матрице

интеркорелација варијабли, матрице главних компонената, матрице склопа и

структуре, матрице интеркорелације фактора као и релације блокова варијабли

коресподентних простора.

У овом раду нису презентовани сви резултати који су добијени у току

обраде. Изврšена је њихова селекција, која пружа само битне нумеричке

информације неопходне за разумевање интерпретације резултата. Наравно,

5 Канонична корелативна анализа израчуната је на уобичајени начин.
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водило се рачуна да и други истраживачи могу проверити исправност

добијених резултата у овом истраживању, те су презентиране основне матрице

довољне за поновну анализу истим и другим методама.

Основне табеле налазе се депоноване у Центру за мултидисциплинарна

истраживања Факултета за физичку културу и заинтересованима се могу у

свако време пружити на увид.

Приликом састављања табела, у циљу сажимања резултата, кориšћени су

кодирани називи мерних инструмената - варијабли и то:

За антропометријски статус:

a) Лонгитудинална димензионалност скелета

1. Висина тела (АВИС)

2. Седећа висина (АСВ)

3. Дужина руке (АДР)

4. Дужина ноге (АДН)

5. Распон руку (АРР)

b) Трансверзална димензионалност скелета

1. Биакромиални распон (АŠР)

2. Бикристални распон (АŠК)

3. Дијаметар ручног зглоба (АДРЗ)

4. Ширина шаке (АŠŠ)

5. Тр. дијаметар грудног коша (АТДГК)

c) Циркуларна димензионалност и маса тела

1. Маса тела (АМАС)

2. Средњи обим грудног коша (АСОГК)

3. Обим надлактице (АОНАДЛ)

4. Обим подлактице (АОПОДЛ)

5. Обим натколенице (АОНАТК)

d) Поткожно масно ткиво

1. Кожни набор надлактице (АКНН)
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2. Кожни набор леђа (АКНЛ)

3. Кожни набор пазуха (АКНПАЗ)

4. Кожни набор трбуха (АКНТ)

5. Кожни набор потколенице (АКНПОТ)

За моторичке способности:

а) Структурирање кретања

1. Окретност на тлу (МОНТ)

2. Тапинг руком (МТАР)

3. Тапинг ногом (МТАН)

4. Координација с палицом (МКОП)

5. Бубњање ногама и рукама (МБНР)

б) Регулација тонуса и 1. Дубоки претклон на клупи (МДП)

синергијска регулација 2. Попречно стајање на греди (МПСГ)

3. Искрет палицом (МИП)

4. Пикадо (МПИК)

5. Гађање хоризонталног циља (МГХЦ)

ц) Регулација интезитета

ексцитације

1. Скок у даљ с места (МСД)

2. Трчање 20 м. високи старт (М20м)

3. Бацање медицинке из лежања (МБМЛ)

4. Скок у вис (МСВ)

5. Динамометрија šаке (МДŠ)

д) Регулација трајања 1. Издржај у згибу . (МИЗГ)

ексцитације 2. Згибови потхватом (МЗГП)

3. Подизање трупа за 60 сец. (МПТР)

4. Дизање трупа лежећи (МДНЛ)
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5. Издржај ногу у предносу (МИНП)

За когнитивне способности:

1. За процену ефикасности инпут процесора, односно перцептивног

резоновања, изабран је тест: ИТ-1.

2. За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког

резоновања, изабран је мерни инструмент: АЛ-4.

3. За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања

релација и корелата, примењен је тест: С-1.

За процену конативних карактеристика:

Кибернетичка теорија конативног функционисања (Момировић и Игњатовић,

претпоставља хијерархијску организацију следећих регулативних система:

1. Регулатор активитета (ЕПСИЛОН)

2. Регулатор органских функција (ХИ);

3. Регулатор реакција одбране (АЛФА);

4. Регулатор реакција напада (СИГМА);

5. Систем за координацију регулативних функција (ДЕЛТА);

6. Систем за интеграцију регулативних функција (ЕТА).

За процену социјалног статуса:

(1,2) Који је највећи степен образовања који имају Ваš отац и Ваšа мајка

ОБРО ОБРМ

(3,4,5) Какво је познавање страних језика Ваšе, Ваšег оца и Ваšе мајке

ЈЕЗ ЈЕЗО ЈЕЗМ

(6) Који сте тип средње šколе заврšили

ŠКОЛА

(7,8) Који су тип средње šколе заврšили Ваš отац и Ваšа мајка

ŠКОЛАО ŠКОЛАМ

(9,10) Која је квалификација призната Вама, Ваšем оцу и Ваšој мајци на
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последњем радном месту

КВАЛО КВАЛМ

(11,12) Какво је било образовање Ваšег деде по оцу и Ваšег деде по мајци

ДЕДАО ДЕДАМ

(13) Какав сте успех постигли у последњој години свог šколовања

УСПЕХ

(14) Колико сте пута у току šколовања понављали разред или годину студија

ПОН

(15) Каква је Ваšа досадаšња активност у спорту

СПОРТ

(16,17,18) Какав је био тип места у коме сте Ви, Ваš отац и Ваšа мајка провели

детињство, дакле у коме сте (су) живели до своје 15. године

М15 М15О М15М

(19) Какав је тип места у коме је сада стално боравиšте Ваšе породице

МЕСТО

(20) Ко Вас је најчеšће преко дана чувао у детињству, до поласка у први разред

основне šколе

ЧУВАО

(21) Колико ваšи родитељи имају укупно деце

ДЕЦАР

(22) Какво је образовање Ваšе супруге (супруга), или Ваšе девојке (момка) ако

нисте ожењени (удати)

ОБРС

(23) Какво је образовање најбољег кућног пријатеља Ваšе породице

ОБРП

(24,25) Какве су резултате постигли у спорту Ваš отац и Ваšа мајка

СПОРТО СПОРТМ

(26) Колико отприлике има књига у Ваšој кућној библиотеци, осим уџбеника

КЊИГЕ

(27,28) Да ли су Ваš отац и Ваšа мајка чланови неке од партија леве

оријентације
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ЛЕВИО ЛЕВИМ

(29,30) Да ли сте Ви, Ваš отац и Ваšа мајка чланови неке од партија десне

оријентације

ДЕСНИО ДЕСНИМ

(31,32) Да ли сте Ви, Ваš отац и Ваšа мајка чланови неке од партија центра

ЦЕНТАРО ЦЕНТАРМ

(33,34) Какав је професионални положај који имате Ви, Ваš отац и Ваšа мајка у

радној организацији

ПРОФО ПРОФМ

(35,36) Да ли сте Ви, Ваš отац и Ваšа мајка, раду скупšтине (чланови, као

одборници или посланици)

ПОЛИТО ПОЛИТМ

(37,38) Каква је Ваšа функција, функција ваšег оца и Ваšе мајке у спортским

организацијама

СПОРГО СПОРГМ

(39,40) Каква је Ваšа функција, функција ваšег оца и Ваšе мајке у другим

друšтвеним или стручцним организацијама

ДРОРГО ДРОРГМ

(41-50) Да ли Ваšа породица има

ТВ АУТО АУТОН ВИК ВИДЕО МУЗИК КОМП ФРИЗ МСУД МВЕС

(51) Колико просечно квадратних метара отпада на сваког члана Ваšег

домаћинства

СТАН

(52) Какав је комфор стана у коме живи Ваšа породица

КОМФ

(53) Колики је укупни месечни приход Ваšег домаћинства

ПРИХ

7.1 СТРУКТУРА МОРФОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА БОКСЕРА

Под морфолоšким карактеристикама антрополоšког статуса човека

најчеšће се подразумева одређен систем основних антропометријских
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латентних димензија. Данас је немогуће замислити неко озбиљније планирање

било какве кретне активности без познавања морфолоšке структуре, њеног

утицаја на дату активност, као и утицаја те активности на развој морфолоšких

карактеристика.

Морфолоšке карактеристике и соматотипске одлике су одавно

привлачиле пажњу многих истраживача из потребе да се утврде законитости

развоја уопšте а посебно и организма спортисте, па и да се утврди и допринос

ових карактеристика у реализацији одређених моторичких способности и

навика.

МАТРИЦА ГЛАВНИХ КОМПОНЕНАТА АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб 1.

Компоненте

ФАЦ1 ФАЦ2 ФАЦ3 ФАЦ4 х
2

АВИС ,845 -,364 ,247 ,001 .90

АСВ ,815 -,291 ,152 ,014 .77

АДР ,748 -,390 ,268 ,035 .78

АДН ,774 -,393 ,330 ,019 .86

АРР ,868 -,381 ,170 ,007 .92

АШР ,816 -,088 -,084 ,113 .69

АШК ,811 -,082 ,059 ,085 .67

АДРЗ ,750 -,331 -,199 -.109 .72

АШШ ,663 -,302 -,194 -,307 .66

АТДГК ,845 ,152 -,213 -,073 .78

АМАС ,189 ,013 -,517 ,491 .54

АСОГК ,867 ,127 -,303 ,043 .86

АОНАДЛ ,857 ,243 -,285 ,025 .87

АОПОДЛ ,864 ,112 -,351 ,006 .88
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АОНАТК ,571 ,358 ,005 ,113 .46

АКНН ,561 ,630 ,173 -,165 .76

АКНЛ ,672 ,599 ,004 -,038 .81

АКНТ -,015 -,022 ,217 ,766 .63

АКНПАЗ ,500 ,470 ,361 ,191 .63

АКНПОТ ,500 ,630 ,340 -,124 .77

Карактеристицни

коренови         10.18            2.49             1.31                       1.05

%                      50.94          12.48             6.56                       5.28

Кумулативни %   50.94          63.43        69.99 75.28

МАТРИЦА СКЛОПА АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб. 2

Компоненте

ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

АВИС ,978 ,020 ,087 ,047

АСВ ,856 ,054 -,007 ,017

АДР ,944 -,038 ,110 ,097

АДН ,991 -,012 ,171 ,108

АРР ,974 -,011 ,011 ,016

АШР ,585 ,181 -,293 -,004

АШК ,639 ,230 -,148 ,036

АДРЗ ,691 -,106 -,244 -,249

АШШ ,610 -,096 -,121 -,419

АТДГК ,348 ,405 -,341 -,237

АМАС -,109 -,097 -,767 ,192

АСОГК ,344 ,355 -,486 -,175

АОНАДЛ ,249 ,474 -,468 -,183

АОПОДЛ ,334 ,328 -,507 -,230
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АОНАТК ,089 ,562 -,204 ,051

АКНН -,071 ,896 ,071 -,127

АКНЛ -,043 ,849 -,169 -,098

АКНТ ,108 -,009 -,199 ,794

АКНПАЗ ,105 ,748 ,083 ,289

АКНПОТ -,038 ,919 ,213 -,007

МАТРИЦА СТРУКТУРЕ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб. 3

Компоненте

ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

АВИС ,948 ,398 -,251 -,124

АСВ ,877 ,407 -,314 -,145

АДР ,873 ,315 -,198 -,060

АДН ,907 ,345 -,159 -,053

АРР ,963 ,386 -,321 -,158

АШР ,762 ,492 -,539 -,159

АШК ,779 ,524 -,420 -,119

АДРЗ ,777 ,263 -,483 -,387

АШШ ,688 ,229 -,351 -,531

АТДГК ,676 ,654 -,580 -,378

АМАС ,082 ,019 -,687 ,146

АСОГК ,691 ,630 -,706 -,324

АОНАДЛ ,640 ,707 -,685 -,326

АОПОДЛ ,687 ,610 -,723 -,376

АОНАТК ,383 ,642 -,362 -,045
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АКНН ,297 ,863 -,128 -,203

АКНЛ ,383 ,882 -,364 -,198

АКНТ ,029 -,003 -,155 ,756

АКНПАЗ ,332 ,741 -,101 ,198

АКНПОТ ,268 ,854 ,009 -,078

ИНТЕРКОРЕЛАЦИЈЕ ОБЛИМИН ФАКТОРА

Таб.4

Цомпонен

т ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

ОБЛ1 1,000 ,413 -,346 -,181

ОБЛ2 ,413 1,000 -,236 -,107

ОБЛ3 -,346 -,236 1,000 ,099

ОБЛ4 -,181 -,107 ,099 1,000

Полазна матрица за утврђивање структуре код компонентне анализе је

комплетна матрица интеркорелација. Из тако добијене матрице

интеркорелација применом компонентне анализе објаšњено је 75.28%

варијаблилитета примењеног система варијабли. Уз употребу ГК критеријума

добијене су четри главне компоненте чији карактеристични коренови

испуњавају задати критеријум (табела 1).

Прва главна компонента са карактеристичним кореном 10.18 и

варијансом од 50.94% објаšњена је свим варијаблама лонгитудиналне,

трансверзалне и циркуларне димензионалности, као и две варијабле за процену

адипозности леђа и пазуха боксера (АКНЛ и АКНПАЗ). На основу високих

корелација које поменуте варијабле имају са првом главном компонентом може

се са сигурноšћу претпоставити да се она понаšа као генерални фактор раста и

развоја малдих боксера.

Друга главна компонента објаšњава укупно 12.48% заједничке варијансе.

Она представља дуал фактор мера за процену поткожног масног ткива

надлактице (АНН) и поткожног масног ткива потколенице (АКНПОТ), на

основу чега се може закључити да ово баластно ткиво представља значајну али

не и доминантну карактеристику младих селектираних боксера.

Трећа главна компонента такође представља сингл фактор масе тела
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(АМАС) и четврта такође сингл фактор кожног набора трбуха (АКНТ).

Величина комуналитета за све варијабле је задовољавајућа.

У циљу добијања парсимонијске структуре, да би се и овако јасна

структура јоš виšе поједноставила, добијени иницијални координатни систем је

трансформисан у косоугаону облимин позицију, након чега се задржао исти

број фактора. Из разлога šто примењени метод за трансформацију даје укупно

три матрице, матрицу паралелних пројекција варијабли на факторе (табела 2),

матрицу ортогоналних пројекција варијабли на факторе (табела 3) и матрицу

интеркорелација добијених фактора (табела 4), све три матрице су

интерпретиране истовремено.

Први облимин фактор највеће пројекције има са варијаблама

лонгитудиналне и трансверзалне димензионалности. Он се без икакве сумње

може интерпретирати као генерални фактор раста скелета младих селектираних

боксера.

Други облимин фактор је дефинисан варијаблама за процену адипозног

ткива младих боксера. Највећу сатурацију овог фактора обезбеђују варијабле

кожни набор потколенице (АКНПОТ), кожни набор надлакта (АКНН), кожни

набор леђа (АКНЛ), кожни набор пазуха (АКНПАЗ) као и једнопм варијаблом

за процену циркуларне димензионалности скелета обим натколенице (АОНАТ).

Овде се ради о фактору који није генерисан виšегодиšњим тренажним

процесом, јер узорак испитаника представљају млади боксери већ је последица

ендогеног утицаја. Овај фактор се може дефинисати као фактор поткожног

масног ткива или ендоморфија.

Трећи облимин фактор је такође лак за интерпретацију. Он представља

фактор волумена и масе тела, тј. варијабли које у процентуалном уделу у

укупној маси тела играју значајну улогу.

Четврти облимин фактор је сингл фактор кожног набора трбуха те се овде

сигурно ради о производу хиперфакторизације.

Статистички значајне корелације између изолованих фактора постоје

измежу прва три фактора šто је и логично, зато šто млади селекционирани

боксери имају неšто веће гомилање поткожног масног ткива и волуминозност
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који су у корелацији са генералним фактором раста.

Неке морфолоšке карактеристике боксера имају знатан степен

повезаности с успјехом у борби. У низу истраживања утврђено је да високи

боксери и боксери дужих руку и ногу имају одређену предност пред нижим

боксерима односно боксерима с кратким екстремитетима, да су боксери с

великом количином масног ткива инфериорни онима с истом тежином, али без

овог непотребног баласта, да боксери šирих šака лакšе погадјају у циљ и наносе

тврдје ударце (због повратних сила и амортизације рукавице), да су боксери са

већим опсезима обично снажнији и лакšе поднаšају ударце у тело. Величину

утицаја специфичне морфолоšке градје на успјех у борби требало би утврдити

одређивањем степена повезаности комплетне батерије антропометријских

тестова са успехом у борби. Може се очекивати да су дужина руке, ноге,

стопала, биакромијални распон, тежина, обим грудног коšа, надлактице,

подлактице и наткољенице, šирина šаке и стопала, дијаметар ручног зглоба, те

кожни набори на трбуху и леђима у значајнијим везама са успехом у борби него

друге мере. Из свега добијеног нуšно следи да је у морфолоšком простору

добијена структура која одговара грађи боксера.

7.2 СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ БОКСЕРА

Приступ анализи моторичких способности и утврђивање манифестних и

латентних моторичких димензија од најранијих истраживања знатно је

усавршен. Класичан приступ проблему моторичких способности састојао се у

одређивању моторичких фактора који су дефинисани као латентне моторичке

структуре одговорне за различите манифестације. При утврђивању структуре

моторичких способнисти и при покушајима да се поуздане информације о

моторичким способностима примене у дијагностичким, прогностичким и

транформацијским поступцима, мерни инструменти, тј. моторички тестови,

представљају најслабију карику. Основни недостатак мерних инструмената је

непоузданост. Осим слабе поузданости, моторички тестови по правилу емитују

врло малу количину информација. Да би се умањили ови недостаци, све више

се конструишу и употребљавају вишеитемски тестови, којима се у првом реду
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смањује грешка мерења. Проблем редукције грешке мерења и специфичности

једноитемских тестова (тестови репетитивне и статичке снаге) и даље прати

истраживача због немогућности максималног оптерећења испитаника више

пута за редом у кратком времену.

МАТРИЦА ГЛАВНИХ КОМПОНЕНАТА МОТОРИЧКИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб. 5

Компоненте

ФАЦ1 ФАЦ2 ФАЦ3 ФАЦ4 х
2

МОНТ -,681 ,454 ,146 ,322 ,795

МТАР ,722 ,053 ,267 -,286 ,677

МТАН ,795 -,017 ,059 -,100 ,645

МКОП -,776 ,351 ,009 ,310 ,821

МБНР ,749 -,238 ,380 -,193 ,800

МДП ,686 -,113 ,080 ,274 ,564

МПСГ ,627 -,224 ,281 -,383 ,669

МИП -,123 ,621 -,094 -,149 ,432

МПИК ,574 -,310 ,250 ,332 ,599

МГХЦ ,370 -,089 ,520 ,542 ,709

МСД ,592 ,618 -,028 ,088 ,740

М20м -,740 -,350 ,040 -,117 ,685

МБМЛ ,544 ,700 ,141 ,040 ,808

МСВ ,664 ,568 -,034 -,055 ,767
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МДШ ,268 ,848 ,006 -,047 ,793

МИЗГ ,548 -,378 -,194 ,340 ,596

МЗГП ,741 -,058 -,219 ,125 ,616

МПТР ,801 -,036 -,197 ,056 ,685

МДНЛ ,594 -,083 -,545 ,175 ,688

МИНП ,387 -,107 -,663 -,018 ,601

Карактеристични коренови    7,825                3,144                1,551                1,170

%                                     39,126             15,718                7,756                5,848

Кумулативни %                 39,126             54,844              62,599              68,447

МАТРИЦА СКЛОПА МОТОРИЧКИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб. 6.

Компоненте

ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

МОНТ -,754 ,227 ,347 ,137

МТАР ,750 ,284 ,113 ,034

МТАН ,550 ,244 -,189 ,137

МКОП -,817 ,094 ,234 ,050

МБНР ,817 ,019 ,137 ,229

МДП ,178 ,130 -,269 ,490

МПСГ ,885 -,017 ,148 -,033

МИП -,164 ,549 ,097 -,313

МПИК ,197 -,089 -,113 ,632

МГХЦ -,069 ,070 ,189 ,880

МСД ,023 ,792 -,165 ,126

М20м -,156 -,584 ,280 -,225

МБМЛ ,087 ,858 ,047 ,139

МСВ ,211 ,762 -,157 ,013

МДШ -,082 ,902 ,062 -,103
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МИЗГ ,013 -,174 -,553 ,424

МЗГП ,206 ,189 -,524 ,207

МПТР ,306 ,227 -,497 ,164

МДНЛ -,047 ,111 -,814 ,060

МИНП -,015 ,009 -,797 -,231

МАТРИЦА СТРУКТУРЕ МОТОРИЧКИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб. 7.

Компоненте

ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

МОНТ -,800 ,065 ,608 -,248

МТАР ,768 ,409 -,243 ,361

МТАН ,733 ,376 -,479 ,440

МКОП -,877 -,075 ,556 -,349

МБНР ,862 ,171 -,260 ,556

МДП ,528 ,237 -,468 ,640

МПСГ ,806 ,122 -,216 ,317

МИП -,243 ,480 ,175 -,357

МПИК ,503 ,016 -,327 ,734

МГХЦ ,246 ,116 ,014 ,813

МСД ,290 ,826 -,292 ,245

М20м -,477 -,665 ,463 -,409

МБМЛ ,282 ,881 -,118 ,244

МСВ ,419 ,818 -,334 ,208

МДШ ,009 ,871 ,017 -,071

МИЗГ ,399 -,071 -,634 ,538
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ИНТЕРКОРЕЛАЦИЈЕ ОБЛИМИН ФАКТОРА

Таб. 8.

Цомпонен

т ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

ОБЛ1 1,000 ,180 -,421 ,435

ОБЛ2 ,180 1,000 -,113 ,091

ОБЛ3 -,421 -,113 1,000 -,224

ОБЛ4 ,435 ,091 -,224 1,000

Интерпретација корелација појединих тестова из сета мерних

инструмената за процену моторичких способности је заснована на приарним

хипотетстим латентним димензијама.

Матрица интеркорелација узета је као почетна матрица за екстракцију

латентних варијабли методом главних компоненти, док је њихов број одређен

Гуттман-Каисеровим критеријумом. Опредељење за методу главних

компоненти одредила је пре свега ентропија која емитује укупну количину

информација. Максималну ентропију емитоваће онај део система који је

повезан са карактеристичним кореновима који су већи или једнаки јединици.

Главне компоненте представљају такав систем линеарних комбинација

варијабли у којима сваки следећи фактор црпи максимално могући део

варијабилитета система. Применом ГК критеријума четри карактеристична

корена су проглаšена значајним те је на основу тога манифестни простор

моторичких способности редукован на исто толики број латентних димензија.

Прва главна компонента са карактеристичним кореном од 7.82 објаšњава

39.12% од укупног објаšњеног варијабилитета који износи 68.44%.

Собзиром да се ради о првој главној компоненти проценат објаšњеног

варијабилитета потпуно задовољава и са тим процентом варијансе могуће је

прву главну компоненту именовати генералним моторичким фактором. Највеће

пројекције на прву главну компоненту имају тестови координације (МОНТ,

МЗГП ,551 ,304 -,678 ,431

МПТР ,627 ,353 -,688 ,429

МДНЛ ,342 ,200 -,820 ,232

МИНП ,222 ,076 -,740 -,058
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МТАП, МТАН, МКОП, МБНР), тест равнотеже (МПСГ), прециозности

(МПИК), брзине (М20м), експлозивне снаге (МСВ), репетитивне снаге (МДНЛ,

МПТР, МЗБП) и силе (МИЗГ).

Иако се осталим главним компонентама не може дати посебан

кинезиолоšки реалитет као šто је то случај са првом главном компонентом,

њиховом инспекцијом могу се открити они генератори варијаблилитета који су

према позицији своје важности одговорни за варијабилитет анализираног

простора.

Највеће пројекције са другом главном компонентом има тест за процену

снаге динамометрија šаке (МДŠ), експлозивне снаге бацање медицинке из

лежања (МБМЛ) и скок у даљ (МСД) и флексибилности искрет палицом

(МИП). Друга главна компонента објаšњава 15.71% укупног варијабилитета и

може се сматрати фактором опšте снаге.

Трећа главна компонента одрађена је тестом силе трупа изддржај ногу у

предносу (МИНП), те представља сингл фактор овог теста. Она са

карактеристичним кореном 1.55 објаšњава 7.75% варијансе укупног

варијабилитета.

Четврта главна компонента одређена је тесто прецизности гађање

хоризонталног циља (МГХЦ). Ова главна компонента са карактеристичним

кореном 1.17 објаšњава 5.84% варијансе укупног варијабилитета. Она се може

ин терпретирати као сингл фактор прецизности гађања.

Да би се добила парсимонијска структура иницијални координатни

систем је заротиран у косоугаону облимин солуцију након чега је задржан исти

број латентних варијабли. Примењена облимин ротација доводи до тога да сума

квадрата факторских коефицијената за исту варијаблу буде различита након

ротације од суме пре ротације. Из разлога да постоје две врсте координата у

косоугаоном оквиру референције, које се разликују у факторској анализи, а

произлазе из различитих пројекција тест вектора, након примењене облимин

ротације добијене су матрица склопа која садржи паралелене пројекције

вектора појединих варијабли (табела 6), матрица структуре, са ортогоналним
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пројекцијама вектора варијабли (табела 7) и матрица интеркорелација фактора

(табела 8).

Прва латентна димензија највеће пројекције има са тестовима којима се

процењивао механизам за структурирање кретања: бубњање ногама и рукама

(МБНП), координација са палицом (МКОП), окретност на тлу (МОНТ), тапинг

руком (МТАР) и тапинг ногом (МТАН). Собзиром да се ради о инструментима

чији варијабилитет зависи од просторне и временске тачности покрета али и од

извођења кретања константном амплитудом ова латентна димензија се може

дефинисати као механизам за структурирање кретања. фактор кординације.

Највеће пројекције на други облимин фактор имају тестови којима је

процењиван механизам за регулацију интензитета ексцитације: динамометрија

šаке (МДШ), бацање медицинке из лежања (МБМЛ), скок у вис (МСВ), скок у

даљ из места (МСД) и трчање 20 метара (М20м). Очигледно је да се овде ради о

сложеном механизму каректеристичним за младе селекционисане боксере. За

врšење моторичких задатака типа експлозивне снаге енергетска компонента

има доминантни значај. Експлозивна снага је она која се односи на „способност

да се максимум енергије уложи у један једини експлозивни покрет“

(Флеисхман). Недостатак ове дефиниције је ограничавање на један покрет.

Добри показатељи експлозивне снаге могу бити и уже групације неколико

експлозивних покрета везаних за једну целину, као код извођења теста трчање

20м. Према Курелићу, експлозивна снага је способност краткотрајне

максималне мобилизације миšићних ткива ради убрзања кретања тела, које се

одражава или у померању тела у простору или у деловању на предмете у

околини. У истраживањима експлозивне снаге она је дефинисана и као:

способност система организма да у кратком временском периоду развије

максималну количину силе која се користи за давање убрзања сопственом телу,

партнеру или пројектилу; као способност која је подређена функционисању

механизма за регулацију и контролу интензитета ексцитације у примарним

моторичким и у супкортикалним центрима које преузимају улогу

амплификатора или модулатора. У енергетском излазу тај је механизам

одговоран за број активираних моторичких јединица и брзину преноса импулса
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од центра до ефектора. Она зависи од активације миšићних јединица и

испољава се у оним активностима код којих треба у šто краћем временском

периоду активирати велику количину енергије. Овај фактор снаге је димензија

генералног типа, тј. није тополоšки одређена. Ова латентна моторичка

димензија се може дефинисати као механизам за регулацију интензитета

ексцитације.

Највеће пројекције на трећи облимин фактор имају тестови за процену

силе и репетитивне снаге: дизање ногу лежећи (МДНЛ), издржај ногу у

предносу (МИНП), издржај у згибу (МИЗГ), згибови потхватом (МЗГП) и тест

подизање трупа лежећи (МПТР). Ефикасно извођење ових тестова зависи било

од дуготрајног задржавања изометријске контракције миšића у одређеном

положају, било од дуготрајне динамичке контракције код које се наизменично

смењује ексцентрична и концентрична контракција. Физиолоšки значајан извор

енергије за дуготрајан миšићни рад је гликоген у условима оксидативних

процеса. Рапидна ензимска разградња гликогена до пирогрождјане киселине и

млечне киселине ослобађа енергију која се користи да преведе АДП у АТП, а

АТП се онда може користити директно као извор енергије за миšићну

контракцију или за обнављање складиšта фосфокреатина. Финални извор

енергије је процес оксидативног метаболизма. То значи комбиновање

кисеоника са ћелијским нутритивним материјама да би се ослободио АТП. Виšе

од 95% целокупне енергије коју миšић користи за одржавану дуготрајну

контракцију долази из овог извора. С обзиром на пројекције тестова ова фактор

се може дефинисати као механизам за регулацију трајања ексцитације.

Четврти облимин фактор објаšњавају тестови за процену механизма за

регулацију тонуса и синегријску регулацију: тетсови прецизности гађање

хоризонталног циља (МГХЦ) и пикадо (МПИК) и тест флексибилности дубоки

претклон на клупици (МДП). Прецизност као базична моторичка способност

повезана је са тачноšћу оцене просторних и временских параметара датог

система. Познато је да прецизност, као изузетно осетљива способност, зависи

од емотивног стања. У досадаšњим истраживањима код многих аутора

истакнута је висока негативна корелација са неуротизмом и дисоцијативним
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синдромом.Заједничка основа на први поглед потпуно различитих моторичких

кретања (прецизности и флексибилности) лежи у миšићном синергизму јер је за

успеšно извођење и једног и другог моторичког задатка одговорна миšићна

коактивација, као и синергичко деловање миšића каоји се налазе са обе стране

пасивних елемената локомоторног апарата. Овај фактор се несумњиво може

дефинисати као механизам синергијске регулације и регулације тонуса.

Матрица интеркорелација фактора (табела 8.) показује да су добијене

корелације првог, трећег и четвртог фактора статистички значајне, šто нас

наводи на закључа да осе фактора нису међусобно удаљене, тј. да је косинус

угла који оне међусобно заклапају већи

На темељу структуралне анализе бокса логично је да се моторичке

способности, брзина и експлозивна снага сматрају најнеопходнијим за успјех у

борби. Без ових, и то изразито наглаšених моторичких способности немогуће је

постићи чак ни осредње резултате.

Различити видови брзине (брзина реакције, брзина покрета и брзина

кретања) омогућују боксеру правовремено реаговање на противникове акције,

ефикасну примену обрамбених техника, брзо извођење појединачних удараца,

извођење већег броја удараца у серији, брзо кретање по рингу, те ефикасно

кориштење технике контранапада. Висок ниво експлозивне снаге, посебно руку

и раменог појаса, једнако као и висок ниво брзине, основна је карактеристика

квалитетних боксера. Боксер са израженом експиозивном снагом руку и

раменог појаса може наносити противнику врло тешке и опасне ударце, те

једним јединим ударцем ресити борбу.

Експлозивна снага ногу такодје је важна за боксере, јер омогућује брже

кретање (одскакање) к противнику или од њега.

У току борбе боксер мора синхронизовати рад ногу (кретање) са радом

руку (ударање, блокирање, стопирање и сл.), брзо мењати правац кретања, брзо

реализовати затворене моторичке структуре, те реализовати комплексне

моторичке структуре премеšтањем целог тела у простору за šто му је потребан
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висок степен координације.

Једна од карактеристика квалитетних боксера је способност брзе промене

правца кретања и способност брзог комбиновања различитих начина кретања,

šто говори да и агилност у значајној мјери утиче на успех у боксу.

Координација ногу је способност која омогућује боксеру успостављање

равнотежног положаја и његовог одржавања у условима борбе, бржи приступ

противнику, снажније и ефикасније ударање, употребу већег броја удараца,

комбинирање различитих начина кретања, добар улаз у противника, добар

излаз из борбе на кратком одстојању, успеšно финтирање, маскирање и друго.

Неопходност брзог изводјења свих базичних структура кретања у боксу

која су уз то и полиструктурална захтева од боксера значајан ниво координације

која је дефинисана као "брзина извођења комплексних моторичких задатака".

Како борбу у рингу карактериšе непрекидно кретање и ударање, може се

констатовати да одређени утјецај на успјех у борби има и координација тијела,

иако не онолики као раније споменути видови координације.

Због тога добијени резултати факторске анализе потврђују боље реšено

оправдавају њену примену у овом истраживању.

Дакле факторска анализа се у овом слуšају може се третирати као

конфирмативна метода.

7.3 СТРУКТУРА ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ

БОКСЕРА

У психолошкој литератури најчешће се спомињу три типа дефиниције

интелигенције. У бихејвиористичким круговима интелигенција се често

идентификује са "капацитетом за учење" односно са способношћу усвајања

нових знања. Ређе је поистовећивање интелигенције са "способношћу

апстрактног мишљења". Посебну пажњу заслужује дефиниција интелигенције

као "способности адаптације у новим ситуацијама". Доста је честа у
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анималној психологији. Овде се наравно не мисли на адаптацију у смислу

толеранције на егсзогене чиниоце, нити на прилагођавање у клиничком

смислу.

Централни нервни систем има првенствено интегративну функцију, те

омогућује сврсисходно и адаптабилно понашање људског бића. Од највећег је

значаја интеграција на кортикалном нивоу, јер је сврсисходно понашање у

директној вези са интелигенцијом на кортикалном нивоу, али она је мање

флексибилна. Интеграција функција на субкортикалном нивоу омогућује

реаговање у стандардним ситуацијама, ситуацијама које захтевају

аутоматско извођење рутинских програма. Когнитивни процеси и когнитивно

функционисање су централни механизми кортикалне интеграције.

Факторска структура интелектуалних способности, анализирана је на

основу свих информација које пружа матрица значајних главних

компоненти (табела 9.). На основу Кајзер-Гутмановог критеријума

изолована је су две латентне димензије које омеђују целокупни простор од

три когнитивна теста са око 51.42% заједничке варијансе. То се може

прихватити као веома задовољавајуће за истраживања овог типа. Повезаност

когнитивних способности и успеха у спорту доказана је у бројним

истраживањима. Корелације моторичких и когнитивних способности су

релативно високе и крећу се од .50 до .80 (Момировић, Гредељ и Хошек, 1980;

Момировић и Хорга, 1982; Хошек и Момировић, 1984).

Предпоставља се да је за везу когнитивних способности и успеха у спорту

одговорна и боља адаптација когнитивних способности на специфичне услове

живота којима су изложени спортисти свих нивоа а посебно врхунског спорта.

Из тог разлога познавање когнитивне структуре спортиста од посебне је

важности за планирање и реорганизацију рада и прогнозу успеха у спорту.

Комуналитети варијабли, осим код теста С1 којим је процењивана

ефикасност паралелног процесора, односно способност уочавања релација и

корелата, су релативно високи и могу се сматрати задовољавајућим. С обзиром

на пројекције тест вектора на екстраховану главну компоненту, она се може

номиновати као генерални когнитивни фактор. Највећу повезаност са
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изолованом когнитивном димензијом има варијабла за процену перцептивних

способности. Већи број аутора утврдио је позитивну повезаност између

перцептивних способности и моторичких способности. Иако су перцептивни

мерни инструменти у значајној мери сатурирани когнитивним факторима (у

литератури се често пише о когнитивном функционисању на перцептивном

нивоу), било би превише слободно прогласити их когнитивним мерним

инструментима, иако у извесном смислу они то и јесу. Позитивну повезаност,

најчешће средне висине између прецептивних и моторичких способности

утврдили су: Хорне, Фиттс, Харисон, Флеисхман, Нееман, Хемпел и др. Аутори

су такође утврдили да моторичка активност позитивно утиче на развој

перцептивних способности. Изолована когнитивна димензија је јасно

дефинисана и тестом АЛ4 са ралативно високом пријекцијом за процену

ефикасности серијалног процесора који одговара Цаттелловом фактору

кристализоване интелигенције. Добијање оваквог резултата је разумљиво када

се узме у обзир да је за бокс карактеристична разноликост и мноштво техничко-

тактичких елемената, покрета целог тела и екстремитета у различитим

правцима са променљивим темпом. У току борбе непрестално се мењају

динамичке ситуације у зависности од кретања противника са различитим

техникама и тактикама. Да би боксер, уз минимално улагање снаге и

минималан број примљених удараца, те без великог изиагања ризику К.О. или

повреде победио свог противника, који има исти такав циљ, потребно је да се

служи својим интелектуалним способностима. Оне омогућују исправну

процену намера и акција противника према ставу или припремним покретима,

правовремено распознавање противникових акција, адекватно решавање

просторних проблема, кориштење података из меморије за решавање

конкретних проблема, сналажење у решавању нових задатака, одабирање

најпогодније тактике и друго.

На основу изложеног могло би се закључити да се основни когнитивни

процеси могу свести на функције перцептивног, паралелног и серијалног

процесора, који су, вероватно, под контролом неког централног процесора

задуженог за координирање свих когнитивних функција.
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МАТРИЦА ГЛАВНИХ

КОМПОНЕНАТА

КОГНИТИВНИХ ВАРИЈАБЛИ

Таб 9.

Компоненте

ФАЦ1 х
2

ИТ-1 ,754 .56

АЛ-4 ,722 .52

С-1 ,673 .45

Карактеристични корен        1.54

%                                   51.42

Кумулативни %               51.42

7.4 СТРУКТУРА КАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ БОКСЕРА

За постизање високих спортских резултата у свакој кинезиолошкој

активности, па и у боксу, од пресудне је важности примена научних

истраживања у тренажном процесу. Како успех у спорту зависи од низа

фактора веома је важно располагати поузданим индикаторима о томе које

димензије и у којој мери утичу на постизање максималних резултата. Овај

рад ће обухватити само један од сегмената антрополошког простора и то

сегмент конативних димензија.

Конативни простор представља део личности који је одговоран за

модалитете човековог понашања. Како постоје нормални и патолошки

модалитети понашања аналогно томе постоје нормални и патолошки

конативни фактори.

Карактеристика нормалних конативних фактора је да су, највећим

делом, међусобно независни и нормално распоређени у популацији. Покушај

истраживања нормалних модалитета понашања и нормалних конативних

фактора су ретки па тај субпростор личности није сувише јасно
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дефинисан.

Патолошки конативни фактори су у досадашњим истраживањима

много боље дефинисани од нормалних и у већини случајева за њих постоје

одређена теоретска објашњења.

Сматра се да су патолошки конативни фактори одговорни за оне облике

понашања који редуцирају адаптивни ниво човека, с обзиром на његове

потенцијалне могућности. Утицај конативних фактора није исти на све

активности које су слабо осетљиве на утицај конативних фактора, а има и

таквих на које је утицај ових фактора пресудан. Тај утицај може бити

позитиван или негативан, зависи о којим се факторима и активностима

ради. Дакле, нема те активности која би била потпуно независна од

утицаја конативних фактора па је утврђивање структуре конативних

регулативних механизама и у боксу веома важно.

Да би се утврдиле карактеристике базичног простора конативних

варијабли, извршена је трансформација и кондензација података у матрицу

интеркорелација и тако су добијене особине мерних инструмената.

Увидом у структуру матрице интеркорелација конативних варијабли,

може се запазити да је већина интеркорелација на завидном нивоу.

ГЛАВНЕ КОМПОНЕНТЕ КОНАТИВНИХ

ВАРИЈАБЛИ

Таб. 10

Компонене

ФАЦ1 ФАЦ2 х
2

ЕПСИЛОН ,085 ,885 ,790

ХИ ,863 -,172 ,775

АЛФА ,795 -,067 ,636

СИГМА ,518 ,589 ,615

ДЕЛТА ,864 -,166 ,775

ЕТА ,884 -,039 ,783

Карактеристични коренови       3,181           1,193

%                                       53,025         19,889

Кумулативни %                   53,025         72,914
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МАТРИЦА СКЛОПА КОНАТИВНИХ

ВАРИЈАБЛИ

Таб. 11

ОБЛИМИН ФАКТОРИ

ОБЛ1 ОБЛ2

ЕПСИЛОН -,183 ,902

ХИ ,889 -,063

АЛФА ,791 ,034

СИГМА ,326 ,659

ДЕЛТА ,888 -,057

ЕТА ,869 ,073

МАТРИЦА СТРУКТУРЕ КОНАТИВНИХ

ВАРИЈАБЛИ

Таб. 12

ОБЛИМИН ФАКТОРИ

ОБЛ1 ОБЛ2

ЕПСИЛОН -,027 ,871

ХИ ,878 ,091

АЛФА ,797 ,171

СИГМА ,440 ,716

ДЕЛТА ,878 ,096

ЕТА ,882 ,224

ИНТЕРКОРЕЛАЦИЈА ОБЛИМИН

ФАКТОРА

Таб. 13

Цомпонен

т ОБЛ1 ОБЛ2
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ОБЛ1 1,000 ,173

ОБЛ2 ,173 1,000

Везе између личности и врсте спорта могу егзистирати на неколико

различитих начина. Прва претпоставка говори о карактеристичној структури

личности која мотивише појединца при избору неке спорске дисциплине а

уједно је и битан услов успеха у том спорту. Друго, што се може

претпоставити, је да таква одређена структура конативних карактеристика не

постоји, али бављењем одређеном спортском активношћу долази до

модификације структуре конативних карактеристика за тај спорт. Трећа је

могућност да постоји тзв. “спортска личност” која покреће за почетно бављење

спортом, али учешћем и селекцијом унутар различитих спортских дисциплина

долази до њеног моделовања у личност карактеристичну за поједину спортску

дисциплину. У овом истраживању спроведено је утврђивање структуре

личности за рукометаше сва три ранга такмичења.

Као и код утврђивања свих структура анализираног антрополошког

статуса избор методе обраде резултата зависио је од чињенице да свака метода

детерминисања фактора ставља одређене рестрикције на примарне

информације, па се као реални могу сматрати само фактори добијени са барем

неколико факторских метода.

Хоттеллингова метода главних компонената редуковала је матрицу

интеркорелација према ГК критеријуму при чиму је   1.00, на две главне

компоненте које су објасниле 72.91% тоталне варијансе варијабли (табела 10).

При томе је већ први карактеристични корен извукао 53.0% заједничке

варијансе варијабли. На прву главну компоненту већина варијабли има високе

позитивне пројекције ЕТА .88, ДЕЛТА .86, ХИ .86, АЛФА .79. Ова главна

компонента се, несумњиво, понаша као генерални конативни фактор.

Друга главна компонента објашњава 19.88% варијансе и највеће

пројекције на њу имају варијабле регулатор активитета ЕПСИЛОН .87 и

регулатор реакција напада СИГМА .58.

Комуналитети свих варијабли су задовољавајући. Иако се осталим

главним компонентама не може дати посебан реалитет као што је то случај са
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првом главном компонентом, њиховом се инспекцијом могу открити они

генератори варијабилитета који су према позицији своје важности одговорни за

варијабилитет анализираног простора.

Да би се добила парсимонијска структура целокупан иницијални

координатни систем заротиран је у једну од косоугаоних ротација. Овом

приликом употребљен је директни облимин критеријум Јенрицха и Сампсона

при чему је задржан исти број фактора уз добијање три матрице: матрице

склопа (табела 11), матрице структуре (табела 12) и матрице

интеркоркорелације фактора (табела 13). У циљу добијања интерпретабилне

структуре матрица факторског обрасца и матрица структуре биће

интерпретиране истовремено.

Први облимин фактор највеће паралелне и ортогоналне пројекције имају

са тест векторима чији су интенционални предмет мерења били регулација

органских функција (ХИ), координација регулативних функција (ДЕЛТА),

интеграција регулативних функција (ЕТА) и регулација реакција одбране

(АЛФА).

Он се огледа у хипо или хиперфункцији инхибиторних механизама у

одређеним ситуацијама, које прати кочење неких физиолошких процеса и

појачана еготоничност. Овај фактор првог реда припада астеничном

(анксиозном) синдрому који се карактерише снижењем ексцитације у вишим

центрима за регулацију и контролу. Очигледно је да он смањује адаптацију у

спорту јер дезактивира управо оне структуре нервног система које су за то

одговорне. Овај регулатор је у двосмерној вези са регулацијом реакција

одбранекоји модулише тоничко узбуђење.

Други облимин фактор представља дуал фактор регулатора активитета и

регулатора реакција напада. Регулатор активитета (ЕПСИЛОН) је један од

елементарних и најниже лоцираних регулационих система у хијерархији.

Његова функција је регулација и модулација активирајућег дела ретикуларне

формације, па је стога непосредно одговоран за активитет и енергетски ниво на

ком функционишу остали системи, укључивши и когнитивне и моторичке

процесоре. Екстравертни и интровертни модели понашаwа зависе делом од
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основног функционалног нивоа регулатора активитета, а делом од (претежно

кочећих) функција кортикалних процесора. Регулатор реакција напада

(СИГМА), лоциран је вероватно у лимбичком систему, а модулира тоничко

узбуђење, делом на основу програма пренесених генетичким кодом, делом

формираних, у правилу под утицајем условљавања, у току онтогенетског

развоја. Поремећаји регулатора активитета могу произвести посредно или

непосредно деструктивне реакцијеабуличне, депресивне или хипоманичне

реакције поштио је његова основна функција да на одређеном нивоу одржава

степен ексцитације и да селективно активира или инхибира ексцитације.

Матрица интеркорелација фактора (табела 13) показује да прва латентна

димензија нема статистички значајну повезаност са другом што значи да су

изоловане латентне димензије факторски чисте. Кибернетички модел

конативних регулатора који се у ствари интегрише у модел когнитивног

функција, функционише путем биолошко и социјално најважнијег и

најкомликованијег система за регулацију и контролу регулативних функција

који је у вези са свим осталим системима. Ефикасност конативних

регулационих механизама зависи делом од физиолошких чинилаца који

одређују обим и стабилност регулације, а делом од програма формираних под

утицајем егзогених чинилаца, као и од интеракције социјалних чинилаца и

физиолошке основе регулационих механизама. Обзиром на то да боксер, осим

изразито наглашене жеље за борбом, има више за циљ стварну него

симболичку деструкцију противника, претпоставља се да је агресивност од свих

преосталих антрополошких карактеристика нај релевантнија за успјех у боксу.

Из тог разлога ову патолошку црту личности треба посебно испитати свим

расположивим мерним инструментима и у будућим истрашивањима.

7.5 СТРУКТУРА СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА БОКСЕРА

Под социолошким карактеристикама подразумевају се карактеристике

неких група или друштвених институција којима припада или са којима је

повезан човек.

У оквиру интегралног антрополошког статуса, у социолошком простору,
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предмети највећег броја досадашњих истраживања односили су се на положај

личности у социјалном пољу, односно, на проблеме социјалне диференцијације,

социјале стратификације и социјалне мобилности (А. Хошек-Момировић,

1979). Док је појам социјалне мобилности релативно јасан, појмови социјалне

диференцијације и социјалне стратификације често се замењују, а понекад

поистовећују и са појмом класних разлика. Један од разлога оваквог стања

свакако је недостатак адекватних кибернетичких модела на којима би се

заснивала истраживања на тему социјалног разликовања.

У досадашњим истраживањима факторским поступцима идентификовно

је неколико фактора социјалног статуса првог реда у оквиру појединих

субсистема;

Социјализацијски субсистем:

- едукативни статус - степен образовања појединца у друштву, и

- базични резиденцијални статус - карактеристике места у ком је

субјект провео рано детињство;

Институционализацијски субсистем:

- професионални статус - степен експертне моћи појединца или

положај појединаца у радној организацији,

- друштвено-политички статус - положај појединца у друштвено-

политичким организацијама,

- политичка оријентација;

Санкцијски субсистем

- базично-економски статус - чист приход у породици и предмети

који су стандардни у једној породици,

- животни стил - натпросечни стандард живота, и

- резиденцијални статус - карктеристике места где људи живе.

До сада је израђен свега један модел социјалног статуса, који је

омогућавао стварни научни приступ изучавању структуре стратификацијских

димензија. Модел је конструисан од стране С. Саксиде, који је касније служио

као основа за многа истраживања спроведена и од стране других аутора

(Саксида и Петровић 1972, Саксида, Цасерман и Петровић 1974, Момировић и
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Хошек 1975). Конструисан као феноменолошки модел, временом је претрпео

неколико промена, али је и даље остао погодан за изучавање социјалних

промена.

МАТРИЦА ГЛАВНИХ КОМПОНЕНАТА  СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА

Таб. 14

Компоненте

ФАЦ1 ФАЦ2 ФАЦ3 ФАЦ4 х
2

ОБРО -,009 -,137 ,019 ,035 1,000

ОБРМ -,005 -,137 ,006 ,044 1,000

ЈЕЗ ,009 -,087 -,011 ,037 1,000

ЈЕЗО ,056 -,046 -,039 ,017 1,000

ЈЕЗМ ,061 ,031 ,014 ,040 1,000

ШКОЛА ,063 ,005 ,016 ,036 1,000

ШКОЛАО -,016 ,012 ,081 ,089 1,000

ШКОЛАМ ,066 -,004 ,009 ,048 1,000

КВАЛО -,014 -,035 ,030 ,133 1,000

КВАЛМ -,009 ,008 -,046 ,109 1,000

ДЕДАО ,026 -,058 -,046 ,094 1,000

ДЕДАМ ,001 -,011 -,070 ,004 1,000

УСПЕХ -,001 -,053 -,129 ,014 1,000

ПОН -,035 -,068 -,046 ,034 1,000
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СППОРТ -,038 -,093 ,021 ,070 1,000

М15 ,020 -,035 -,005 ,139 1,000

М15О -,005 ,039 ,020 ,133 1,000

М15М ,067 ,014 -,055 ,129 1,000

МЕСТО ,034 -,017 -,045 ,118 1,000

ЦУВАО -,001 -,008 -,103 ,051 1,000

ДЕЦАР -,012 -,059 -,052 ,086 1,000

НАСТАВАК
Таб. 14

ОБРС -,025 ,005 -,032 ,032 1,000

ОБРП -,050 -,041 ,019 ,067 1,000

СПОРТО -,006 ,007 -,098 ,036 1,000

СПОРТМ -,008 ,033 -,093 ,021 1,000

КЊИГЕ ,007 -,007 -,125 -,010 1,000

ЛЕВИО ,004 ,100 -,021 ,043 1,000

ЛЕВИМ -,024 ,088 ,012 ,061 1,000

ДЕСНИО -,018 ,088 ,035 ,088 1,000

ДЕСНИМ -,002 ,070 -,016 ,008 1,000

ЦЕНТАРО -,021 ,082 ,031 ,071 1,000

ЦЕНТАР

М
,012 ,038 -,110 ,001 1,000

ПРОФО ,004 -,098 -,042 ,029 1,000

ПРОФМ ,006 -,008 -,106 ,038 1,000

ПОЛИТО ,051 ,025 -,072 -,022 1,000

ПОЛИТМ ,064 ,010 -,026 ,011 1,000

СПОРГО ,079 ,019 -,037 -,017 1,000



157

СПОРГМ ,070 ,020 ,009 -,012 1,000

ДРОРГО ,044 -,006 ,000 ,022 1,000

ДРОРГМ ,082 ,011 ,006 ,012 1,000

ТВ ,024 ,028 ,056 ,127 1,000

АУТО ,040 -,005 -,014 ,127 1,000

АУТОН ,053 -,007 -,034 ,039 1,000

ВИК ,041 ,002 -,123 ,001 1,000

ВИДЕО ,074 -,025 -,071 ,029 1,000

МУЗИК ,061 -,045 -,003 ,023 1,000

КОМП ,078 -,009 -,001 ,032 1,000

ФРИЗ ,065 -,027 -,012 ,032 1,000

МСУД ,058 ,030 ,046 ,038 1,000

МВЕС ,062 -,021 ,026 ,037 1,000

СТАН ,060 -,060 ,009 ,015 1,000

КОМФ ,002 -,139 -,001 -,017 1,000

ПРИХ ,065 -,027 ,018 -,013 1,000

Карактеристицни коренови     12,32                    6,60                7,54                5,97

%                                       25,99                  13,30 11,21                6,67

Кумулативни %                   25,99                   39,29              50,50              57,17

МАТРИЦА СКЛОПА СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА

Таб. 15

ОБЛИМИН ФАКТОРИ

ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

ОБРО -,126 -,881 ,219 ,130

ОБРМ -,112 -,865 ,136 ,166

ЈЕЗ ,029 -,540 ,009 ,128

ЈЕЗО ,529 -,263 -,143 -,025

ЈЕЗМ ,642 ,208 ,179 ,128

ШКОЛА ,664 ,038 ,210 ,097

ШКОЛАО -,192 ,064 ,537 ,501

ШКОЛАМ ,667 -,006 ,177 ,148

КВАЛО -,307 -,185 ,246 ,682

КВАЛМ -,326 ,129 -,297 ,546

ДЕДАО ,080 -,299 -,207 ,392

ДЕДАМ -,096 -,022 -,463 -,007

УСПЕХ -,223 -,246 -,831 ,008

ПОН -,507 -,391 -,309 ,175
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СППОРТ -,494 -,584 ,171 ,371

М15 ,008 -,158 ,059 ,652

М15О -,214 ,298 ,139 ,696

М15М ,466 ,187 -,245 ,540

МЕСТО ,136 -,025 -,207 ,522

ЦУВАО -,239 ,038 -,676 ,223

ДЕЦАР -,332 -,309 -,300 ,403

НАСТАВАК

Таб. 15

ОБРС -,375 ,070 -,248 ,192

ОБРП -,619 -,248 ,100 ,395

СПОРТО -,256 ,125 -,658 ,162

СПОРТМ -,259 ,284 -,656 ,103

КЊИГЕ -,088 ,035 -,830 -,102

ЛЕВИО -,046 ,680 -,188 ,249

ЛЕВИМ -,336 ,587 ,008 ,385

ДЕСНИО -,272 ,587 ,176 ,518

ДЕСНИМ -,058 ,466 -,156 ,071

ЦЕНТАРО -,282 ,539 ,147 ,430

ЦЕНТАРМ -,034 ,318 -,746 -,028

ПРОФО -,057 -,587 -,205 ,080

ПРОФМ -,147 ,037 -,687 ,148

ПОЛИТО ,485 ,202 -,432 -,195

ПОЛИТМ ,652 ,091 -,087 -,039

СПОРГО ,841 ,142 -,150 -,201
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СПОРГМ ,797 ,116 ,145 -,148

ДРОРГО ,457 -,030 ,075 ,044

ДРОРГМ ,893 ,076 ,158 -,048

ТВ ,165 ,199 ,431 ,630

АУТО ,233 ,034 ,004 ,574

АУТОН ,476 -,004 -,138 ,105

ВИК ,274 ,095 -,770 -,092

ВИДЕО ,665 -,102 -,345 ,006

МУЗИК ,632 -,280 ,108 ,005

КОМП ,810 -,043 ,122 ,044

ФРИЗ ,656 -,149 ,044 ,050

МСУД ,653 ,181 ,385 ,134

МВЕС ,666 -,135 ,293 ,096

СТАН ,650 -,388 ,191 -,038

КОМФ ,047 -,901 ,083 -,153

ПРИХ ,763 -,193 ,234 -,165

МАТРИЦА СТРУКТУРЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА

Таб. 16

ОБЛИМИН ФАКТОРИ

ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

ОБРО -,103 -,888 ,255 ,119

ОБРМ -,109 -,866 ,173 ,153

ЈЕЗ ,015 -,536 ,046 ,103

ЈЕЗО ,517 -,264 -,046 -,133

ЈЕЗМ ,642 ,190 ,261 ,013

ШКОЛА ,677 ,017 ,307 -,030

ШКОЛАО -,205 ,050 ,497 ,532

ШКОЛАМ ,667 -,023 ,276 ,020

КВАЛО -,395 -,172 ,203 ,729

КВАЛМ -,476 ,174 -,361 ,616

ДЕДАО -,021 -,273 -,181 ,369

ДЕДАМ -,165 ,009 -,476 ,016

УСПЕХ -,347 -,188 -,849 ,052

ПОН -,580 -,356 -,363 ,260



160

СППОРТ -,529 -,574 ,129 ,441

М15 -,103 -,138 ,063 ,644

М15О -,328 ,318 ,078 ,745

М15М ,324 ,215 -,194 ,463

МЕСТО ,007 ,005 -,191 ,498

ЦУВАО -,384 ,094 -,718 ,278

ДЕЦАР -,449 -,269 -,336 ,458

ОБРС -,450 ,099 -,312 ,268

ОБРП -,674 -,229 ,017 ,502

НАСТАВАК

Таб. 16

СПОРТО -,388 ,177 -,707 ,223

СПОРТМ -,383 ,334 -,715 ,171

КЊИГЕ -,195 ,086 -,844 -,073

ЛЕВИО -,133 ,702 -,242 ,285

ЛЕВИМ -,417 ,606 -,086 ,470

ДЕСНИО -,352 ,599 ,091 ,588

ДЕСНИМ -,102 ,479 -,196 ,101

ЦЕНТАРО -,349 ,549 ,064 ,501

ЦЕНТАРМ -,147 ,366 -,772 ,000

ПРОФО -,094 -,570 -,177 ,072

ПРОФМ -,279 ,090 -,713 ,185

ПОЛИТО ,453 ,215 -,369 -,273

ПОЛИТМ ,644 ,085 ,006 -,157

СПОРГО ,854 ,130 -,029 -,352

СПОРГМ ,845 ,088 ,260 -,296

ДРОРГО ,460 -,041 ,145 -,044
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ДРОРГМ ,925 ,050 ,289 -,215

ТВ ,109 ,191 ,435 ,601

АУТО ,125 ,051 ,030 ,531

АУТОН ,436 ,001 -,067 ,017

ВИК ,173 ,137 -,734 -,130

ВИДЕО ,613 -,090 -,238 -,118

МУЗИК ,652 -,297 ,222 -,126

КОМП ,821 -,062 ,247 -,111

ФРИЗ ,656 -,160 ,153 -,079

МСУД ,683 ,150 ,471 ,013

МВЕС ,695 -,162 ,402 -,038

СТАН ,693 -,412 ,315 -,177

КОМФ ,103 -,913 ,150 -,196

ПРИХ ,833 -,227 ,364 -,318

ИНТЕРКОРЕЛАЦИЈА ОБЛИМИН ФАКТОРА СОЦИЈАЛНОГ

СТАТУСА

Таб. 17

Цомпонен

т ОБЛ1 ОБЛ2 ОБЛ3 ОБЛ4

ОБЛ1 1,000 -,016 ,152 -,188

ОБЛ2 -,016 1,000 -,065 ,037

ОБЛ3 ,152 -,065 1,000 -,013

ОБЛ4 -,188 ,037 -,013 1,000

Компонентном анализом вариијабли за процену социјалног статуса

младих селекционисаних боксера применом ГК критеријума добијена су четри

карактеристична корена која се могу сматрати статистички значајним. Укупан

проценат објашњеног варијабилитета примењеног система варијабли износи

57.17%. Оно што се инспекцијом табеле бр. 14 може уочити је монотоно

опадање како карактеристичног корена тако и процента објашњене варијансе са

13.30% за другу главну компоненту до 6.67% за четврту главну компоненту те
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се оне могу сматрати продуктима хиперфакторизације. Највероватније је до

тога и дошло ако се узму у обзир и комуналитети варијабли чија је вредност у

целој матрици једнака јединици.

На први облимин фактор највеће пројекције имају групе варијабли којима

је процењиван институционализацијски субсистем и то професионални статус

којима је одређен степен експертске моћи појединца у радној норганизацији,

друштвенополитићчки статус којима је одређен положај појединца у друштвено

политичким и спортским организацијама при чему је тест вектор који

објашњава овај суб систем (ДРОРГМ) каква је функција ваше мајке у

друштвеним или стручним организацијама доминантно репрезентативан. Друга

група варијабли које значајно одређују овај облимин фактор припада групи

санкцијског субсистема при чему је варијабла колики је укупни месечни приход

вашег домаћинства (ПРИХ) доминантно обележје базично економског статуса

односно чистог прихода у породици. Обележје овој облимин фактора су и

варијабле којима је процењиван животни стил (натпросечни стандард живота

али и познавање страних језика оца и мајке којима је квантификован

едукативни статус) који је подрећен социјализацијском субсистему.

Прихватајући реалну чињеницу да спортисти као ентитети реализују у току

свог живота разне улоге у разним групама постаје јасно да први облимин

фактор којем се даје најважнији кинезиолошки реалитет представља

доминантно обележје младих селекционисаних боксера те се може номиновати

фактор социјалног статуса.

Други облимин фактор дефинисан је варијаблама едукативног статуса оца

и мајке са негативним предзнаком које припадају социјализацијском

субсистему као и политичка оријентација оца и мајке која припада

институционалном сусбистему. Ова латентна диманзија је биполарна код које је

доминантно обележје низак животни стил, ниско образовање оца и мајке,

непознавање језика субјекта али и претежно лева политичка оријентација оца и

мајке.

Трећи облимин фактор је објашњен варијаблама какав сте успех

постигли у последњој години школовања (УСПЕХ), колико отприлике има
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књига у вашој куђној библиотеци (КЊИГЕ), какве су резултате у спорту

постигли ваш отац и ваша мајка (СПОРТО и СПОРТМ) и варијабла дали ваша

породица има викендицу. Доминантно обележје младих селекционисаних

боксера је низак степен образовања појединца, ниским просечним чивотним

статусом и низак професионални положај мајке.

Четврти облимин фактор најверћу повезаност има са варијаблама

едукативног степена образовања оца и мајке, затим варијаблама базичног

резиденцијалног статуса (М15, М15О и М15М), као и варијабле животног стила

дали ваша породица има ТВ и аутомобил (ТВ и АУТО).

За велики број квалитетних боксера у свету (осим оних из

источноевронских земаља) карактеристичан је низак социјални статус. Чини се,

да такав статус у знатној мери може повећати мотивираност за боксерски спорт,

првенствено механизном сублимације. И овај простор боксера потребно је и

даље истрашивати новим методама и новим инструментима за његову процену

како би се ушло у дубљу и садржаајнију анализу социјалног статуса боксера.

7.6 КАНОНИЧКА КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА

АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ И МОТОРИЧКИХ ВАРИЈАБИ

У већем броју истраживања латентне структуре морфолошких

карактеристика изведених у оквиру компонентног или факторског модела

нађене су релације између њих и моторичких способности. Те релације нису

увек биле конзистентне из разлога варијабилности узорка. На резултат релација

између два скупа варијабли варијабилност несумњиво утиче а узорак

испитаника у овом истраживању је управо такав. Предност каноничке

корелационе анализе пред осталим методама је у томе, што она омогућава да се

утврди значајност и величина деловања појединих димензија, те на тај начин

дозвољава упоређивање утицаја различитих компоненти одговорних за

релације испитиваних скупова варијабли. Каноничка корелациона анализа даје

одговоре на три питања:
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- колики је број значајних каноничких димензија које су одговорне за

повезаност скупова варијабли,

- која је максимална повезаност скупова варијабли, и

- које су димензије одговорне за повезаност два (примена биортогоналне

методе) скупа варијабли.

У циљу утврђивања релација и добијања максималне повезаности

анализираних простора између два различита система варијабли примењена је

каноничка корелациона анализа (Хоттеллинг). У складу са овом методом

извршена је нормализација варијабли и утврђена повезаност варијабли унутар и

између две анализиране групе варијабли. Израчунате су каноничке корелације

између парова каноничких фактора, а њихова значајност тестирана је

Бартлеттовом ц2 тестом уз допуштену грешку од .05%.

Каноничке корелације

Табела бр. 18.
Цанониц
Р

Цаноницл
Р-сqр.

Цхи-сqр. дф п

1 ,992 ,984 900,308 400 ,000
2 ,920 ,847 566,995 361 ,000
3 ,771 ,595 417,249 324 ,000

Канонички фактори левог сета

Табела бр. 19.
ЦАН1 Цан2 ЦАН3

АВИС -,919 -,291 ,007
АСВ -,876 -,351 -,025
АДР -,850 -,298 -,090
АДН -,889 -,290 ,052
АРР -,890 -,341 -,001
АШР -,787 -,450 -,162
АШК -,698 -,492 -,287
АДРЗ ,765 -,487 ,002
АШШ ,342 -,486 ,179
АТДГК -,607 -,642 ,016
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АМАС -,087 -,187 -,513
АСОГК -,760 -,578 -,003
АОНАДЛ -,577 -,715 ,043
АОПОДЛ -,611 -,715 -,006
АОНАТК -,539 -,412 -,098
АКНН ,971 -,172 ,074
АКНЛ ,962 -,216 ,049
АКНПАЗ ,074 ,051 ,197
АКНТ ,971 -,137 ,062
АКНПОТ ,957 -,168 ,124

Канонички фактори десног сета

Табела бр. 20.
ЦАН1 ЦАН2 ЦАН3

МОНТ -,190 -,214 -,165
МТАП ,507 -,240 ,267
МТАН ,847 -,079 ,113
МКОП -,029 -,133 -,069
МБНР ,754 -,072 ,289
МДП ,610 -,065 ,107
МПСГ -,286 ,022 -,029
МИП ,117 -,343 -,078
МПИК ,860 -,001 ,098
МГХЦ ,897 -,105 ,117
МСД -,611 -,497 -,105
М20м ,988 ,045 -,002
МБМЛ -,497 -,755 ,070
МСВ ,555 -,465 -,035
МДШ ,076 -,922 -,155
МИЗГ ,208 ,228 -,127
МЗГП ,918 -,107 ,070
МПТР ,569 -,180 ,083
МДНЛ ,659 -,070 ,113
МИНП ,655 -,020 -,332

Приликом утврђивања повезаности између морфолошког простора и

простора варијабли за процену моторичких способности резултати су показали,

да ова два простора исцрпљују 98% варијансе анализираног система варијабли

која је тестирана преко Барфтлетовог X2 теста који изност 900,308, као и да

постоји статистички значајна повезаност од Цаноницл Р. = .99 првог пара,

Цаноницл Р. =.92 другог пара каноничких фактора, Цаноницл Р. =.77 и трећег

пара канониких фактора Цаноницл Р. =.72 на нивоу п=.00.

Из резултата каноничке корелационе анализе морфолошких параметара

уочава се да је изоловани први канонички фактор дефинисан врло високим

корелацијама варијабли за процену лонгитудиналне димензионалности скелета
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са негативним предзнаком, висина тела АВИС (-,91), седећа висина АСВ (-,87),

дужина руку АДР (-,85), дужина ногу АДН (-,88) и распон руку АРР (-,89),

три варијабле за процену трансверзалне димензионалности скелета, ширина

рамена, ширина карлице и дијаметар ручног зглоба (АШР -.78, АШК -.69, АДРЗ

.76) као и високим корелацијама варијабли за процену поткожног масног ткива

надлакта, трбуха, натколенице и потколенице (АКНН .97, АКНТ .97, АКНТ .96

и АКНПОТ .95). Умерено високе пројекције на овај канонички фактор имају и

варијабле средњи обим грудног коша (АСОГК -.76) и обим натколенице

(АОНТК -.53) те се он може дефинисати као канонички фактор који је

одговоран за генерални соматски раст и развој.

Анализом матрице каноничких фактора десног сета варијабли уочава се

статистички значајна корелација између моторичких варијабли и првог

каноничког фактора.

Изоловани први канонички фактор је дефинисан високим корелативним

вредностима варијабли за процену механизма за регулацију трајања

ексцитације: згибови потхватом МЗГП (.91), дизање ногу лежећи МДНЛ (.65),

издржај ногу у предносу МИНП (.65), подизање трупа МПТР (.56), као и са две

варијабле механизма који је одговоран за интензитет ексцитације трчање 20

метара М20м (.98) и скок у вис МСВ (.95). Такође, значајне статистичке везе

овај канонички фактор има и са варијаблама за процену прецизности гађање

хоризонталног циља (МГХЦ .89) и пикадо (МПИК .86), варијаблом

флексибилности дубоки претклон (МДП .61), неритмичког бубњања ногама и

рукама (МБНР .75) и са варијаблом за процену сегменталне брзине тапинг

ногом (МТАН .84) и тапинг руком (МТАП .50). Он се може дефинисати као

канонички фактор моторичких способности.

Овако добијени резултати у потпуности подржавају теорију о

повезаности морфолошког и моторичког простора ито не само на н ивоу

манифестних него и на нивоу латентних димензија антрополошког статуса.

Резултати показују да су манифестни и латентни индикатори енергетског излаза

под снажним утицајем лонгитудиналне и трансверзалне димензионалности као

и поткожног масног ткива.
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Други канонички фактор левог скупа је дефинисан варијаблама обима

надлактице и оподлактице (АОНАДЛ и АОПДЛ) као и умерено високим

пројекцијама варијабле дијаметра грудног коша (АТДГК) и ширине шаке

(АШШ) те се може дефинисати као каноничка димензија одговорна за раст

брахијалне и антебрахијалне регије са делимичним утицајем на трансверзалне

димензије шаке.

Други канонички фактор највеће корелације има са варијаблом

динамометрија шаке МДШ (-.92), бацање медицинке из лежања МБМЛ (-.95)

којма се процењивао механизам за регулацију интензитета ексцитације који је

одговоран за варијабилитет експлозивне снаге и са варијаблом издржај ногу у

предносу МИНП (-.34) који има ниску али ипак статистички значајну

корелацију са овим каноничким фактором. Он се може дефинисати као

канонички фактор експлозивне снаге.

Овако добијени резултати иду у прилог хипотези да апсолутна количина

развијене снаге је зависна од активне мишићне масе (варијабле АОНАДЛ и

АОПОДЛ) којима се карактеришу млади селекционисани боксери.

Трећи канонички фактор левог скупа дефинише само једна варијабла за

процену масе тела (АМАС -.51).

Трећи канонички фактор десног скупа се не карактерише високим

корелацијама ни са једном варијаблом за процену моторичких способности.

7.7 КАНОНИЧКА КОРЕЛАЦИОНА АНАЛИЗА

АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ И КОГНИТИВНИХ ВАРИЈАБИ

Применом каноничке корелационе анализе у циљу добијања повезаности

између система антропометријских варијабли и система когнитивних варијабли

израчунати су параметри каноничке корелације, коефицијенти детерминације и

X2 квадрат тест као и њихова статистичка значајност. Помоћу Бартлетовог X2

теста који износи 221.38 тестирана је статистичка значајност коефицијента

каноничке корелације од .94. Заједничка варијанса варијабли из два скупа

износила је укупно .89. Добијен је само један статистики значајан пар

каноничких фактора са ризиком грешке п=.00.



168

Каноничке корелације

Табела бр. 21.

Цаноницл Р Цаноницл Р-
сqр.

Цхи-сqр. дф п

1 ,946 ,896 221,389 60 ,000

Канонички фактори левог сета

Табела бр. 22.
ЦАН1

АВИС -,823
АСВ -,773
АДР -,758
АДН -,789
АРР -,768
АШР -,629
АШК -,582
АДРЗ ,834
АШШ ,507
АТДГК -,423
АМАС -,113
АСОГК -,593
АОНАДЛ -,410
АОПОДЛ -,447
АОНАТК -,505
АКНН ,964
АКНЛ ,963
АКНПАЗ ,143
АКНТ ,959
АКНПОТ ,956

Канонички фактори десног сета

Табела бр. 23.

ЦАН1
ИТ1 ,943
АЛ4 ,827
С1 ,965

Из матрице каноничких фактора левог сета види се да скоро све

варијабле, изузев варијабле за процену масе тела (АМАС) и процену кожног

набора пазуха (АКНПАЗ) имају статистички значајне корелације са изолованом

каноничком димензијом. Варијабле за процену лонгитудиналне
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димензионалности скелета и циркуларне димензионалности скелета као и

варијабла за процену ширине карлице, ширине рамена и дијаметра грудног

коша имају негативан предзнак док остали статистички значајни параметри

имају позитиван предзнак.

Изолована каноничка варијабла левог скупа се може дефинисати као

морфолошка димензија одговорна за раст и развој младих селекционисаних

боксера.

Структура каноничког фактора когнитивних способности показује да

постоје веома високе корелације између каноничког фактора и сва три

примењена параметра варијабли и то теста С1 (.96) помоћу којег се

процењивала ефикасност паралелног процесора односно способност уочавања

релација и корелата, ИТ1 (.94) помоћу којег се проценивала ефикасност инпут

процесора, односно перцептивног резоновања и трећа варијабла са такође веома

високим коефицијентом корелације АЛ4 (.82) којим се процењивала

ефикасност серијалног процесора односно симболочког резоновања.

Из напред излошеног нужно следи да постоји заједничка физиолошка

основа између центра за пријем и обраду информација и функционална

способност центра одговоног за контролу кретања и и интезитат екцитације

моторних јединица. Заједничка физиолошка основа постоји и између центра

одговорног за симболичко резоновање и функционалне способности центра

одговорног за ексцитацију агониста уз истовремену инхибицију акције

антагониста, што се инече дешава у ацикличним кретањима. Надаље, се може

видети и заједничка основа између функционалне способности централног

процесора одговорног за серијално и паралелно процесирање информација са

једне стране и функционална способност центра одговорног за фацилитацију

моторичких неурона који инервишу мишиће и прецизно управљају покретима

уз регулацију силе са друге стране. И након свега вероватно да постоји

заједничка физиолошка основа функционисања паралелног процесирања

информација са једне, и функционална способност центра одговорног за

формирање идеомоторних структура, уз регулацију количине мишићне силе са
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друге стране што је карактеристично за боксере.

8. ЗАКЉУЧАК

Истраживање је спроведено са циљем да се утврди структура

антропометријских, мороричких, когнитивнисх, конативних и социјолошких

димензија као и утврде релације изме|у коресподентих простора код такмичара

који се активно баве боксом.

У сврху утврђивања структуре и релација у структури између третираних

антрополочких димензија, испитано је 100 боксера, чланова боксерских

клубова из Србиије.
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За процену морфолошких карактеристика испитаника примењено је 20

антропометријских варијабли, пробраних према Међународном Биолошком

Програму (ИБП) тако да покрију четвородимензионалан простор дефинисан као

лонгитудинална димензионалност скелета, трансферзална димензионалност

скелета, волумен и маса тела и поткожно масно ткиво.

За процену моторичких способности употребљено је 20 моторичких тестова,

који су одабрани према структуралном моделу Гредеља, Метикоша, Хошекове

и Момировића из 1975. године дефинисаним као механизам за структурирање

кретања (МСК), механизам за функционалне синергије и регулације

тонуса(СРТ), механизам за регулацију интензитета екситације(РИЕ), и

механизам за регулацију трајања ексцитације.

За процену ефикасности инпут-процесора, односно перцептивног

резоновања, изабран је тест ИТ-1.

За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког

резоновања, изабран је тест АЛ-4.

За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања

релација и корелата, изабран је тест С-1.

За процену конативних карактеристика изабрани су следећи мерни

инструмент ЦОН6 којим ће се процењивати следећи конативни регулатори:

Регулатор активитета (ЕПСИЛОН),

Регулатор органских функција (ХИ),

Регулатор реакција одбране (АЛФА),

Регулатор реакција напада (СИГМА),

Систем за координацију регулативних функција (ДЕЛТА) и

Систем за интеграцију регулативних функција (ЕТА).

За процену социјалног статуса примењен је модел конструисан од стране

аутора: Саксида и Петровић 1972; Саксида, Цасерман и Петровић 1974;

Момировић и Хошек 1975. У овом истраживању примењен је прилог ИНСТ2,

упитник ССМИН.
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За утврђивање латентне структуре примењена је метода компонентне

факторске анализе, а за утврђивање релација појединих сегмената

психосоматског статуса код боксера примењена је каноничка корелациона

анализа.

Уз употребу ГК критеријума у морфолошком простору добијене су четри

главне компоненте чији карактеристични коренови испуњавају задати

критеријум (табела 1).

Прва главна компонента са карактеристичним кореном 10.18 и варијансом

од 50.94% објашњена је свим варијаблама лонгитудиналне, трансверзалне и

циркуларне димензионалности, као и две варијабле за процену адипозности

леђа и пазуха боксера (АКНЛ и АКНПАЗ). На основу високих корелација које

поменуте варијабле имају са првом главном компонентом може се са

сигурношћу претпоставити да се она понаша као генерални фактор раста и

развоја малдих боксера.

Друга главна компонента објашњава укупно 12.48% заједничке варијансе.

Она представља дуал фактор мера за процену поткожног масног ткива

надлактице (АНН) и поткожног масног ткива потколенице (АКНПОТ), на

основу чега се може закључити да ово баластно ткиво представља значајну али

не и доминантну карактеристику младих селектираних боксера.

Трећа главна компонента такође представља сингл фактор масе тела

(АМАС) и четврта такође сингл фактор кожног набора трбуха (АКНТ).

Величина комуналитета за све варијабле је задовољавајућа.

У циљу добијања парсимонијске структуре, да би се и овако јасна структура

још више поједноставила, добијени иницијални координатни систем је

трансформисан у косоугаону облимин позицију, након чега се задржао исти

број фактора. Из разлога што примењени метод за трансформацију даје укупно

три матрице, матрицу паралелних пројекција варијабли на факторе (табела 2),

матрицу ортогоналних пројекција варијабли на факторе (табела 3) и матрицу

интеркорелација добијених фактора (табела 4), све три матрице су

интерпретиране истовремено.

Први облимин фактор највеће пројекције има са варијаблама
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лонгитудиналне и трансверзалне димензионалности. Он се без икакве сумње

може интерпретирати као генерални фактор раста скелета младих селектираних

боксера.

Други облимин фактор је дефинисан варијаблама за процену адипозног

ткива младих боксера. Највећу сатурацију овог фактора обезбеђују варијабле

кожни набор потколенице (АКНПОТ), кожни набор надлакта (АКНН), кожни

набор леђа (АКНЛ), кожни набор пазуха (АКНПАЗ) као и једнопм варијаблом

за процену циркуларне димензионалности скелета обим натколенице (АОНАТ).

Овде се ради о фактору који није генерисан вишегодишњим тренажним

процесом, јер узорак испитаника представљају млади боксери већ је последица

ендогеног утицаја. Овај фактор се може дефинисати као фактор поткожног

масног ткива или ендоморфија.

Трећи облимин фактор је такође лак за интерпретацију. Он представља

фактор волумена и масе тела, тј. варијабли које у процентуалном уделу у

укупној маси тела играју значајну улогу.

Четврти облимин фактор је сингл фактор кожног набора трбуха те се овде

сигурно ради о производу хиперфакторизације.

Статистички значајне корелације између изолованих фактора постоје

измежу прва три фактора што је и логично, зато што млади селекционирани

боксери имају нешто веће гомилање поткожног масног ткива и волуминозност

који су у корелацији са генералним фактором раста.

Применом ГК критеријума четри карактеристична корена су проглашена

значајним те је на основу тога манифестни простор моторичких способности

редукован на исто толики број латентних димензија. Прва главна компонента са

карактеристичним кореном од 7.82 објашњава 39.12% од укупног објашњеног

варијабилитета који износи 68.44%.

Собзиром да се ради о првој главној компоненти проценат објашњеног

варијабилитета потпуно задовољава и са тим процентом варијансе могуће је

прву главну компоненту именовати генералним моторичким фактором. Највеће

пројекције на прву главну компоненту имају тестови координације (МОНТ,

МТАП, МТАН, МКОП, МБНР), тест равнотеже (МПСГ), прециозности
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(МПИК), брзине (М20м), експлозивне снаге (МСВ), репетитивне снаге (МДНЛ,

МПТР, МЗБП) и силе (МИЗГ).

Иако се осталим главним компонентама не може дати посебан

кинезиолошки реалитет као што је то случај са првом главном компонентом,

њиховом инспекцијом могу се открити они генератори варијаблилитета који су

према позицији своје важности одговорни за варијабилитет анализираног

простора.

Највеће пројекције са другом главном компонентом има тест за процену

снаге динамометрија шаке (МДШ), експлозивне снаге бацање медицинке из

лежања (МБМЛ) и скок у даљ (МСД) и флексибилности искрет палицом

(МИП). Друга главна компонента објашњава 15.71% укупног варијабилитета и

може се сматрати фактором опште снаге.

Трећа главна компонента одрађена је тестом силе трупа изддржај ногу у

предносу (МИНП), те представља сингл фактор овог теста. Она са

карактеристичним кореном 1.55 објашњава 7.75% варијансе укупног

варијабилитета.

Четврта главна компонента одређена је тесто прецизности гађање

хоризонталног циља (МГХЦ). Ова главна компонента са карактеристичним

кореном 1.17 објашњава 5.84% варијансе укупног варијабилитета. Она се може

ин терпретирати као сингл фактор прецизности гађања.

Да би се добила парсимонијска структура иницијални координатни систем је

заротиран у косоугаону облимин солуцију након чега је задржан исти број

латентних варијабли. Примењена облимин ротација доводи до тога да сума

квадрата факторских коефицијената за исту варијаблу буде различита након

ротације од суме пре ротације. Из разлога да постоје две врсте координата у

косоугаоном оквиру референције, које се разликују у факторској анализи, а

произлазе из различитих пројекција тест вектора, након примењене облимин

ротације добијене су матрица склопа која садржи паралелене пројекције

вектора појединих варијабли (табела 6), матрица структуре, са ортогоналним

пројекцијама вектора варијабли (табела 7) и матрица интеркорелација фактора

(табела 8).
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Прва латентна димензија највеће пројекције има са тестовима којима се

процењивао механизам за структурирање кретања: бубњање ногама и рукама

(МБНП), координација са палицом (МКОП), окретност на тлу (МОНТ), тапинг

руком (МТАР) и тапинг ногом (МТАН). Собзиром да се ради о инструментима

чији варијабилитет зависи од просторне и временске тачности покрета али и од

извођења кретања константном амплитудом ова латентна димензија се може

дефинисати као механизам за структурирање кретања. фактор кординације.

Највеће пројекције на други облимин фактор имају тестови којима је

процењиван механизам за регулацију интензитета ексцитације: динамометрија

шаке (МДШ), бацање медицинке из лежања (МБМЛ), скок у вис (МСВ), скок у

даљ из места (МСД) и трчање 20 метара (М20м). Очигледно је да се овде ради о

сложеном механизму каректеристичним за младе селекционисане боксере. За

вршење моторичких задатака типа експлозивне снаге енергетска компонента

има доминантни значај. Експлозивна снага је она која се односи на „способност

да се максимум енергије уложи у један једини експлозивни покрет“

(Флеисхман). Недостатак ове дефиниције је ограничавање на један покрет.

Добри показатељи експлозивне снаге могу бити и уже групације неколико

експлозивних покрета везаних за једну целину, као код извођења теста трчање

20м. Према Курелићу, експлозивна снага је способност краткотрајне

максималне мобилизације мишићних ткива ради убрзања кретања тела, које се

одражава или у померању тела у простору или у деловању на предмете у

околини. У истраживањима експлозивне снаге она је дефинисана и као:

способност система организма да у кратком временском периоду развије

максималну количину силе која се користи за давање убрзања сопственом телу,

партнеру или пројектилу; као способност која је подређена функционисању

механизма за регулацију и контролу интензитета ексцитације у примарним

моторичким и у супкортикалним центрима које преузимају улогу

амплификатора или модулатора. У енергетском излазу тај је механизам

одговоран за број активираних моторичких јединица и брзину преноса импулса

од центра до ефектора. Она зависи од активације мишићних јединица и

испољава се у оним активностима код којих треба у што краћем временском
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периоду активирати велику количину енергије. Овај фактор снаге је димензија

генералног типа, тј. није тополошки одређена. Ова латентна моторичка

димензија се може дефинисати као механизам за регулацију интензитета

ексцитације.

Највеће пројекције на трећи облимин фактор имају тестови за процену силе

и репетитивне снаге: дизање ногу лежећи (МДНЛ), издржај ногу у предносу

(МИНП), издржај у згибу (МИЗГ), згибови потхватом (МЗГП) и тест подизање

трупа лежећи (МПТР). Ефикасно извођење ових тестова зависи било од

дуготрајног задржавања изометријске контракције мишића у одређеном

положају, било од дуготрајне динамичке контракције код које се наизменично

смењује ексцентрична и концентрична контракција. Физиолошки значајан

извор енергије за дуготрајан мишићни рад је гликоген у условима оксидативних

процеса. Рапидна ензимска разградња гликогена до пирогрождјане киселине и

млечне киселине ослобађа енергију која се користи да преведе АДП у АТП, а

АТП се онда може користити директно као извор енергије за мишићну

контракцију или за обнављање складишта фосфокреатина. Финални извор

енергије је процес оксидативног метаболизма. То значи комбиновање

кисеоника са ћелијским нутритивним материјама да би се ослободио АТП.

Више од 95% целокупне енергије коју мишић користи за одржавану дуготрајну

контракцију долази из овог извора. С обзиром на пројекције тестова ова фактор

се може дефинисати као механизам за регулацију трајања ексцитације.

Четврти облимин фактор објашњавају тестови за процену механизма за

регулацију тонуса и синегријску регулацију: тетсови прецизности гађање

хоризонталног циља (МГХЦ) и пикадо (МПИК) и тест флексибилности дубоки

претклон на клупици (МДП). Прецизност као базична моторичка способност

повезана је са тачношћу оцене просторних и временских параметара датог

система. Познато је да прецизност, као изузетно осетљива способност, зависи

од емотивног стања. У досадашњим истраживањима код многих аутора

истакнута је висока негативна корелација са неуротизмом и дисоцијативним

синдромом.Заједничка основа на први поглед потпуно различитих моторичких

кретања (прецизности и флексибилности) лежи у мишићном синергизму јер је
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за успешно извођење и једног и другог моторичког задатка одговорна мишићна

коактивација, као и синергичко деловање мишића каоји се налазе са обе стране

пасивних елемената локомоторног апарата. Овај фактор се несумњиво може

дефинисати као механизам синергијске регулације и регулације тонуса.

Матрица интеркорелација фактора (табела 8.) показује да су добијене

корелације првог, трећег и четвртог фактора статистички значајне, што нас

наводи на закључа да осе фактора нису међусобно удаљене, тј. да је косинус

угла који оне међусобно заклапају већи

На основу Кајзер-Гутмановог критеријума изолована је су две

латентне димензије које омеђују целокупни простор од три когнитивна

теста са око 51.42% заједничке варијансе. То се може прихватити као

веома задовољавајуће за истраживања овог типа. Повезаност когнитивних

способности и успеха у спорту доказана је у бројним истраживањима.

Корелације моторичких и когнитивних способности су релативно високе и

крећу се од .50 до .80 (Момировић, Гредељ и Хошек, 1980; Момировић и Хорга,

1982; Хошек и Момировић, 1984).

Предпоставља се да је за везу когнитивних способности и успеха у спорту

одговорна и боља адаптација когнитивних способности на специфичне услове

живота којима су изложени спортисти свих нивоа а посебно врхунског спорта.

Из тог разлога познавање когнитивне структуре спортиста од посебне је

важности за планирање и реорганизацију рада и прогнозу успеха у спорту.

Комуналитети варијабли, осим код теста С1 којим је процењивана

ефикасност паралелног процесора, односно способност уочавања релација и

корелата, су релативно високи и могу се сматрати задовољавајућим. С обзиром

на пројекције тест вектора на екстраховану главну компоненту, она се може

номиновати као генерални когнитивни фактор. Највећу повезаност са

изолованом когнитивном димензијом има варијабла за процену перцептивних

способности. Већи број аутора утврдио је позитивну повезаност између

перцептивних способности и моторичких способности. Иако су перцептивни

мерни инструменти у значајној мери сатурирани когнитивним факторима (у

литератури се често пише о когнитивном функционисању на перцептивном
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нивоу), било би превише слободно прогласити их когнитивним мерним

инструментима, иако у извесном смислу они то и јесу. Позитивну повезаност,

најчешће средне висине између прецептивних и моторичких способности

утврдили су: Хорне, Фиттс, Харисон, Флеисхман, Нееман, Хемпел и др. Аутори

су такође утврдили да моторичка активност позитивно утиче на развој

перцептивних способности. Изолована когнитивна димензија је јасно

дефинисана и тестом АЛ4 са ралативно високом пријекцијом за процену

ефикасности серијалног процесора који одговара Цаттелловом фактору

кристализоване интелигенције. Добијање оваквог резултата је разумљиво када

се узме у обзир да је за бокс карактеристична разноликост и мноштво техничко-

тактичких елемената, покрета целог тела и екстремитета у различитим

правцима са променљивим темпом. У току борбе непрестално се мењају

динамичке ситуације у зависности од кретања противника са различитим

техникама и тактикама.

На основу изложеног могло би се закључити да се основни когнитивни

процеси могу свести на функције перцептивног, паралелног и серијалног

процесора, који су, вероватно, под контролом неког централног процесора

задуженог за координирање свих когнитивних функција.

Хоттеллингова метода главних компонената редуковала је матрицу

интеркорелација према ГК критеријуму при чиму је   1.00, на две главне

компоненте које су објасниле 72.91% тоталне варијансе варијабли (табела 10).

При томе је већ први карактеристични корен извукао 53.0% заједничке

варијансе варијабли. На прву главну компоненту већина варијабли има високе

позитивне пројекције ЕТА .88, ДЕЛТА .86, ХИ .86, АЛФА .79. Ова главна

компонента се, несумњиво, понаша као генерални конативни фактор.

Друга главна компонента објашњава 19.88% варијансе и највеће пројекције

на њу имају варијабле регулатор активитета ЕПСИЛОН .87 и регулатор

реакција напада СИГМА .58.

Комуналитети свих варијабли су задовољавајући. Иако се осталим главним

компонентама не може дати посебан реалитет као што је то случај са првом

главном компонентом, њиховом се инспекцијом могу открити они генератори
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варијабилитета који су према позицији своје важности одговорни за

варијабилитет анализираног простора.

Да би се добила парсимонијска структура целокупан иницијални

координатни систем заротиран је у једну од косоугаоних ротација. Овом

приликом употребљен је директни облимин критеријум Јенрицха и Сампсона

при чему је задржан исти број фактора уз добијање три матрице: матрице

склопа (табела 11), матрице структуре (табела 12) и матрице

интеркоркорелације фактора (табела 13). У циљу добијања интерпретабилне

структуре матрица факторског обрасца и матрица структуре биће

интерпретиране истовремено.

Први облимин фактор највеће паралелне и ортогоналне пројекције имају са

тест векторима чији су интенционални предмет мерења били регулација

органских функција (ХИ), координација регулативних функција (ДЕЛТА),

интеграција регулативних функција (ЕТА) и регулација реакција одбране

(АЛФА).

Он се огледа у хипо или хиперфункцији инхибиторних механизама у

одређеним ситуацијама, које прати кочење неких физиолошких процеса и

појачана еготоничност. Овај фактор првог реда припада астеничном

(анксиозном) синдрому који се карактерише снижењем ексцитације у вишим

центрима за регулацију и контролу. Очигледно је да он смањује адаптацију у

спорту јер дезактивира управо оне структуре нервног система које су за то

одговорне. Овај регулатор је у двосмерној вези са регулацијом реакција

одбранекоји модулише тоничко узбуђење.

Други облимин фактор представља дуал фактор регулатора активитета и

регулатора реакција напада. Регулатор активитета (ЕПСИЛОН) је један од

елементарних и најниже лоцираних регулационих система у хијерархији.

Његова функција је регулација и модулација активирајућег дела ретикуларне

формације, па је стога непосредно одговоран за активитет и енергетски ниво на

ком функционишу остали системи, укључивши и когнитивне и моторичке

процесоре. Екстравертни и интровертни модели понашаwа зависе делом од

основног функционалног нивоа регулатора активитета, а делом од (претежно
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кочећих) функција кортикалних процесора. Регулатор реакција напада

(СИГМА), лоциран је вероватно у лимбичком систему, а модулира тоничко

узбуђење, делом на основу програма пренесених генетичким кодом, делом

формираних, у правилу под утицајем условљавања, у току онтогенетског

развоја. Поремећаји регулатора активитета могу произвести посредно или

непосредно деструктивне реакцијеабуличне, депресивне или хипоманичне

реакције поштио је његова основна функција да на одређеном нивоу одржава

степен ексцитације и да селективно активира или инхибира ексцитације.

Матрица интеркорелација фактора (табела 13) показује да прва латентна

димензија нема статистички значајну повезаност са другом што значи да су

изоловане латентне димензије факторски чисте. Кибернетички модел

конативних регулатора који се у ствари интегрише у модел когнитивног

функција, функционише путем биолошко и социјално најважнијег и

најкомликованијег система за регулацију и контролу регулативних функција

који је у вези са свим осталим системима. Ефикасност конативних

регулационих механизама зависи делом од физиолошких чинилаца који

одређују обим и стабилност регулације, а делом од програма формираних под

утицајем егзогених чинилаца, као и од интеракције социјалних чинилаца и

физиолошке основе регулационих механизама.

Компонентном анализом вариијабли за процену социјалног статуса младих

селекционисаних боксера применом ГК критеријума добијена су четри

карактеристична корена која се могу сматрати статистички значајним. Укупан

проценат објашњеног варијабилитета примењеног система варијабли износи

57.17%. Оно што се инспекцијом табеле бр. 14 може уочити је монотоно

опадање како карактеристичног корена тако и процента објашњене варијансе са

13.30% за другу главну компоненту до 6.67% за четврту главну компоненту те

се оне могу сматрати продуктима хиперфакторизације. Највероватније је до

тога и дошло ако се узму у обзир и комуналитети варијабли чија је вредност у

целој матрици једнака јединици.

На први облимин фактор највеће пројекције имају групе варијабли којима је

процењиван институционализацијски субсистем и то професионални статус



181

којима је одређен степен експертске моћи појединца у радној норганизацији,

друштвенополитићчки статус којима је одређен положај појединца у друштвено

политичким и спортским организацијама при чему је тест вектор који

објашњава овај суб систем (ДРОРГМ) каква је функција ваше мајке у

друштвеним или стручним организацијама доминантно репрезентативан. Друга

група варијабли које значајно одређују овај облимин фактор припада групи

санкцијског субсистема при чему је варијабла колики је укупни месечни приход

вашег домаћинства (ПРИХ) доминантно обележје базично економског статуса

односно чистог прихода у породици. Обележје овој облимин фактора су и

варијабле којима је процењиван животни стил (натпросечни стандард живота

али и познавање страних језика оца и мајке којима је квантификован

едукативни статус) који је подрећен социјализацијском субсистему.

Прихватајући реалну чињеницу да спортисти као ентитети реализују у току

свог живота разне улоге у разним групама постаје јасно да први облимин

фактор којем се даје најважнији кинезиолошки реалитет представља

доминантно обележје младих селекционисаних боксера те се може номиновати

фактор социјалног статуса.

Други облимин фактор дефинисан је варијаблама едукативног статуса оца и

мајке са негативним предзнаком које припадају социјализацијском субсистему

као и политичка оријентација оца и мајке која припада институционалном

сусбистему. Ова латентна диманзија је биполарна код које је доминантно

обележје низак животни стил, ниско образовање оца и мајке, непознавање

језика субјекта али и претежно лева политичка оријентација оца и мајке.

Трећи облимин фактор је објашњен варијаблама какав сте успех постигли у

последњој години школовања (УСПЕХ), колико отприлике има књига у вашој

куђној библиотеци (КЊИГЕ), какве су резултате у спорту постигли ваш отац и

ваша мајка (СПОРТО и СПОРТМ) и варијабла дали ваша породица има

викендицу. Доминантно обележје младих селекционисаних боксера је низак

степен образовања појединца, ниским просечним чивотним статусом и низак

професионални положај мајке.

Четврти облимин фактор најверћу повезаност има са варијаблама
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едукативног степена образовања оца и мајке, затим варијаблама базичног

резиденцијалног статуса (М15, М15О и М15М), као и варијабле животног стила

дали ваша породица има ТВ и аутомобил (ТВ и АУТО).

Приликом утврђивања повезаности између морфолошког простора и

простора варијабли за процену моторичких способности резултати су показали,

да ова два простора исцрпљују 98% варијансе анализираног система варијабли

која је тестирана преко Барфтлетовог X2 теста који изност 900,308, као и да

постоји статистички значајна повезаност од Цаноницл Р. = .99 првог пара,

Цаноницл Р. =.92 другог пара каноничких фактора, Цаноницл Р. =.77 и трећег

пара канониких фактора Цаноницл Р. =.72 на нивоу п=.00.

Из резултата каноничке корелационе анализе морфолошких параметара

уочава се да је изоловани први канонички фактор дефинисан врло високим

корелацијама варијабли за процену лонгитудиналне димензионалности скелета

са негативним предзнаком, висина тела АВИС (-,91), седећа висина АСВ (-,87),

дужина руку АДР (-,85), дужина ногу АДН (-,88) и распон руку АРР (-,89),

три варијабле за процену трансверзалне димензионалности скелета, ширина

рамена, ширина карлице и дијаметар ручног зглоба (АШР -.78, АШК -.69, АДРЗ

.76) као и високим корелацијама варијабли за процену поткожног масног ткива

надлакта, трбуха, натколенице и потколенице (АКНН .97, АКНТ .97, АКНТ .96

и АКНПОТ .95). Умерено високе пројекције на овај канонички фактор имају и

варијабле средњи обим грудног коша (АСОГК -.76) и обим натколенице

(АОНТК -.53) те се он може дефинисати као канонички фактор који је

одговоран за генерални соматски раст и развој.

Анализом матрице каноничких фактора десног сета варијабли уочава се

статистички значајна корелација између моторичких варијабли и првог

каноничког фактора.

Изоловани први канонички фактор је дефинисан високим корелативним

вредностима варијабли за процену механизма за регулацију трајања

ексцитације: згибови потхватом МЗГП (.91), дизање ногу лежећи МДНЛ (.65),

издржај ногу у предносу МИНП (.65), подизање трупа МПТР (.56), као и са две

варијабле механизма који је одговоран за интензитет ексцитације трчање 20
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метара М20м (.98) и скок у вис МСВ (.95). Такође, значајне статистичке везе

овај канонички фактор има и са варијаблама за процену прецизности гађање

хоризонталног циља (МГХЦ .89) и пикадо (МПИК .86), варијаблом

флексибилности дубоки претклон (МДП .61), неритмичког бубњања ногама и

рукама (МБНР .75) и са варијаблом за процену сегменталне брзине тапинг

ногом (МТАН .84) и тапинг руком (МТАП .50). Он се може дефинисати као

канонички фактор моторичких способности.

Овако добијени резултати у потпуности подржавају теорију о повезаности

морфолошког и моторичког простора ито не само на н ивоу манифестних него

и на нивоу латентних димензија антрополошког статуса. Резултати показују да

су манифестни и латентни индикатори енергетског излаза под снажним

утицајем лонгитудиналне и трансверзалне димензионалности као и поткожног

масног ткива.

Други канонички фактор левог скупа је дефинисан варијаблама обима

надлактице и оподлактице (АОНАДЛ и АОПДЛ) као и умерено високим

пројекцијама варијабле дијаметра грудног коша (АТДГК) и ширине шаке

(АШШ) те се може дефинисати као каноничка димензија одговорна за раст

брахијалне и антебрахијалне регије са делимичним утицајем на трансверзалне

димензије шаке.

Други канонички фактор највеће корелације има са варијаблом

динамометрија шаке МДШ (-.92), бацање медицинке из лежања МБМЛ (-.95)

којма се процењивао механизам за регулацију интензитета ексцитације који је

одговоран за варијабилитет експлозивне снаге и са варијаблом издржај ногу у

предносу МИНП (-.34) који има ниску али ипак статистички значајну

корелацију са овим каноничким фактором. Он се може дефинисати као

канонички фактор експлозивне снаге.

Овако добијени резултати иду у прилог хипотези да апсолутна количина

развијене снаге је зависна од активне мишићне масе (варијабле АОНАДЛ и

АОПОДЛ) којима се карактеришу млади селекционисани боксери.

Трећи канонички фактор левог скупа дефинише само једна варијабла за

процену масе тела (АМАС -.51).
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Трећи канонички фактор десног скупа се не карактерише високим

корелацијама ни са једном варијаблом за процену моторичких способности.

Применом каноничке корелационе анализе у циљу добијања повезаности

између система антропометријских варијабли и система когнитивних варијабли

израчунати су параметри каноничке корелације, коефицијенти детерминације и

X2 квадрат тест као и њихова статистичка значајност. Помоћу Бартлетовог X2

теста који износи 221.38 тестирана је статистичка значајност коефицијента

каноничке корелације од .94. Заједничка варијанса варијабли из два скупа

износила је укупно .89. Добијен је само један статистики значајан пар

каноничких фактора са ризиком грешке п=.00.

Из матрице каноничких фактора левог сета види се да скоро све варијабле,

изузев варијабле за процену масе тела (АМАС) и процену кожног набора пазуха

(АКНПАЗ) имају статистички значајне корелације са изолованом каноничком

димензијом. Варијабле за процену лонгитудиналне димензионалности скелета и

циркуларне димензионалности скелета као и варијабла за процену ширине

карлице, ширине рамена и дијаметра грудног коша имају негативан предзнак

док остали статистички значајни параметри имају позитиван предзнак.

Изолована каноничка варијабла левог скупа се може дефинисати као

морфолошка димензија одговорна за раст и развој младих селекционисаних

боксера.

Структура каноничког фактора когнитивних способности показује да

постоје веома високе корелације између каноничког фактора и сва три

примењена параметра варијабли и то теста С1 (.96) помоћу којег се

процењивала ефикасност паралелног процесора односно способност уочавања

релација и корелата, ИТ1 (.94) помоћу којег се проценивала ефикасност инпут

процесора, односно перцептивног резоновања и трећа варијабла са такође веома

високим коефицијентом корелације АЛ4 (.82) којим се процењивала

ефикасност серијалног процесора односно симболочког резоновања.
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9. ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА И МОГУЋНОСТ
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ

Бокс спада у групу полиструктуралних ацикличних спортова у којима

доминирају ациклична кретања. За бокс су карактеристични разноликост и

мноштво техничких елемената, тактика, покрети целог тела, променљива јачина

и променљиви темпо. Циљ овог рада је био утврђивање структуре специфичних

антрополошких димензија боксера и утврђивање њихових релација.

9.1. ПРАКТИЧНА ВРЕДНОСТ ИСТРАЖИВАЊА

Добијени резултати овог рада ће се користити у решавању теоријских

проблема који се ослањају на потребе праксе. Вредност се мо`е дефинисати на

следећи начин:



186

1. Примењен узорак варијабли и узорак испитаника омогућиће коришћење у

току селекције а посебно праве тренираности и такмичарске активности;

2. Добијени резултати претпостављају висок степен респектабилности

будући да се до њих дошло савременим математичко-статичким методама;

3. Управо сагледана структура дела антрополошлог статуса (посебно

морфолошког, моторичког, когнитивног, конативног и социолошког

простора) омогућиће и адекватније тренажне методе и рационалнију

селекцију у избору боксера;

4. Ово истраживање ауторитетом примењеног сета научних процедура у

знатнијој мери детерминише адекватне потезе у селекцији боксера.

5. Остварен увид у структуру и хијерархију моторичких и других

способности које учествују у дефинисању одређеног степена такмичења

омогућиће препознавање "модела" пре свега боксера који припада датом

степену такмичења у свом узрасту али и свим другим релевантним

факторима који у томе учествују.

6. Резултати овог истраживања снагом ауторитета научности

сугерирају боксерима, тренерима у нивоу способности сразмерне рангу

такмичења, да предузимају конкретне и адекватне стручне и пословне

потезе сходно лествици на којој се налазе чиме ће клубови са више

извесности моћи да препознају своје такмичарске амбиције.

7. Добијени резултати омогућавају да се у спектру способности сви

релативни фактори (од тренера до менаџера) фокусирају на рационалан

скуп како општи тако и специфучних ситуационих способности са

хијерархиски уређеним системом примерених нивоу такмичења.

8. Ови резултати храбре све већи број стручњака који брину о

антрополошком статусу не само у селекцији већ и у процесу самог

тренинга и такмичења обесхрабрујући још увек присутне лаичка

процене фактора који антиципирају одређени ниво спортског успеха.

Ово истраживање је још један експериментални доказ о неопходности

синтезе брижљиво бираних способности у простору морфологије,



187

моторике когниције конативних и социолошких димензија као битне

претпоставке у спортском постигнућу.

9.2 МОГУЋНОСТ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ РЕЗУЛТАТА

Генерализација резултата добијених овим истраживањем могућа је

првенствено на популацији боксера из које је узорак извучен. Уз извесну

опрезност, генерализација се може применити и на младе боксере целе

Републике Србије. Наравно таква екстензија резултата подразумева задржавање

основних карактеристика дефинисаних узетом популацијом.
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l lpunor 1.

flornucaHu-

6poj un4exca

Eennu Mypnh

lAslaea o ayropcrBy

hajaeruyjevr

ga je 4orropcKa Ahcepraquja no4 HacnoBoM

a

a

a

a

Crpyrrypa H penaquje anrponoflouJKllx gnuenrnja

nepcneKTtaBH]rx 6orcepa

p$ynrar concTBeHof r4cTpaxuBaqKor paAa,

Aa npepoxeHa Aucepraqn1a y qennHu HH y AenoBnua uuje 6nna npe4noxeHa
sa 4o6ujarue 6uno xoje 4unnoMe npeMa cry4ujcxnru nporpaMilMa flpyrhx
BT4COKOtIlKOnCKUX yCTaHOBa,

Aa cy pe3ynTaTu KopeKTHo HaBeAeH[ u

Aa HHcaM rpuruo/na ayropcKa npaBa n Kophcrt4o t4HreneKryanny ceojrany
Apyrux nuqa.

V Kocoecxoj Mnrpoeuqu,

flornnc AoKropaH4a



Ilpnnor 2.

l4sjaea o hcToBeTHocTl4 UTaMnaHe 14 eneKTpoHcKe
Bep3xje AoKropcKoF paAa

tAue u npe3ilMe ayropa EEHI4H MyPt4h

Spoj nu4exca

Cry4rajcxra nporpaM Cnopr r erarvro BacnrraFbe

Hacnog pa4a crpyKrypa ra penaqraje aHrpononouKr,rx 4uuensnja
nepcneKTh BH t4x 6oxcepa

MeHrop flpoQ.Rp [paran flonoerh

l-lornncauu/a

hsjaeruyjervr 4a je utraunaHa Bep3uja vror AoKropcKor
eepsuju Kojy caM npe4ao/na 3a o6jaeruueaue
peno3hropujyua Ynreepsrrera y flpnurrnn, ca

paAa ficroBerHa eneKTpoHcxoj
Ha noprany [rrurannor

nphBpeMeHnM CeAiluTeM y
Kocoecxoj Mnrpoenqn.

,QosaoruaeaM Aa ce o6jaae uoju nuvnu no4allil
3Baba AoKropa HayKa, Kao uTo cy uMe n npe3uMe,
o46pane pa4a.

Be3aHu sa go6rjarue aKaAeMcKof
ro4rHa il Mecro polerua il AaryM

oeil nveHl noAaqrl Mory ce o6jaer,rrn Ha MpexHilM crpaHuqaMa AurilranHe
6u6nuorexe, y eneKTpoHcKoM Karanory n y ny6nr,rrarlrajarvra yuneepsnrera y
flprurnun, ca npilBpeMeHtaM ceAilureu y Kocoacxoj Mrarpoeraqra.

flornuc AoKTopaHAa

V Kocoecxoj Mrarpoeuqu,



flpunor 3.

lAsjaea o Kopr4ruheuy

Oenau:hyjeu Yxneepsnrercry 6u6nraorexy Aa y ,[urnranuu penosuropnjyu
Yxnaepanrera y l-lpnurvHu, ca npuBpeMeHhM ceAnureu y Kocoecxoj MrrpoBr4qr4
yHece uojy 4orropcKy Arcepraqujy no4 HacnoBoM:

Grpyrrypa lr pefl aqnje anrponorolx KHx 4u uensnja nepcnerrlt BH t4x
6oxcepa

xoja je uoje ayropcKo Aeflo. ,)

,flrcepraqnjy ca cBuM npuno3ilMa npe4ao/na caM y eneKrpoHcKoru Qoptrrary noroAHoM
sa rpajxo apxhBHpaFbe.

Mojy 4orropcKy Arcepraqujy noxpabeHy y ,[ururannr peno3uroprjyvt YHraep3ilrera
y flpulurnuh ca npuBpeMeHHM ceAnureM y Kocoecroj Murpoeuqu Mory Aa Kopr4cre
cBr4 roju nouryjy onpeA6e caApxaHe y o4a6pauoM rnny nuqeHqe Kpearueue
aaje4urqe (Creative Commons) sa rojy caM ce o4nyvno/na.

1. Ayropcrao

2. Ayropcreo - HeKoMepqnjanuo

Ayropcrao - HeKoMepqujanxo - 6es npepa4e

4. Ayropcrao - HeKoMepqujanuo -Aenuru no4 ilcl4M ycnoBnMa

5. Ayropcrao - 6es npepaAe

6. Ayropcreo - Aennrta no,q ucn4M ycnoB[Ma

(Monuuo Aa 3aoKppxure caMo je,qny o4 uJecr noHylenrax nr4qeHqil, KparaK onr4c
nuqeHqr 4arje ua nonefiuHn nucra).

Y Kocoecxoj Murpoanqu,

l lornuc AoKTopaHAa



1. Ayropcrao - looeorbaBare yMHoxaBaFbe, gncrpu6yqiljy h jaauo caonruraBabe

,qena, u npepa4e, aKo ce HaBeAe nMe ayropa Ha HaqfiH o4peleH o.q crpaHe ayropa
rnh EaBaoqa nhqeHLle, qaK u y rouepqrjanHe cBpxe. Oeo je najcno6o4Huja o4 ceux
nhqeHqH.

2. Ayropcrso - HeKoMepqnjanHo. loseoruaeare yMHoxaBaFbe, ,4t4crpr,r6yqrjy n jaaHo
caonulTaBabe Aena, il npepa4e, aKo ce HaBe.qe HMe ayropa Ha HaqilH ogpeleH og
crpaHe ayropa nnu rqaBaoqa nnqeHqe. Oea nnqenqa He Ao3BorbaBa KoMepqt41anHy
ynorpe6y Aena.

3. Ayropcreo - HeKoMepqujanHo - 6es npepa4e. ,qo3BorbaBare yMHoxaBabe,

4ucrpnbyqnjy u jaeuo caonuJraBaFbe Aena, 6eo npoueua, npeo6nnxoaatba vnv
ynorpe6e Aena y cBoM Aerry, aKo ce HaBeiqe uMe afropa Ha HavhH o4pe[eH o4
crpaHe afropa unn EaBaoqa nilLleHqe. Oea nuqeHlla He .qo3BorbaBa KoMepLlHJanHy
ynorpe6y Aena. Y o4uocy Ha cBe ocrafle nnLleHqe, oBoM nuqeHqoru ce orpaHultaBa
uajeehu o6uv npaaa xopnuherua Aena.

4. AyropcrBo - HeKoMepqnjanuo - Aenrril noA ,lcruM ycnoBnMa. ,,flosaoruaeare
yMHoxaBaFbe, gncrpra6yLlhjy r jaaxo caonluraBaFbe ,qena, H npepage, aKo ce HaBeAe
ilMe ayropa Ha HaqHH o4pe[eH oA crpaHe ayropa Hnil ,qaBaolla nHUeHqe u aKo ce
npepa4a 4ucrpn6ympa no4 ucroM vnv cnhqHoM nuqeHqoM. Oea nrqenqa He
Ao3BorbaBa rouepqrjanuy ynorpeOy Aena n npepana.

5. Ayropcreo - 6es npepaAe. ,Qoaeoruaeare yMHoxaBalbe, 4racrpra6yqrajy ra jaeHo
caonuraBaFbe Aefla, 6es npoueua, npeo6nrKoBaFba Hnh ynorpe6e Aena y cBoM Aeny,
aKo ce HaBerqe hMe ayropa Ha HaqnH o4pe[en oA crpaHe affopa hfiil AaBaoqa
nilqeHLle. Oea nuqeHqa Ao3BorbaBa KoMepLlujanny ynorpe6y Aena.

6. Ayropcreo - Aenvru no4 ncrilM ycnoBnMa. ,Qoeaoruaeare yMHoxaBaFbe,
gucrpu6yqujy n jasHo caonruraBabe,qena, u npepage, aKo ce HaBeAe HMe ayropa Ha
HaquH o4peleH oA crpaHe ayropa ufiu flaBaoqa nilqeHlle !4 aKo ce npepapa
grcrpmGyupa noA ucroM vnh cnt4qHoM nuqeHqoM. Oaa nnqeHqa Ao3BorbaBa
xorraepqnjanxy ynorpe6y Aena h npepaAa. cnu,{Ha je cosraepcKHM n]4qeHllaMa,
oflHocHo nhqeHqaMa orBopeHor Ko,qa.


