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1. УВОД
Скијање је предмет на Факултету за спорт и физичко васпитање који се
изводи кроз теоретску и практичну наставу. Практичнa наставa се реализује на
планини Копаоник кроз два курса, где студенти савладавају основе скијања,
методику извођења наставе и уче како треба да се понашају на снегу. Стичу знање
које ће им осигурати вожњу по различитим условима у планини. Циљ предмета је
стицање основних знања о скијању са посебним аспектом оспособљавања за обуку
и извођење основних елемената технике.
Прикупљање и систематизација знања неопходних за разумевање механике
и технике кретања у скијању, оспособљавање за примену знања, вештина, метода
учења и усавршавања, мера и поступака за њихову безбедну реализацију, односно
стицање компетентности у настави скијања у програму физичког васпитања као и
првом нивоу компетентности у тренингу спортског скијања.
Исход предмета је методичка, организациона, безбедоносна, техничка
компетентност која се огледа у овладаности теоријско-моторичким знањима и
вештинама (технике скијања), способност демонстрације, компетентност за
организацију и реализацију наставе скијања, обуку деце и одраслих применом
различитих метода и средстава, примену мера и поступака безбедности, процену
нивоа савладаности вештине. Методичко овладавање моторичким знањима и
вештинама извођења елемената технике потребних за примену стечених знања у
пракси спорта, физичког васпитања и рекреације.
Теоријска настава: аспекти скијања, историјски развој, дисциплине, опрема
за скијање, закони механике значајни за скијање, биомеханика скијања, технике и
варијанте техника, координационе основе скијања, методика учења, ризици и
управљање ризицима у скијању, безбедност и правила понашања, организација
наставе, организација школског такмичења.

5

Практична настава: приказ вежби и метода учења и усавршавања техника и
варијанти техника у скијању. Стицање основних знања о скијању са посебним
аспектом оспособљавања за обуку и извођење основних елемената технике.
Приказ организације рада: практична примена мера безбедности и правила
понашања. Пракса студената реализована је кроз форму рада са групом.
Организација школског такмичења. Програм обухвата једну спортску грану-алпско
скијање, уз приказ сноуборда и трчања на скијама. Такође, у оквиру програмских
садржаја, реализују се прикази програма анимације ученика основних и средњих
школа током боравка на зимовању.
Скијање је стандардни олимпијски спорт на зимским Олимпијским играма.
Скијашке дисциплине делимо на алпске, нордијске и скијашке летове. Иако постоје
и варијанте штафетних трка у нордијском скијању, скијање је углавном
појединачни спорт. Често се у скијашке спортове убраја и snowbоаrd, који је
од 1998. године такође укључен у олимпијске спортове. Опрема за тај спорт се
битно разликује од скијашке опреме по томе што се не користе две скије већ
један борд, односно даска за скијање на којој бордер стоји у сличном положају као
у скијању на таласима.
Алпско скијање
По структури кретања алпско скијање се сврстава у полуструктуралне
спортове

у којима домонирају ациклична кретања. Познато је да се усвојена

техника сваког спорта или спортских дисциплина, па и скијања памти скоро целог
живота, тако да то омогућава да се овај спорт упражњава од најранијег детињства
до дубоке старости. Смучање се не заборавља као и пливање, вожња бицикла, као и
научене технике осталих спортова. Специфичност алпског скијања је посебан
планински амбијент (боравак на надморској висини од преко 1000 м) који
позитивно утиче на организам. Смучање се може упражњавати као такмичарски
или рекреативни спорт. Боравак на планини и скијашка активност имају, утицај на
свестрани развој младог организма (подстиче развој апарата за кретање, као и
апарата

кардиоваскуларног

и

респираторног

система,

доприноси

развоју

конативних способности и има позитиван утицај на социјализацију личности). Због
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својих карактеристика и специфичности скијање представља веома интересантан,
забаван, користан и функционалан спорт, али и веома привлачан за младе, као вид
рекреације у зимском периоду. Смучање се може организовати као такмичење или
приредба у виду забаве и разоноде на бизнис и маркетинг семинарима. Све то
доприноси да је смучање све присутнија, популарнија и интересантнија активност
данашње омладине.
Зато је сасвим сигурно да нема особе која не може са савлада скијање до
одређеног нивоа, који ће јој омогућити да се сама креће по снежним стазама. До
ког степена је савладана и усвојена техника зависи од воље и амбиције, као и
талента, али и од пола, узраста и нивоа знања учитеља скијања. Он мора да зна када
и колико треба радити, али је веома битна упорност и истрајност кандидата.
Неопходна је и одговарајућа скијашка опрема, али и добро припремљене и уређене
стазе са ски лифтовима и жичарама за успешну обуку.
Алпске такмичарске скијашке дисциплине су: слалом, велеслалом, спуст,
супер-велеслалом, алпска комбинација и паралелна такмичења. Неслужбено би их
могли категоризовати на техничке (слалом и велеслалом) и брзинске (спуст и
супер-велеслалом) дисциплине. Сва правила те организација и контрола скијашких
такмичења су под управљањем Међународне скијашке федерације (ФИС) са
седиштем у Берну (Швајцарска).
Нордијско скијање
Нордијско скијање се сврстава у моноструктурална циклична кретања. У
прошлости је нордијско трчање било основа из које се развило алпско скијање.
Нордијско скијање се примењивало у разне сврхе за прелазак великих раздаљина
по снегу. Главна карактеристика нордијског скијања је заступљеност комплетне
мускулатуре и то субмаксималним и максималним интензитетом. Код њих је
заступљена висока енергетска потрошња, мотивација, морфолошка структура, као
и неки конативни фактори који су веома значајни за остваривање врхунских
резултата.
Нордијске дициплине, познате и под називом скијашко трчање, се
практикују на различитим дужинама стазе, у две основне категорије: класични стил
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и слободни стил. Једна варијанта скијашког трчања је и биатлон, у којој се
комбинује скијашко трчање са стрељаштвом. Појавио се у 18. веку у Норвешкој,
али је тек 1960. године уврштен у олимпијски програм, док су се штафете појавиле
на олимпијским играма тек 1968. године.
Биатлонци

имају

високи

ниво

моторичких

способности,

као

и

функционалних способности кардиоваскуларног и респираторног система, док им
је веома висок коефицијент максималне потрошње кисеоника. Од моторичких
способности веома је важна изразита прецизност, због тога што нема трчања
казнених кругова. Трчање се одвија на стазама дужине 10 и 20 км, као и штафетно
на 7,5 км.
Такмичари гађају мету са удаљености од 50 м, један пут из стојећег, а други
пут из лежећег става. За сваки промашај трчи се казнени круг од 150 м (±5 м).
Висинска разлика стазе на 20 км је 200 м, а висинска разлика једног успона
највише 75 м, док је збир висинских разлика свих успона од 550 до 750 м. Прва
стрелишта морају бити удаљена од стартова најмање 4 км, а задње највише 18 км.
Гађање се изводи два пута из стојећег и лежећег положаја. Али у штафети 4 x 7,5
км гађа се по једанпут из стојећег и лежећег положаја. Победник је онај такмичар
који постигне најбоље време на стази. Такмичари који су прецизнији су у
предности, јер немају промашаје, а самим тим и не трче казнене кругове после
промашаја.
Скијашки летови се изводе на специјално припремљеним скијашким
скакаоницама, а циљ је такмичења остварити што већу дужину скока уз додатне
оцене за стил извођења скока.
Snowboаrd се изводи у неколико различитих дисциплина. Алпске
дисциплине обухватају нпр. слалом трке, и одржавају се на страндардним уређеним
скијашким стазама. Међутим, популарније су дисциплине слободног стила или
слободне вожње, које се могу одвијати на неуређеним стрминама.
Кратак историјски развој скијања
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Већина познавалаца зимских спортова каже да се не може одредити тачан
датум настанка скијања. Наиме, има оних који тврде да овај спорт постоји од када
постоји и човек, те да је наш предак када је учио да се снађе у природи, паралелно
учио и да скија. Историјиски подаци ипак сведоче о томе да се први трагови овог
зимског спорта појављују још у доба египатских фараона и да су се прве скије
појавиле пре више десетина хиљада година, када је владало ледено доба и када
наши преци нису имали избора него су морали борећи се за опстанак да науче да се
крећу по снегу и леду, те је једна од опција било и скијање. Становници су их
користили као средство за обављање основних свакодневних животних потреба. На
њима су прелазили одређена растојања ради лакше комуникације. Скије су
прављене од дрвета, али се облик, димензије, структура и дужина мењао временом.
Прве смучке према историјским подацима пронађене су у Хотингу (Шведска) пре
4500 година пре нове ере, док је у пећини на острву Родео у Норвешкој пронађен
најстарији цртеж ''скијаша'' пре 2000 година пре нове ере. Према археолошким
налазима у земљама са дугим зимама и обилним снежним падавинама Сибиру,
Канади и Лапонији пронађене су и смучке. Најстарије смучке биле су сврстане у
три групе.
Артички тип: пронађене су у Сибиру – северној Азији и северноисточној
Европи. Скије су тада биле широке, једнаке дужине, пресвучене крзном, а место за
стопало је било издигнуто.
Јужни тип: пронађене су у источној и североисточној Азији, биле су широке,
кратке, једнаке дужине. Нису биле пресвучене крзном, клизна површина је била
гола, док је место за стопало било издубљено.
Централни – северни тип: биле су доминантне у скандинавским земљама.
Биле су пресвучене крзном, али су биле различите дужине, једна смучка је била
дужа, а друга краћа. Смучар се једном ногом одгуривао-одупирао, а другом је
клизио по површини снега.
Претечом скија сматрају се "крпље" које су се користиле за кретање по
снегу, али се неки теоретичари не слажу са таквим мишљењем. Они сматрају да
између крпљи и скија не постоји никаква веза. За одгуривање од снега користио се
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штап (копље) који је био од дрвета, а касније су почели да користе два дрвена
штапа. И штапови су као и скије кроз историју мењали и усавршавали свој облик.
У 18. веку појавиле су се две скије једнаке дужине од 3 м, док је вез представљала
једна омча од коже или прућа у коју се углављивао предњи део ципеле. Средином
19. века на омчу се додаје плетеница од прућа која повезује пету ципеле, па је
ципела са везом компактна.
Сама реч скијање потиче са Исланда, а означава "ципеле за снег" или "комад
дрвета". Најстарије скије за које се зна, биле су савијене, и дуге, направљене су од
костију животиња. За оца модерног скијања познаваоци скијања сматрају
Норвежанина Sondre Norhaima који је у 19. веку конструисао скијашки вез који је
заправо омогућио да се управља скијама на исти начин као и данас. Усавршавање
скијашких ципела и скијашког веза довело је до настанка алпских скијашких
дисциплина. Убрзо долази до настанка Аrlberg технике коју је у 20. веку
представио Аустријанац Hanes Šnajder и то је техника из које касније развило
скијање у форми спортске дициплине какву познајемо данас.
Први скијашки клуб на територији Југославије формиран је јануара 1893. године на
Цетињу.
Када говоримо о нашим просторима прво организовано скијање јавља се
1922. године и то у зимско-планинској секцији Српског планинарског друштва, и
организацији СОКО 1923. године, а у спортском смислу тек 1929. године, када је на
Авали одржано такмичење у смучарском трчању на 8 км. Тада су падине Авале,
Кошутњака, Бановог брда били терени где су скијали Београђани. Од 1935. године,
када је Српско планинарско друштво саградило дом на Копаонику, смучари
Београда га радо користе, и све до марта 1941. године одржавају се такмичења.
Зимско спортски савез Београда је основан 1931. године, а до 1941. године у
спортским клубовима у Београду оснивају се смучарске секције: Север, БУСК,
Југославија, СОКО, Удружење студената - планинара.
Када је реч о рекреативном или такмичарском делу постојало је само
скијашко трчање, а од 1938. године и алпско скијање. Београд је од 1936. године
имао две скакаонице: на Авали (20 м) и у Кошутњаку (40 м) која је обновљена
1953. године. Одбор за смучање основан је 1945. године и то на иницијативу
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професора који су предавали на београдском ДИФ-у. Тај Одбор је 1946. године на
Авали организовао првенство Србије. Исте године оформљени су и скијашки
клубови: Авала, Црвена Звезда, и Чукарички, а планинарска друштва настављају са
зимско-планинарским активностима.
Када је реч о остатку Европе Норвешки стил скијања је био веома кратак и
већ у 19. веку га је потиснуо, алпски. Алпске такмичарске скијашке дисциплине
јесу слалом, велеслалом, спуст, супер-велеслалом и алпска комбинација, као и
паралелна такмичења. Међународна скијашка федерација је та која води рачуна да
се испоштују сва правила и њено седиште је у Швајцарској у Берну. Када говоримо
о скијашком трчању реч је уствари о нордијским дисциплинама које се практикују
по различитим дужинама стазе. Имамо две основне категорије: класичан стил и
слободни стил, као и биатлон који такође спаде у варијанте скијашког трчања, али
оно по чему је он специфичан јесте да се комбинује са стрељаштвом. Изузетно су
атрактивни скијашки летови за чије извођење је неопходно да стаза буде
специјално припремљена. Главни циљ је да скок буде што дужи, док се стил
оцењује додатно.
Зимске Oлимпијске игре не могу проћи без скијања и дисциплине у којима
се скијаши такмиче се деле управо на нордијске и алпске у појединачној и екипној
конкуренцији.
Данас скијају готово сви, без обзира на пол и узраст иако је настао када и
сам човек овај спорт није ни мало изгубио на поуларности, а неке његове варијанте
се чак примењују у теретанама и то на свим континентима.
Активности у природи као предмет на Факултету за спорт и физичко
васпитње у Лепосавићу се спроводи кроз организацију редовне теоретске и
практичне наставе. Практична настава се изводи у Грчкој на падинама и у
подножју планине Олимп.
Исход предмета је стицање знања ради опште културе и професионалне
едукације. Студентима стечена знања из предмета Активности у природи треба да
послуже за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету,
подстицање истраживачког односа према теорији и пракси, као и да им омогуће
операционализацију знања у пракси.
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Активности у природи имају за циљ да студентима омогуће стицање знања
кроз теоријска предавања и практичне вежбе на терену, о безбедном боравку у
природи, као и са могућностима и садржајима које може да пружи организовани
боравак у природи са основним циљем, да стечена знања и праксу пренесу
сутрадан на млађе, али и на старије. Оперативни циљ предмета је и упознавање са
могућностима реализације дела програма наставе физичког и здравственог
васпитања, општих животних знања као и стварања навика за сталним
посећивањем природе кроз рекреативне облике активности.
На практичној настави студенти се оспособљавају за организацију кампова,
излета, похода и других наставних и ваннаставних активности у природи. Тако се
развијају здравствено-хигијенске, социјалне, едукативне, спортско-рекреативне и
еколошке особине код наших студената.
Активности у природи доприносе изградњи позитивног става студената
према физичком васпитању. Учествовањем у активностима у природи, развијају се
способности сарадње и међусобног уважавања и уче норме друштвено
прихватљивог понашања. Науче се вештине корисне за свакодневни живот и
упознају границе сопствених способности.
Данас када човек све мање користи свој локомоторни апарат у циљу
кретања, боравак у природи све више постаје потреба савременог човека.
Савремени начин живота и рада донео је низ препрека за нормално
функционисање организма човека, људи се све мање физички напрежу, а све више
осећају психичко оптерећење што са собом носи низ штетних последица.
Најугроженији су деца и млади којима је прелазак са игралишта на столице испред
рачунара довео до све распрострањеније гојазности и деформитета међу њима.
Недовољна физичка активност проглашена је за ризико фактор уз
хипертензију и гојазност, а да би се та болест спречила и да би све функције
организма биле у равнотежи препоручује се да човек направи између 10 и 14
хиљада корака дневно. Недостатак кретања или болест стручно названа
хипокинезија сврстала се међу најраширеније болести савременог доба, а деца и
млади се издвајају као посебно угрожене категорије. Узевши у обзир чињеницу да
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су младима друштвене мреже и игрице замениле играње на отвореном простору,
часови физичког васпитања остају једина прилика за бег од пасивности. Када
говоримо о проблему физичке активности младих, морамо имати у виду да се на
њихову свест треба утицати још у предшколском узрасту.
Живимо у времену бурног и богатог материјалног развоја, а брзина живота и
борба за високи стандард све више заокупљају пажњу човека. Данас родитељи
имају све мање времена да са својом децом проводе слободно време
упражњавајући физичке активности у природи, јер се боре за своју егзистенцију, а
деца и адолесценти су посебно угрожене категорије грађана. Као један од корака у
поправљању таквог стања јесте увођење физичког васпитања у предшколском
узрасту које би водили професори овог предмета. Али је ипак улога родитеља о
свести према физичкој активности код деце непроцењива и на првом месту.
Родитељи треба да направе такав однос са децом у којем неће бити места
притиску деце када је у питању успех у школи. У посљедње време смо суочени и са
претеривањем родитеља када је у питању учење више страних језика мимо школске
наставе, јер родитељи очекују превише од деце, а самим тим им ускраћују право на
физичку активност због пренагомиланих менталних активности. Тако се суочавамо
са чињеницом да је данашњој деци једина активност час физичког васпитања, а они
се често не обављају у складу са програмом. То је нарочито изражено у млађем
школском узрасту где се углавном све своди на играње: “између две ватре, разне
хваталице, елементарне игре, ластиш и др.”, а често се ти часови и жртвују како би
се надокнадили неки други предмети. Зато не треба осуђивати учитељице које воде
наставу физичког васпитања и што је такво стање у систему, потребно је да се
држава више ангажује уколико жели да им деца расту у здравом окружењу и да
делује путем медија о значају физичке активности и какве су последице уколико је
занемаримо.
Свест о физичкој активности треба постати саставни део опште културе
сваког човека, а да се то нарочито односи на децу која добар део времена проводе
пасивни, седећи у школској клупи, а потом и кући за рачунарима, са великом
флашом газираног пића, грицкалицама, што доводи до гојазности. На систематским
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прегледима који се спроводе у школама резултати указују да деца имају све лошије
држање тела, чак и све више деформитета, али нажалост родитељи углавном касно
реагују.
Поставља се питање како децу наговорити да време проведено уз телевизор
или рачунар замене шетњом, нарочито када ни оно мало обавезне активности коју
би деца требала имати на часовима физичког васпитања није увек на
задовољавајућем нивоу. Због тога професори физичког васпитања морају схватити
своју праву улогу у процесу рада. Не смеју дозволити да деца говоре о раду
професора који убаци лопту у салу, где обично најјачи долазе до лопте остајући у
терену, док они који нису љубитељи физичког васпитања остају неми посматрачи.
Такве приче су нажалост присутне у појединим школама. Очигледно, за здравље
деце и њихов психофизички развој одговорна је како породица тако и друштво у
целини.
Редовна и правилно дозирана физичка активност значајан је чинилац
здравог начина живота, који и до 50% може утицати на превенцију појава
различитих обољења, а неоспорни су и позитивни ефекти физичке активности на
психолошком плану. Код особа које су укључене у програм редовних физичких
активности приметно је смањење анксиозности и депресије што повољно утиче на
расположење, животну ведрину и стабилније психолошко стање што чини довољно
разлога да се већ сутра одлуче отићи у шетњу, теретану или са друговима на
окршај у омиљеном спорту.
Хипокинезија је недостатак кретања или недовољна количина активности
која је потребна организму да би одржао неопходан ниво који му је потребан за
нормално функционисање и здравље.
А управо тамо где су наука и техника достигле највећи степен развоја,
последице по човека су најизраженије што се види на примеру САД-а. Са једне
стране то је земља најсавременије технологије, великог националног богатства,
најбољих светских стручњака и са најуспешнијом спортском омладином света, а са
друге стране и земља са највећом учесталости срчаних обољења, гојазних
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појединаца и најнеспособнијом омладином света, имајући у виду учестале
инфаркте и пре 30. године.
Човек треба да нађе времена за себе и своје здравље, како би себи, а и
другима, обезбедио сретан живот и срећу.
Активности у природи су различитог карактера без обзира у ком годишњем
добу, на каквом терену и у ком узрасту, се упражњавају, како им је свима примарно
својство коришћење природних облика кретања, представљају један веома значајан
део превенције и очувања човековог здравственог стања.
Човек својом свешћу и праксом као интелигентно биолошко биће, вековима
активно прилагођава и мења природу себи и својим потребама. Боравак у природи,
кроз једнодневни излет или вишедневно логоровање или камповање, преставља
изванредну прилику да се човек прилагоди природи, и да из ње искористи
максимум у циљу задовољења својих биолошких потреба и активног одмора,
забаве, разоноде и психичке релаксације.
Излет према дужини трајања може бити полудневни, целодневни и
вишедневни, са унапред одређеним циљем, боравком у природи и активним
одмором. Свако од учесника носи са собом личну опрему коју сачињавају
(планинарске ципеле, чарапе, дукс, мајица, ветровка, кабаница, капа, ранац,
топографска карта, бусола, сат и др.). На излет се носи и колективна опрема коју
користе сви учесници и то (разноврсни спортски реквизити, колективна апотека,
пионирски алат, прибор за подизање заклона или шатора, музички инструмент).
Од активности које свакодневно упражњава човек су и различити видови
пешачења. Она могу бити краткотрајна, средњег трајања и дуготрајна, различитог
ритма и интензитета кретања. Мотив пешачења може бити различит: ради
упознавања околине, ради стицања кондиције, ради лова и риболова, по травнатим
или утабаним (урбаним) стазама, кроз шипражје, кроз шуму, у успону узбрдо, или
спуштањем низбрдо. Основно је током пешачења правити краткотрајне паузе, где
се на сваки сат пешачења треба одмарати пет до десет минута. Пешачења у
природи могу временски бити полудневна или целодневна и могу се прилагодити
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свим узрасним категоријама, а брзина кретања се увек усклађава према најслабијем
учеснику у групи.
У оквиру пешачења може се организовати оријентационо кретање у
природи које има такмичарски карактер и које укључује екипе сачињене од више
такмичара, тако да имамо велики број учесника истовремено. Оваква кретања
веома су корисна, јер се изводе на отвореном простору, такмичари могу бити
различитог узраста и пола, а екипе могу бити сачињене и од чланова породице. То
је осмишљени вид унапред задатих праваца кретања уз помоћ карте и бусоле.
Организација логоровања као једног од облика активности у природи представља
привремени, организовани, групни боравак у природи, најчешће под шаторима или
у колибама, у трајању од седам и више дана, претежно у летњем периоду, треба да
буде осмишљена од стране добро обученог стручног лица.
Камповање је боравак и активност у природи која је произашла из
логоровања, а намењена је породичном, индивидуалном или групном боравку у
природи у различитом временском трајању, у шаторима или камп-приколицама
(кућицама), бунгаловима, најчешће у летњем периоду, а може и зими, у пролеће и
јесен, ради одмора, рекреације и забаве. При организовању логоровања треба
водити рачуна о неопходној колективној и личној опреми: шатор, врећа за спавање,
кревет, опрема за храну, разни алати и слично. Затим мини апотека, конопац,
упаљач, батеријска лампа или свећа, наочаре за сунце, прибор за личну хигијену,
прибор за чишћење, прибор за шивење, фотоапарат или камера, дурбин,
транзистор, спортски реквизити (лопта, бадминтон, ...), мањи музички инструменти
(гитара, усна хармоника, ...), адекватна одећа и обућа. Неопходно је изабрати
адекватно место за постављање логора, где ће бити добољно места за шаторе,
простора за чување намирница и спремање хране, простора за обављање личне
хигијене и тоалет, простора за одлагање смећа. На терену треба научити вештине
паљења ватре, прављења ложишта, проналажење природних склоништа, прављење
различитих врста чворова од конопца, упознавање различите конфигурације терена
(рељефа, водене површине, вегетацијског покривача тла, изграђених објеката).
Оријентација на терену значи одредити свој положај и правац кретања у односу на
стране света и околне објекте, а веома је значајна у условима када се налазимо на
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непознатом

терену.

За

оријентацију

се

могу

изабрати

добро

видљиви

карактеристични објекти и детаљи на терену, небеска тела, путеви, реке, гребени,
долине, насеља, мостови, раскрснице, споменици, и може се користити бусола као
и топографска карта помоћу које ће се безбедније група или појединац кретати.
Од конкретних активности у природи могу се издвојити пливање,
форсирање водених површина, веслање, роњење на дах и са опремом, једрење на
дасци, смучање на води, сплаварење, лов, роболов. Од осталих садржаја могу се
организовати

разне

елементарне

игре,

активности

на

стазама

здравља

упражњавањем природних облика кретања, активности са садржајем спортских
игара (одбојка, одбојка на песку, мали фудбал, рукомет, кошарка, стони тенис),
игре за забаву и разоноду (боћање, мини-голф, гађање лоптицом у циљ, пикадо,
бадминтон, гађање луком и стрелом, ваздушном пушком, јахање.
Током боравка у природи од изузетне је важности упознати законитости
исхране, тј. јестиво дивље биље (коприва, детелина, багрем, бреза, сремуш, зеље,
маслачак, липа…) и јестиве дивље животиње (змије, жабе, корњаче, мрави,
скакавци, пужеви…), начин убирања плодова (шипурак, дрењине трњине, малине,
купине, боровнице, шумске јагоде…), лова (фазан, јаребица, патка, зец, дивља
свиња, срндаћ…), риболова (речни рак, сом, шаран, пастрмка, штука…), јестиве
гљиве (вргањи, шумски шампињони, буковача, рудњача, лисичарка...)

и

припремања за исхрану. Такође је од битне важности научити могуће опасности
које вребају у природи. Опасности у природи у току зиме могу бити велика
хладноћа, снежна мећава, сунчеви зраци, густа магла, лавина, дивље животиње.
Хладноћа се испољава као црвенило са отоком, пликови на смрзнутим деловима
тела и потпуно одумирање ткива у тежим случајевима. У току лета то су излагање
јаким сунчевим зрацима и топлоти, неопрезно купање и пливање, дивље животиње
и уједи инсеката. И сунце као и мраз доводи до црвенила коже са отоком, пликова
код опекотина и отворених рана. Уједи инсеката могу да доведу до алергијских
реакција као и до болних отока, па чак и до тровања (змије отровнице, пауци,
стршљен…).
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Значај боравка у природи у виду логоровања или камповања је вишеструк.
Може бити радно-практични (појединачно или у групи формирање логора,
прављење патената и ватришта, спремање хране и сл.), спортско-рекреативни
(упражњавање разних спортско-рекреативних активности, општа припрема
спортиста)

и

културно-социолошки

(упознавање

културно-историјских

знаменитости околине, дружење и размена искустава са осталим члановима групе).
Највећи значај оваквог организовања боравка у природи јесте активно коришћење
слободног времена у природи на отвореном ради одмора, забаве, психичког и
физичког растерећења и провођење највећег дела времена у бављењу спортскорекреативних активности. Не смемо заборавити и здравствени значај, а то је
првенствено привикавање на чистији и разређенији планински ваздух, тзв.
аклиматизација, што је повећање активности кардиоваскуларних органа, тиме и
повећање броја еритроцита и количине хемоглобина у крви, као и транспорта веће
количине кисеоника у организму.
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2. ПРИСТУПНА РАЗМАТРАЊА
2.1. Теорије о моторичким способностима

Моторичке способности представљају једно од основних питања и проблема
којим се баве истраживачи у области физичке културе. Помоћу ових способности
човек решава различите моторичке задатке, што му омогућава и успешно кретање.
Али и поред свих доступних података ово подручје је још увек веома сложено и
слабо истражено. Главни разлог за то је у нерепрезентативности узорака
испитаника, лошим метријским карактеристикама мерних инструмената и примене
неадекватних анализа за обраду података.
Међутим, иако има много недостатака у овом подручју, постављен је велики
број теорија које нам помажу у расветљавању моторичких способности.
Из досадашње литературе долазимо до сазнања, да прва истраживања која је
спровео D. A. Sargent у области моторичког простора датирају из 1902. године,
конструисањем прве батерије тестова за мерење моторичких способности.
Озбиљнији приступ у тумачењу и проучавању проблема у области моторичких
способности налазимо у радовима Mc Cloy-a, који је 1934. године извршио прву
факторску анализу уз помоћ батерије ситуационо-моторичких тестова и утврдио
латентне димензије које је интерпретирао као:
 снага,
 брзина,
 координација великих мишићних група.

Следи период у коме многобројни значајни истраживачи настоје да
дефинишу теорије о моторичким способностима. Све те теорије можемо сврстати у
следеће групе:
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 Конструктивне теорије – које своје основне замисли и чињенице не
узимају од других научних дисциплина.
 Предикционе теорије – које се ослањају на информације граничних
научних дисциплина.
 Моралне теорије – које у својој суштини имају, као основне
јединице, комплекс моторичких способности, као целине.
 Формализоване теорије – које се баве саме собом и имају своју
метатеорију.
 Молекуларне теорије – које имају аналитички приступ појавама.
 Класификационе теорије – које се баве питањима класификације.
 Механичке теорије – које се претежно ослањају на принципе
биомеханике.
 Теорије вероватноће (статистика, кибернетика) – које се баве
откривањем механизама и система моторичких способности.
Zaciorski (1967) је дао, можда, најбољу дефиницију која каже да 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.
Farfelj (1972) најтемељније анализира развој моторних способности у својој
физиолошкој теорији, говори о узрасном развоју моторичких способности. Његово
објашњење развоја моторике је следеће: моторни анализатор као и све остале
функције ЦНС-а, законито се развијају с годинама (као и код Zaciorskog 1970).
Пошто је моторичка активност врло интензивна у млађем школском узрасту, и код
девојчица и дечака све до 13-14 година, а резултат је природна тежња за кретањем
на том узрасту, она доприноси развоју кортикалног дела моторног анализатора.
Научници су, изучавајући промене ћелијске структуре у моторној области
кортекса, дошли до закључка да се процес сазревања ћелија можданог дела
моторног анализатора завршава на узрасту од 13-14 година; тада се достиже пуна
зрелост нервних ћелија, према Farfelju (1972).
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Објашњење застоја у моторном развоју (на узрасту 13-14 година старости), Farfelj
тражи у условима живота средњошколаца који су у доба адолесценције, поред
оптерећења школским обавезама заинтересовани и за друге активности, као што су
уметност, музика итд., што им још више ограничава кретање. Међутим, код
спортиста на узрасту од 13-16 година не запажа се застој у развоју, што иде у
прилог тврдњи да моторичка активност стимулише развој моторног анализатора
или још општијој тврдњи да стимулисање развоја функција развија орган.
Према Курелићу и сарадницима (1975), моторичке способности се односе на
одређени ниво развијености основних кретних латентних димензија човека, које
условљавају успешно извршење кретања, без обзира да ли су то способности
стечене тренингом или не.

2.2. Теорије о когнитивним способностима
Когнитивне способности или интелигенција је највише проучавана у
области психологије и представља способност увиђања. Ово је својствено само
човеку као свесном бићу, које размишља, схвата одређена значења, прилагођава се
променама, решава постављене проблеме пред собом и увек долази до одређеног
закључка. Према томе, што је ова способност већа то је и људско биће
интелигентније. Интелигенција нам омогућава стварање појмова, схватање односа,
расуђивање, решавање нових проблема и прилагођавања ситуацији, њену процену
и понашање у датој ситуацији.
Spirman (Ch. Spearman, 1904, 1927) је први почео да се бави структуром
когнитивног простора. По њему постоји само један генерални фактор који је
задужен за решавање свих когнитивних проблема, то је тзв. општа интелектуална
способност, и већи број специфичних фактора, то су тзв. специфичне способности
за одређену дату ситуацију.
Terston (Тhurston, 1936) и сарадници су утврдили шест примарних
менталних фактора тј. способности и да се око 80% оне развијају у одређеним
годинама старости: нумерички-N (16 година), вербални-V (18 година), вербалне
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лакоће - флуентности-W (после 20 година), спацијални-S (14 година), памћења-M
(16 година) и резоновања-R (14 година). Уместо фактора резоновања у неким
истраживањима имамо подфакторе индуктивног резоновања-I и дедуктивног
резоновања-D, док је негде добијен

и перцептивни-P фактор (12 година). На

основу овога може се закључити да се когнитивне способности развијају
различитом брзином. Способности на које се утиче образовањем и искуством
касније сазревају, тј. њихов развој траје дуже. Да би се нека способност развила
брже заслужна је генетика. Код надаренијих особа когнитивне способности се
развијају дуже временски, али када се достигне њихов максимум, тзв. плато, оне
онда и пропадају спорије. Код особа чија је интелигенција испод просека развој
когнитивних способности се и раније завршава, па и пропадање интелигенције
започиње брже.
Према моделу (Reuchlin i Valin 1953) когнитивних способности постоји:
-

перцептивно резоновање (пријем и декодирање информација, као и
решавање једноставних проблема)

-

едукција релација (утврђивање релација између предмета и појава тј.
елемената неке структуре)

-

симболичко

резоновање

(способност

баратања

симболима

на

апстрактном нивоу).
У теорији интелигенције према Piagetu (1964), тзв. клиничка теорија,
постоје четири развојна периода: сензомоторни, предоперативни, конкретно
оперативни и период формалних операција.
Сензомоторни период (од рођења до друге године живота, први почеци
когнитивних процеса)
Предоперативни период (између друге и седме године живота, фаза
говорног развоја и интуитивне интелигенције)
Конкретно оперативни период (од седме до дванаесте године живота
когнитивни процеси се одвијају на конкретном нивоу)
Период формалних операција (после дванаесте године живота започиње
период апстрактне интелигенције, решавање проблема на основу принципа
формалне логике и разумевање појмова ван њиховог значења).
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Триархична теорија интелигенције

(Robert Sternberg 1984) објашњава

односе између:
-

интелигенције и унутрашњег света појединца, бави се решавањем
проблема

-

интелигенције и спољашњег света појединца, бави се прилагођавањем на
спољашњу околину

-

интелигенције и искуства, решава проблеме настале током живота на
основу нивоа стеченог искуства.

Ова теорија објашњава релације између когнитивних способности и стеченог
искуства, као и њиховог утицаја на адаптацију и решавања проблема у спољашњој
средини.

2.3. Теорије о конативним карактеристикама
Проблемом односа између интелигенције и особина личности бавили су се и
представници факторско-аналитичких студија личности. Ајзенк расправља о везама
између мера интелектуалног достигнућа и базичних димензија личности, наводећи
да су изгледи на успех у учењу и социјализацији уопште код интровертних и
екстровертних особа различитог степена неуротицизма ненједнаки. Издвајамо неке
од налаза: корелација између Спирмановог g-фактора неуротицизма износи -0.30
(Eysenck, 1974); умерено неуротични испитаници најуспешнији су на тестовима
интелигенције, што указује на курвилинеарност односа између интелигенције и
неуротицизма, о чему говоре и Лин и Гордон ( Lynn and Gordon, 1961);
корелација тестова речника и интроверзије износи око 0.50, али се не налази код
тестова типа Равенових прогресивних матрица (Eysenck, 1967). У истраживањима
се види и да су екстровертни бољи на нижим степенима, а интровертни на вишим
степенима школовања. У односу на ову и димензију емоционалне стабилности,
јављају се разлике у стратегијама учења и понашања у животним и тестситуацијама. Интензитет и смер повезаности варијабли варирају и у односу на
функцију пола, узраста и других посредујућих варијабли.
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Кател je у црте личности укључио и V фактор који представља
интелектуалне способности појединца. Али, иако постоји корелација од -0.26 до 0.31 између фактора флуидне и кристализоване интелигенције и фактора
анксиозности изолованог у простору другог реда, Кател сматра да заиста нема
стварне повезаности између конативних и когнитивних фактора личности. Он
верује у свој модел о 16 међусобно независних основних црта личности, а добијене
корелације

по

њему

припадају

културалним

утицајима

и

различитим

методолошким чиниоцима.
Исмаил и сарадници радили су на повезаности између когнитивних,
конативних и моторичких карактеристика. Исмаил, Кејн и Киркендал (Ismail,
Kane and Kirkendall, 1969) пишу о негативној корелацији између неуротицизма и
интелигенције, и између екстраверзије и интелигенције, на узорку испитаника
мушког пола, док је код испитаница женског пола дошло до позитивне везе и то
само између екстраверзије и интелигенције.
Момировић (1971) је на узорку из нормалне популације, утврдио
систематски негативне корелације између 18 тестова интелектуалних способности
и 18 патолошких конативних фактора, мерених његовом батеријом 18 RF. Дошао је
до закључка да је највећа корелација била између анксиозности и фактора
едукације -0.24, и фактора симболичког резоновања -0.29.
Готфредсон (Gottfredson, 1982) открива да је низак ниво анксиозности
повезан са истрајношћу у образовном систему.
Нагоши и сарадници (Nagoshi et al, 1982) добили су да резултати на тестовима
личности

родитеља корелирају са успехом њихове деце на когнитивним

тестовима, али да конативни фактори више доприносе предикцији мушке него
женске деце на когнитивним тестовима.
Мек Кан и Стјуин

(McCann and Stewin, 1984) долазе до негативне

корелације -0.20 између вербалне способности и анксиозности.
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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, тј. 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 и
поистовећују 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 идентификовано
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 друштвенополитичким организацијама, и
 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
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 резидуијални статус – карактеристике места где људи живе.
До сада је израђен само један модел социјалног статуса, који је омогућавао
стварни научни приступ изучавању структуре стратификацијских димензија.
Модел је конструисан од стране Sakside, који је касније служио као основа за многа
истраживања спроведена и од стране других аутора (Saksida и Петровић, 1972;
Saksida, Caserman 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 (SS) хијерархијски, његова
суштина је дефинисана следећим стратификацијским субсистемима другог реда:
S – социјализацијски субсистем, дефинисан чиниоцима који утичу на
формирање особина и способности, које су од значаја за преузимање улога у
институционалном субсистему;
I – институционализацијски субсистем, дефинисан мрежом улога у
систему професионалних, друштвених и политичких институција;
P – санкцијски субсистем, дефинисан економским и другим реакцијама
друштва на активности повезане са улогама у институционалном систему.
SS
S

I

P

Институционализацијски субсистем (I) дефинисан је као хијерархијска
мрежа институционализованих улога, док је санкцијски (последични) субсистем (P)
дефинисан функцијама евалуације и употребе материјалних и симболичних награда
за вршење улоге у институционализацијском субсистему. Посебно важну улогу
има социјализацијски (S) субсистем (породица, школа, црква), који је дефинисан
као функционално повезани скуп објективних чинилаца, одговорних за преузимање
улоге субјекта у производном, радном и друштвеном субсиситему.

26

Иако до данас на подручју групне динамике, као веома важног сегмента у
подручју социологије спорта, није постављена ни једна 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 (Schilling, 1970 и 1971),
групне динамике (Cartvvright и Zander, 1960), социометријске структуре и односа
у спортској групи (Петровић и Šiftar, 1970), као и конструкције модела сруктуре
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 критеријумима (квалитет
играча и успех у такмичењу).
Тако да, социолошки модел спортске групе, на основу структуре групе и
критеријума успешности, у математичко-логичком смислу, може да се постави на
следећи начин:
Нека у било којој од g спортских група gi постоји Ni субјеката (Sji)
i = 1 ………. g
j = 1 ………. Ni


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;



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;
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нека микросоцијални статус сваког субјекта буде дефинисан скупом од n
варијабли Vp

P = 1 ………. n,

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 Gauss-Rао-а и једначине спецификације,
 резултата претходних истраживања,
 модела структуре кинезиолошких група (Петровић и Момировић, 1972).
Социолошки модел је формиран као линеарни модел Gаuss-Rао-вог типа на
следећи начин:
K = a1 A + a2 SE + a3 SFS + a4 IFS + a5 SK + a6 AS +
+ a7 AI + a8 EU + a9 SV + a10 MS + a11 E
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;
А

- афективна експанзивност, дефинисана степеном социјалног
повезивања појединих субјеката у групи;

SЕ

-

социодинамички

ефекат,

дефинисан

степеном

социјалне

одбачености појединих чланова од стране групе;
SFS

- социометријски функционални статус, дефинисан бројем избора
појединаца по критеријуму функционалне активности групе;

IFS

- функционално-социјална интеракција, дефинисана као степен
преплитања функционалног и социјалног статуса појединаца;

SК

- статусна конгруентност, дефинисана као субјективна процена
појединаца о његовом положају у групи, у односу на представу о
28

статусу који би субјект, по свом мишљењу, требало да има, и који
има, било дејством интерног система, било дејством екстерног
система;
АS

- ауторитарни специфитет, дефинисан као субјективна процена
чланова сваке групе о раду и односу непосредних органа власти над
групом;

АI

- аспирације играча, дефинисане циљевима тј. очекиваним местом у
такмичењу;

ЕU

- експектације управе, дефинисане као субјективна процена чланова
групе о експектацијама управе у такмичењу;

SV

- систем вредности, дефинисан као став према вредносним
категоријама које су легитимна основа за постизање циљева;

МS

- 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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3. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА
3.1. Досадашња истраживања моторичких способности
Структура моторичких способности анализирана је у великом броју
истраживања, на различитим узрастима, са различитим системима варијабли и
путем различитих методолошких поступака. Највећи број ових радова базирао се
на класичном феноменолошком, а некад и на функционалном моделу.
Прва испитивања моторичких способности датирају почетком овог века,
када је Sargent (1902) конструисао прву батерију тестова моторичких способности
(према Курелићу и сарадницима 1975). Међутим, научни прилаз је урађен тек
1934. године, када је Мc Clou изршио прву факторску анализу батерије
ситуационих моторних тестова, при чему су утврђене латентне групе.
Fleishman (1964) је спровео истраживања која данас већина сручњака
сматра фундаменталним у овој области и поред бројних недостатака. Према
Fleishman-u у моторичком простору постоје следеће димензије: експлозивна снага,
флескибилност истезања (максимално истезање једним покретом у било ком
правцу), динамичка флексибилност (брзи, понављајући покрети истезања),
равнотежа целог тела уз затворене очи, равнотежа са отвореним очима и брзина
покрета удова.
Нишавић, М. (1965) у књизи ''Смучање'' (Основи алпског смучања) упућује
на проблем и анализу сложености кретања људског тела приликом смучања као и
настојања да се прикажу чиниоци који одређују деловање и понашање детета –
скијаша на скијама на снежним падинама, развијање моторичких, естетских,
здравствених и других способности детета.
Тако се под појмом координације подразумева нпр. координација великих
мишићних група (Mc Cloy, 1934; Cumbe, 1953; Hempel и Fleishman, 1955;
Guilford, 1955), који општу координацију тела дели на тополошку координацију
руку и координацију ногу. Фактор координације доњих екстремитета изоловао је
Исмаил.
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Јанкелић, Ј. (1968) у књизи ''Смучање као рекреација и спорт'' упућује у
основе скијања, упознаје читаоце са скијашком опремом, упућује на важност
физичке припреме за скијање, даје основе почетних елемената – ходање и трчање,
пењање, падање и устајање, окретање у месту, клизног корака, косог смука и
других техничких упутстава везаних за правилну обуку смучања, уз добре
илустрације и адекватну презентацију вежби које су неопходне за квалитетну обуку
смучара.
Група аутора је издала свеску под називом ''Физичко васпитање деце у вртићу'' у
којој су на јасан и прецизан начин дали смернице обуке деце у смучању кроз
правилан и тачан редослед комплекса вежби које би допринеле лакшој и успешној
обуци деце у смучању.
Н. Вискић-Шталец и сарадници (1973) су анализирали шест тестова за
процену фактора координације ногу и закључили да се ова способност може
приписати једној добро дефинисаној латентној димензији. А. Хошек и сарадници
(1973) су анализирали шест тестова за процену координације у ритму и закључили
да они добро дефинишу једну латентну димензију одговорну за извођење
ритмичких покрета у произвољном или задатом ритму.
Метикош и сарадници (1974) су, такође, анализирали шест тестова за
процену оног типа координације покрета који се дефинише као способност брзог и
тачног извођења комплексних моторичких задатака. Нађена су два ортогонална
фактора. Први је био дефинисан способношћу за тачно извођење покрета на основу
прецизно регулисаног тонуса агонистичких и антагонистичких мишићних група, а
други је био дефинисан брзином покрета целог тела, која вероватно зависи од
ефикасности механизма за регулацију интензитета ексцитације.
Фактор снаге изолован уређајима за регистрацију динамометријске силе, према
неким ауторима, треба третирати као меру експлозивне снаге, док су у неким
истраживањима, динамометријски тестови употребљавани и за процену статичке
издржљивости.
Момировић K. и Хошек, А. (1972) су тако матрицу интерколерације
петнаест динамометријских тестова коју су дали Хорват, Hajmer и Штука (1972)
анализирали Бертовом методом и добијен генерални фактор је интерпретиран као
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функција броја активних моторичких јединица. Међутим, треба рећи да су у неким
истраживањима динамометријски тестови употребљавани и за процену статичке
издржљивости. Тако су, нпр. Carlson и Мc Grow (1971) анализирали
карактеристике веза изометријске силе и релативне изометријске издржљивости.
Утврдили су негативну колерацију ових мера, а њихови резултати не иду у прилог
ефикасности динамометријских тестова код процене релативне статичке снаге.
Gilford (1958) у оквиру теорије о систему психомоторних способности, наводи да
постоји генерални фактор снаге и тополошки фактор снаге који се дели на снагу
трупа и снагу екстремитета (Момировић).
Гагић, А. (1973) у раду ''Скијање као чинилац спортске рекреације'' говори о
важности бављења скијањем и другим спортовима и играма везаним за боравак на
снегу за целокупан душевни и физички развој једног нормалног и здравог детета,
нарочито са оваквим темпом живота којим се данас живи. Битно је стицање навика
за бављење спортом, а посебно скијањем, јер се тад управо ради на стицању снаге,
брзине, издржљивости, покретљивости, душевне ведрине и осећања животне
радости.
Šturm (1975) je такође, спровео једно значајно истраживање овог простора,
где је 15 тестова снаге применио на 433 испитаника. Према критеријуму који се
заснива на количини заједничке варијансе сета мерних инструмената, изоловане су
две димензије које су биле врло широког опсега, а интерпретиране су као
регулативни механизми централног нервног система. Један је одговоран за
интензитет ексцитације централних и периферних сегмената нервно-мишићног
система, а други је одговоран за трајање ексцитације у тим сегментима.
Момировић и сарадници (1970) су на узорку 151 испитанице и 194
испитаника узраста од 15-18 година, који су били обухваћени наставом физичког
васпитања, применили 14 тестова моторике. У обради резултата су применили
факторску анализу и утврдили да највећу поузданост показују тестови који мере
експлозивну и репетитивну снагу код испитаника оба пола, а најмању поузданост
имају тестови за координацију и прецизност.
Каменовић, С. (1976) у студији ''Поступак при обуци почетника у алпском
скијању'' долази до закључка да аустријска школа скијања првенство даје плужној
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методи при обуци почетника у алпском скијању, али су спремни и на увођење
неких новина у сврси бржег и лакшег учења првих корака на скијама.
Аntoniu, P. и сар. (1993) су истраживали факторе који утичу на пливачку
способност код студената прве године студија. Циљ овог истраживања био је да се
одреде фактори који утичу на пливачку способност примљених у ТЕФАА. Узорак
испитаника је сачињавало 68 студената и студенткиња. Мерење се састојало од два
дела: а) упитник ; б) брзина, издржљивост, техника. Резултати су показали да
брзина зависи од пола, постојања базена, избора технике на пријемном испиту.
Издржљивост има утицаја само код избора технике. Сви остали фактори немају
никаквог утицаја на пливачку способност. Сви параметри су се побољшали у току
првих шест месеци. Код студенткиња се показао већи напредак у издржљивости.
Мерење моторичких способности у кошарци код деце од 10 до 12 година
урадили су Taksildaris, K. и сар. (1994). Узорак испитаника се састојао од 120 деце
(74 дечака и 46 девојчица). Коришћени су тестови снаге, брзине, флексибилности и
равнотеже. Резултати овог истраживања на основу тестовне статистике показују да
постоје мале разлике у нивоу моторичких способности у односу на пол.
Ingunn Fjortoft (2001) истраживала је утицај активности играња у природи
на децу предшколског узраста. Истраживање је спроведено на деци старости од пет
до седам година у обдаништима Телемарк у Норвешкој. Групе су направљене из
три вртића са децом једнаке старости. Експерименталну групу чинило је 46 детета
из једног вртића. Њима је понуђена слободна игра са разноврсним активностима у
шуми поред вртића. Контролну групу је чинило 29 детета исте старости из два
вртића из суседног окружења. Контролна група је користила свој традиционални
начин игре на отвореном са 1-2 сата дневно и посећивање природних лепота само
повремено. Обе групе су имале исти стандард игралишта и опреме, као што су
љуљашке, клацкалице, тобогани, кућице за пењање итд. Студија је почела у
септембру и трајала је девет месеци. Резултати истраживања су показали да су деца
која су се играла у шуми имала боље резултате у моторним вештинама од деце која
су се играла на традиционалном игралишту.
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Живанић, М. (2003) у књизи ''Алпско скијање'' упућује почетнике смучања
у основне информације о структури алпског скијања и наводи специфичну
класификацију технике скијања.
Савић, З. (2005) у докторској дисертацији је спровео истраживање да се
испита и експериментално провери утицај ситуациног тренинга на трансформацију
неких антрополошких димензија код селекционисаних фудбалера и кроз то утврде
општи услови и оправданост тако представљеног модела тренинга. Мерење је
спроведено у фудбалским клубовима који се такмиче у квалитетној такмичарској
лиги фудбалског савеза Београда. Узорак је сачињавао 141 испитаник, подељених у
два субузорка, старости 12-14 година.
За утврђивање разлика појединих сегмената антрополошког статуса код
фудбалера истог ранга такмичења, примењена је каноничка дискриминативна
анализа.
Трансформацијом и кондензацијом варијабли у анализираним просторима,
моторичком, когнитивном, конативном и функционалном, изолована је једна
дискриминативна

варијабла

која

максимално

сепарира

групе

на

основу

дискриминативних коефицијената. Слагање резултата између група испитаника је
умерено високо, што потврђује повезаност дискриминативних функција. Увидом у
коефицијенте који детерминишу дискриминативну функцију може се запазити да
она сепарише младе спортисте на основу већег броја моторичких и свих
когнитивних варијабли као и одређеног броја функционалних способности. На
основу величине и пројекције центроида на дискриминативну функцију може се
извести констатација, да су испитаници експерименталне групе на иницијалном
мерењу прошли бољу селекцију, јер су скоро све дискриминативне варијабле
показале тенденцију сепарирања испитаника експерименталне групе на основу
бољих резултата. Само две, али врло дискриминативне варијабле сепарирају
контролну групу на иницијалном мерењу од експерименталне групе. Оба теста су
тестови експлозивне снаге, где резултат зависи пре свега од врсте мишићних
влакана и АТР.
Јака

дискриминативна

варијабла

је

тест

за

процену

когнитивних

способности S-1, као и AL-4 и IT-1. Варијабла S-1 може се дефинисати као
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латентна способност одговорна за процену ефикасности паралелног процесора,
односно способности уочавања релација и корелата, који је одговоран за ефикасно
решавање програмских ситуација. У преферираној грани спорта резултат
несумњиво зависи од способности која се формира у процесу акултурације и од
инпут процесора, односно од способности пријема и обраде информација и
решавања оних проблема чији су елементи дати у пољу перцепције и
дискриминативни у корист експерименталне групе.
Све варијабле за процену функционалних способности, такође су,
дискриминативне у корист експерименталне групе. Код њих је изражен већи ниво
функционалних способности, што им обезбеђује и бољу физичку припремљеност.
Већи ниво адаптације кардиоваскуларног сиситема испитаника експерименталне
групе већим напорима, указује да је дошло до већих промена функционалних
способности у односу на испитанике контролне групе.
На основу величине и предзнака центроида група може се закључити, да
млади фудбалери експерименталне групе на финалном мерењу поседују добро
изграђене механизме за централну и енергетску регулацију кретања, показују бољу
ефикасност когнитивних процесора, имају бољу физичку припрему и бољу
модулацију конативних функција од испитаника контролне групе на финалном
мерењу.
Аshley Parsons (2011) вршио је истраживање на тему: Игра у природи и
развој, искуства у подстицању еколошке свести код деце и последице на дизајн
дечијих игралишта’’.
Основни циљ овог истраживања је:
 Да прикаже различите врсте активности у природи;
 Да открију ефекте које активности у природи имају на стварање еколошког
идентитета;
 Да открију утицај на здравље, учење и развојне предности игре на
отвореном.
Резултати истраживања показују да игре на отвореном имају позитиван
ефекат на социјални развој детета, моторни развој вештина, пажњу и ниво
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активности. Такође, школска дворишта имају способност да помогну у настави
деце и делују као сигурно уточиште.
Боли, Е., Поповић, Д. и Поповић, Ј. (2012) истраживање је спроведено са
циљем да се утврди структура моторичких способности код плесача који се баве
стандардним и латино-америчким плесовима.
У сврху утврђивања структуре моторичких способности, испитано је 267
плесача старих од 11-13 година, који се активно баве стандардним и латиноамеричким плесовима.
За процену моторичких способности употребљено је 20 моторичких тестова,
који су одабрани према структуралном моделу Гредеља, Метикоша, Хошекове и
Момировића из 1975. године дефинисаном као механизам за структурирање
кретања, механизам за синергијску регулацију и регулације тонуса, механизам за
регулацију

интензитета

ексцитације

подаци

овом

и

механизам

за

регулацију

трајања

ексцитације.
Сви

у

истраживању,

обрађени

су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Анализа факторске структуре моторичких димензија указује да су добијена четири
фактора: први фактор одговоран за структурирање кретања, други за регулацију
интензитета ексцитације, трећи за трајања ексцитације, а четврти одговоран за
регулацију тонуса и синергијску регулацију.
Савић, З., Стојановић, Т., Стојиљковић, Н. и Јоргић, Б. (2013) врхунски
такмичарски резултати у алпском скијању данас у многоме зависе од доброг плана
и програма, од избора одговарајућих тренажних садржаја, облика рада, примене
одговарајућег

оптерећења

као

и

од

усклађености

са

периодизацијом

и

такмичарским календаром. Циљ истраживања је утврђивање разлика у моторичком
простору између скијаша и скијашица млађих узрасних категорија ски клубова
чланова Скијашког савеза Србије, старости од 9 до 15 година. За процену
моторичких способности коришћена је батерија тестова која је препоручена од
стране Републичког завода за спорт и омладину Републике Србије. Примењени
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моторички тестови су примерени деци испитиваног узрасног периода и део су
Еурофит батерије тестова (Adam, Klissouras, Ravazzolo, Renson, & Tuxworth, 1988).
Резултати анализе варијансе указују да статистички значајна разлика у моторичким
способностима на мултиваријантном нивоу постоји само између скијаша и
скијашица узраста 9-10 година у простору флексибилности, брзине, агилности и
издржљивости, док код осталих узрасних категорија није забележена разлика.
Поповић, Д., Боли, Е., Станковић, В., Ochiana, N., Савић, В. и
Бојовић, М. (2014) истраживање је спроведено са циљем да се утврде разлике у
моторичким димензијама између атлетичара и кошаркаша.
У сврху утврђивања разлика у манифестном и латентном моторичком простору,
испитано је 100 испитаника мушког пола, старих 14 и 18 година. Овај узорак се
може сматрати репрезентативним за спортисте тог узраста. За процену моторичких
способности употребљено је 20 моторичких тестова, који су одабрани тако да се
анализа структуре врши на нивоу фактора другог реда, према структуралном
моделу Гредеља, Метикоша, Хошек и Момировића (1975), дефинисаном као:
1. Структурирање кретања
2. Регулација тонуса и синергијска регулација
3. Регулација интензитета ексцитације
4. Регулација трајања ексцитације.
Сви

подаци

у

овом

истраживању,

обрађени

су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Да би се утврдила разлика између група примењена је каноничка
дискриминативна анализа.
Израчунате су и вредности коефицијента дискриминације, коефицијенти
каноничке корелације, проценат објашњеног групног варијабилитета, вредност
Barttletovog hikvadrat testa, степени слободе, вредности Wilks' Lambda, и ознака
вероватноће грешке при одбацивању хипотезе да је стварна вредност каноничке
корелације једнака нули.
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Такође су израчунати нормирани коефицијенти учешћа тестова у
формирању значајних дискриминативних функција, као и центроиди група на
значајним дискриминативним функцијама.
Дискриминативна анализа моторичких варијабли између атлетичара и
кошаркаша указала је да постоји разлика у моторичким способностима
преферираних спортова и да ту разлику детерминишу две дискриминативне
функције.

3.2. Досадашња истраживања когнитивних способности
Многи истраживачи су се бавили истраживањем когнитивног просторa где,
још увек, постоји неслагање у погледу структуре истог.
Један од истраживача који је био присталица теорије интегралног развоја,
Ismail, дао је огромни допринос истраживању кроз свој научни рад доказујући да
постоји повезаност између моторичког, когнитивног и конативног развоја. Он је
вршио испитивања на популацији ментално заосталих испитаника при чему је
доказао да постоји позитивна повезаност између когнитивних и моторичких
варијабли и да се степен повезаности повећава са повећањем степена менталне
заосталости. Његовом раду су се придружили многи научници који су потврдили
исправност његове теорије (Rabin, 1957; Оliver, 1958; Hou, 1959; Кugel и Моr,
1963).
Момировић, Ismail и сар. (1979), издвојили су генерални когнитивни
фактор који је у великој мери испуњен моторичким способностима, нормалном
структуром

личности,

пожељним

социолошким

карактеристикама

и

антропометријским статусом, што асоцира на постојање димензије опште
способности у антрополошком простору, као могућност.
Многи истраживачи, међу којима су и Pirs, 1961; Verner, 1966, вршили су
упоређивање личности ученика који постижу бољи или слабији успех у односу на
очекивани, у зависности од њихових интелектуалних способности, и резултати
показују да постоји повезаност резултата са карактеристикама личности.
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Истраживања која је вршио, Мејовшек (1976), показују да постоје две врсте
фактора који су одговорни за везу између брзине реализације моторичких задатака
и интелигенције. Онда, када моторичка ситуација није проблемска, повезаност се
може објаснити само брзином протока информација, док се, код моторичких
задатака који представљају проблем, део коваријансе може да објаснити учешћем
когнитивних способности при решавању моторичких проблема.
Код истраживања повезаност између когнитивних способности и спортске
активности (Sendel, 1965; Lenc, 1967), резултати говоре да интензитет веза варира
у зависности од степена информатичке сложености и нивоа и степена
комплексности регулације моторичког аутпута.
У циљу провере утицаја резултата тестова когнитивних способности на
степен дискриминације различитих спортских дисциплина, дефинисаних према
кибернетичком моделу, истраживање су спровели Volf i Horga (1987). Дефинисана
је једна значајна дискриминативна функција која указује на то да се анализиране
групе испитаника сепаришу на основу способности паралелног процесирања
информација, ефикасност серијског процесора је мања, а ефикасност инпут
процесора је скоро без значаја.
Како би утврдили у којој мери визуелна контрола утиче на способност
одржавања праве линије у току пливања, Grigoropulos, P. и сар. (1993), су обавили
истраживање на узорку од 22 испитаника мушког и женског пола, узраста од 12-18
година, и 18 студената и студенткиња четврте године студија који специјализирају
на предмету пливање. У току испитивања захтевана је максимална брзина пливања.
Дошло се до резултата да већи број испитаника није могао да одржи праву линију
пливања ни код технике краул, ни код прсне технике. При томе, пол испитаника и
страна дисања нису ометали одржавање праве линије. Али је код технике прсног
пливања јача страна утицала на одступање од праве линије.
Derri, V. и сар. (1994) су спровели истраживање повезаности психолошких,
когнитивних и физичких способности код прецизности убацивања лопте у кош код
деце узраста од 9-12 година. Истраживање је спроведено са циљем да се утврде
везе и односи између концентрације, нивоа стреса, аутоучинка и снаге са
прецизношћу убацивања у кошарци. Узорак испитаника је чинило 38 дечака
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поменутог узраста. У процесу вредновања концентрације упех убацивања лопте у
кош има позитивну корелацију са параметрима учинка, док прецизност у
слободном бацању није у корелацији са физичким способностима. Дошло се до
закључка да когнитивни и психолошки фактори имају одлучујући утицај на
прецизност у извођењу слободих бацања у кошарци.
Јовановић, П. (2001) истраживао је ''Ваннаставне активности и ученичко
стваралаштво''. Утврдио је у теоријском разматрању да је с озиром да су
ваннаставне активности више од наставе утемељене на слободном опредељењу и
унутрашњој мотивацији ученика, за очекивати је да се посредством њих може и у
школском периоду очувати креативност. Тим пре што се ради о нижим разредима у
основним школама. Пошто у нашој основној школи ваннаставне активности нису
још правилно постављене њихово подстицајно дејство на развој креативности није
довољно искоришћено.
Поповић, Ј. (2010) у својој докторској дисертацији спровела је истраживање
с циљем да се утврди структура антрополошких димензија, код 257 плесача и
плесачица чланова културно уметничких друштава из Србије.
За процену моторичких способности употребљено је 20 моторичких тестова. За
процену когнитивних способности изабран је мерни инструмент КОG3 . Мерење
музичких способности извршено је помоћу Сишорове батерије тестова која
процењује базичне музичке способности. За процену конативних карактеристика
изабран је мерни инструмент КОN6. За процену социјалног статуса примењен је
прилог INSТ2, упитник SSMIN.
За утврђивање латентне сруктуре плесача примењена је метода компонентне
факторске анализе. Прву главну компоненту могуће је именовати генералним
моторичким фактором. Друга главна компонента може се сматрати фактором
опште снаге. Трећа главна компонента представља сингл фактор теста силе трупа
издржаја ногу у предносу. Четврта главна компонента може се интерпретирати као
сингл фактор прецизности гађања.
Факторска структура интелектуалних способности, анализирана је на основу свих
информација које пружа матрица значајних главних компоненти. Највећу
повезаност са изолованом когнитивном димензијом има варијабла за процену
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перциптивних способности. На другу главну компоненту пројектује се једино тест
за процену паралелног процесора, односно уочавање релација и корелата, као
фактор одговоран за паралелно процесирање информација.
Факторска структура когнитивних способности анализирана је паралелно на
основу информација које пружа облимин трансформација значајних главних
компонената, тј. на основу паралелних пројекција варијабли на факторе, матрице
корелација варијабли и фактора, интеркорелације матрице фактора. Судећи према
величини варијансе први фактор је значајнији од изолованих димензија, дефинисан
је варијаблом за процену input процесора и варијаблом за процену серијалног
процесора. Друга латентна димензија дефинисана је варијаблом за процену
паралелног процесора. Основни когнитивни процеси могу се свести на функције
перцептивног, паралелног и серијалног процесора, који су, вероватно, под
контролом неког централног процесора задуженог за координирање свих
когнитивних функција.
Факторска сруктура музичких способности анализирана је паралелно на
основу информација које пружа облимин трансформација значајних главних
компонената тј. на основу паралелних пројекција варијабли на факторе, матрице
корелација варијабли и фактора, интеркорелације матрице фактора. Прва главна
компонента дефинише прво механизам за процену висине тонова, затим механизам
на коме је процењивана дужина, онда следе механизам за боју и ритам. Друга
главна компонента има биполарни карактер. На једном полу дефинисана је
механизмом који процењује јачину тона, а на другом полу механизмом за процену
меморије.
Прихватајући реалну чињеницу да плесачи 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 плесача народних плесова, те се може номиновати фактор
социјалног статуса. Други облимин фактор је дефинисан биполарно, код којег 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, доминантно

обележје младих плесача је низак
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степен образовања појединца, низак просечни животни статус и низак
професионални положај мајке. Четврти облимин фактор највећу повезаност има са
варијаблама едукативног степена образовања оца и мајке, као и варијабле животног
стила да ли породица има ТВ и аутомобил.
Прву главну компоненту можемо именовати генералним моторичким
фактором. Друга главна компонента може се сматрати фактором опште снаге.
Трећа главна компонента представља сингл фактор теста силе трупа издржаја ногу
у предносу. Четврта главна компонента се може интерпретирати као сингл фактор
прецизности гађања.
Први облимин фактор као прва латентна димензија се може дефинисати као
механизам за структурирање кретања, фактор координације. Други облимин
фактор највећу пројекцију има на тест маханизма регулације интензитета
ексцитације. Трећи облимин фактор може се дефинисати као механизам за
регулацију трајања ексцитације. Четврти облимин фактор дефинишемо као
механизам синергијске регулације и регулације тонуса.
Увидом у структуру матрице интеркорелација конативних варијабли, може
се запазити да је већина интеркорелација на завидном нивоу. Прва главна
компонента се понаша као генерални фактор карактеристика личности. Друга
главна компонента се понаша као сингл фактор, њу дефинише регулатор
активитета.
Паралелном анализом матрице склопа и матрице структуре, може се оучити,
да прва латентна димензија најбоље дефинише тест за процену система за
интеграцију регулативних функција, а затим подједнако добро, тест за процену
система за координацију регулативних функција и регулацију реакције одбране, а
затим тест за процену регулације органских функција и регулацију реакције
напада.
Како се ради о дисциплини која захтева високи степен координационих
способности и њихово контролисање уз усаглашени тонус мускулатуре и
правовремену обраду чулних музичких надражаја, као и визуелну контролу
простора и елемената у видном пољу тј. потребно је усагласити координацију свих
покрета са партнером, а исто тако водити рачуна о целокупном простору и осталим
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играчима који изводе плесне елементе на истом подијуму. То захтева ефикасно
функционисање система за интеграцију регулативних функција, координацију
регулативних функција, регулацију одбране, регулацију органских система и
регулацију реакције напада.
Боли, Е., Поповић, Д. и Поповић, Ј. (2012) истраживање је спроведено са
циљем да се утврде разлике у структури когнитивних способности код плесачица и
плесача који се баве стандардним и латино-америчким плесовима.
У сврху утврђивања разлика у структури когнитивних способности код
плесачица и плесача, испитано је 267 испитаника старих од 11-13 година, који се
активно баве стандардним и латино-америчким плесовима.
За процену когнитивних способности, примењена су три мерна инструмента
која су одабрана тако, да се анализа структуре реши на основу кибернетског
модела Dasa, Kirbija и Jarmana, односно, Момировића, Bosnara и Horge (1982),
водећи рачуна о томе да изабрани тестови мере три типа когнитивног
процесирања.
За процену ефикасности перцептивног процесора, изабран је тест IT-1, за
процену ефикасности серијалног процесора тест AL-4 и за процену ефикасности
паралелног процесора тест S-1.
Сви

подаци

у

овом

истраживању,

обрађени

су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Резултати дискриминативне анализе когнитивних варијабли, показује да се
плесачице у односу на плесаче значајно разликују. Кондензацијом варијабли у
когнитивном простору изолована је једна дискриминативна функција која
максимално

сепарира

групе

спортиста

на

основу

дискриминативних

коефицијената. Ова дискриминативна функција сепарира спортисте на основу IT-1
и AL-4. IT-1 је тест који у иницијалном мерењу процењује механизам одговоран за
пријем и обраду информација и решавања оних проблема чији су елементи
непосредно дати у пољу перцепције или представа. То је уствари опште познати
механизам у кибернетици као input процесор. Други тест AL-4 је тест који у
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иницијалном мерењу процењује механизам за регулацију и контролу одбрамбених
реакција, дефинисан је одговарајућом модулацијом тоничног узбуђења. Нужно
следи закључак да плесачице поседују и боље изражену способност за процесе
апстракције и генерализације, што је разумљиво с обзиром на захтеве које намеће
ова спортска дисциплина.
Боли, Е., Поповић, Д. и Поповић, Ј. (2012) истраживање је спроведено са
циљем да се утврди структура интелектуалних способности код плесача који се
баве стандардним и латино-америчким плесовима.
У сврху утврђивања структуре интелектуалних способности, испитано је
267 плесача старих од 11-13 година, који се активно баве стандардним и латиноамеричким плесовима.
За процену интелектуалних способности, примењена су три мерна
инструмента која су одабрана тако, да се анализа структуре реши на основу
кибернетског модела Dasa, Kirbija и Jarmana, односно, Момировића, Bosnara и
Horge (1982), водећи рачуна о томе да изабрани тестови мере три типа
интелектуалног процесирања.
За процену ефикасности перцептивног процесора, изабран је тест IT-1, за
процену ефикасности серијалног процесора тест AL-4 и за процену ефикасности
паралелног процесора тест S-1.
Сви

подаци

у

овом

истраживању,

обрађени

су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Анализа факторске структуре когнитивних димензија указује да се читав систем
когнитивних варијабли базира на знатном заједничком варијабилитету, довољном
за апроксимацију једног генералног фактора интелектуалних способности.
Поповић, М., Валкова, Х., Поповић, Д., и Станковић, В. (2014)
истраживање је спроведено са циљем да се утврди структура когнитивних
способности, код атлета и сарадника Специјалне Олимпијаде у фудбалу.
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У ту сврху испитано је 80 атлета и сарадника који се баве фудбалом. За
процену когнитивних способности изабране су RAVENOVE прогресивне матрице
у боји које процењују IQ.
Сви

подаци

у

овом

истраживању,

обрађени

су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података DRSOFT
који је развио Поповић, Д. (1980 и 1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Алгоритам који је реализован у оквиру овог рада у потпуности је приказан, а
резултати тог алгоритма су детаљно анализирани.
Фактор структурe когнитивних способности је анализиран паралелно на
основу информација добијених од облимин трансормације значајних главних
компоненти, тј засноване на паралелној пројекцији варијабли над факторима
корелационе матрице варијабли и фактора матрице фактора интеркорелације.
Судећи по вредности варијансе, први фактор је најважнији од изолованих
димензија. Она је дефинисана задацима за процену улазног процесора и задацима
за процену серијског процесора. Друга латентна димензија је дефинисана
варијаблом за процену паралелног процесора.
Корелација између когнитивних способности и успеха у фудбалској игри је
доказано у бројним студијама. Претпоставља се да је боље прилагођавање
когнитивних способности у одређеним животним условима у којима су играчи на
свим нивоима, посебно оних на највишем нивоу, изложени, је такође одговоран за
однос између когнитивних способности и успеха у фудбалској игри. Из тог разлога,
разумевање когнитивне структуре играча је од посебног значаја за планирање и
реорганизацију рада и предвиђања успеха у сваком спорту, укључујући и фудбал.
Добијање таквог резултат је и разумљиво када се узме у обзир чињеница да се
фудбал одликује различитим и широким спектром техничких елемената, покрета
целог тела и екстремитета у различитим правцима и различитом брзином. Током
фудбалске игре, динамичне ситуације се стално мењају, у зависности од кретања
лопте на терену, а играчи су приморани да примењују различите технике кретања,
као и различите тактичке приступе.
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Поповић, Д., Боли, Е., Поповић, Ј., Савић, В., Поповић, М. и
Антонијевић, С. (2016) спровели су студију у циљу утврђивања структура и
њихових разлика у когнитивним димензијама атлета и кошаркаша. У циљу
одређивања структура и њихових разлика и манифестације у латентном
когнитивном простору, тестирано је 100 мушких испитаника старости од 14 и 18
година. Овај узорак се може сматрати репрезентативним за атлете тих узраста.
За процену когнитивних способности, истраживачи су применили 6 инструмената
за мерење, изабраних на основу кибернетичког модела (Дас, Кирби, и Јармана
1979), и по (Момировић, Гредељ, Хошек 1980), узимајући у обзир чињеницу да
одабрани тестови мере три врсте когнитивних способности. За процену
ефикасности улазног процесора, или перцепцијско резоновање, изабрани су ЦФ-2 и
ГТ-7, за процену ефикасности паралелног процесора, или перцепцију односа и
повезаност ИТ-2 и Д-4С, и за процену ефикасности серијског процесора, или
симболичког резоновања, изабрани су АЛФА-7 и Г-СИН.
Сви подаци у овој студији су обрађена у Мултидисциплинарном
истраживачком центру Факултета спорта и Физичког васпитања, Универзитета у
Приштини, преко система софтверских програма за обраду података које је развио
Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003). За утврђивање
разлика између група, примењена је каноничка дискриминативна анализа.
На

основу

вредности

и

знак

пројекције

тежишта

је

на

првој

дискриминативној функцији, па се може закључити да атлете имају боље изражени
фактор симболичког резоновања, односно они боље разумеју вербалне садржаје и
није толико важно за њих да реше те проблеме чији су елементи дати директно у
области перцепције и репрезентације, што значи да су у великој мери зависи од
количине раније стечених информација. То је спорт где не постоји потреба за
решавањем сложених моторичких задатака, али резултат зависи од нивоа стицања
техника и других способности, пре свега моторичких и кардиоваскуларних.
Кошаркаши морају имати могућност да ефикасно сагледавају просторне
односе, односно морају имати могућност да приме и обрађују информације и
решавају те проблеме чији су елементи дати директно у области перцепције и
заступања.
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Друга дискриминативна функција, иако искључује мање разлике, још увек
се може тумачити тестом АЛФА-7 који оцењује способност да се вербално разуме
садржај, односно ефикасност паралелног процесора, и са ГТ-7 који процењује
перцептивну идентификацију, или ефикасност улазног процесора.
На основу вредности и знак центроида друге дискриминативне функције,
може се закључити да кошаркаши имају бољу

способност за апстракцију и

генерализацију процеса, као и боље могућности да приме и обрађују информације,
што је и разумљиво с обзиром на сложеност спортске дисциплине и услова који се
намећу спортистима.

3.3. Досадашња истраживања конативних
карактеристика
За нека истраживања конативне структуре 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 друго не могу да се укључе у свакодневне
напорне тренинге и не могу да постану врхунски спортисти.
Nojman

(Neumann,

1957),

је

приликом

истраживања

разлика

у

карактеристикама личности акценат испитивања усмерио на три групе испитаника:
неспортисти, оне који се спортом баве рекреативно и група у коју спадају врхунски
спортисти. Посматрањем и применом Roršarhovog пројективног теста биле су
запажене 23 карактеристике личности, при чему се дошло до закључка да су
спортисти друштвенији, практичнији у прилазу проблемима, агресивнији,
самоуверенији и емоционалнији у односу на оне који се не баве спортом или то
чине на рекреативној основи.
Користећи тест за оцењивање конативних карактеристика личности и
интересовања, састављен од стране немачких психијатара и скраћену верзију
MMPI, Sist (Seist, 1965) је установио да спортисти имају висок ниво
самокритичности и екстроверзије, док у погледу разлика у конативним
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карактеристикама, мушкарци су показали већу емоционалну стабилност од жена.
Своја истраживања је спровео над 75 врхунских аустралијских спортиста из
различитих спортских дисциплина.
Користећи Кателов тест 16 PF Brišcin и Kocijan (Brichcin and Kocian, 1967)
су испитивали једну групу чехословачких атлетичара-дугопругаша, при чему се
показало да је код њих запажен висок ниво интровертности.
Анализирајући преглед података који се односе на утицај психолошких
фактора на учинак спортиста, Kuper (Cooper, 1969) је дошао до сазнања и описао
личност спортиста коју карактеришу следеће особине: сигурност, самоувереност,
агресивност, лидерске способности, независност, низак ниво анксиозности, висока
емоционалност, потенцирање мужевности, способност да издржи тешкоће и бол
као и лакше прилагођавање у друштву.
Петрович, К. и Шифтар, Н. (1971) истраживали су повезаност групне
динамике рапрезентације са одређеним резултатима у тестовима когнитивних
способности и патолошких конативних особина играчица. Ово истраживање је
спроведено пред одлазак женске рукометне репрезентације на светско првенство на
коме су освојиле сребрну медаљу. Запажени су високи резултати неких играчица на
тестовима

за:

хиперсензитивност,

инхибиторну

конверзију,

анксиозност,

депресивност и шизоидност, што се показало кроз њихову изолованост од групе.
Ове играчице, обично, затаје у одлучујућим тренутцима или које су третиране као
звезде у својим клубовима, што је доводило до поделе екипе на две подгрупе, али је
проблем решен од стране руководства посебним третманом захваљујући већем
броју информација о појединкама у испитиваним групама.
Grigoropulos, P. и сар. (1993) су обавили истраживање утицаја мотива за
учешће на спортским такмичењима пливача узраста од 10-12 година. Циљ
истраживања је био да се утврди у ком степену мотивациони фактор доприноси
постизању успеха у такмичарском пливању као и да ли пливачи различитог пола,
узраста и нивоа искуства имају разноврсне такмичарске циљеве. Узорак
испитаника је сачињавало 97 пливача и пливачица од 11-13 година који су чланови
пливачких клубова источне Македоније и Тракије. За истраживање коришћени су
тестови Gilla, Gross-а и Huddlestona (1983). Истраживање је показало да постоји
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више различитих мотива за бављење такмичарским пливањем као и да постоје
значајне разлике између мотива у односу на узраст, али не и у погледу пола
испитаника.
Katartzi, Е. и сар. (1994), истражујући утицај конативних карактеристика
личности код спортиста који се баве кошарком, хтели су да дођу до сазнања и
утврде које су то посебне карактеристике личности које одређују понашање играча
и дефинишу њихове склоности за бољу игру у одбрани или у нападу. Узорак
испитаника сачињавали су играчи из I и II лиге, мушкараца и жена, као и из
пионирских селекција. Понашање сваког играча посебно како у нападу тако и у
одбрани описано је методом посматрања. Добијени резултати су показали да
проценат играча у нападу и одбрани диференцира групе међусобно. Дошло се до
закључка да карактер играча и генетски фактори одређују да ли ће неко бити играч
напада или играч одбране, а при том, не одбацујући шансе и прилике које одређује
тренер.
Боли, Е. (2000) спровела је истраживање са циљем да се утврди структура и
разлике у структури интелектуалних и музичких способности и карактеристике
личности код плесачица и плесача који се баве стандардним и латино-америчким
плесовима.
У

сврху

урврђивања

структура

и

разлика

у

структури

између

интелектуалних, музичких и варијабли личности, испитано је 131 испитаница
женског пола и 126 испитаника мушког пола, старих од 11-13 година, који се
активно баве стандардним и латино-америчким плесовима.
Након спроведене факторске анализе у интелектуалном простору добијен је
само један фактор код плесачица. У музичком простору факторска анализа
произвела је два фактора, а у конативном простору такође су добијена два фактора.
Hotelingovom каноничком корелацијском анализом утврђени су односи између
скупа варијабли за процену музичких и интелектуалних способности код
плесачица. Ова анализа је показала да постоји значајна статистичка повезаност
између третираних простора и то код две димензије. Аутор констатује да су
добијене и статистички значајне везе између конативних регулативних механизама
и когнитивне обраде информација код такмичара оба пола. Спроведена факторска
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анализа код плесача дала је исте резултате као и код плесачица, с том разликом што
је у музичком простору добијено три фактора. Резултати дискриминативне анализе
когнитивних варијабли, показују да се плесачице у односу на плесаче знатно
разликују.
Плесачице имају способност ефикасног уочавања спaцијалних релација,
односно морају да имају могућност пријема и обраде информација и решавање
оних проблема, чији су елементи непосредно дати у пољу перцепције и представа.
Може се закључити и да плесачице имају и боље изражену способност за процесе
апстракције и генерализације.
Плесачи поседују боље изражен фактор симболичког резоновања, односно
они боље разумеју вербалне садржаје, и да су њихови стереотипи кретања веома
битни, односно да су веома зависни од претходно стечене количине информација.
Плес је таква активност где нема потребе за решавањем сложених моторичких
задатака, већ резултат зависи од степена усвојености плесне технике и од других
способности пре свега од музичког талента. Трансформацијом и кондензацијом
варијабли у простору музичких способности изолована је једна дискриминативна
функција која максимално сепарира групе спортиста.
На основу величине и предзнака пројекције центроида на дискриминативну
функцију, може се закључити, да плесачице поседују боље изражену способност за
препознавање дужине трајања тона, меморију, ритам и способност за регистровање
боје тона. Плесачи имају развијени осећај за регистровање јачине тона, односно
пријемних сигнала.
Резултати дискриминативне анализе у конативном простору указују да је
добијена само једна дискриминативна функција. Ову дискриминативну функцију
дефинишу тестови који процењују ефикасност система за хомеостатичку
регулацију, тест који процењује механизам за регулацију и контролу органских
функција, механизам за интеграцију регулативних функција, механизам за
регулацију и контролу реакције напада, механизам за регулацију и контролу
одбрамбених реакција, механизам за регулацију активитета.
Спацијална или симултана интеграција информација која се односи на
ритмичке фигуре (или шире на ритмичке структуре) без сумње укључује и фактор
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едукције, што значи да постоје односи између елемената плесних структура и
елемената ритмичких структура, тако да постоји нека законитост која регилише
читав процес мишљења у вези ритмичких задатака односно проблема.
Али, како симултана интеграција информација готово никада не долази
самостално, јер се већина проблема не решава само на један начин тј. или
симултано или серијално. Информације, па тако и ритмичке информације код
плесачица се процесирају такође у временски организованим серијама, па је
серијално и сукцесивно процесирање, а које је процењивано вербалним и
нумеричким тестом значајно утиче на пријем, задржавање и прераду ритмичких
операција.
Свакако треба истаћи и повезаност вербалног и нумеричког фактора са
музичким способностима плесачица. Вербални фактор је од свих когнитивних
способности најмање урођен, а највише је под утицајем вежбања и учења. Значи да
степен развијености овог фактора зависи од културног и образовног нивоа. Зато
испитанице у плесу морају да имају већи степен музичких информација ако им је
виши образовни ниво.
Учешће нумеричког фактора у реализацији музичких задатака се објашњава
тако, што он одржава способност серијалног процесирања информација, као и
способност да се ритмичке комбинације различито структурирају. То оставља
отворено питање даљег истраживања музичких и интелектуалних способности и
карактеристика личности у односу на квалитет усвојености технике код плесачица
и плесача који се активно баве стандардним и латино-америчким плесовима.
Василијевић, Ј. (2006) Актуелно стање неких активности у природи
ученика хидролошке школе у Београду, с предлогом мера за побољшање.
Анкетирана су четири одељења ученика средње хидролошке школе у Београду. Два
одељења из четврте године и по једно одељење друге и треће године. Укупно су
анкетирана 82 ученика. Ученици су имали подељена мишљења о организовању
активности у природи у својој школи. Једни су били задовољни, а други су
сматрали да се то може још боље организовати, па су и сами дали своје мишљење.
Међутим, оно што је много битније, јесте да већина ученика има позитивно
мишљење о активностима у природи и да се на такав вид наставе увек радо
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одазивају. Оно што ученици најчешће наводе као проблем јесте недостатак новца, а
то је исто тако и мишљење професора, па из тог разлога деца доста пута одустају
или школа одустане, јер нема довољан број ђака. Уколико број ђака који не могу
себи да приуште одлазак са школом није велики, школа покушава да такав проблем
реши давањем гратис места за такве ученике, како би активност била организована
по плану и програму. Управо је овај сегмент наведен овде, јер када су деца дала
своје мишљење углавном су се сложили, да школа колико може треба да помогне
остваривању таквих идеја.
Савић, З., Милојевић, А. и Милетић, К. (2006) истраживали су ставове
студената (130 ФСФВ из Ниша) према условима, садржајима, организацији и
општем значају предмета активности у природи, такође анкетом са 40 ајтема
сврстаних у 4 групе, на петостепеној Likertovoj скали. Анализа резултата показала
је да студенти имају позитиван став према програму предмета Активности у
природи и његовој реализацији. Такође се може рећи да схватају свеобухватни
значај овог програма и његов позитиван утицај на здравље, посебно младих.
Аутори Милетић, К., Савић, З. и Милетић, В. (2009) истраживали су
’’Актуелно стање и пројекција неких екстремних спортова међу средњошколском
омладином

Београда’’.

Студиозном

теоријско-критичком

анализом

аутори

сагледавају важеће програме физичког и здравственог васпитања за средње и
основне школе и истичу тренутну ситуацију у пракси која није за похвалу, јер
Србија има оптималне услове за реализацију истих.
Савић, З., Пантелић, С. и

Милетић, К. (2011) истраживали су

’’Вредновање ученика према одређеним програмским садржајима наставе у
природи’’. Ученичко вредновање и мишљење о одређеним програмским
садржајима практичне и теоријске наставе у природи, представља кључни део у
даљој операционализацији наставе у природи у програмима основних и средњих
школа нишког региона. Узорак истраживања чинило је четрдесет (40) ученика и
ученица шестог разреда Основне школе ,,Стефан Немања’’ из Ниша. У наведеном
истраживању примењен је један стандардизовани упитник, сачињен од стране
аутора. Упитник је дат у облику тростепене скале Likertovog типа. Одговори су
исказани у виду оцена од 1 до 3. За обраду резултата овог истраживања коришћени
52

су одговарајући статистички поступци, за које се сматрало да одговарају природи
проблема. Анализа резултата показала је, да ученици високо вреднују квалитет
организоване практичне наставе у природи, избор и ангажовање наставника, као и
свој однос према наведеним активностима. Такође се може констатовати да
схватају и шири друштвени значај наставе у природи и његов позитиван утицај на
здравље људи, посебно младих. Намеће се општи закључак, да овакве активности
треба организовати увек када за то имамо могућности у школским програмима.
Боли, Е., Поповић, Д. и Поповић, Ј. (2012) истраживање је спроведено са
циљем да се утврде структура карактеристика личности код плесача који се баве
стандардним и латино-америчким плесовима.
У сврху утврђивања структуре карактеристика личности, испитано је 267 плесача
старих од 11-13 година, који се активно баве стандардним и латино-америчким
плесовима.
За процену димензија личности, изабрани су мерни инструменти тако да
могу да покрију димензије модела функционисања конативних регулативних
механизама. Модел претпоставља хијерархијску организацију механизама за
регулацију и контролу модалитета понашања, а конструисан је тако да се избегне
вештачка дихотомија за нормалне и патолошке конативне факторе.
Изабрани су следећи мерни инструменти: регулатор активитета (EPSILON),
регулатор органских функција (HI), регулатор реакција одбране (ALFA), регулатор
реакција напада (SIGMA), систем за координацију регулативних функција
(DELTA), систем за интеграцију регулативних функција (ETA).
Сви
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у

овом

истраживању,
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су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Да би се утврдиле карактеристике базичног простора конативних варијабли,
извршена је трансформација и кондензација података у матрицу интеркорелација и
тако су добивене особине мерних инструмената. Увидом у структуру матрице
интеркорелација конативних варијабли, може се запазити да је већина
интеркорелација на завидном нивоу. Матрица је структурирана тако да формира
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неколико блокова за које би се могло рећи да имају пристојне интеркорелације. На
основу Gutman-Kajzerovog критерија, изоловане су две латентне димензије са
укупно 73.70% заједничке варијансе. Прва главна компонента исцрпљује 55.10%
укупне варијансе читавог система вајабли и понаша се као генерални фактор
карактеристика личности. Друга главна компонента исцрпљује још увек пристојних
18.70% преосталог варијабилитета и понаша се као синлг фактор. Њу дефинише
регулатор активитета.
Боли, Е., Поповић, Д. и Поповић, Ј. (2012) истраживање је спроведено са
циљем да се утврде релације између карактеристика личности и интелектуалних
способности код плесача који се баве стандардним и латино-америчким плесовима.
У сврху утврђивања релација између карактеристика личности и интелектуалних
способности, испитано је 267 испитаника мушког пола старих од 11-13 година, који
се активно баве стандардним и латино-америчким плесовима.
За процену димензија личности, изабрани су мерни инструменти тако да
могу да покрију димензије модела функционисања конативних регулативних
механизама. Модел претпоставља хијерархијску организацију механизама за
регулацију и контролу модалитета понашања, а конструисан је тако да се избегне
вештачка дихотомија за нормалне и патолошке конативне факторе.
За утврђивање латентне сруктуре плесача примењена је метода компонентне
факторске анализе.
Изабрани су следећи мерни инструменти:
1. Регулатор активитета (EPSILON)
2. Регулатор органских функција (HI)
3. Регулатор реакција одбране (ALFA)
4. Регулатор реакција напада (SIGMA)
5. Систем за координацију регулативних функција (DELTA)
6. Систем за интеграцију регулативних функција (ETA)
За процену интелектуалних способности, примењена су три мерна
инструмента која су одабрана тако, да се анализа структуре реши на основу
кибернетског модела Dasa, Kirbija и Jarmana, односно, Момировића, Bosnara и
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Horge (1982), водећи рачуна о томе да изабрани тестови мере три типа
интелектуалног процесирања.
За процену ефикасности перцептивног процесора, изабран је тест IT-1, за
процену ефикасности серијалног процесора тест AL-4 и за процену ефикасности
паралелног процесора тест S-1.
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мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Након спроведене каноничке корелационе анализе добијена је статистички
значајна повезаност између предикторских и критеријских варијабли. Први
канонички фактор у простору каноничких димензија, најбоље је дефинисан
механизмом за процену координације и интеграције регулативних функција. Затим
следи механизам за процену регулаторних органских функција, а онда механизам
за процену регулатора реакције одбране и напада и на крају долази механизам за
регулацију активитета. Коресподентна каноничка димензија изолована из простора
интелектуалних варијабли, најбоље је дефинисана тестовима за процену
ефикасности паралелног и серијалног процесирања информација на когнитивном
нивоу и то са негативним предзнаком. Други канонички фактор у простору
конативних димензија је биполаран, дефинисан је са негативним предзнаком
механизмом за регулацију активитета и механизмом за интеграцију регулативних
функција, а са позитивним предзнаком са механизмом за координацију
регулативних функција. Одговарајући фактор у простору интелектуалних
способности дефинисан је у највећој мери ефикасношћу input процесора односно
перцептивног резоновања.
Поповић, М., Станковић,В., Поповић, Д. и Велкова, Х. (2014)
истраживање је спроведено са циљем да се утврди утицај конативних
карактеристика на критеријске варијабле код атлета и сарадника Специјалне
Олимпијаде у фудбалу.
У ту сврху испитано је 80 атлета и сарадника који се баве фудбалом. За
процену конативних карактеристика изабран је мерни инструмент КОN6 којим су
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се процењивали следећи конативни регулатори: регулатор активитета, регулатор
органских функција, регулатор реакција одбране, регулатор реакција напада,
систем за коодинацију регулативних функција, систем за интеграцију регулативних
функција и систем за ексцитацију и инхибицију.
За процену успешности у фудбалској игри биле су примењене следеће
варијабле: оцена успешности технике, оцена успешности игре у фази напада, оцена
успешности игре у фази одбране, оцена индивидуалног стваралаштва у игри, оцена
тимске одговорности, оцена ангажованости, оцена понашања, општа оцена успеха
у игри.
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мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података DRSOFT
који је развио Поповић, Д. (1980 и 1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Алгоритам који је реализован у оквиру овог рада у потпуности је приказан, а
резултати тог алгоритма су детаљно анализирани.
Статистички значајан коефицијент мултипле корелације .33 је добијен
регресионом анализом ефикасности перформанси у фудбалској игри као систем
критеријума и предиктор конативних карактеристика, што указује да је објашњено
укупно

одступање од 11% са вредношћу Сиг = .00. Само је добијена једна

статистички значајна директна и делимична повезаност са предиктором
променљиве, заједно са системом за интеграцију регулативних функција. На
основу овог узорка, може се рећи да је успех у фудбалској игри у зависности само
од ефикасности система за интеграцију регулативних функција.
То се огледа у хипо или хипер зависности од инхибиторних механизама у
одређеним ситуацијама праћено инхибицијом неких физиолошких процеса и
побољшане еготоничности. Овај фактор у првом реду припада астеничном
синдрому (анксиозност) који карактерише смањење побуде виших центара за
регулисање и контролу. Очигледно је да се смањује адаптација у спорту, јер
деактивира структуре нервног система који су одговорни за то. Овај регулатор је у
двосмерној вези са адекватном одбрамбеном реакцијом коју модулира ниво
узбуђења.
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3.4. Досадашња истраживања социолошких
карактеристика
У подручју социјалног статуса и процеса социјализације постоји велики број
истраживања. Али ово је у суштини тачно ако се појам социјализације поистовети
или повеже и са другим појмовима који у мањој или већој мери означавају
структуру интеракције између личности и социјалне средине. Појмови који ово
стање обележавају су најчешће зрелост личности, структурираност личности,
социјална прилагодљивост и др. Из овога произилази да предмет тих истраживања
обухвата велики низ проблема којима је заједничко да личност, на неки начин,
поставља у социјалну средину. Томе највише доприноси недостатак поузданих
информација које говоре о томе на који начин и колико различите социјалне
компоненте утичу на индивидуални склоп личности и колико и како различити
склопови личности међусобно анализирају одређене социјалне компоненте. И баш
зато је тешко повући границу између димензија личности (когнитивних
способности и конативних карактеристика личности) и оних особина из
социолошког простора које у великој мери зависе од степена интелигенције и
конативне структуре личности.
Петрович, К. и Павлович, М. (1969) користећи технику скалирања и
социометрије,

спровели

су

истраживање

у

једном

високо

квалитетном

кошаркашком клубу. Након спроведеног истраживања и анализе резултата дошли
су до закључка да су социометријске технике недовољне како би се анализирали
процеси и односи. Подаци који су добивени путем анкете дали су прихватљиве
резултате у процесу
односима

према

привлачења и одбијања, социјалним везама, мотивима,

руководећој

структури,

жељеној

структури

екипе

и

социометријски оптималној петорци. Постало је јасно да је уз додатне варијабле
могуће доћи до прецизнијих података у мерењу и добити резултате које би тренеру
и руководству омогућили да дефинишу екипу и положај појединих играча у њој
као и исправити евентуалне претходне пропусте. Овим истраживањем дошли би до
најоптималнијих решења приликом састављања екипе при томе водећи рачуна и о
жељама самих играча, а самим тим би и политика клуба била на потребном нивоу.
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Volkov, I. P. (1967) сматра да су социјално-психолошка испитивања у
спорту веома важна за успех. Анализирао је успех советских дизача тегова где је
главни критеријум у избору екипе, ко ће бити у првој екипи, а ко резерва, било
другарство између чланова екипе што је представљало основни интерес
репрезентације.
Исти аутор је извршио анализу игре државне репрезентације СССР у хокеју
на леду на светском првенству 1966/67. године, и дошао је до закључка да се снага
те екипе није састојала само у одличној техничкој и физичкој припреми већ и у
усклађеним психо-социјалним везама између играча, у њиховој одличној сарадњи,
како на индивидуално-техничким личним способностима и морално-психолошким
критеријумима. Тренери су правилним избором играча са сличним играчким и
личним карактеристикама постигли најбољи ефекат и тиме добили већу уиграност
екипе. Успех советске репрезентације у хокеју на поменутом светском првенству је
резултат јединствености социјалних и психолошких карактеристика играча.
Деспот, М. (1967) један је од првих у СФР Југославији који је
социометријском техником анализирао један фудбалски клуб. Додавши допунско
анкетно питање мотива за-и против избора играча за састав екипе дошао је до
закључка да се афективне везе привлачења и одбијања из приватног живота
преносе и на односе у клубу. Такође, социометријским тестом долази се до
података о односима у клубу али при томе не анализира дубље те односе. На
основу овога изводи закључак да је веома важно развијати добре односе између
чланова клуба ван клуба, јер се ти односи манифестују на понашање и међусобну
сарадњу између играча у току игре.
Schilling, G. (1971) је спровео паралелно истраживање између атлетичара и
играча који се такмиче у спортским играма и саставни су део неке спортске екипе.
Дошао је до закључка да се атлетичари деле унутар саме екипе на две групе. Једну
чине атлетичари који у потпуности поштују препоруке и захтеве тренера, док су у
другој групи они који са тренером немају никаквих већих, личних, емоционалних
контаката. То су, углавном, изразити таленти који се искључиво ослањају на своје
урођене способности. Код играча у спортским екипама дефинисана је подела на
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основу функционалних задатака, одбрана-напад, па се на основу тога играчи
међусобно и социјално повезују.
У свом раду, аутори Хошек, А., Петрович, К., Момировић, К. и Horga, S.
(1982) добили су значајне разлике у димензијама од којих зависи процес
социјализације између испитаница које се активно баве спортом, које нередовно
тренирају и оних које се уопште не баве спортом. Оне које редовно тренирају
показале су, по правилу, значајно већи степен социјализације. Истраживање
спроведено на узорку од 179 девојака, старих 16 година. Ниво социјализације
одређен је помоћу две групе мерних инструмената. Резултати су подвргнути
операцијама сукцесивне кондензације, изведене техником главних компонената.
Испитанице које редовно тренирају показале су, по правилу, значајно већи степен
социјализације.
Аутори Момировић, К., Хошек, А., Bosnar, К. и Prot, F. (1984) у свом
раду предложили су алгоритам и написали програм за детекцију клика на основи
структуре

комуникацијске

мреже

дефинисане

бинарном

репрезентацијом

комуникацијских канала између чворова. Анализирана је структура једне мале
групе чија је делатност у великој мери зависила од кооперације чланова групе.
Међутим, само годину дана касније део чланова групе напустио је колектив, а
руководство групе било је уклоњено.

Таквим поступком постигнута је

хетерогеност колектива која је сасвим очита, а професионална ефикасност је
драстично опала.
Šnajder, G. и Хошек, А. (1985) аутори су извршили мерења социјалног
статуса и социометријске анализе структуре групе на једној врхунској одбојкашкој
екипи. У истраживању је учествовало 13 најбољих играча једног прволигашког
одбојкашког клуба, од којих су седморица стандардни чланови југословенске
репрезентације. Играчи су били старости од 18-33 године. Сви испитаници
испунили су упитник истог дана. Натпросечан активни и натпросечан пасивни
социјални статус утичу и на играчки квалитет и на хомогеност интерперсоналних
релација функционалног и емоционалног типа.
У раду Петрович К. (1986) приказани су примери и даје се синтеза
резултата за три испитивања (1973, 1976, 1980), који се односе на физичку
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активност одраслих и старијих особа у Словенији, једне од република Југославије.
У том периоду примећен је значајан раст броја физички активних одраслих и
старијих људи. Сва три испитивања показала су два приметна опадања у физичкој
активности – у 40-ој и 50-ој години. Испитивање спроведено 1976. године открило
је такође треће опадање у 25-ој години које је настало у истраживању спроведеном
1980. године. Приметно веће побољшање у физичкој активности жена, појавило се
при раду у малим групама у физичкој култури које, чини се, жене фаворизују, а
нарочито онда када у њима може учествовати читава породица.
Аутори Петрович, К. и Хошек, А. (1986) спровели су истраживање у коме
су укупан узорак поделили у три групе. Узорак се састојао од 656 испитаника
мушког пола, старости од 18-27 година и био је довољно репрезентативан за
југословенску популацију здравих и писмених особа тог старосног доба и пола.
Разлика између групе оних који се спортом баве и оних који се спортом не баве у
социолошком простору није велика, али је статистички значајна. Закључак је да
спортска активност особа очигледно зависи у највећој мери од статуса њихових
родитеља.
Jill K. Posner и Deborah Lowe Vandell (1999) истраживали су ваннаставне
активности и развој деце из средина са ниским примањима. Истраживање је
спроведено на узорку од 194 Афроамериканаца и Белаца, деце која су ишла у
трећи, четврти и пети разред основне школе, из домаћинстава са ниским
примањима. Задатак је био уврдити разлике између њих и добити одговор на два
питања која се односе на ваншколске активности. Прво питање се односило на
разлике код деце у ваншколским активностима чији родитељи имају ниска
примања, а који живе у урбаним срединама. Друго питање је везано за учешће у
ваншколским активностима, а везано за промене у прилагођавању деце. Резултати
овог истраживања су показали да постоји разлика између њих везана за ваншколске
активности. Деца Афроамериканци живе у насељима са већим сиромаштвом и
већом стопом криминала и због тога, родитељи воде децу ван тих насеља. То нам
говори да ова деца проводе доста времена у путу, што им одузима драгоцено време
за ваншколске активности. Ово нам указује на то да Белци проводе више времена у
ваншколским активностима од Афроамериканаца.
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Аутори Савић, М., Хошек, А. и Момировић, К. (2005) спровели су
следеће истраживање: да би се добиле информације неопходне за разумевање
разлика у криминолошком понашању мушкараца и жена на два случајна узорка од
по 667 испитаника мушког и женског пола, старих 18 година, примењена је једна
батерија мерних инструмената из чијих су резултата изведене варијабле за процену
ефикасности когнитивних процесора, конативних регулатора и постигнутог нивоа
социјализације.

Резултати

су

анализирани

каноничком

дискриминативном

анализом. Нађено је да између мушкараца и жена овог узраста постоје значајне
квантитативне разлике. Те су разлике највеће у конативном сегменту психолошког
простора. Изгледа да је способност секвенцијалног претраживања трајне меморије
супстанцијално боља код жена. Аберантно понашање у суштини социопатског
карактера је много чешће и много интензивније код мушкараца.
Trisha Maynard и Jane Waters (2007) истраживали су на тему: Учење у
природи-пропуштена прилика? Студија је обухватила четири основне школе у
Јужном Велсу. Циљ овог истраживања је био двострук. Прво су документовали
ставове наставника и снимили тренутни боравак деце у природи тј. оно чему деца
имају приступ. Подаци су прикупљени коришћењем интервјуа и директним
посматрањем. Сви директори и наставници су интервјуисани на почетку пројекта.
Резултати добијени из интервјуа и посматрања обављених у четири школе су
показали да су наставници пропустили многе могућности које пружају активности
у природи. Наставници у овим школама су признали да постоји велики потенцијал
активности које се одржавају у природи.
Susan Strife и Liam Downey (2009) истраживали су развој у детињству и
доступност природног окружења деци. Истраживали су да ли су сиромашни људи и
расне етничке мањине непропорционално оптерећене близином опасности животне
средине. Резултати истраживања јасно показују да код деце боравак у природи има
велики утицај на ментални, физички, емоционални и друштвени развој и да су
млади више подложни него одрасли негативним здравственим ефектима повезаним
са стамбеном близином и изложеношћу загађеној околини. Утврђено је и да млади
чији родитељи имају ниска примања и расне етничке мањине, да чешће у односу на
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друге младе живе у загађеним срединама и самим тим је мање вероватно да ће
имати редован приступ зеленим површинама и природи.
Савић, З., Митић, П., Стојиљковић, Н. и Окиљевић Д. (2010)
истраживање је имало за циљ да утврди каква је социјална структура породица из
којих долазе деца селекционисана за бављење скијањем. Социјална структура
породице представља, по нашем убеђењу, један од могућих предиктора успешног
бављења скијањем. Узорак испитаника сачињавало је 49 деце, мушког и женског
пола, опредељених за скијање, старости од седам до једанаест година. Анкетирање
је спроведено фебруара месеца 2010. године у Развојном кампу Скијашког савеза
Србије под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије,
који се реализовао на Старој планини. Анкетирање је обављено у преподневним
сатима, пре програмских активности за тај дан. За потребе овог истраживања од
стране аутора је конструисан упитник који садржи 15 ајтема којим се посредно
утврђује социјални статус породице. Након примене утврђене су мерне
карактеристике инструмента. За ово истраживање примењене су примерене
статистичке методе и поступци: проценти, фреквенције и хи-квадрат тест. Након
статистичке обраде података прикупљених упитником добијени су резултати који
показују да највећи број деце (71%) долази из породица које припадају ,,средњем
сталежу”, док 29% деце живи у богатом породичном окружењу. Индикативно је да
нема деце из најнижих слојева друштва. Мајке деце скијаша су образованије од
очева (59% има високо образовање) и раде у друштвеним фирмама (67%), док
очеви зарађују за живот у приватним фирмама (53%). Припреме на глечерима
својој деци обезбеђује 35% родитеља. Сви наведени подаци иду у прилог тези да се
социјална структура породица из којих долазе деца-скијаши битно разликује у
односу на општу популацију и да друштвени статус можемо посматрати као веома
битан фактор у селекцији деце за скијање.
Аутори Савић, З., Братић, М. и Стојиљковић, Н. (2012) ’’Рекреативни
туризам, организација зимовања и летовања са аспекта наставе Активности у
природи’’. У основи истраживање теоријски третира проблематику организације и
реализације одређених ваннаставних школских активности са аспекта наставе
Активности у природи у школама. У школским плановима и програмима, наводи се
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да школе могу организовати зимовања и летовања уколико за то имају услова. У
пракси се врло често сусрећемо са неправилним поступцима око организација
одређених модела активности у природи, па је намера аутора заснована на
чињеници да на један посредан начин предоче основе туризма са организацијом и
реализацијом зимовања и летовања, како би у пракси било што мање проблема и
пропуста.
Боли, Е., Поповић, Д., Хошек-Момировић, А., Поповић, Ј. и Савић, В.
(2012) истраживање је спроведено са циљем да се утврди структура социолошког
статуса код плесача који се баве стандардним и латино-америчким плесовима.
У сврху утврђивања структуре социолошког статуса испитано је 267 испитаника
мушког пола старих од 11-13 година, који се активно баве стандардним и латиноамеричким плесовима.
За процену социјалног статуса примењен је модел конструисан од стране
аутора: Saksida и Петровић 1972; Saksida, Caserman и Петровић 1974; Момировић и
Хошек 1975. У овом истраживању примењен је прилог INST2, упитник SSMIN.
Сви подаци у овом истраживању, обрађени су у Центру за мултидисциплинарна
истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини
помоћу система програма за обраду података који је развио Поповић, Д. (1980),
(1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).
Компонентном анализом варијабли за процену социјалног статуса младих
селекционисаних плесача латино-америчких и стандардних плесова применом,
Момировићевог B6 критеријума добијена су четири карактеристична корена, па
према томе и четири фактора која се могу сматрати статистички значајним. На
први облимин фактор највеће пројекције имају групе варијабли којима је
процењиван институционализацијски субсистем и то професионални статус, а
затим варијабле које припадају групи санкцијског субсистема. 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 субсистему. Трећи
облимин фактор је објашњен варијаблама које доминантно обележавају низак
степен образовања појединца, низак просечни животни статус и низак
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професионални положај мајке. Четврти облимин фактор највећу повезаност има са
варијаблама едукативног степена образовања оца и мајке и варијаблама базичног
разиденцијалног статуса.
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4. ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Понашање појединаца увек је детерминисано одређеном констелацијом тзв.
личних особина и адекватних ситуационих
реаговању

у

истим

ситуацијама

варијабли при чему су разлике у

последица

разлика

одређене

структуре

антрополошких обележја. При томе је ефикасност прилагођавања утолико већа
уколико је већа складност између чинилаца од којих зависи успех у некој
конкретној људској активности, и личних особина, а вреди и обрнуто, да ће
прилагођавање бити то теже што је већа диспропорција између личних особина и
способности и компликситета неке активности. Логично је закључити да ће развој
неке активности бити оптималнији ако је обављају одређени или на неки одређени
начин изабрани људи, а не било који или случајно одабрани људи. Такође је
могуће логички закључити да ће и развој одређених личних особина бити
оптималнији ако се на њих делује стимулансима оне активности које те особине
развија. У вези с тим је и често спомињана потреба развоја тзв. људских
стваралачких или креативних способности. Очито је развој тих способности
детерминанта таквог процеса усмеравања и избора људи за неку активност у којој
ће личне способности доћи до изражаја. Тешко је претпоставити да неко може бити
оптимално креативан у послу за који није способан. При томе трпи и активност и,
што је важније појединац код којег се то манифестује на различите начине, од
здравствених хендикепа до истинског поимања слободе.
У протеклом периоду усмеравања и избор у било коју активност, а то значи
и кинезиолошку, подлегали су, у правилу, законима случаја. Другим речима ти су
се процеси одвијали и одвијају се спонтано, на основу интуиције, прихватања или
репродукције ставова околине, често парцијално, а не комплексно, односно са
знатном грешком: само су појединци случајно пристизали у адекватну активност, а
велика већина није ни могла постићи резултате уз све друге последице по личност
и активност, упркос врло често златних уложених средстава, времена и напора. Те
чињенице вреде и за подручје тзв. врхунског спорта. Међутим научна достигнућа у
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свету и код нас су на таквом нивоу да је без икакве штете могуће напустити систем
класификације и усмеравања људи само на основу таложења нечијег искуства по
којем су нпр. за тешке послове снажни, за сложене сналажљиви и искусни, за
опасне храбри и хладнокрвни и сл. Не чекајуће случајан резултат, данас је већ
могуће учинити оријентацију и избор са мањом грешком од грешке било којег
интуитивног поступка, ако се објективно утврде чиниоци од којих зависи успех у
некој активности и учешће тих чинилаца у неком критеријуму успеха. У снови тих
операција леже одређени поступци мерења општих антрополошких обележја и
специфичних варијабли у зависности од врсте активности као и адекватне
статистичко-математичке процедуре које омогућавају интерпретацију резултата
мерења. Након што се на такав начин утврде једначине спецификације неопходне
З

а процесе избора спортиста, односно дискриминативне једначине потребне за

поступке усмеравања, на темељу познатих особина и способности спортиста,
могуће је извршити поступак избора, односно усмеравања на који постоји позната
вероватноћа грешке.
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 различитих способности, карактеристика и знања у умногоме
зависи од склопа моторичких, когнитивних, и конативних димензија и социјалног
статуса студената.
Студирање на факултету је у суштини трансформациони процес кроз који
пролазе студенти, као систем, преводе из једног стања у друго, а у складу са
захтевима који се постављају пред њима.
Из наведених проблема произилази и циљ овог истраживања: утврдити
разлике у структури моторичких, когнитивних, и конативних димензија и
социјалног статуса студената који су поред осталих програмских садржаја обавили
наставу из премета смучање и предмета активности у природи.
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5. ХИПОТЕЗЕ

Под хипотезом се у научном раду подразумева мисаона претпоставка о
предметима и појавама које се истражују. Хипотезе најчешће поседују облик
ставова за које се претпоставља да имају одређену сазнајну вредност коју тек треба
проверити.
Употреба научних хипотеза представља веома сложен теоријскопрактични
поступак, пошто хипотезу треба најпре поставити, математички израчунати
вероватност, извршити избор и на крају спровести проверавање исте. Приликом
постављања хипотезе најважнији услов је познавање оне научне области или
дисциплине у којој се хипотеза поставља. Формулисање хипотезе представља веома
сложен процес у току сваког научног истраживања, пошто она мора бити прецизна
и по смислу јасна, а њено постављање може се јавити у облику полазног става,
закључног става или као полазнозакључни став.
Проверавање хипотеза састоји се у утврђивању конфирмације и њене
верификације. Иако је пракса основни и одлучујући процес и критеријум провере
хипотезе, ипак треба указати да ни пракса, ни најстрожији природнонаучни
експеримент, као ни њене теоријске провере, нису апсолутни. Процена вредности
хипотезе врши се најчешће на основу логичке заснованости и математичке
вероватноће.
Полазећи од циља истраживања као и вишегодишњег емпиријског сазнања
аутора постављене су хипотезе које се односе на утврђивање особености
третираних антрополошких димензија и детерминишу се на следећи начин:
Х1 - У простору моторичких способности очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су били третирани

програмским садржајима на предмету смучање и студената и студенткиња који су
били третирани програмским садржајима на предмету активности у природи
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Х2 - У простору когнитивних способности очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су обавили смучање

и

студената и студенткиња који су обавили активности у природи
Х3 - У простору конативних карактеристика очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су обавили смучање

и

студената и студенткиња који су обавили активности у природи
Х4 - У простору социјалног статуса очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су обавили смучање и

студената и студенткиња који су обавили активности у природи.
Прихватање и одбацивање хипотеза одређено је да буде на нивоу од П = .01
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6. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
6.1. Узорак испитаника

Истраживање је спроведено на узорку од 320 студената. Једну групу су
сачињавали

студенти на курсу скијања и били су сврстани у два субузорка

(студенти n=117 и студенткиње n=27), а другу су чинили студенти на курсу
активности у природи, који су такође били сврстани у два субузорка (студенти
n=154 и студенткиње n=22). Након статистичких провера добијена је верификација
да се групе студенткиња и студената могу спојити као јединствени узорак тако да
су у коначну обраду ушле две групе. (Студенти на курсу скијања n=144 и студенти
на курсу активности n=176)

6.2. Узорак варијабли
6.2.1. Узорак моторичких варијабли
Овим истраживањем није било могуће обухватити цео простор моторике.
Због тога је извршена одређена редукција тестова и узети су само они сегменти
који ће пружити адекватне информације, значајне за ово истраживање.
Батерија тестова конструисана је тако да задовољи, у првом реду, потребе које
проистичу из предмета, циљева и задатака овог истраживања.
За процену моторичких способности употребљено је 18 моторичких тестова,
који су одабрани тако да се анализа структуре врши на нивоу фактора другог реда
(према структуралном моделу Гредеља, Метикоша, Хошек и Момировића, 1975),
дефинисаним као: структурирање кретања, регулација тонуса и синергијска
регулација, регулација интензитета ексцитације и регулација трајања ексцитације.
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За овај програм мерења значајне моторичке димензије биле су процењиване
помоћу следећих мерних инструмената:

Варијабле:
1) Механизам за структурирање кретања


Слалом са три лопте

- MS3ME



Тапинг руком

- MTAPR



Тапинг ногом

- MTAPN



Полигон натрашке

- MPOLN



Координација са палицом

- MKOOP

2) Механизам за регулацију тонуса и синергијску регулацију


Дубоки претклон на клупици

- MDPNK



Стајање на клупици попречно

- MPSNK



Стајање на једној нози уздуж клупице

- MSUKL



Искрет

- MISKR



Бочна шпага

- MSPAG

3) Механизам за регулацију интензитета ексцитације


Скок у даљ с места

- MSUSM



Трчање 20 m са високим стартом

- M20VS



Бацање медицинке из лежања

- MBMIL

4) Механизам за регулацију трајања ексцитације


Склекови на разбоју

- MSKLR



Дизање ногу лежећи

- MDNLE



Модификовани степ тест

- MMSTT



Издржај ногу на сандуку

- MINNS



Издржај терета у почучњу

- MITUP
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6.2.2. Узорак когнитивних варијабли
За процену ефикасности input-процесора, односно перцептивног резоновања,
изабран је тест IT-1.

За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког
резоновања, изабран је тест AL-4.

За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања релација и
корелата, изабран је тест S-1.

6.2.3. Узорак конативних варијабли
За процену конативних карактеристика изабрани су следећи мерни
инструменти CON6 којим су процењивани следећи конативни фактори:
Регулатор активитета (EPSILON)
Регулатор органских функција (HI)
Регулатор реакција одбране (ALFA)
Регулатор реакција напада (SIGMA)
Систем за координацију регулативних функција (DELTA)
Систем за интеграцију регулативних функција (ETA)

6.2.4. Узорак варијабли за процену социолошких
карактеристика
За процену социјалног статуса примењен је модел конструисан од стране
аутора: Saksida и Петровић 1972; Caserman и Петровић 1974; Момировић и Хошек
1975. У овом истраживању примењен је прилог INST 1, упитник SSMAX.
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Варијабле за процену статусних карактеристика
Р.бр.

ВАРИЈАБЛА

KOD

1.

Степен образовања ваш

SOV

2.

Степен образовања оца

SOO

3.

Степен образовања мајке

SOM

4.

Страни језик ваш

SJV

5.

Страни језик оца

SJO

6.

Страни језик мајке

SJM

7.

Средња школа ваша

SŠV

8.

Средња школа оца

SŠO

9.

Средња школа мајке

SŠM

10.

Квалификација ваша

KVV

11.

Квалификација оца

KVO

12.

Квалификација мајке

KVM

13.

Образовање деде по оцу

ODO

14.

Образовање деде по мајци

ODM

15.

Успех у школи ваш

UŠV

16.

Колико сте ви пута понављали

ŠPV

17.

Ваша досадашња активност у спорту

ASV

18.

Место детињства ваше

MDV

19.

Место детињства оца

MDO

20.

Место детињства мајке

MDM

21.

Боравиште ваше породице

BPV

22.

Ко вас је чувао у детињству

ČDV

23.

Колико деце имају ваши родитељи

RDV

24.

Колико деце имате ви

KDV

25.

Образовање ваше супруге

OSV

26.

Образовање најбољег кућног пријатеља ваше породице

OPP
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27.

Резултати у спорту оца

RSO

28.

Резултати у спорту мајке

RSM

29.

Колико има књига у вашој кућној библиотеци

BKB

30.

Да ли сте члан партије леве оријентације

LOV

31.

Да ли је отац члан партије леве оријентације

LOO

32.

Да ли је мајка члан партије леве оријентације

LOM

33.

Да ли сте члан партије десне оријентације

DOV

34.

Да ли је отац члан партије десне оријентације

DOO

35.

Да ли је мајка члан партије десне оријентације

DOM

36.

Да ли сте члан партије центра

CPV

37.

Да ли је отац члан партије центра

CPO

38.

Да ли је мајка члан партије центра

CPM

39.

Професионални положај ваш

PPV

40.

Професионални положај оца

PPO

41.

Професионални положај мајке

PPM

42.

Да ли сте одборник у скупштини

OSV

43.

Да ли је одборник у скупштини отац

OSO

44.

Да ли је одборник у скупштини мајка

OSM

45.

Функција ваша у спортским организацијама

FSV

46.

Функција оца у спортским организацијама

FSO

47.

Функција мајке у спортским организацијама

FSM

48.

Функција ваша у друштвеним организацијама

FDV

49.

Функција оца у друштвеним организацијама

FDO

50.

Функција мајке у друштвеним организацијама

FDM

51.

Телевизор у боји

PTV

52.

Аутомобил

PAU

53.

Аутомобил не старији од две године

AS2

54.

Викендица

PIV

55.

Видео рекордер

PVR

56.

Музички стуб или линија

PMS
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57.

Компјутер

PPC

58.

Компјутер повезан са интернетом

PCI

59.

Замрзивач

PIZ

60.

Машина за прање судова

MPS

61.

Машина за прање веша

MPV

62.

Микроталасна пећница

PMP

63.

Квадратних метара по члану домаћинства

KVM

64.

Комфор стана породице

KSP

65.

Укупни месечни приход вашег домаћинства

MPD

66.

Којим сте се спортом ви бавили

SBV

67.

Којим се спортом бавио отац

SBO

68.

Којим се спортом бавила мајка

SBM

6.3. Инструменти и техника мерења
6.3.1. Мерење моторичких варијабли
6.3.1.1. Услови мерења
Овим истраживањем било је обухваћено 18 варијабли моторике. Мерење је
било организовано у времену од 9 до 13 сати у сали за аеробик на скијању, а поред
базена у теретани на активностима у природи. Услови за извођење мерења били су
оптимални. Студенти су били боси, у мајици и шортсу. Мериоци су били
припремљени за дато истраживање и исти су обавили мерења на оба курса.
Све испитанике мерила је иста група мерилаца, која је претходно добро
обучена за предвиђени програм мерења. Поједини мериоци су стално мерили исту
групу тестова. Упутства и утврђени поступци мерења одштампани су и достављени
сваком мериоцу. Пре почетка сваког тестирања мериоци су, обавезно, у више
наврата, демонстрирали испитаницима начин извођења теста. Тестови су били
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разврстани по групама на такав начин, да се у што већој мери отклони утицај
замора, насталог после физички тешких тестова, на резултат у другим тестовима.
За сваког испитаника постојала је посебна штампана листа у коју су уписани
резултати испитивања.

6.3.1.2. Техника мерења
Моторичке варијабле обухваћене овим истраживањем мерене су на следећи
начин:

(1) КОРДИНАЦИЈА СА ПАЛИЦОМ (МКООП)
(2) В р е м е р а д а : Просечно укупно трајање тестирања за једног испитаника
(са пробним покушајем) је око 50 sec.
(3) Б р о ј и с п и т в а ч а : Један испитивач и један помоћник.
(4) И н с т р у м е н т и : Струњача, палица дужине 1 m, штоперица.
(5) О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Простор у сали минималних димензија
3 x 2 m.
(6) З а д а т а к :
5. 1. Почетни положај испитаника: Испитаник је стајао лицем окренутим
према ужој страни струњаче, палицу је поставио иза леђа и прихватио је за
крајеве.
5. 2. Извођење задатка: Испитаников задатак био је да након знака „сад“ што
брже направи следеће покрете:


Прекорачи палицу (прво једном па другом ногом) тако да палицу има
испред тела;



Подигне испружене руке до висине рамена;



Окрене се за 180º;



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;
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Подигне се;



Палицу која се сада налази 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 извођења задатка: Задатак је био извршен 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.
(7) О ц е њ и в а њ е : Регистровало се време у десетинкама секунди 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 морали су бити непрекидно у шакама испитаника. Уколико је у току
задатка испитаник испустио један крај палице, или му је палица пала на тло,
палицу је морао прихватити са обе шаке и поновити читав елеменат у којем
је учинио грешку. За то време штоперица се није заустављала.

(2) СЛАЛОМ СА ТРИ ЛОПТЕ (MS3ME)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 2 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Три гумене медицинке обима 5,75 cm, тежине 1 kg, 5
сталака за слалом висине око 1 m, 1 штоперица.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Задатак се изводио на простору
минималних димензија 12 x 5 m. На стази дужине 10 m сталци су били
распоређени на удаљености од по 2 m. Први сталак био је постављен на 2 m
од стартне линије. Поред линије старта дугачке 1 m била су обележена и
места на којима стоје сталци. У продужетку ових места непосредно иза
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стартне линије био је означен простор у коме су се налазиле лопте
(40 x 40 cm). Могућност растурања лопти, у току извођења задатка, била је
ограничена на 2 m лево и 2 m десно од сталака (зида, клупе и сл.).
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је стајао непосредно иза лопти
постављених у означеном квадрату.
5. 2. Извођење задатка: На знак „сад“ испитаник је почињао да котрља
рукама све три лопте истовремено, што брже по тлу између сталака. Око
последњег испитаник се сасвим окренуо, у правцу старта и котрљао лопте
назад, између сталака. При извођењу задатка испитаик се могао помагати и
ногама.
5. 3. Крај извођења задатка: Када је испитаник све три лопте прекотрљао
преко стартне линије, после тачно обављеног котрљања лопти између
сталака, задатак је био завршен.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач се кретао за испитаником бочно од
правца сталка.
6. О ц е њ и в а њ е : Мерило се време у десетинкама секунде од знака „сад“ до
преласка последње лопте преко стартне линије.
Напомена: уколико су се лопте разбежале, испитаник их је морао сакупити и
наставити задатак на месту где су се лопте разбежале. Уколико је испитаник
случајно срушио сталак, настављао је извођење задатка без заустављања,
док је испитивач или седећи испитаник намештао сталак, не ометајући рад
испитаника. Уколико је испитаник направио грешку у извођењу задатка
(промашио „врата“ и сл.) настављао је извођење задатка са места где је
погрешио, док се за то време штоперица није заустављала. Испитивач је
повремено проверавао да ли су сталци на означеним местима.

(3) ТАПИНГ РУКОМ (MTAPR)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 3 min.
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2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Даска за тапинг руком (даска дужине 96 cm, ширине 12 cm
и висине 1 cm; на дасци су биле причвршћене две округле дрвене плоче,
обојене тамно зеленом бојом, пречника 20 cm, а дебљине 1 cm; размак
између унутрашњих ивица плоча био је 50 cm, а биле су причвршћене на
даску тако да су подједнако удаљене од њених крајева), сто висине 60 cm,
столица висине 40 cm, и столица за испитивача. Даска за тапинг била је
причвршћена селотејп тракама за сто, да се не би померала при извођењу
задатка, а ближе ивице плоче биле су удаљене од ивице стола 2 cm.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводио у просторији, на равној
подлози, минималних димензија 2 x 2 m. На столу је била причвршћена
даска за тапинг, тако да је дужом страницом била паралелна ивици стола. Са
стране на којој је била даска налазила се столица за испитаника, а на другој
страни столица за испитивача.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је седео на столици насупрот
даске за тапинг. Длан леве руке ставио је на средину даске, а десну руку је
укрстио преко леве и длан поставио на леву плочу на дасци (леваци су
постављали обратно). Ноге испитаника биле су размакнуте са пуним
стопалима на тлу.
5. 2. Извођење задатка: На знак „сад“ испитаник је што је брже могао у
времену од 10 sec. додиривао прстима десне руке (леваци леве) наизменично
једну па другу плочу на дасци. Задатак се изводио једанпут уз пробни
покушај.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекидао након 10 sec. на команду
испитивача „стоп“.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач је седео насупрот испитаника са друге
стране стола, издавао команде за почетак рада, контролисао време рада и
бројао исправне ударце по плочама.
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6. О ц е њ и в а њ е : Резултат је био број двоструких додира прстима по
плочама остварен у времену од 10 sec. тј. од знака „сад“ до знака „стоп“.
Под двоструким додиром подразумевала 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.

Уколико испитаник при покретању руке у десно и лево не додирне једну од
плоча двоструки додир се не признаје.

(4) ТАПИНГ НОГОМ (MTAPN)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 2 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Два испитивача.
3. Р е к в и з и т и : Клупица за равнотежу (гребен на горе), столица без
наслона.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се може извести у просторији или на
отвореном простору на равној подлози, минималних димензија 2 x 2 n.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је седео на столици и постављао
је своју јачу ногу на даску клупице за равнотежу.
5. 2. Извођење задатка: На знак „сад“ испитаник је подигао ногу и пребацио
је, што је брже могао, преко вертикалне даске клупице за равнотежу. Ударио
је даску са друге стране, затим одмах вратио ногу натраг у почетни положај.
Исти покрет наставља се током 20 sec.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекида након 20 sec. на команду
испитивача „стоп“.
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5. 4. Положај испитивача: За овај тест потребна су два испитивача: један
контролише време рада и издаје команде за почетак (припреми се „сад“) и
завршетак („стоп“), други броји исправне ударце по клупици.
6. О ц е њ и в а њ е : Један завршени циклус (двоструки ударац) рачунао се као
један бод, а резултат у тесту чинио је број бодова у времену од 20 sec.
Напомена: Не рачуна се недовршени циклус, тј. не рачуна се као један бод
ако испитаник у прописаном времену није успео да врати ногу у почетни
положај.

(5) ПОЛИГОН НАТРАШКЕ (MPOLN)

1. В р е м е

р а д а :

Процена укупног трајања испитивања за једног

испитаника је око 1,30 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач и један помоћник.
3. И н с т р ум е н т и : Шведски сандук, штоперица.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Просторија са равним и глатким подом
минималних димензија 12 x 2 m. Прво је повучена линија од 1 m, а
паралелно са њом на удаљености од 10 m још једна линија. Три метра од
стартне линије попреко је био постављен горњи (тапацирани) део шведског
сандука. Место на које се поставио део сандука било је обележено. На 5 m
од стартне линије био је постављен први оквир сандука. Био је постављен
попречно на стазу и то тако да тло додирује својом широм страном. Место
ове препреке је, такође, било обележено.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни положај испитника: Испитаник је заузео четвороножни
положај (ослоњен само на стопала и на дланове) леђима окренут
препрекама. Стопала су му стајала иза стартне линије.
5. 2. Извођење задатка: Испитаников задатак је био да након знака „сад“
ходањем уназад четвороношке пређе простор између две линије. Прву
препреку морао је да савлада пењањем, а другу провлачењем. У току задатка
испитаник ни у једном тренутку није смео да окрене главу. Задатак се
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изводио једанпут, после пробног покушаја. Између пробног покушаја и
извођења испитаник је имао паузу.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је био завршен када је испитаник с обе
руке прешао линију циља.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач са штоперицом у руци ходао је уз
испитаника и контролисао извођење задатка.
6. О ц е њ и в а њ е : Регистровало се време у десетинкама секунде од знака
„сад“ до преласка обема рукама преко линије циља. Уколико је испитаник,
након што је са обе ноге започео пролажење кроз препреку оборио
препреку, он је настављао с провлачењем, а оквир сандука постављао је
испитивач. Исто је важило и за прву препреку.
Напомена: Уколико је испитаник оборио другу препреку пре него што је с
обе ноге ушао у отвор оквира, морао га је сам наместити и поново започети
провлачење кроз оквир. За то време штоперица се није заустављала.
Испитивач је повремено проверавао да ли су те препреке стајале на
обележеним местима.

(6) ДУБОКИ ПРЕТКЛОН НА КЛУПИЦИ (MDPNK)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 1 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Клупица висине 40 cm, дрвени метар (на којем су уцртани
центиметри од 1 до 80) дужине 80 cm, ширине 5cm.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Мерење се изводило у сали на простору
минималних димензија 2 x 2 m. На клупици је био причвршћен вертикално
постављен метар, тако да стоји изнад клупице 40 cm, а испод клупице 40 cm.
Највиша тачка метра је нулти центиметар, а уз под се налазио осамдесети
центиметар.
5. З а д а т а к :
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5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је стајао суножно на клупици.
Врхови прстију били су уз саму ивицу клупице. Ноге су му биле опружене.
5. 2. Извођење задатка: Испитаник је испружио руке и претклањао се што је
више могао задржавајући опружене ноге и руке. Опружених руку шакама је
додирнуо метар што је могао ниже. Задатак се изводио једанпут.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је био завршен након што је испитивач
очитао резултат.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач је чучао испред и са стране испитаника
на удаљености од око 50 cm, контролисао му је испруженост ногу и руку и
очитавао је резултат.
6. О ц е њ и в а њ е : Мерила се дубина дохвата у cm.
Напомена: Испитаник је морао да буде бос, стопала су му била скупљена, а
врхови прстију

постављени само до ивице клупице. Испитаник је

додиривао метар са обе руке, које су морале бити опружене, чланци су се
додиривали, а врхови прстију су били поравнати у истој висини. При
извођењу теста колена се нису смела грчити. Задатак се није смео изводити
замахом. Уколико је испитаник извео покушај неисправно, понављао га је.

(7) СТАЈАЊЕ НА КЛУПИЦИ ПОПРЕЧНО НА ЈЕДНОЈ НОЗИ (MPSNK)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 1 min.
2.

Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.

3.

Р е к в и з и т и : Шведска клупа, штоперица.

4.

О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводио у просторији на равној
подлози минималних димензија 4 x 3 m. Шведска клупа се поставила
обрнуто на тло (тако да је део на коме се седи био окренут тлу).

5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Босоноги испитаник попео се на обрнуту
шведску клупу и стао је попречно на клупу предњим делом стопала
произвољне ноге. Другом ногом је додиривао клупу. Руке су му биле у
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одручењу. Избор ноге на којој је одржавао равнотежу био је препуштен
испитаницима.
5. 2. Извођење задатка: Када је испитаник у почетном положају успоставио
равнотежу, одмакао је ногу (на којој није стајао) у заножење (стопало је
удаљио од греде најмање 50 cm). Задатак је био да што дуже задржи
равнотежни положај, а изводио се једанпут.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекидао ако је испитаник:


Додирнуо слободном ногом греду;



Додирнуо било којом ногом тло.

5. 4. Положај испитивача: Испитивач је седео на столици испред испитаника
на удаљености од 1,50 до 2 m.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат је било 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 било дозвољено
да маше рукама по ваздуху и савија тело.

(8) СТАЈАЊЕ НА ЈЕДНОЈ НОЗИ УЗДУЖ КЛУПИЦЕ (MSUKL)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 1 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Клупица за равнотежу димензија 30 x 12 x 4 cm, учвршћена
за даску по средини димензија 60 x 30 x 4 cm, штоперица.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводио у просторији на равној
подлози, минималних димензија 4 x 2 m.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Босоноги испитаник је стајао једним
стопалом уздуж вертикалне преграде на клупицу за равнотежу, а другим је
додиривао тло. Дланове руку је прислонио уз бедра. Избор ноге на којој је
одржавао равнотежу био је препуштен испитанику.
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5. 2. Извођење задатка: Задатак испитаника био је да подигне ногу са тла и
остане у равнотежном положају на једној нози са рукама прислоњеним уз
тело што дуже може. Задатак се изводио једанпут.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекидао ако би испитаник:


Одмакао било коју руку од тела;



Додирнуо ногом која је у ваздуху клупицу за равнотежу или тло;



Додирнуо ногом, на којој је стајао, даску постоља или тло.

5. 4. Положај испитивача: Испитивач је стајао 1,50 до 2 m испред
испитаника.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат је било време у десетинкама секунде од
тренутка када је испитаник одмакао ногу са тла, па до тренутка када је
нарушио било које ограничење.

(9) ИСКРЕТ (MISKR)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 10 sec.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Дрвени штап дужине 1,50 m који са једне стране има
дршку. Од унутрашњег дела дршке надаље нацртани су центиметри.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводи у дворани или отвореном
терену, минималних димензија 1 x 1 m.
5. З а д ат а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је био у стојећем ставу.
Опруженим рукама испред себе држао је штап, тако да је левом руком
држао дршку, а десном је држао штап, непосредно до дршке.
5. 2. Извођење задатка: Из тог положаја испитаник је изводио искрет преко
главе, настојећи да доведе штап иза леђа, али тако да ни за тренутак не
испусти штап, а да руке (шаке) раздвоји што је могуће мање. Лева рука је за
време извођења искрета остала фиксирана на дршци штапа, а десна клизала
по штапу. Задатак се без паузе понављао три пута.
84

5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је био завршен након што је испитаник
искренуо испружене руке тако да му се штап нашао иза леђа. У том
положају је остао дотле, док испитивач није прочитао резултат.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач је стајао иза испитаникових леђа и
контролисао да ли је испитаник истовремено искренуо обе испружене руке
и очитавао резултат.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат у тесту је удаљеност руке на штапу после
изведеног искрета, изражен у центиметрима. Очитава се резултат са спољне
стране шаке, односно резултат крај малог прста десне шаке. Тест се изводи
три пута. Бележи се најбољи резултат.
Напомена: Испитаник мора за време извођења теста држати 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 центиметар, уколико није, очитани се резултат коригује
за тај положај.

(10) БОЧНА ШПАГА (MŠPAG)

3. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 1 min.
4. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
5. Р е к в и з и т и :

Даска дужине 2 m, ширине 30 cm, са означеним

центиметрима по дужини даске.
6. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводи у просторији или отвореном
простору минималних димензија 3 x 1 m. Уза зид се постави ужи део даске и
то оним делом на којем су унети центиметри.
7. З а д а та к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник постави једну ногу на даску тако
да је пета уз ивицу даске.
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5. 2. Извођење задатка: Задатак испитаника био је да клижући ногама по
дасци изведе максимално могући раскорак. При томе су стопала стајала
паралелно, а колена су била опружена. Задатак се понављао три пута.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је био завршен када је испитивач, након
што је испитаник учинио максимални раскорак, очитао резултат.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач је стајао на пола метра испред
испитаниковог лица и контролисао да ли су ноге опружене и очитавао
резултат.
8. О ц е њ и в а њ е: Резултат у тесту је раздаљина између пета испитаника,
након изведеног раскорака. Тест се изводио три пута. Резултат је изражен у
центиметрима, а бележи се најбољи резултат.
Напомена: Испитаник мора извести максималан раскорак полагано клизећи
по црти. Прсти ноге која клизи морају бити попречно постављени на даску.
Рамена испитаника такође морају за време извођења раскорака бити
окренута према напред. Ради лакшег извођења теста потребно је да су
испитаници у чарапама. Дозвољено је да испитаник рукама одржава
равнотежу тела.

(11) СКОК У ДАЉ С МЕСТА (MSUSM)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 1 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач и један помоћник.
3. Р е к в и з и т и : Две тврде струњаче дебљине 6 cm, одскочна даска посебне
конструкције, магнезијум, сунђер, метална мерна трака дужине најмање 3 m.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Простор у сали површине минималних
димензија 4 x 2 m. Струњаче су се поставиле једна иза друге ужим делом, а
мерна трака се закачила за кукицу помоћног дела на одскочној дасци, тако
да је нулти положај баждарене скале био на ивици даске. Испред ужег дела
једног краја струњаче поставила се одскочна даска.
5. З а д а т а к :
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5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је стајао стопалима до саме ивице
одскочне даске, лицем окренут према струњачама. Претходно су му стопала
била намазана магнезијумом.
5. 2. Извођење задатка: Испитаников задатак је био да суножно скочи према
напред што даље може. Задатак се понављао четири пута без паузе.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је завршен након што је испитаник
извео четири исправна скока.
5. 4. Положај испитивача: Помоћник испитивача је стајао уз ивицу одскочне
даске и проверавао да ли су испитаникови прсти стопала прелазили преко
ивице даске. Након што је испитаник извео последњи исправан скок,
померао је покретни део даске и тако доводио мерну траку у положај
најкраћег растојања од места одскока до доскока. Испитивач је стајао поред
струњача и кредом бележио сваки отисак задњег дела стопала испитаника.
Након извођења последњег исправног скока, мерио је најдаљи скок.
6. О ц е њ и в а њ е : Обележавала се дужина сваког исправног скока од ивице
одскочне даске до трага на струњачи који је био најближи месту одскока.
Резултат је био најдужи скок од четири правилно изведена.
Напомена: После сваког скока струњача је обрисана сунђером. Испитаник је
скакао у патикама. Скок се сматрао неисправним у следећим случајевима:


Ако је прстима прешао ивицу даске;



Ако одскок није био суножан;



Ако је испитаник направио двоструки поскок у месту пре скока;



Ако је у суножни положај за одскок дошао докораком, па је тај
докорак повезао са одскоком;



Ако није доскочио суножно;



Ако је при доскоку рукама додирнуо струњачу иза пете;



Ако је при доскоку сео.

Сваки неисправан скок се понављао.

(12) ТРЧАЊЕ 20 МЕТАРА СА ВИСОКИМ СТАРТОМ (M20VS)

87

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 10 sec.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач и један помоћник.
3. Р е к в и з и т и : Пиштаљка, штоперица, два сталка, сто, столица и дебеле
мекане струњаче.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводио на тврдој и равној подлози
у сали на минималној површини димензија 25 x 3 m. На удаљености од 20 m
од стартне линије била је постављена линија циља. Обе линије биле су
међусобно паралелне, а дуге 1,50 m. Растојање од 20 метара мерило се тако,
да је ширина стартне линије улазила у меру од 20 m, а ширина линије циља
није. Два сталка су била постављена на крајевима линије циља, а у
продужетку сто и столица за испитивача. Испитивач је седео тачно у
продужетку линије циља и сталка. Иза линије циља на око 5 - 6 m биле су
постављене дебеле струњаче за заустављање испитаника после истрчавања.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је стајао у положају високог
старта иза стартне линије.
5. 2. Извођење задатка: Задатак испитаника био је да након знака „позор“ и
звиждука пиштаљке максимално брзо пређе простор између две линије.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је био завршен када је испитаник
грудима прешао замишљену раван циља.
5. 4. Положај испитивача: Помоћни испитивач је стајао око 1 m поред
испитаника, давао је знак за старт и контролисао да ли је испитаник учинио
преступ. Испитивач је седео за столом на линији циља, око 2 m од сталка,
мерио и регистровао време. Испитаник је трчао само једанпут.
6. О ц е њ и в а њ е : Мерило се време у десетинкама секунде, од звиждука
пиштаљком, до момента када је испитаник грудима прешао замишљену
раван коју ограничавају сталци на циљу.
Напомена: Испитаници су трчали у патикама. Површина стазе није смела да
буде клизава. На удаљености од око 5 m од циља у продужетку стазе није
смело бити никаквих препрека које би онемогућиле слободно истрчавање
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испитаника. У случају неисправног старта (пре звиждука или преступа
стартне линије), помоћник је позивао испитаника да понови старт.

(13) БАЦАЊЕ МЕДИЦИНКЕ ИЗ ЛЕЖАЊА (MBMIL)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника: око
3 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач и један помоћник.
3. Р е к в и з и т и : Медицинке тежине 3 kg, 1 струњача, прстен.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Просторија или отворени простор
минималних димензија 12 x 3 m. Постави се струњача и маркира њено
место. Иза једне уже стране струњаче фиксира се прстен на удаљености
10 cm од ивице струњаче. С друге стране струњаче обележи се сваких 10 cm
у интервалу од 3-12 метара. Удаљеност се мери од краја струњаче на којој је
прстен. Све линије дуге су 3 m и паралелне с ужим странама струњаче. С
једне спољашње стране линије означене су удаљености (3 m, 3,5 m ...11,5 m,
12 m). Медицинка је постављена унутар прстена.
5. З а д а т а к :
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 је био медицинку испруженим рукама што
даље бацити у правцу линија. Задатак се понављао 3 пута с паузама у
времену потребном за очитавање и регистровање резултата.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је завршен након 3 бацања медицинке.
5. 4. Положај испитивача: Помоћни испитивач је стајао до означених линија
(око ознаке 6 m) и пажљиво пратио лет медицинке. Очитавао је удаљеност
на коју је пала медицинка и гласно је јављао испитивачу. Испитивач је
стајао 50 cm од испитаниковог кука и контролисао да ли се испитаник
подиже и уписивао је резултат.
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6. О ц е њ и в а њ е : Бележи се дужина лета лопте у дециметрима сваког од 3
покушаја. Уколико лопта падне између две линије, уписује се удаљеност оне
линије која је ближа сандуку.
Напомена: У току задатка испитаник не сме повлачити десну руку уназад,
нити сме одвајати леву подлактицу или тело од сандука. Покушај се понавља
уколико:


Лопта падне изван означених линија (са стране);



Испитаник подиже леву руку или тело, десну руку повлачи уназад;



Испитаник руку којом не удара лопту помиче преко линије.

(14) СКЛЕКОВИ НА РАЗБОЈУ (MSKLR)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника: око
3min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Разбој, слика задатка, 1 струњача, 1 столица.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводи у просторији или на
отвореном простору, на разбоју са подигнутим приткама на висини од
160 cm. Размак између притки регулише се према ширини рамена
испитаника. На тлу испод притки постављена је струњача на којој стоји
столица.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је стао на столицу челом окренут
крајевима притки. Натхватом је ухватио крајеве притки тако да су палчеви
били окренути унутра и наскоком дошао у положај склека на крају разбоја.
Ноге су му биле опружене. Затим се померила столица.
5. 2. Извођење задатка: Из почетног става испитаник је опружао руке док
није дошао у положај упора (потпора) на пруженим рукама и без дужег
паузирања враћао се у положај склека. Тело је за време извођења било
вертикално. Задатак испитаника је био да правилне склекове изводи што
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више пута може. Задатак се понављао два пута, с паузом довољном за
потпуни опоравак.
5. 3. Крај извођења задатка: Када испитаник није успевао више да се
подигне у положај упора са сасвим опруженим рукама, или када је почео да
прави превелике паузе између склекова, извођење задатка је било завршено.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач је стајао бочно од испитаника да би
могао контролисати положај тела и амплитуду склека и гласно бројати
исправне покушаје.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат у тесту је максимални могући број правилно
изведених склекова, од почетка рада, па док испитаник не престане са
правилним извођењем задатка, тј. почиње да прави превелике паузе између
склекова, или се не успе подићи у упор са потпуно испруженим рукама.
Бележе се резултати довршених правилних склекова за оба извођења
посебно.
Напомена: Није дозвољено да се испитаник помаже њихањем ногу и
савијањем тела. Није дозвољено додиривати ногом разбој. Неисправни
покушаји се не броје.

(15) ДИЗАЊЕ НОГУ ЛЕЖЕЋИ (MDMLE)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 3 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Шведски сандук, сталак са постољем.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Просторија или отворени простор
минималних димензија 3 x 2 m. На крају сандука, на око 50 cm од дуже
стране, постави се сталак са постољем.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је окренут леђима лежао на
шведском сандуку тако да су му ноге висиле низ сандук. Помоћни
испитаник фиксирао му је груди и наместио га тако да је испитаник имао
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задњи ослонац на глутеалној регији. Испитаник је затим испружене и
састављене ноге подизао до вертикале. Дланови су били прислоњени уз
кукове.
5. 2. Извођење задатка: Испитаников је задатак био да истовремено подиже
обе ноге од хоризонталног до вертикалног положаја и да их поново спушта у
хоризонтални положај и то што више пута може. Задатак се понављао два
пута с паузом довољном за потпуни опоравак.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекида када испитаник више није у
стању правилно подизати ноге до вертикалног положаја.
5. 4. Положај испитивача: Испитаниково тело је фиксирао један од
испитаника тако да је легао попречно преко његових груди. Испитивач је
стајао на око 1 m од испитаникових кукова и контролисао хоризонтални и
вертикални положај ногу, као и дланове испитаника, те бројао покушаје.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат у тесту био је број исправних подизања ногу.
Уписивао се резултат бољег покушаја.
Напомена: Испитивач контролише да ли испитаник подиже ноге до линије
сталка и да ли их спушта до линије хоризонтале. Гласно броји исправне
покушаје и упозорава испитаника на погрешку при раду. Након што
испитаник додирне линију хоризонтале, испитивач му даје знак да може
подизати ноге.
Неисправан покушај је уколико испитаник:


Не додирне линију вертикале или хоризонтале;



Истовремено не подигне обе ноге;



Подиже савијене ноге;



Одваја дланове од тла;



Прави паузу дужу од 2 sec.

(16) МОДИФИКОВАНИ СТЕП ТЕСТ (MMSTT)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 3 min.
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2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Дрвена клупица за пењање висине 50 cm, дужине око 20
cm, типизирани „укрштени упртачи“ са фишеклијом укупно ½ тежине тела.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводи у просторији или на
отвореном простору минималних димензија 2 x 2 m. Место одакле се
испитаник подиже на клупицу означено је на 10 cm испред предње стране
клупице.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник се поставио лицем према
клупици. Укрштени упртачи учвршћени су на леђима. Руке су биле на
боковима за време извођења читавог задатка.
5. 2. Извођење задатка: Испитаник се пењао на клупицу тако да је закорачио
пуним стопалом леве ноге и прикључио десну. Потпуно је опружио ноге и
тело и спустио се на тло левом ногом, којом је и започео пењање. Кад се
спустио на тло са обе ноге, почињао је ново пењање десном ногом,
прикључио леву и спуштао се десном ногом. Задатак испитаника је био да се
на такав начин пење и спушта што више пута може.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекидао након што испитаник није
више могао изводити исправно подизање и спуштање.
5. 4. Положај испитивача: Испитивач је стајао поред клупице, контролисао
држање ногу и гласно бројао исправне покушаје.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат у тесту је максимално могући број правилно
изведених подизања на клупици.
Напомена: Није дозвољено одмарање између пењања, одвајање руку од
бокова за време пењања и спуштања, стајање на клупицу само предњим
делом стопала, мењање редоследа ногу од оног који је задан. Мерилац броји
и гласно коригује неправилно извођење испитаника. Ако се испитаник пење
или спушта два пута за редом истом ногом, друго пењање се не броји. Не
броје се неправилно изведена пењања или спуштања. Тест се изводи два
пута, а бележи се број правилно изведених пењања на клупицу, оба
извођења посебно.
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(17) ИЗДРЖАЈ НОГУ НА САНДУКУ (MINNS)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 3 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач.
3. Р е к в и з и т и : Шведски сандук, штоперица, летва, 2 сталка, слика
задатка.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Просторија или отворени простор
минималних димензија 3 x 2 m.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је потрбушке лежао на сандуку
тако да су му бутине биле прислоњене уз ужу страну шведског сандука.
Руке је држао испружене уз тело. Помоћни испитивач га је фиксирао у
висини лопатица. Испитаник је подизао испружене ноге до хоризонталног
положаја.
5. 2. Извођење задатка: Испитаник је напрезањем мишића требао што дуже
одржати хоризонтално испружене ноге.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак се прекидао када испитаник више није
био у стању одржати задани положај. Задатак се понављао 2 пута с паузом
довољном за потпуни опоравак.
5. 4. Положај испитивача: Испитаниково тело фиксирао је један од
испитаника (попречно лежао преко испитаникових лопатица). Испитивач је
стајао на око 1 m од испитаникових колена, контролисао положај руку и
ногу и мерио време.
6. О ц е њ и в а њ е : Бележило се време у секундама, од тренутка када је
испитаник подигао ноге до хоризонтале, до тренутка када је тај положај
напустио. Уписиван је бољи резултат.
Напомена: Испитивач контролише подизање и спуштање ногу тако да
постави летву на испитаникове ноге. Држаче поставља 5 cm испод линије
хоризонтале. Чим испитаник заузме неисправан положај (савије ноге, одвоји
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труп од сандука или летвица падне на држаче), задатак се прекида. У току
задатка руке испитаника морају бити непрекидно прислоњене уз тело и ни у
једном тренутку с њима се не сме помагати, држати за сандук, одвојити од
тела. Уколико се испитаник помаже рукама, задатак се прекида.

(18) ИЗДРЖАЈ ТЕРЕТА У ПОЛУЧУЧЊУ (MITUP)

1. В р е м е р а д а : Процена укупног трајања теста за једног испитаника је
око 4 min.
2. Б р о ј и с п и т и в а ч а : Један испитивач и један помоћник.
3. Р е к в и з и т и : Вреће, угломер фиксиран на 90º, штоперица, тапацирани
рам шведског сандука, 1 струњача.
4. О п и с м е с т а и з в о ђ е њ а : Тест се изводио у просторији или на
отвореном простору минималних димензија 3 x 2 m. Поклопац шведског
сандука је вертикално стајао уза зид. На сандук се широм страном
наслањала струњача.
5. З а д а т а к :
5. 1. Почетни став испитаника: Испитаник је био у стојећем ставу испред
поклопца. Леђа и глава су били ослоњени на сандук, а поглед усмерен равно
напред. Стопала су била у паралелном положају, размакнута за дужину
једног стопала. Затим се лагано спуштао низ поклопац, све док му
потколеница и натколеница нису постигле угао од 90º. Испитанику је затим
на леђа постављен тег који је рукама сам придржавао.
5. 2. Извођење задатка: Задатак испитаника је био да у заданом положају с
оптерећењем издржи што дуже може.
5. 3. Крај извођења задатка: Задатак је завршен након што испитаник
промени угао између потколенице и натколенице.
5. 4. Положај испитивача: Помоћни испитивач и један испитаник, који чека
на тестирање, ставе испитанику терет на леђа. За време задатка стоје
спремни да прихвате терет, након што испитаник не може више издржати
оптерећење. Испитивач контролише угао у коленом зглобу и својим
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стопалима стане до испитаникових, како се испитаник не би оклизнуо.
Испитивач мери време и бележи га.
6. О ц е њ и в а њ е : Резултат у тесту је време мерено у секундама које
испитаник издржи са теретом на леђима од момента када му се на леђа
постави терет, па све до промене положаја колена или трупа.
Напомена: Дозвољене су само минималне измене заданог положаја. Није
дозвољено мењање угла у колену за више од 10º, помицање ногу са стајне
површине, помицање терета на леђима. Треба пазити да се не измени
положај испитаника након стављања терета на леђима. За време извођења
задатка леђа и глава морају непрекидно бити прислоњени уз сандук.

6.3.2 Процена когнитивних способности
За процену интелектуалних димензија одабрани су мерни инструменти тако
да се покрије кибернетски модел, водећи рачуна о томе да изабрани тестови мере
три типа когнитивног процесирања.
За

процену

ефикасности

input-процесора,

односно

перцептивног

резоновања, изабран је следећи мерни инструмент:
IT-1:

тест

спаривања

цртежа

је

намењен

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 ради о типичном брзинском тесту.
За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког
резоновања, изабран је следећи мерни инструмент:
AL-4: тест синонима-антонима, намењен је 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.
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За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања релација
и корелата, изабран је следећи мерни инструмент:
S-1: тест спацијалног резоновања, намењен је процени брзе симултане
едукције спацијалних релација. Садржи 30 задатака са циљем да се бира једна
могућност од 4 трансверзалне пројекције понуђених као одговор. Време за
решавање теста износило је 10 минута.

6.3.3 Процена конативних карактеристика
За процену димензија личности изабрани су мерни инструменти тако да
могу да покрију димензије модела функционисања конативних регулационих
механизама. Модел представља хијерархијску организацију механизама за
регулацију и контролу модалитета понашања, а конструисан је тако да се избегне
вештачка дихотомија на нормалне и патолошке конативне факторе:
Изабрани су следећи мерни инструменти:
EPSILON – регулација активитета
HI – регулација органских функција
ALFA – регулација реакција одбране
SIGMA – регулација реакција напада
DELTA – систем за координацију регулативних функција
ETA – систем за интеграцију регулативних функција

Ставке су биле формулисане у облику тврдњи, а резултати су се бележили
заокруживањем x, једног од понуђених 5 одговора на Likertovoj скали. Време за рад
није било ограничено (за целу батерију тестова износило је 30 минута). Одговори
испитаника на поједине ставке бодовали су се на следећи начин:
-

потпуно тачно ‒ 5 поена

-

углавном тачно ‒ 4 поена

-

нисам сигуран ‒ 3 поена

-

углавном нетачно ‒ 2 поена
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-

потпуно нетачно ‒ 1 поен

Начин за израчунавање резултата у сваком од тестова је било обично
сабирање резултата који носе од 1-5 поена, тако да резултат на сваком тесту може
да износи од 30-150 поена.

6.3.4 Процена социјалног статуса
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 Sakside, који је касније служио као
основа за многа истраживања спроведена и од стране других аутора (Saksida и
Петровић 1972, Saksida, Caserman 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 INST 1, упитник SSMAX.
Варијабле за процену статусних карактеристика
Р.бр.

ВАРИЈАБЛА

KOD

1.

Степен образовања ваш

SOV

2.

Степен образовања оца

SOO

3.

Степен образовања мајке

SOM

4.

Страни језик ваш

SJV

5.

Страни језик оца

SJO

6.

Страни језик мајке

SJM

7.

Средња школа ваша

SŠV

8.

Средња школа оца

SŠO

9.

Средња школа мајке

SŠM
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10.

Квалификација ваша

KVV

11.

Квалификација оца

KVO

12.

Квалификација мајке

KVM

13.

Образовање деде по оцу

ODO

14.

Образовање деде по мајци

ODM

15.

Успех у школи ваш

UŠV

16.

Колико сте ви пута понављали

ŠPV

17.

Ваша досадашња активност у спорту

ASV

18.

Место детињства ваше

MDV

19.

Место детињства оца

MDO

20.

Место детињства мајке

MDM

21.

Боравиште ваше породице

BPV

22.

Ко вас је чувао у детињству

ČDV

23.

Колико деце имају ваши родитељи

RDV

24.

Колико деце имате ви

KDV

25.

Образовање ваше супруге

OSV

26.

Образовање најбољег кућног пријатеља ваше породице

OPP

27.

Резултати у спорту оца

RSO

28.

Резултати у спорту мајке

RSM

29.

Колико има књига у вашој кућној библиотеци

BKB

30.

Да ли сте члан партије леве оријентације

LOV

31.

Да ли је отац члан партије леве оријентације

LOO

32.

Да ли је мајка члан партије леве оријентације

LOM

33.

Да ли сте члан партије десне оријентације

DOV

34.

Да ли је отац члан партије десне оријентације

DOO

35.

Да ли је мајка члан партије десне оријентације

DOM

36.

Да ли сте члан партије центра

CPV

37.

Да ли је отац члан партије центра

CPO

38.

Да ли је мајка члан партије центра

CPM

39.

Професионални положај ваш

PPV
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40.

Професионални положај оца

PPO

41.

Професионални положај мајке

PPM

42.

Да ли сте одборник у скупштини

OSV

43.

Да ли је одборник у скупштини отац

OSO

44.

Да ли је одборнику скупштини мајка

OSM

45.

Функција ваша у спортским организацијама

FSV

46.

Функција оца у спортским организацијама

FSO

47.

Функција мајке у спортским организацијама

FSM

48.

Функција ваша у друштвеним организацијама

FDV

49.

Функција оца у друштвеним организацијама

FDO

50.

Функција мајке у друштвеним организацијама

FDM

51.

Телевизор у боји

PTV

52.

Аутомобил

PAU

53.

Аутомобил не старији од две године

AS2

54.

Викендица

PIV

55.

Видео рекордер

PVR

56.

Музички стуб или линија

PMS

57.

Компјутер

PPC

58.

Комјутер повезан са интернетом

PCI

59.

Замрзивач

PIZ

60.

Машина за прање судова

MPS

61.

Машина за прање веша

MPV

62.

Микроталасна пећница

PMP

63.

Квадратних метара по члану домаћинства

KVM

64.

Комфор стана породице

KSP

65.

Укупни месечни приход вашег домаћинства

MPD

66.

Којим сте се спортом ви бавили

SBV

67.

Којим се спортом бавио отац

SBO

68.

Којим се спортом бавила мајка

SBM
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6.4 Методе статистичке обраде података
Вредност неког истраживања не зависи само од узорка испитаника и узорка
варијабли, односно од вредности основних информација, већ и од примењених
поступака за трансформацију и кондензацију тих информација. Поједини научни
проблеми могу се решавати уз помоћ 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 одабира
појединих метода за обраду података доста сложен.
Да би се дошло до задовољавајућих научних решења при истраживању су
били употребљени, у првом реду, коректни, затим адекватни, непристрасни и
компарабилни поступци, који су одговарали природи постављеног проблема и који
су омогућили екстракцију и трансформацију одговарајућих димензија, тестирање
хипотеза о тим димензијама, утврђивање разлика, као и постављање законитости у
оквиру истраживачког подручја.
Узмајући то у обзир, за потребе овог истраживања су одабрани поступци за
које се сматра да одговарају природи проблема и који не остављају сувише велике
рестрикције на основне информације.
Сви

подаци

у

овом

истраживању,

обрађени

су

у

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду података који је
развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и Поповић, Д. (2003).

Каноничка дискриминативна анализа у махаланобисовом
простору
Каноничка дискриминативна анализа може се сада дефинисати као решење
квази каноничког проблема Mxk = kk, Gyk = lkck = kktlk = maximum, xktxq = yktyq =
kq k = 1,...,s; s = min((g - 1), m) = m где је kq Kronekerov simbol a xk i yk непознати
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m - димензионални вектори.
Како је ck = xktAyk, функција коју треба максимизирати је, за k = 1 (xk, yk,
k, k) = xktAyk - 2-1k(xktxk - 1) - 2-1k(yktyk - 1).
Диференцирањем ове функције по елементима вектора xk /xk = Ayk - kxk,
а диференцирањем по елементима вектора yk /yk = Axk - kyk; након
изједначавања са нулом Ayk = kxk i Axk = kyk.
Диференцирањем по k i k лако се добија, из услова xktxk = 1 и yktyk = 1, да
је k = k. Како је At = A, множењем првог резултата са xkt и другог резултата са ykt
xktAyk = k и yktAxk = k па је xk = yk и проблем се своди на обичан проблем
својствених вредности и вектора матрице A, дакле на решење проблема (A - kI)xk
= 0, k = 1,..., m па су ck =k2 = xktAxk = k, k = 1,..., m квадрати каноничких
корелација између линеарних комбинација варијабли из M и G које су
пропорционалне

диференцијацији

центроида

субузорака

дефинисаних

селекторском матрицом S у простору кога разапињу вектори варијабли из M.
Нека je 2= (k2), k = 1,..., m дијагонална матрица чији су елементи квадрати
каноничких корелација, нека je X = (xk), k = 1,..., m матрица својствених вектора
добијених решавањем каноничког дискриминативног проблема, нека је K = M X
матрица дискриминативних функција и нека je L = GX = PMX матрица
дискриминативних функција пројицираних у хиперкуб дефинисан векторима
матрице S. Како je KtL = XtAX = 2 и како је, наравно, KtK = I и LtL = 2,
каноничка дискриминативна анализа производи два биортогонална скупа вектора
варијабли таквом трансформацијом вектора варијабли из M и G која
ортогонализира те векторе и максимизира косинусе углова између коресподентних
вектора из K и L уз додатни услов да су косинуси углова некоресподентних
вектора из K и L једнаки нули, јер су корелације између варијабли из K и L KtL-1
= XtAX-1 = .
Вектори xk из X су, очигледно, вектори стандардизованих парцијалних
регресијских коефицијената варијабли из M који генерирају дискриминативне
функције kk које са дискриминативним функцијама lk, формираним векторима
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стандардизованих парцијалних регресијских коефицијената xk из варијабли из G,
имају максималне корелације. Али, како је MtK = X, елементи матрице X су,
истовремено, и корелације варијабли из M и дискриминативних варијабли из K,
што, за разлику од стандардног каноничког дискриминативног модела, допушта
једноставно тестирање хипотеза о парцијалном утицају варијабли на формирање
дискриминативних функција. За идентификацију дискриминативних функција од
извесног значаја могу бити и елементи крос структуралне матрице, дефинисани као
корелације између варијабли из M и L, дакле елементи матрице Y = MtL-1 = AX-1
= X; уочимо, узгред, да је Y факторска матрица матрице A, јер је, наравно, YYt =
X2Xt.
Како су елементи xjk матрице X и елементи yjk матрице Y обичне корелације,
њихове асимптотске варијансе су xjk2 = (1 - xjk2)2n-1, односно yjk2 = (1 - yjk2)2n-1, па
се хипотезе типа H0xjk односно H0yjk могу тестирати на основу функција fxjk = xjk2((n
- 2)(1 - xjk2)), односно fyjk = yjk2((n - 2)(1 - yjk2)), јер под тим хипотезама ове функције
имају Fisher - Snedecorovu F расподелу са степенима слободе 1 = 1 и 2 = n - 2.
Нажалост, при уобичајеној примени каноничке дискриминативне анализе
главни, и обично једини, скуп хипотеза повезаних са параметрима тог модела је
скуп H0 = {k = 0, k = 1,..., m} где су k хипотетске вредности каноничких
корелација у популацији P.
За тестирање хипотеза типа H0k: k = 0 k = 1,..., m обично се примењује једна
функција познате Wilksove мере k = t+1s loge (1 - t+12) k = t + 1, t = 0, 1,..., m – 1
коју је предложио Bartlett (1941), који је нашао да под хипотезом H 0k: k = 0
функције k2 = -(n - (m + g + 3)/2)kk = 1,..., m имају, апроксимативно, 2
дистрибуцију са k = (m - k + 1)(g - k) степени слободе.
Међутим, исходи Bartlettovog теста нису, ни када се ради о великим
узорцима, у најбољем складу са исходима тестова типа z k = k/k k = 1,...,s који се
темеље на ~именици да каноничке корелације имају такође асимптотски нормалне
дистрибуције са параметрима k и k2  (1 - k2)2n-1
(Kendall и Stuart, 1976; Anderson, 1984).
Центроиди субузорака Ep, p = 1,..., g из E на дискриминативним
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функцијама, неопходни да би се идентификовао садржај дискриминативних
функција, су, наравно, елементи матрице C = (StS)-1StK = (StS)-1StMX = (StS)-1StZR1/2

X па је јасно да су то, у ствари, центроиди субузорака на варијаблама

трансформисаним у Mahalanobisov облик пројектовани у дискриминативни
простор.
Пројекција у простор са стандарном метриком
Добијено решење је врло једноставно превести у облик који се добија под
каноничким моделом дискриминативне анализе.
Матрица дискриминативних коефицијената може се дефинисати као
матрица парцијалних регресијских коефицијената, добијена решењем проблема
ZW = K + E trag (EtE) = minimum.
Како је, у ствари, K = ZR-1/2X, непосредно је јасно да је E = 0 и да је W = R-1/2X
Због тога су вектори wk из W пропорцинални координатама вектора
дискриминативних функција у косом координатном систему кога чине вектори из
Z са косинусима углова између координатних осовина једнаким елементима
корелацијске матрице R. Како се дискриминативна анализа може интерпретирати и
као

посебан

случај

компонентне

анализе

са

главним

компонентама

трансформираним, неком допустиво сингуларном трансформацијом, тако да
максимизирају удаљености између центроида подскупова Ep, односно каноничке
корелације k (Cooley и Lohnes, 1971; Хаџигалић, 1984; Момировић и Добрић,
1984), обичај је да се идентификација садржаја дискриминативних функција
темељи на структуралним векторима fk из матрице F = ZtK = RW = R1/2X = (fk) =
(Rwk), аналогно идентификацији садржаја каноничких варијабли добијених
Hotellingovom методом биортогоналне каноничке корелацијске анализе, јер се
лаким рачуном може показати да је F факторска матрица матрице R (Зорић и
Момировић, 1996; Момировић, 1997).
У овој матрици крос структура дискриминативних функција биће U = ZtL-1
= ZtPZW-1 = Wјер је, наравно, WtZtPZW = 2, па је непосредно јасно да је U
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факторска матрица матрице ZtPZ, дакле матрице интергрупних коваријанси
дефинисаних у простору са стандардном I метриком.
Како се елементи fjk матрице F и елементи ujk матрице U понашају као
обични продукт-момент коефицијенти корелације, и како су функција нормално
дистрибуираних

варијабли,

па

су

стога

и

сами

асимптотски

нормално

дистрибуирани, њихове асимптотске варијансе су, наравно, jk2  (1 - jk2)2n-1 j =
1,..., m; k = 1,..., s односно jk2  (1 - jk2)2n-1 j = 1,..., m; k = 1,..., s и могу се
употребити за тестирање хипотеза типа Hjk: fjk = jk, односно Hjk: ujk = jk, где су jk
и jk неке хипотетске корелације између варијабли из V и дискриминативних
функција у популацији P јер је асимптотска дистрибуција коефицијената f jk f(fjk) 
N(jk, jk2), а асимпотска дистрибуција коефицијената u jk f(ujk)  N(jk, jk2), где је N
ознака нормалне дистрибуције.
Поузданост, информативност и значајност дискриминативних функција
Нека је V2 = (diag R-1)-1 дијагонална матрица чији су елементи процене
уникних варијанси варијабли из V. Сада се, како су показали Момировић и Зорић
(1996) поузданост, или, тачније, генерализабилност дискриминативних функција
може проценити на основу вредности дијагоналних елемената матрице  = (diag
(Wt(R - V2)W))(diag (WtRW))-1, релативна информативност на основу елемената
дијагоналне матрице 2 = (I - )-1m-1 а залихост тих функција на основу елемената
дијагоналне матрице  = 2.
Наравно,

за

доношење

суда

о

томе

какво

је

стварно

значење

дискриминативних функција ови подаци могу бити од много веће важности од
исхода тестова значајности каноничких корелација.

3. ПРОГРАМ DISC

Овај алгоритам је готово дословно имплементиран у програм DISC, написан
у Matrиx језику тако да се може извести у стандардном SPSS окружењу. Начин
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активирања и неке појединости тог програма виде се из симболичког кода тог
програма, који је наведен да би се омогућила свакоме ко је за то заинтересован
коректна примена каноничке дискриминативне анализе. Модификацију овог
програма и његову инплементацију у SAS окружењу приредио Д. Поповић 2004.
preserve
set printback=no mprint=no mxloops=999
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*
DISC
* Program za kanonicku diskriminativnu analizu u Mahalanobisovom prostoru
* sa asimptotskim testovima znacajnosti i dodatnim identifikacionim strukturama
*
Napisao K. Momirovic
*
Verzija 2.0.
*
18.10.1999
Modifikovao D. Popović
Verzija 2.0.1.
01.08.2004.
* Program DISC se aktivira na sledeci nacin:
* INCLUDE 'DISC.SAS'.
* DISC VARS=imena standardizovanih kvantitativnih varijabli/
*
GROUPS=ime nominalne varijable/.
* Upozorenje 1: Varijable moraju biti standardizovane.
* Upozorenje 2: Podaci moraju biti sortirani po nominalnoj varijabli.
* Algoritam je opisan u radu
* Momirovic, K. (1998):
* Algoritam i program za diskriminativnu analizu u Mahalanobisovom prostoru.
* Tehnicki izvestaj, Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, Beograd.
*--------------------------------------------------------------------------define disc (vars=!charend('/')
/groups=!charend('/'))
*--------------------------------------------------------------------------* Cuvanje originalnog zapisa.
*--------------------------------------------------------------------------save outfile='dsc__tmp.sav'
*--------------------------------------------------------------------------* Aktiviranje Matrix jezika i preliminarne operacije
*--------------------------------------------------------------------------matrix
print /title '*** D I S C ***' /space 1
print /title 'KANONICKA DISKRIMINATIVNA ANALZA'/space 0
print /title 'U MAHALANOBISOVOM PROSTORU'/space 0
print /title '***Sa asimptotskim testovima znacajnosti***'/space 0
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print /title '***i dodatnim identifikacijskim strukturama***'/space 0
get x/file=*/variables=!vars/names=nx
get g/file=*/variable=!groups/names=ng
compute s=design(g)
compute kont=t(s)*s
compute num=trace(kont)
compute numg={"g1","g2","g3","g4","g5","g6","g7","g8","g9","g10",
"g11","g12","g13","g14","g15","g16","g17","g18","g19","g20",
"g21","g22","g23","g24","g25","g26","g27","g28","g29","g30"}
compute ngr=ncol(kont)
compute nvr=ncol(x)
print num/format "f8.0"/title 'Broj entiteta'
print ngr/format "f8.0"/title 'Broj grupa'
print nvr/format "f8.0"/title 'Broj varijabli'
compute numg=numg(1:ngr)
compute dkont=diag(kont)
compute pkont=(dkont&/num)&*100
compute majmun1={dkont,pkont}
compute majmun2={"efektiv","postotak"}
print majmun1 /format "f8.3"/title 'Efektivi grupa'
/rname=numg/cname=majmun2
compute lnum=num-1
compute rmat=t(x)*x
compute rmat=rmat&/lnum
print rmat /format "f8.3"/title 'Interkorelacije varijabli'
/rname=nx/cname=nx
compute pmat=s*inv(kont)*t(s)
compute amat=t(x)*pmat*x
compute amat=amat&/lnum
print amat /format "f8.3"/title 'Intergrupne kovarijanse varijabli'
/rname=nx/cname=nx
compute wmat=rmat-amat
print wmat /format "f8.3"/title 'Intragrupne kovarijanse varijabli'
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/rname=nx/cname=nx
compute mmat=t(x)*s*inv(kont)
print mmat /format "f8.3"/ title 'Centroidi varijabli'
/rname=nx/cname=numg
compute etasq=diag(amat)
compute eta=sqrt(etasq)
compute lambda=diag(wmat)
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,1,1)
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-etasq
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=etasq&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
compute kreten1={lambda,etasq,eta,ftst,sigm}
compute kreten2={"lambda","etasq","eta","ftest","prob"}
print kreten1/format "f8.3"
/title 'Rezultati univarijatne analize varijanse'
/rnames=nx /cnames=kreten2
*----------------------------------------------------------------* Kanonicka diskriminativna analiza
*----------------------------------------------------------------do if nvr<(ngr-1)
.compute nf=nvr
else
.compute nf=ngr-1
end if
call eigen(rmat,xxx,lambda)
compute lambda=mdiag(lambda)
compute lambda=sqrt(inv(lambda))
compute qmat=xxx*lambda*t(xxx)
compute mahmat=inv(qmat)
print mahmat /format "f8.3"
/title 'Korelacije standardizovanih i Mahalanobisovih varijabli'
/rname=nx/cname=nx
compute omega=qmat*amat*qmat
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compute numf={"f1","f2","f3","f4","f5","f6","f7","f8","f9","f10",
"f11","f12","f13","f14","f15","f16","f17","f18","f19","f20",
"f21","f22","f23","f24","f25","f26","f27","f28","f29","f30",
"f31","f32","f33","f34","f35","f36","f37","f38","f39","f40",
"f41","f42","f43","f44","f45","f46","f47","f48","f49","f50",
"f51","f52","f53","f54","f55","f56","f57","f58","f59","f60",
"f61","f62","f63","f64","f65","f66","f67","f68","f69","f70",
"f71","f72","f73","f74","f75","f76","f77","f78","f79","f80",
"f81","f82","f83","f84","f85","f86","f87","f88","f89","f90",
"f91","f92","f93","f94","f95","f96","f97","f98","f99","f100"}
compute numf=numf(1:nf)
do if nf>1
call svd(omega,y1,lambda,y2)
compute y1=y1(:,1:nf)
compute y2=y2(:,1:nf)
compute dtr=t(y1)*omega*y2
compute dtr=diag(dtr)
compute rho=sqrt(dtr)
compute df1=1
compute df2=num-2
compute ftest1=make(nf,1,1)
compute ftest2=ftest1
compute sig1=ftest1
loop s=1 to nf
. compute ftest1(s,1)=dtr(s,1)*((num-2)/(1-dtr(s,1)))
. compute ftest2=ftest1(s,1)
. compute sig1(s,1)=1-fcdf(ftest2,df1,df2)
end loop
compute srez={rho,dtr,ftest1,sig1}
print srez/format "f8.3"
/title 'Kanonicke korelacije i asimptotski testovi znacajnosti'
/space=2
/rnames=numf/cnames={"rho","dtr","ftest","sig"}
compute suma=make(nvr,1,0)
loop k=1 to nf
do if sig1(k,1) < 0.01
. compute suma(k,1)=1
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end if
end loop
compute k=csum(suma)
print k /title 'Broj znacajnih kanonickih korelacija'/space=2
do if k>1
compute numf=numf(1:k)
compute y=y1(:,1:k)
print y /format "f8.3"
/title 'Struktura funkcija u Mahalanobisovom prostoru'
/rname=nx/cname=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute yy=y&*y
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-yy
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=yy&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi Mahalanobisovih strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost Mahalanobisovih strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute rhosq=t(y)*omega*y
compute rhosq=mdiag(diag(rhosq))
compute rho=sqrt(rhosq)
compute invrho=inv(rho)
compute cmat=y*rho
print cmat/format"f8.3"
/title 'Mahalanobisovi krosstrukturalni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute cc=cmat&*cmat
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compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-cc
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=cc&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi Mahalanobisovih krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost Mahalanobisovih krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute fmat=mahmat*y
print fmat /format "f8.3"
/title 'Struktura funkcija u standardizovanom prostoru'
/rname=nx/cname=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute ff=fmat&*fmat
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-ff
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=ff&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute rinv=inv(rmat)
compute beta=rinv*fmat
print beta/format "f8.3"
/title 'Standardizovani diskriminativni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute zc=amat*beta*invrho

111

print zc/format"f8.3"
/title 'Krosstrukturalni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute ccc=zc&*zc
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-ccc
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=ccc&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute cent=t(mmat)*beta
print cent/format "f8.3"
/title 'Centroidi grupa na diskriminativnim funkcijama'
/rnames=numg /cnames=numf
*--------------------------------------------------------------------------------------* Pouzdanost, informativnost i znacajnost diskriminativnih funkcija
*--------------------------------------------------------------------------------------compute u2=inv(mdiag(diag(rinv))
compute mumu=rmat-u2
compute tmat=t(beta)*mumu*beta
compute umat=t(beta)*rmat*beta
compute tmat=diag(tmat)
compute umat=diag(umat)
compute rel=tmat&/umat
compute jedan=make(k,1,1)
compute inf=jedan&/(jedan-rel)
compute inf=inf&/nvr
compute rho=diag(rho)
compute red=inf&*rho
compute majmun3={rel,inf,red}
compute majmun4={"rel","inf","red"}
print majmun3/format "f10.3"
/title 'Pouzdanost, informativnost i znacajnost funkcija'
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/rnames=numf/cnames=majmun4
else
compute k=1
compute numf=numf(1:k)
compute y=y1(:,1:k)
print y /format "f8.3"
/title 'Struktura funkcije u Mahalanobisovom prostoru'
/rname=nx/cname=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute yy=y&*y
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-yy
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=yy&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi Mahalanobisovih strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost Mahalanobisovih strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute rhosq=t(y)*omega*y
compute rho=sqrt(rhosq)
compute invrho=inv(rho)
compute cmat=y*rho
print cmat/format"f8.3"
/title 'Mahalanobisovi krosstrukturalni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute cc=cmat&*cmat
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-cc
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=cc&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi Mahalanobisovih krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost Mahalanobisovih krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
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compute fmat=mahmat*y
print fmat /format "f8.3"
/title 'Struktura funkcije u standardizovanom prostoru'
/rname=nx/cname=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute ff=fmat&*fmat
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-ff
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=ff&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute rinv=inv(rmat)
compute beta=rinv*fmat
print beta/format "f8.3"
/title 'Standardizovani diskriminativni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute zc=amat*beta*invrho
print zc/format"f8.3"
/title 'Krosstrukturalni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute ccc=zc&*zc
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-ccc
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=ccc&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi krosstrukturalnih koeficijenata'
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/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute cent=t(mmat)*beta
print cent/format "f8.3"
/title 'Centroidi grupa na diskriminativnoj funkciji'
/rnames=numg /cnames=numf
*------------------------------------------------------------------------------------* Pouzdanost, informativnost i znacajnost diskriminativnih funkcija
*------------------------------------------------------------------------------------compute u2=inv(mdiag(diag(rinv)))
compute mumu=rmat-u2
compute tmat=t(beta)*mumu*beta
compute umat=t(beta)*rmat*beta
compute rel=tmat&/umat
compute jedan=make(k,1,1)
compute inf=jedan&/(jedan-rel)
compute inf=inf&/nvr
compute red=inf&*rho
compute majmun3={rel,inf,red}
compute majmun4={"rel","inf","red"}
print majmun3/format "f10.3"
/title 'Pouzdanost, informativnost i zalihost funkcije'
/rnames=numf/cnames=majmun4
end if
end if
*------------------------------------------------------------------------------* Slučaj kada postoji samo jedna diskriminativna funkcija
*------------------------------------------------------------------------------do if ngr=2
call svd(omega,y1,lambda,y2)
compute y1=y1(:,1:nf)
compute y2=y2(:,1:nf)
compute dtr=t(y1)*omega*y2
compute rho=sqrt(dtr)
compute df1=1
compute df2=num-2
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compute ftest1=make(nf,1,1)
compute ftest2=ftest1
compute sig1=ftest1
loop s=1 to nf
. compute ftest1(s,1)=dtr(s,1)*((num-2)/(1-dtr(s,1)))
. compute ftest2=ftest1(s,1)
. compute sig1(s,1)=1-fcdf(ftest2,df1,df2)
end loop
compute srez={rho,dtr,ftest1,sig1}
print srez/format "f8.3"
/title 'Kanonicka korelacija i Stojanov test znacajnosti'
/space=2
/rnames=numf/cnames={"rho","dtr","ftest","sig"}
compute suma=make(nf,1,0)
loop k=1 to nf
do if sig1(k,1) < 0.01
. compute suma(k,1)=1
end if
end loop
compute k=csum(suma)
print k /title 'Broj značajnih kanoničkih korelacija'/space=2
do if k=0
.compute k=1
end if
compute numf=numf(1:k)
compute y=y1(:,1:k)
print y /format "f8.3"
/title 'Struktura funkcije u Mahalanobisovom prostoru'
/rname=nx/cname=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute yy=y&*y
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-yy
compute prase=slonpam&/konj
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compute ftst=yy&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi Mahalanobisovih strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost Mahalanobisovih strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute rhosq=t(y)*omega*y
compute rho=sqrt(rhosq)
compute invrho=inv(rho)
compute cmat=y*rho
print cmat/format"f8.3"
/title 'Mahalanobisovi krosstrukturalni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute cc=cmat&*cmat
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-cc
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=cc&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi Mahalanobisovih krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost Mahalanobisovih krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute fmat=mahmat*y
print fmat /format "f8.3"
/title 'Struktura funkcije u standardizovanom prostoru'
/rname=nx/cname=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute ff=fmat&*fmat
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-ff
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compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=ff&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost strukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute rinv=inv(rmat)
compute beta=rinv*fmat
print beta/format "f8.3"
/title 'Standardizovani diskriminativni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute zc=amat*beta*invrho
print zc/format"f8.3"
/title 'Krosstrukturalni koeficijenti'
/rnames=nx /cnames=numf
compute dff=num-2
compute slon=make(nvr,k,1)
compute ccc=zc&*zc
compute slonpam=slon&*dff
compute konj=slon-ccc
compute prase=slonpam&/konj
compute ftst=ccc&*prase
compute sigm=slon-fcdf(ftst,1,dff)
print ftst/format "f8.3"
/title 'Testovi krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
print sigm/format"f8.3"
/title 'Znacajnost krosstrukturalnih koeficijenata'
/rnames=nx /cnames=numf
compute cent=t(mmat)*beta
print cent/format "f8.3"
/title 'Centroidi grupa na diskriminativnoj funkciji'
/rnames=numg /cnames=numf
*------------------------------------------------------------------------------------118

* Pouzdanost, informativnost i znacajnost diskriminativne funkcije
*------------------------------------------------------------------------------------compute u2=inv(mdiag(diag(rinv)))
compute mumu=rmat-u2
compute tmat=t(beta)*mumu*beta
compute umat=t(beta)*rmat*beta
compute rel=tmat&/umat
compute jedan=make(k,1,1)
compute inf=jedan&/(jedan-rel)
compute inf=inf&/nvr
compute red=inf&*rho
compute majmun3={rel,inf,red}
compute majmun4={"rel","inf","red"}
print majmun3/format "f10.3"
/title 'Pouzdanost, informativnost i zalihost funkcije'
/rnames=numf/cnames=majmun4
end if
*----------------------------------------------------------------* Kraj programa i zavrsne operacije
*----------------------------------------------------------------end matrix
get file='dsc__tmp.sav'
restore
!enddefine
DISC не израчунава апостериорну класификацију ентитета, јер је, ако је то
због нечега потребно, то могуће извести програмом DISCLASS. Резултати добијени
тим програмом могу затим бити употебљени да би се прогамом ACONITE
извршила каноничка анализа коресподенције између стварне и прогнозиране
класификације.
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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 дискриминативне анализе у Еуклидовом простору
(Приказана је каноничка корелација, Wilks lambda, Bartlettov hi kvadrat test,
диференција, значајност степени слободе, м матрица, дискриминативна функција
варијабли и центроиди група).
У овом раду нису презентовани сви резултати који су добијени у току
обраде. Извршена је њихова селекција, која пружа само битне нумеричке
информације неопходне за разумевање интерпретације резултата. Наравно, 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 спорт и физичко васпитање у Лепосавићу и
заинтересованима се могу у свако време пружити на увид.
Приликом састављања табела, у циљу сажимања резултата, коришћени су
кодирани називи мерних инструмената - варијабли и то:

Узорак моторичких варијабли
Варијабле:
1) Механизам за структурирање кретања


Слалом са три лопте

- MS3ME



Тапинг руком

- MTAPR



Тапинг ногом

- MTAPN
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Полигон натрашке

- MPOLN



Координација са палицом

- MKOOP

2) Механизам за регулацију тонуса и синергијску регулацију


Дубоки претклон на клупици

- MDPNK



Стајање на клупици попречно

- MPSNK



Стајање на једној нози уздуж клупице

- MSUKL



Искрет

- MISKR



Бочна шпага

- MSPAG

3) Механизам за регулацију интензитета ексцитације


Скок у даљ с места

- MSUSM



Трчање 20 m са високим стартом

- M20VS



Бацање медицинке из лежања

- MBMIL

4) Механизам за регулацију трајања ексцитације


Склекови на разбоју

- MSKLR



Дизање ногу лежећи

- MDNLE



Модификовани степ тест

- MMSTT



Издржај ногу на сандуку

- MINNS



Издржај терета у почучњу

- MITUP

Узорак когнитивних варијабли
За процену ефикасности input-процесора, односно перцептивног резоновања,
изабран је тест IT-1.

За процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког резоновања,
изабран је тест AL-4.
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За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања релација и
корелата, изабран је тест S-1.
Узорак конативних варијабли

За процену конативних карактеристика изабрани су следећи мерни инструменти
CON6 којим су процењивани следећи конативни фактори:
Регулатор активитета (EPSILON)
Регулатор органских функција (HI)
Регулатор реакција одбране (ALFA)
Регулатор реакција напада (SIGMA)
Систем за координацију регулативних функција (DELTA)
Систем за интеграцију регулативних функција (ETA)
Узорак варијабли за процену социjaлног статуса
За процену социјалног статуса примењен је модел конструисан од стране аутора:
Saksida и Петровић 1972; Caserman и Петровић 1974; Момировић и Хошек 1975. У
овом истраживању примењен је прилог INST 1, упитник SSMAX.
Варијабле за процену статусних карактеристика
Р.бр.

ВАРИЈАБЛА

KOD

1.

Степен образовања ваш

SOV

2.

Степен образовања оца

SOO

3.

Стeпен образовања мајке

SOM

4.

Страни језик ваш

SJV

5.

Страни језик оца

SJO

6.

Страни језик мајке

SJM

7.

Средња школа ваша

SŠV

8.

Средња школа оца

SŠO

9.

Средња школа мајке

SŠM
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10.

Квалификација ваша

KVV

11.

Квалификација оца

KVO

12.

Квалификација мајке

KVM

13.

Образовање деде по оцу

ODO

14.

Образовање деде по мајци

ODM

15.

Успех у школи ваш

UŠV

16.

Колико сте ви пута понављали

ŠPV

17.

Ваша досадашња активност у спорту

ASV

18.

Место детињства ваше

MDV

19.

Место детињства оца

MDO

20.

Место детињства мајке

MDM

21.

Боравиште ваше породице

BPV

22.

Ко вас је чувао у детињству

ČDV

23.

Колико деце имају ваши родитељи

RDV

24.

Колико деце имате ви

KDV

25.

Образовање ваше супруге

OSV

26.

Образовање најбољег кућног пријатеља ваше породице

OPP

27.

Резултати у спорту оца

RSO

28.

Резултати у спорту мајке

RSM

29.

Колико има књига у вашој кућној библиотеци

BKB

30.

Да ли сте члан партије леве оријентације

LOV

31.

Да ли је отац члан партије леве оријентације

LOO

32.

Да ли је мајка члан партије леве оријентације

LOM

33.

Да ли сте члан партије десне оријентације

DOV

34.

Да ли је отац члан партије десне оријентације

DOO

35.

Да ли је мајка члан партије десне оријентације

DOM

36.

Да ли сте члан партије центра

CPV

37.

Да ли је отац члан партије центра

CPO

38.

Да ли је мајка члан партије центра

CPM

39.

Професионални положај ваш

PPV

40.

Професионални положај оца

PPO
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41.

Професионални положај мајке

PPM

42.

Да ли сте одборник у скупштини

OSV

43.

Да ли је одборник у скупштини отац

OSO

44.

Да ли је одборник у скупштини мајка

OSM

45.

Функција ваша у спортским организацијама

FSV

46.

Функција оца у спортским организацијама

FSO

47.

Функција мајке у спортским организацијама

FSM

48.

Функција ваша у друштвеним организацијама

FDV

49.

Функција оца у друштвеним организацијама

FDO

50.

Функција мајке у друштвеним организацијама

FDM

51.

Телевизор у боји

PTV

52.

Аутомобил

PAU

53.

Аутомобил не старији од две године

AS2

54.

Викендица

PIV

55.

Видео рекордер

PVR

56.

Музички стуб или линија

PMS

57.

Компјутер

PPC

58.

Компјутер повезан са интернетом

PCI

59.

Замрзивач

PIZ

60.

Машина за прање судова

MPS

61.

Машина за прање веша

MPV

62.

Микроталасна пећница

PMP

63.

Квадратних метара по члану домаћинства

KVM

64.

Комфор стана породице

KSP

65.

Укупни месечни приход вашег домаћинства

MPD

66.

Којим сте се спортом ви бавили

SBV

67.

Којим се спортом бавио отац

SBO

68.

Којим се спортом бавила мајка

SBM
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7.1. Особености у простору антрополошких варијабли
Дискриминативна анализа моторичких варијабли
Моторика,

односно

антропомоторика,

представља

систем

кретних

манифестација којима човек комуницира са својом околином. Овај сиситем се
углавном дефинише као способност за премештање целог тела или појединих
његових делова у простору уз одређену амплитуду, ритам, смер интезитет и
наравно, циљ. Сазнање да је број манифесних кретних активности, тј. комбинација,
практично бесконачан, логична је, или чак једино могућа орјентација на
идентификацију структуре моторичких спсобности, као система који лежи у основи
тих манифестација, а који је у односу на кретне манифестације оправдано
редукован и лимитиран доступним бројем латентних димензија.
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 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.
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Зато ако посматрамо кретање, не изоловано већ у нераздвојивој вези са
конкретном ситуацијом, можемо по његовим кретним карактеристикама одредити
многе важне показатеље рада свих система човека.
Одавно су познати термини као сила, брзина, окретност, изражајност
кретања, рационалност кретања и тд. У тим појмовима садржано је истраживање и
посматрање моторичких функција. Моторичке способности су у тесној вези са
конкретном ситуацијом, јер се само њиховим интегративним развојем може доћи
до повољног резултата, односно победе.
Плански, систематски и програмски усмерени тренинг изазива промене у
антрополошком статусту спортиста, па тако и студената, који су похађали наставу
из предмета активности у природи и предмета смучање. Те се промене најчешће
манифестују у подручју неких способности и карактеристика, а нарочито у домену
моторичких способности и моторичких знања. Антрополошке карактеристике се
јављају, развијају и мењају у квантитативном и квалитативном смислу.
Квантитативне промене су оне које су изражене у простору или смањењу
ефикасности неке способности, особине или моторичке информације. Квалитативне
промене подарзумевају промене односа међу карактеристикама. И један и други
тип промена је неминовност. На промене уопште, може се битно утицати
различитим средствима и на различите начине. Значи, под видним су утицајем
егзогених фактора, односно, утицај средине на формирање и испољавање промена
у моторичком простору је јако битан.

Логички основ за сваки поступак усмеравања је операција класификације која је
могућа онда и само онда ако се репрезентативни узорци из популације студената
или спортиста из различитих спортских дисциплина значајно и знатно рзликују у
неком, за све ентитете заједничком, простору који је омеђен векторима мера оних
антрополошких карактеристика које су бар од виртуалне важности за успех у барем
једној од анализираних спортских дисциплина.
Под линеарним дискриминативним моделом те се разлике могу утврдити и
тестирати само ако је конфигурација вектора који омеђују антрополошки простор
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индетична у свим популацијама студената или спортиста, дакле ако се те
попоулације разликују само квантитативно, али не и квалитативно. Квалитативне је
разлике, формално, могуће тестирати у оквиру нелинеарних дискриминативних
модела, али је, чини се, погодније у ту сврху применити поступке који припадају
подручју препознавања узорка.
По себи је јасно да се успешност операција класификације, па зато и
поуздане поступке усмеравања није довољно да се популације студената или
спортиста значајно разликују. Много је важније да су те рaзлике тако велике, да је
простор препокривања тих популација довољно мален да сведе на прихватљиву
меру грешке класификације, због тога су мере статистичке значајности разлика
центроида од релативно слабе важности; много су, за ефикасну практичну примену
резултата, важније мере удаљености центроида на дискриминативним варијаблама,
дакле коефицијенти каноничке дискриминације
Операција усмеравања може бити смислена само онда, ако се суштина
дискриминативних варијабли може препознати. Зато је дискриминативни модел
третиран у оквиру овог истраживања омогућио стварну идентификацију
дискриминативних функција.

Tabela. 1.
Funk.

Svojst.v

1

1.94

% Varijanse

Kumulativ.%

Kan.R

Wilks'L

Chi-sko

100.00

100.00

.81

.34

333.26

df
18

Tabela 2. Matrica M
VARIJABLE
MKOP
MS3ME
MTAPR
MTAPN
MPOLN
MDPNK
MPSNK
MSUKL

FUNK 1
.17
.15
-.07
-.04
.13
-.23
-.26
.14
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Sig.
.00

MISKR
MŠPAG
MSUSM
M20VS
MBMIL
MSKLR
MDNLE
MMSTT
MINNS
MITUP

.35
.14
.24
-.03
-.21
-.25
-.08
.87
-.02
-.53

Tabela 3. Struktura motoričkih varijabli

VARIJABLE
M20VS
MMSTT
MITUP
MKOP
MPSNK
MISKR
MPOLN
MDPNK
MS3ME
MBMIL
MSKLR
MTAPN
MTAPR
MSUSM
MDNLE
MSUKL
MINNS
MŠPAG

FUNK 1
-.56
.53
-.38
.20
-.20
.20
.18
-.16
.14
-.13
-.12
-.11
-.09
.08
.07
.06
-.04
.03

Tabela. 4. Centroidi grupa
RBGR
AKTIVNOSTI
SMUCANJE

CEN1
1.25
-1.53

Резултати дискриминативне анализе моторичких способности показују да се
испитиване групе студената који су били подвргнути смучарском третману од
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студената који су били подвргнути третману на предмету активности у природи
значајно разликују. Коефицијент каноничке корелације износи .81 табела (1).
Значајност ове дискриминације тестирана је помоћу Wilksove lambde (.34) и
Bartlettovog testa (Chi=333.26) за 18 степени слободе.
Добијени резултати пружају информације да између група постоје
стастистички значајне разлике, јер је сиг. (.00). Трансформацијом и кондензацијом
варијабли у моторичком простору изолована је само једна дискриминативна
функција која максимално сепарира групе студената који су били подвргнути
смучарском третману од студената који су били подвргнути третману на предмету
активности у природи на основу дискриминативних коефицијената. Прва
дискриминативна функција табела (3) објашњава разлике са 100% интергрупног
варијабилитета у моторичком простору примењених дискриминативних варијабли.
Увидом у коефицијенте који детерминишу прву дискриминативну функцију може
се запазити да она сепарира студенте на основу тестова којима се процењује:
репетитивна снага, брзина, статичка снага, координација, равнотежа и гипкост
након тога коефицијенти монотоно падају да би поново

давали трагове

координације, гипкости, експлозивне силе, и сегментарне брзине односно
фрекфенције покрета руку и ногу.
На основу величине предзнака и пројекције центроида табела (4) на прву
дискриминативну функцију може се закључити да студенти који су били
подвргнути извођењу наставе из предмета смучање имају све горе побројане
способности на вишем нивоу од студената који су били на настави на предмету
активности у природи осим координације и гипкости.
На први поглед ово је и разумљиво с обзиром да је за смучање неопходно
поседовати све три врсте силе, равнотежу, гипкост и брзину реаговања и
129

координацију. Међутим треба узети у обзир да студенти који су похађали наставу
из предмета активности су: млађи, имали су само један предмет практичне наставе
на првој години студија (антропомоторика) и десотодневну наставу у природи.
Студенти који су изводили смучање су на другој и трећој години старији и имали
су наставу из већег броја предмета у дужем трајању, која је свакако и већег
интезитета и временског трајања, па је стога логично и очекивано да ће и
трансформациони процес бити већи што се очигледно види и из удаљености
центроида група. На основу добијених резултата, могу се‚ извести следећи
закључци:
- студенти који су похађали наставу на смучању имају боље изграђене енергетске
механизме (механизам за интензитет и механизам за трајање ексцитације), а делом
и механизам за структурирање кретања.
- студенти који су похађали наставу на предмету активности у природи имају бољу
гипкост и добру координацију за шта је одговоран механизам за синергетску
регулацију и регулацију тонуса.

Дискриминативна анализа когнитивних варијабли
У процесу адекватног дефинисања когнитивних способности међу ауторима
је испољена велика доза неслагања. Међутим, извесно је да се ради о
способностима човека које су директно повезане са пријемом, прерадом и
преносом информација. По некима, ово се огледа у успешном решавању задатака
који обухватају апстракције, други су мишљења да је интелигенција способност за
учење, док трећа група аутора говори о способностима сналажења у новим и
непредвиђеним ситуацијама. Спорно је и да ли је когнитивна способност, односно
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интелигенција, јединствена способност или се састоји од више различитих,
посебних способности.
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 анималној психологији. Овде се
наравно не мисли на адаптацију у смислу толеранције на егзогене 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.
Значај интелигенције никако не може бити једнако третиран у свим
спортовима, нити у оквиру једног спорта с обзиром на то да основна улога
спортисте у тиму у великој мери одређује захтеве и очекивања у погледу његове
интелигенције, у зависности од когнитивних задатака који се пред њега постављају.
Што је спорт структурално сложенији то ће когнитивно оптерећење учесника бити
веће. Што су кретне структуре спортске активности сложеније, покрети финији,
прецизнији, неуобичајенији, то ће више у почетним фазама учења и вежбања тих
кретних структура учествовати когнитивне способности. При једнаким условима
интелигентнији појединци ће те структуре учити брже иако та предност постоји
само на почетку увежбавања, док се покрети не аутоматизују. Међутим, почетна
предност интелектуално развијенијих оставља више времена за вежбање кретних
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структура, омогућава њихово лакше повезивање са осталим кретним стуктурама у
том спорту, итд. (Микић, 1996). Стога је процес учења у спорту више заснован на
оперисању представама, односно сликама покрета, него апстракцијама, а спортиста
има задатак да у репродукцији претвори тај идејни образац (представу) у
моторички образац (акцију, покрет). Такође, овладавање тактичким знањима
углавном подразумева представно мишљење, памћење и учење, што потенцира
значај невербалне интелигенције у спорту.
У оквиру ове студије интелигенција је операционално дефинисана као
ефикасност система за процесирање информација у ситуацијама када је потребно
интелигентно реаговање, које се одвија кроз следећих седам функционалних
јединица система за процесирање информација: 1) рецепторски систем; 2) процесор
за декодирање, структуирање и претраживање улазних информација које, у
интеракцији са осталим процесорима, дају ефекте који могу да се интерпретирају
као перцептивне способности; 3) јединица за краткотрајну меморију, чија је сврха
привремено чување информација које су прошле улазне процесоре или се налазе
под третманом осталих процесора; 4) јединица за дуготрајно памћење (меморија)
чија је основна функција трајно чување већ обрађених информација; 5) процесор за
серијалну анализу информација, одговоран за секвенцијалне когнитивне процесе,
секвенцијално претраживање краткотрајне и дуготрајне меморије и анализу
информација које су трансформисане у неки симболички код; 6) процесор за
паралелну (симултану) анализу информација (П) одговоран за истовремено
процесирање већег броја информатичких токова и паралелно претраживање
краткотрајне и дуготрајне меморије и 7) централни процесор (Г) чија је основна
функција програмирање, регулисање и контрола рада осталих процесора и
интеграција резултата добијених тим процесорима. У овом моделу централни
процесор је и главни процесор за доношење одлука и контролу њиховог
спровођења.
Аутори полазе и од априорне претпоставке да свих седам јединица модела
има физиолошку подлогу у складу са Луријиним истраживањима кортикалних
активности и које, делујући узајамним садејством стално стварају нове квалитете.
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На основу високих корелација међу овим примарним факторима на другом нивоу
су екстраховали генерални когнитивни фактор (Г) интерпретиран као ефикасност
централног процесора за анализу информација и доношење одлука, а који је
еквивалентан Спирмановом Г фактору, као фактор другог реда и три примарна
фактора која су му подређена: перцептивне идентификације – одговоран за процес
анализе садржаја у перцептивном пољу и брзини уочавања, фактор визуелне
спацијализације – огледа се у способности уочавања односа у простору и
тродимензионалног представљања и фактор едукције – огледа се у способности
оперисања симболима и откривању њиховог значења. Још једна значајна
претпоставка у овом моделу је да су комуникације између појединих процесора и
јединице за чување информације регулисане посебним филтерским процесорима,
чија је функција селекција информација и диференцијално усмеравање њихових
токова (Хрњица, & Ковачевић, 1995).

Tabela. 5.
Funk.

Svojst.v

1

.66

% Varijanse

Kumulativ.%

Kan.R

Wilks'L

Chi-sko

100.0

100.0

.34

.94

19.09

df

Sig.
3

Tabela 6. Matrica M
VARIJABLE
IT-1
AL-4
S-1

FUNK 1
-.03
1.06
-.19

Tabela 7. Struktura kognitivnih varijabli
VARIJABLE
AL-4
IT-1
S-1

FUNK 1
.98
.30
.17
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.00

Tabela. 8. Centroidi grupa
RBGR
AKTIVNOSTI
SMUCANJE

CEN1
-.22
.27

Анализирајући вредности дискриминативне анализе когнитивних варијабли
табела (5-8) да се закључити, да је слагање резултата између регистрованих
показатеља две групе студената високо, те да је изолована само једна
дискриминативна димензија, са карактеристичним кореном .66 и каноничком
корелацијом .34. Увидом у вредности матрице структуре когнитивних варијабли,
уочава се да прва дискриминативна функција сепарише студенте на основу теста за
процену ефикасности серијалног процесора односно симболичког резоновања
(AL-4) и input-процесора, односно перцептивног резоновања (IT-1), који је у
основном предмету мерења намењен процени перцептивне идентификације и
дискриминације.
На основу величина и предзнака центроида група може се закључити, да су
вредности обе групе унифициране, али и да је перцепција на терену више изражена
код студената који су похађали наставу на смучању. Закључак је да су студенти на
смучању изложени многим непредвидљивим ситуацијама, који се одвијају на
познатом и често непознатом простору, што резултује константном потребом
ангажовања перцептивног процесора, који је одговоран за опажање, перцепцију,
антиципацију, за сналажење у динамичким ситуацијама, тј. процес пријема и
декодирања информација и решавање оних проблема чији су елементи непосредно
дати у перцептивном пољу. Наведени разлози одговорни су и за опажену високу
вредност резултата серијалног и паралелног процесора, који је одговоран за
истовремено процесуирање већег броја информатичких токова и паралелно
претраживање краткотрајне и дуготрајне меморије. Смучање је активност са
динамичком структуром кретања, израженим честим променама ритма и темпа,
условљених као одговором на подлогу по којој се клиза и на многе друге
непредвидиве ситуације, те су високе вредности тестираних когнитивних
параметара очекиване.
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Дискриминативна анализа конативних варијабли
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 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 веома важно.

Tabela. 9.
Funk.
1

Svojst.v
.44

% Varijanse

Kumulativ.%

Kan.R

Wilks'L

Chi-sko

100.0

100.0

.36

.99

13.0

df

Sig.
6
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.01

Tabela 10. Matrica M
VARIJABLE
EPSILON
HI
ALFA
SIGMA
DELTA
ETA

FUNK 1
-.36
.24
.34
.39
-.73
.67

Tabela 11. Struktura konativnih varijabli
VARIJABLE
ETA
ALFA
HI
SIGMA
EPSILON
DELTA

FUNK 1
.72
.69
.59
.52
-.41
.27

Tabela. 12. Centroidi grupa
RBGR
AKTIVNOSTI
SMUCANJE

CEN1
-.06
.07

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 неких
конативних карактеристика, које нису под значајнијим генетским утицајем 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 (Станковић, Малацко, 2008).
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За патолошке конативне карактеристике је утврђено да њихов повећани
интензитет смањује степен адаптације, затим да изазивају поремећаје у интеграцији
личности, чиме се врши нарушавање равнотеже између процеса раздражења и
кочења, као и да постоји релативан утицај диспозиције на већину појединачних
карактеристика или група тих карактеристика, што конкретно значи да су оне
претежно генетички условљене.
Дискриминативном анализом резултата конативних варијабли испитиваних
спортиста утврђено је постојање само једне каноничке корелације, на нивоу .36 и
које објашњавају 100%, ваљане варијансе целокупног система процењиваног
простора табела (9).
Увидом у матрицу структуре конативних варијабли табела (11) може се
закључити да ову дискриминативну функцију дефинише систем за интеграцију
регулативних функција (ETA), регулатор реакције одбране (ALFA),

регулатор

органских функција (HI) од чијег адекватног функционисања зависи адекватна
реакција организма на стање повреде, шока или умора. регулатор реакције напада
(SIGMA), лоциран у лимбичком систему и који, слично регулатору одбране,
моделује тоничко узбуђење, регулатор активитета (EPSILON) који истовремено и
моделује активирајући део ретикуларне формације, па је непосредно одговоран за
енергетски ниво на којем функционишу остали системи, укључујући когнитивне и
моторичке процесоре и систем за координацију регулативних функција (DELTA).
Због енергетског потенцијала који је неопходан за регулацију агресије, овакав
модел претпоставља позитивну везу између регулатора напада (SIGMA) и
регулатора активитета (EPSILON).
На основу величина и предзнака центроида група табела (12) на
дискриминативну функцију може се закључити да студенти који су били укључени
у наставу смучања, имају способност да адекватно моделирају тонично узбуђење
на основу програма пренетих генетским кодом или формираним под дејством
учења, а који су лоцирани у центрима за регулацију и контролу реакција одбране и
напада. Они су способни да координирају функционално и хијерархијски различите
субсистеме, и то како когнитивне, тако и конативне.
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Уколико се вратимо на полазну тачку испитивања повезаности личности и спорта,
резултати показују да се са сигурношћу може одбацити претпоставка о
карактеристичној структури личности која мотивише појединца при избору неке
спорске дисциплине, а уједно је и битан услов успеха у том спорту, будући да код
различитих спортиста нису добијени једнозначни резултати. Друга поставка, да
бављењем одређеном спортском активношћу долази до модификације структуре
конативних карактеристика за тај спорт, донекле је потврђена, будући да постоји
разлика у структури патолошких конативних карактеристика између различитих
група спортиста. Трећа 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 се, такође, показује као највероватнија солуција.

Дискриминативна анализа варијабли социјалног статуса
Под социјалним карактеристикама подразумевају се карактеристике неких
група или друштвених институција којима припада или са којима је повезан човек.
У оквиру интегралног антрополошког статуса, у социјалном простору,
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 идентификовано је
неколико фактора социјалног статуса првог реда у оквиру појединих субсистема;
Социјализацијски субсистем:
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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 S. Sakside, који је касније служио као основа за
многа истраживања спроведена и од стране других аутора (Saksida и Петровић
1972, Saksida, Caserman и Петровић 1974, Момировић и Хошек 1975). Конструисан
као феноменолошки модел, временом је претрпео неколико промена, али је и даље
остао погодан за изучавање социјалних промена.
Проблем социјалне диференцијације, и још више проблем социјалне
стратификације, повезан је са неколико методолошких проблема математичке и
статистичке природе чија решења нису, или нису на задовољавајући начин нађена,

139

из простог разлога што ти проблеми нису, или нису на ваљан начин, ни били
експлицитно постављени.
Најважнији међу њима је, без икакве сумње, проблем линеарности релација,
статусних варијабли. Већина метода за одређивање латентних стратификацијских
димензија заснива се на компонентном или факторском моделу, дакле на моделима
који припадају генералном линеарном моделу. Генералном линеарном моделу
припадају и методе каноничке корелацијске анализе, дискриминативне анализе и
регресијске анализе, које се примењују за анализу интергенерацијске и
интергенерацијске мобилности, и за анализу посебно важних проблема повезаних
са релацијама статусних и осталих антрополошких варијабли. Те релације, а
нарочито релације између статусних и когнитивних, моторичких и конативних
димензија, нису само од посебног психолошког и кинезиолошког значаја, већ и од
значаја за одређивање индивидуалних генератора социјалне диференцијације. На
жалост има озбиљних индикатора (Петровић и Хошек, 1974; Момировић, Хошек и
сарадници, 1975) да релације између неких, по некад веома важних статусних
варијабли нису симетричне, па према томе нису ни линеарне. Ако су те релације
монотоне, то не мора бити озбиљна препрека за примену линеарних модела. У том
случају, осим ако се ради о екстремној курвилинеарности која се мора приказати
неким полиномом високог степена, коефицијенти линеарне повезаности добра
апроксимација стварне асоцијације између варијабли након неке једноставне
монотоне трансформације тих варијабли. Иако немонотоне релације статусних
варијабли нису честе, ипак се јављају у незанемарљивом броју случајева. Примена
метода заснованих на генерализованом линеарном моделу може у случајевима када
су немоторне релације бројне или знатне, довести до сасвим нереалних резултата.
Методе

линеарне

факторске

анализе,

или

нелинеарне

каноничке,

дискриминативне и регресијске анализе (Гифи, 1990), које су неопходне у оваквим
случајевима, нису увек решење проблема. Те су методе, наиме, још увек слабо
развијене и ограниченог су домета, па веома отежавају темељиту експлоатацију
примарних информација и знатно редукују могућност генерализација вишег реда.
Изгледа да је у овај час најразборитија стратегија понашати се као да су релације
140

линеарне. То је могуће, ако се пажљиво конструишу мерни инструменти за
процену статусних варијабли. За мала одступања од линеарности, односно
симетричности, таква стратегија не производи велике погрешке, а омогућава
примену

врло

ефикасних

поступака

за

трансформацију

и

кондензацију

информација и тестирање хипотеза. Ипак, опреза ради, увек је добро претходно
утврдити степен алинеарности, или барем степен асиметричности релација иумеђу
примарних варијабли. Та се операција, иако у суштини веома једноставна, из
неразумљивих разлога, или разлога који се не могу прихватити, још увек веома
ретко употребљава.
Проблем нормалности расподеле манифестних статусних варијабли је
готово истог значаја као и проблем линеарности њихових интеррелација, са којима
је, уосталом, прилично уско повезан. Да манифестне варијабле често нису
нормално распоређене добро је позната чињеница. То се често приписује техници
регистрације тих варијабли, или деловању филтера који искривљују њихову
стварну дистрибуцију. На жалост, проблем није тако једноставан. Ако су латентне
димензије, изоловане из система манифестних статусних варијабли, нормално
дистрибуиране (а оне то често и јесу, због ефекта централне граничне теореме, без
обзира на распоред варијабли из којих су изведене), може се сматрати да је цео
систем мултиваријантно нормалан, па се хипотеза о реметећем деловању филтера
или техника регистрације може сматрати исправном. У том случају операција
нормализује вредности које кореспондирају уређеним категоријама. Како сви
разумни истраживачи увек конструишу статусне варијабле, није само допуштена,
већ и врло корисна. Али латентне варијабле нису увек нормално дистрибуиране,
или су дистрибуиране тако да премда се не може одбацити хипотеза о нормалној
дистрибуцији то не значи нужно да нека друга елиптична функција дистрибуције
боље не апроксимира стварну дистрибуцију тих варијабли. У том случају, неки
тестови хипотеза (на пример тестови значајности каноничких или мултиплих
корелација) постају, строго узевши, непримењиви. Срећом је робусност тих тестова
знатна, чак и код врло силовитог нарушавања претпоставке да је систем
мултиваријантно нормалан.
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Ипак је најразборитија стратегија не чинити никакве претпоставке о типу
расподела, и не нормализовати их без ваљана разлога и поузданих доказа да је то
оправдано. Ако је систем мултиваријантно нормалан, и без нормализације ће се
добити приближно исти резултат ако се, уместо скалних вредности категорија,
употребе вредности њиховог ранга: ако није, а варијабле су линеарно повезане,
резултати добијени на темељу матрице корелација ранга биће сигурно
веродостојније. Од мањег су значаја проблеми повезани са моделом на темељу кога
се одређују базичне латентне димензије и критеријума који су употребљени за
њихову трансформацију у неку руку парсимонијску солуцију.
У највећем делу истраживања, спроведених у нашој земљи, примењивале су
се методе основане на компонентном моделу, чешће у реалном, али не ретко и
имаж простору. Овај последњи показао се знатно погоднијим. Но, потешкоће су
чинили поступци за одређивање броја значајних имаж фактора. Факторски модел је
примењиван врло ретко, и не без разлога; инваријантност солуција увек је била
сматрана апсолутном предношћу, и утицала је на преференцију компонентног
модела. Две методе, чија је логичка основица веома складна суштини проблема
латентне структуре стратификованих димензија, у нас су до сада, биле ретко
примењиване. Од њих, анализа Каисера и Гаффреyа, која максимизира поузданост
изолованих латентних димензија, нарочито је погодна због тога, што је у
експлоративној

фази

у

којој

се

сада

налазе

истраживања

латентних

стратификованих димензија, можда најважније утврдити њихову егзистенцију са
довољно високим степеном веродостојности. Међутим, компонентни модел у
Харрисовом простору има због своје инваријантности на метрику и реалног
позиционирања главних осовина, који је складан њиховом значају у заједничком
потпростору, апсолутну предност и сигурно представља оптималну процедуру
(Харрс, 1962; Мулаик, 1972).
Од трансформацијских метода ортогоналне су се показале као сасвим
неприкладне (најчешће је примењиван varimax, али ипак ретко као једина
трансформацијска процедура). Од косих, облимин се у covarimin варијанти,
употребљава готово искључиво. Међутим, нема сумње да конфигурацији вектора
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статусних варијабли, најбоље одговара модел независних скупова из orthoblique
породице (Харрс и Каисер, 1969), који се почео интензивније примењивати тек
последњих година.
Без обзира на то која је метода за екстракцију и трансформацију латентних
димензија употребљена, озбиљан проблем је проблем, може ли се, на темељу
статусних варијабли актуарског типа, уопште латентним димензијама приписати
она врста егзистенције, која им се приписује у осталим антрополошким
истраживањима, у којима су варијабле дефинисане не само бољим мерним
инструментима, већ и тако да су логички погодне за одређивање реалних
димензија.

У

овом

тренутку

није

сасвим

извесно

нису

ли

латентне

стратификацијске димензије само погодне класификацијске категорије, и ништа
више од тога.
Tabela. 13.
Funk.
1

Svojst.v

% Varijanse

Kumulativ.%

Kan.R

Wilks'L

Chi-sko

100.0

100.0

.68

.54

175.52

.85

df
67

Tabela 14. Matrica M
FUN1 (nastavak)

FUN1 (nastavak)

FUN1

SOV

.55

KDV

.12 FSM

-.01

SOO

.02

OSV

.17 FDV

.16

SOM

-.20

OPP

-.22 FDO

-.01

SJV

.06

RSO

-.00 FDM

.28

SJO

.27

RSM

.10 PAU

.13

SJM

-.04

BKB

-.06 AS2

-.02

SŠV

-.09

LOV

-.05 PIV

.24

SŠO

-.05

LOO

.14 PVR

.00

SŠM

.20

LOM

.07 PMS

-.20

KVV

-.05

DOV

.04 PPC

-.21

KVO

-.14

DOO

.04 PCI

.21

KVM

.12

DOM

-.00 PIZ

.18

ODO

.21

CPV

-.29 MPS

.21

ODM

-.41

CPO

-.03 MPV

.17

UŠV

.20

CPM

-.03 PMP

-.14

ŠPV

-.03

PPV

-.11 KVM

-.20
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Sig.
.00

ASV

-.39

PPO

.11 KSP

.06

MDV

.18

PPM

.18 MPD

-.15

MDO

-.31

OSV

.23 SBV

.02

MDM

.14

OSO

.09 SBO

-.06

BPV

-.18

OSM

-.03 SBM

.04

ČDV

-.13

FSV

-.21

RDV

.21

FSO

-.33

Tabela 15. Struktura socijalnog statusa
FUN1 (nastavak)

FUN1 (nastavak)

FUN1

SOV

.38

PPM

.09 LOV

-.05

ASV

-.29

BKB

-.09 DOO

-.05

FSV

-.22

PPV

-.08 SJM

-.05

PIV

.21

MDM

-.08 PPC

-.05

MPS

.20

PMS

-.08 KVO

-.04

FSO

-.20

MPD

-.08 OSM

-.04

CPO

-.16

PIZ

.08 SBM

.03

CPV

-.16

OSV

.08 SŠO

-.03

CPM

-.13

DOV

-.08 KVV

-.03

BPV

-.13

FDO

-.07 PMP

.03

OPP

-.13

SOO

-.07 KDV

.03

PCI

.13

PPO

.07 LOO

.02

KVM

-.13

SOM

-.07 SŠM

.02

PAU

.12

SBO

.07 OSO

.02

SBV

.12

RDV

.07 ODO

.01

RSO

-.12

UŠV

.07 KVM

.01

ODM

-.11

LOM

.07 FDV

.01

MDV

-.11

RSM

-.06 FDM

-.00

FSM

-.11

DOM

-.06 SŠV

.00

OSV

.10

PVR

.06 SJO

.00

KSP

-.09

AS2

.06 ČDV

.00

MPV

.09

ŠPV

-.05

MDO

-.09

SJV

.05

Tabela.16. Centroidi grupa
RBGR
AKTIVNOSTI
SMUCANJE

CEN1
-.83
1.02
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Како су спортске групе један од предмета интересовања у кинезолошкој
антропологији, њихова структура, њихов развој, интеракције унутар група,
вредности и мотиви тих група, као и њихова веза са одређеним спортским
феноменима, чињеница је да ступањем у спортску организацију спортиста мора да
прихвати одређене узорке понашања, поготову када се узме у обзир да свака
спортска група има своје специфичне узорке понашања, као и односе и процесе
који је карактеришу у датом тренутку.
Посматрајући приказане вредности дискриминативне анализе социјалног
статуса, може се закључити да постоји високо слагање резултата између
регистрованих показатеља две групе студената. Изоловане је само једна
дискриминативнa димензијa табела (13), са вредностима карактеристичнoг корена
.85 и каноничкoм корелацијoм .68, што указује на повезаност дискриминативних
функција и главни је показатељ квантитативне структуре. Увидом у матрицу
структуре социјалног статуса табела (15) може се закључити да добијену
дискриминативну функцију дефинише комплексни сет варијабли, на коју највеће
пројекције

остварују

варијабле

које

дефинишу

и

процењују

друштвена

ангажованост мајке и оца и функција мајке у спортским клубовима, које дефинишу
институционалну улогу мајке, затим школовање и образовање сексуалног партнера,
чиме је процењен едукативни статус, као и варијабла викендица, која припада
санкцијском субсистему. Ову дискриминативну функцију недвосмислено још
дефинишу и варијабле за процену едукативног статуса.
Посматрајући величине и предзнак центроида табела (16) за прву
дискриминативну функцију може се закључити да студенте који су у старијим
годинама студија и који су били на настави смучања карактерише виши степен
едукације у односу на млађе студенте који су били укључени у наставу на предмету
активности у природи, што је у складу са закључцима донетим претходно
извршених истраживања и потврђено у пракси. Приметна је и доминантна
ангажованост мајке у институционализацијским структурама, што донекле може
упутити на закључак да је подршка родитеља, а посебно мајчинске фигуре, од
великог значаја за успех у даљем образовању студената.
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8. ЗАКЉУЧАК

Покушај утврђивања антрополошких карактеристика, као и идентификације
оних које су релевантне и које имају највећи утицај на успешност извршавања
одређених физичких активности, предмет је многих спроведених испитивања. Иако
је предмет остао исти, методе којима се до одговора покушавало доћи су временом,
развојем науке и технологије, напредовале и еволуирале.
Истраживање

је

спроведено

са

циљем

утврђивања

особености

антрополошких димензија студената који су имали наставу на предмету смучање и
активности у природи. У сврху утврђивања параметара третираних антрополошких
димензија, посматрани узорак испитаника је обухватио укупно 320 студената и
студенткиња који су имали редовну наставу на предмету активности у природи и
смучање.
За процену моторичких способности употребљено је 18 моторичких тестова,
који су одабрани тако да се анализа структуре врши на нивоу фактора другог реда,
према структуралном моделу Гредеља, Метикоша, Хошек и Момировића (1975),
дефинисаном као:
1. Структурирање кретања
2. Регулација тонуса и сингеријска регулација
3. Регулација интензитета ексцитације
4. Регулација трајања ексцитације.
За процену когнитивних способности изабран је мерни инструмент KOG3
којим су се процењивале следеће когнитивне способности: за процену ефикасности
input-процесора, односно перцептивног резоновања, изабран је тест IT-1; за
процену ефикасности серијалног процесора, односно симболичког резоновања,
изабран је тест AL-4; За процену ефикасности паралелног процесора, односно
уочавања релација и корелата, изабран је тест S-1.
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За процену конативних карактеристика изабран је мерни инструмент KON6
којим су се процењивали следећи конативни регулатори: регулатор активитета,
регулатор органских функција, регулатор реакција одбране, регулатор реакција
напада, систем за координацију регулативних функција и систем за интеграцију
регулативних функција.
За процену социолошких карактеристика изабран је инструмент за
регистрацију статусних карактеристика, упитник SSMAX (Поповић, 1993) који
садржи 68 варијабле релевантне за процену социјалног статуса, било под моделом
социјалне диференцијације, било под моделом социјалне стратификације.
Сви подаци обрађени су у Центру за мултидисциплинарна истраживања
Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини помоћу
система програма за обраду података који је развио Поповић (1980, 1993) и
Момировић и Поповић (2003).
Полазећи од циља истраживања као и вишегодишњег емпиријског сазнања
аутора постављене су хипотезе које се односе на утврђивање особености
третираних антрополошких димензија и детерминишу се на следећи начин:
Х1 - У простору моторичких способности очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који су били третирани програмским
садржајима на предмету активности у природи и студената и студенткиња који су
били третирани програмским садржајима на предмету смучање.
Х2 - У простору когнитивних способности очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су обавили

активности у

природи и студената и студенткиња који су обавили смучање.
Х3 - У простору конативних карактеристика очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су обавили

активности у

природи и студената и студенткиња који су обавили смучање.
Х4 - У простору социјалног статуса очекује се да постоје разлике у
димензијама између студената и студенткиња који

су обавили

активности у

природи и студената и студенткиња који су обавили смучање.
Прихватање и одбацивање хипотеза одређено је да буде на нивоу од П = .01
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Алгоритми и програми који су реализовани у оквиру ове дисертације у
потпуности су приказани у прилогу, а резултати тих програма анализирани.
За утврђивање особености свих истраживаних простора код третираних
студената употребом неуронских мрежа изабрана је и примењена мултиваријантна
метода обраде података, и то метода за утврђивање разлика међу спортистима
различитих спортских дисциплина примењена модификована метода каноничке
дискриминативне анализе у Махаланобисовом простору.
Резултати дискриминативне анализе моторичких способности показују да се
испитиване групе студената који су били подвргнути смучарском третману од
студената који су били подвргнути третману на предмету активности у природи
значајно разликују. Кооефицијент каноничке корелације износи .81 табела (1).
Значајност ове дискриминације тестирана је помоћу Wilksove lambde (.34) и
Bartlettovog testa (Chi=333.26) за 18 степени слободе.
Добијени ретултати пружају информације да између група постоје
статистички значајне разлике, јер је сиг. (.00). Трансформацијом и кондензацијом
варијабли у моторичком простору изолована је само једна дискриминативна
функција која максимално сепарира групе студената који су били подвргнути
смучарском третману од студената који су били подвргнути третману на предмету
активности у природи на основу дискриминативних коефицијената. Прва
дискриминативна

функција

објашњава

разлике

са

100%

интергрупног

варијабилитета у моторичком простору примењених дискриминативних варијабли.
Увидом у коефицијенте који детерминишу прву дискриминативну функцију табела
(3) може се запазити да она сепарира спортисте на основу тестова којима се
процењује: репетитивна снага, брзина, статичка снага, координација, равнотежа и
гипкост, након тога кофицијенти монотоно падају да би поново давали трагове
координације, гипкости, експлозивне силе, и сегментарне брзине односно
фрекфенције покрета руку и ногу.
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На основу величине предзнака и пројекције центроида на прву
дискриминативну функцију табела (4) може се закључити да студенти који су били
подвргнути извођењу наставе из предмета смучање имају све горе побројане
способности на вишем нивоу од студената који су били на настави на предмету
активности у природи осим координације и гипкости.
На први поглед ово је и разумљиво с обзиром да је за смучање неопходно
поседовати све три врсте силе, равнотежу, гипкост и брзину реаговања и
координацију. Међутим треба узети у обзир да студенти који су похађали наставу
из предмета активности су: млађи, имали су само један предмет практичне наставе
на првој години студија (антропомоторика) и десотодневну наставу у природи.
Студенти који су изводили смучање су на другој и трећој години старији и имали
су наставу из већег броја предмета у дужем трајању, која је свакако и већег
интензитета и временског трајања, па је стога логично и очекивано да ће и
трансформациони процес бити већи што се очигледно види и из удаљености
центроида група. На основу добијених резултата, могу се‚ извести следећи
закључци:
- студенти који су похађали наставу на смучању имају боље изграђене енергетске
механизме, (механизам за интензитет и механизам за трајање ексцитације) а делом
и механизам за структурирање кретања.
- студенти који су похађали наставу на предмету активности у природи имају бољу
гипкост и добру координацију за шта је одговоран механизам за синергетску
регулацију и регулацију тонуса. На основу свега изложеног нужно следи да је
потврђена хипотеза Х1.
Анализирајући вредности дискриминативне анализе когнитивних варијабли
табела (5-8) да се закључити, да је слагање резултата између регистрованих
показатеља две групе студената високо, те да је изолована само једна
дискриминативна димензија, са карактеристичним кореном .66 и каноничком
корелацијом .34. Увидом у вредности матрице структуре когнитивних варијабли,
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уочава се да прва дискриминативна функција сепарише студенте на основу теста за
процену ефикасности серијалног процесора односно симболичког резоновања
(AL-4) и input-процесора, односно перцептивног резоновања (IT-1), који је у
основном предмету мерења намењен процени перцептивне идентификације и
дискриминације.
На основу величина и предзнака центроида група да се закључити, да су
вредности обе групе унифициране, али и да је перцепција на терену више изражена
код студената који су похађали наставу на смучању. Закључак је да су студенти на
смучању изложени многим непредвидивим ситуацијама, који се одвијају на
познатом и често непознатом простору, што резултује константном потребом
ангажовања перцептивног процесора, који је одговоран за опажање, перцепцију,
антиципацију, за сналажење у динамичким ситуацијама, тј. процес пријема и
декодирања информација и решавање оних проблема чији су елементи непосредно
дати у перцептивном пољу. Наведени разлози одговорни су и за опажену високу
вредност резултата серијалног и паралелног процесора, који је одговоран за
истовремено процесуирање већег броја информатичких токова и паралелно
претраживање краткотрајне и дуготрајне меморије. Смучање је активност са
динамичком структуром кретања, израженим честим променама ритма и темпа,
условљених као одговором на подлогу по којој се клиза и на многе друге
непредвидиве ситуације, те су високе вредности тестираних когнитивних
параметара очекиване. На основу свега изложеног нужно следи да је потврђена
хипотеза Х2.
Дискриминативном анализом резултата конативних варијабли испитиваних
студената утврђено је постојање само једне каноничке корелације, на нивоу .36 и
које објашњавају 100%, ваљане варијансе целокупног система процењиваног
простора табела (9).
Увидом у матрицу структуре конативних варијабли табела (11) може се
закључити да ову дискриминативну функцију дефинише систем за интеграцију
регулативних функција (ETA), регулатор реакције одбране (ALFA),

регулатор

органских функција (HI) од чијег адекватног функционисања зависи адекватна
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реакција организма на стање повреде, шока или умора, регулатор реакције напада
(SIGMA), лоциран у лимбичком систему и који, слично регулатору одбране,
моделује тоничко узбуђење, регулатор активитета (EPSILON) који истовремено и
моделује активирајући део ретикуларне формације, па је непосредно одговоран за
енергетски ниво на којем функционишу остали системи, укључујући когнитивне и
моторичке процесоре и систем за координацију регулативних функција (DELTA).
Због енергетског потенцијала који је неопходан за регулацију агресије, овакав
модел претпоставља позитивну везу између регулатора напада (SIGMA) и
регулатора активитета (EPSILON).
На основу величина и предзнака центроида група табела (12) на
дискриминативну функцију може се закључити да студенти који су били укључени
у наставу смучања, имају способност да адекватно моделирају тонично узбуђење
на основу програма пренетих генетским кодом или формираним под дејством
учења, а који су лоцирани у центрима за регулацију и контролу реакција одбране и
напада. Они су способни да координирају функционално и хијерархијски различите
субсистеме, и то како когнитивне, тако и конативне.
Уколико се вратимо на полазну тачку испитивања повезаности личности и
спорта, резултати показују да се са сигурношћу може одбацити претпоставка о
карактеристичној структури личности која мотивише појединца при избору неке
спорске дисциплине, а уједно је и битан услов успеха у том спорту, будући да код
различитих спортиста нису добијени једнозначни резултати. Друга поставка, да
бављењем одређеном спортском активношћу долази до модификације структуре
конативних карактеристика за тај спорт, донекле је потврђена, будући да постоји
разлика у структури патолошких конативних карактеристика између различитих
група спортиста. Трећа 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 се, такође, показује као највероватнија солуција. На
основу свега изложеног нужно следи да је потврђена хипотеза Х3.
Посматрајући приказане вредности дискриминативне анализе социјалног
статуса, може се закључити да постоји високо слагање резултата између
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регистрованих показатеља две групе спортиста. Изоловане је само једна
дискриминативнa димензијa табела (13), са вредностима карактеристичнoг корена
.85 и каноничкoм корелацијoм .68, што указује на повезаност дискриминативних
функција и главни је показатељ квантитативне структуре. Увидом у матрицу
структуре социјалног статуса табела (15) може се закључити да добијену
дискриминативну функцију дефинише комплексни сет варијабли, на коју највеће
пројекције

остварују

варијабле

које

дефинишу

и

процењују

друштвена

ангажованост мајке и оца и функција мајке у спортским клубовима, које дефинишу
институционалну улогу мајке, затим школовање и образовање сексуалног партнера,
чиме је процењен едукативни статус, као и варијабла викендица, која припада
санкцијском субсистему. Ову дискриминативна функција недвосмислено још
дефинишу и варијабле за процену едукативног статуса.
Посматрајући величине и предзнак центроида табела (16) за прву
дискриминативну функцију може се закључити да студенте који су у старијим
годинама студија и који су били на настави смучања карактерише виши степен
едукације у односу на млађе студенте који су били укључени у наставу на предмету
активности у природи, што је у складу са закључцима донетим претходно
извршених истраживања и потврђено у пракси. Приметна је и доминантна
ангажованост мајке у институционализацијским структурама, што донекле може
упутити на закључак да је подршка родитеља, а посебно мајчинске фигуре, од
великог значаја за успех у даљем образовању студената. На основу свега изложеног
нужно следи да је потврђена хипотеза Х4.
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9. ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА И МОГУЋНОСТ
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ

Скијање је стандардни олимпијски спорт на зимским Олимпијским играма.
Скијашке дисциплине делимо на алпске, нордијске и скијашке летове. Иако постоје
и варијанте штафетних трка у нордијском скијању, скијање је углавном
појединачни спорт. Структура кретања је једноставна, моноструктуралног типа, у
зависности од спољњих услова цикличног или ацикличног карактера.
Активности у природи су различитог карактера без обзира у ком годишњем
добу, на каквом терену и у ком узрасту, се упражњавају, како им је свима примарно
својство коришћење природних облика кретања, представљају један веома значајан
део превенције и очувања човековог здравственог стања.
Човек својом свешћу и праксом као интелигентно биолошко биће, вековима
активно прилагођава и мења природу себи и својим потребама. Боравак у природи,
кроз једнодневни излет или вишедневно логоровање или камповање, представља
изванредну прилику да се човек прилагоди природи, и да из ње искористи
максимум у циљу задовољења својих биолошких потреба и активног одмора,
забаве, разоноде и психичке релаксације.
Добијени резултати се могу применити у решавању теоријских проблема
који се ослањају на потребе праксе. Вредност се може дефинисати на следећи
начин:
1. Узорак варијабли и узорак испитаника је репрезентативан;
2. Коришћене су савремене математичко-статистичке методе;
3. Сагледана је структура антрополошког статуса моторичког, когнитивног,
конативног и социјалног статуса испитиваних студената;
4. Добијене су разлике између психосоматских димензија студената који су
били на настави активности у природи и на настави смучања;
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5. Примењен узорак варијабли и узорак испитаника омогућава њихово
коришћење како у процесу селекције, тако и у процени статуса праве
тренираности и такмичарске активности студената;
6. Добијени резултати претпостављају висок степен поузданости, будући да се
до њих дошло савременим математичко-статистичким методама.
Ово истраживање, обзиром на постављене циљеве, узорак испитаника,
узорак варијабли, примењене мерне инструменте и математичко-статистичке
методе обраде резултата одабраних применом неуронских мрежа, даје значајан и
оригиналан допринос науци у избору најадекватнијих метода за утврђивање
разлика у антрополошким димензијама студената факултета спорта и физичког
васпитања.
Генерализација резултата могућа је првенствено на популацији студената из
које је узорак селекционисан. Уз извесну опрезност, генерализација се може
применити и на студентима других факултета целе Републике Србије. Наравно
таква екстензија резултата подразумева задржавање основних карактеристика
узорка дефинисаних посматраном популацијом.

154

10. LITERATURA

1. Alderman, R.B.:
Psychology behavior in sport. W.B. Sanders Com, Toronto, 1974.
2. Anderson, T.W.:
An introduction to multivariate statistical analysis. John Wiley and sons,
INC, New York, 1958.
3. Aleksić, S.:
Istorija smučanja (nastanak i razvoj smučarskih disciplina). Pergament,
Priština, 1994.
4. Bala, G.:
Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP
Vojvodine. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu OOUR
Institut fizičke kulture, Novi Sad, 1981.
5. Bala, G.:
Razvoj motoričkog ponašanja dece. Kinesis, Novi Sad, 1991.
6. Bala, G.:
Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj
kulturi. Novi Sad, 1990.
7. Bala, G., Popović, B., Stupar, D.:
Neophodne modifikacije nekih standardnih motoričkih testova za
predškolsku decu. Sport, fizička kultura i zdravlje. Deseti međunarodni
interdisciplinarni simpozijum, (zbornik sažetaka). Novosadski maraton,
Novi Sad, 2002.

155

8. Boli, E., Popović, D., Petrović, J.:
Musical abilities of female dancers. 3rd International Congress of
physical education and sport, Komotini, 1995.
9. Boli, E.:
Struktura intelektualnih i muzičkih sposobnosti i karakteristike ličnosti
plesačica koje se bave standardnim i latino-američkim plesovima.
Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Univerziteta u Prištini, 1996.
10. Boli, E.:
Razlike u nivou muzičkih i kognitivnih sposobnosti i karakteristika
ličnosti kod plesača i plesačica pre i posle takmičarskog perioda.
Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu u Leposaviću,
Univerziteta u Prištini, 2000.
11. Boli, E.:
Struktura antropoloških dimenzija plesača i plesačica i izrada postupaka
za njihovu procenu i praćenje – monografija. Fakultet za sport i fizičko
vaspitanje, Univerziteta u Prištini, Leposavić, 2011.
12. Boli, E., Popović, D., & Popović, J.:
The structure of dancer’s motorical abilities skills. Kinesiometrics,
1(1), 35-55, 2012.
13. Boli, E., Popović, D., & Popović, J.:
The structure of dancers’ intellectual abilities. Kinesiometrics, 1(1), 8195, 2012.
14. Boli, E., Popović, D., & Popović, J.:
Differences in the level of male and femaledancers’ cognitive abilities.
Kinesiometrics, 1(1), 97-107, 2012.

156

15. Boli, E., Popović, D., & Popović, J.:
The structure of dancers’ connative characteristics. Kinesiometrics, 1(1),
149-163, 2012.
16. Boli, E., Popović, D., & Popović, J.:
Canonic correlation of personal traitsand intellectual abilities of dancers.
Kinesiometrics, 1(1), 165-177, 2012.
17. Boli, E., Popović, D., Hošek-Momirović, A., Popović, J., & Savić, V.:
The structure of dancers’ social status. Kinesiometrics, 1(1), 179- 207,
2012.
18. Bosnar, K., Horga, S.:
Analiza nekih rezultata u testovima kognitivnih sposobnosti i testovima
ličnosti

dobijenim

na

perspektivnim

sportašima

SR

Hrvatske.

Kineziologija, 1-2, Zagreb, 1981.
19. Branković, M., Stanković, S., Popović, D., Popović, R.:
Neke mogućnosti individualnog pristupa ostvarivanju programskih
zadataka nastave fizičkog vaspitanja. 8. Ljetna škola pedagoga fizičke
kulture Jugoslavije, Šibenik. Zbornik radova, str. 26-28, 1988.
20. Guilford, J. P.:
Osnovi psihološke i pedagoške statistike. Savremena administracija,
Beograd, 1968.
21. Havelka, N., Lazarević, Lj.:
Sport i ličnost. Sportska knjiga, Beograd, 1981.
22. Hošek, A.:
Struktura motoričkog prostora. I. Neki problemi povezani
dosadašnjim

pokušajima

određivanja

struktura

sa

psihomotornih

sposobnosti. Kineziologija, Vol. 2, br. 2, 1972.

157

23. Joksimović, A., Joksimović, S.:
Smučanje – tehnika i metodika. GIP Timok. Knjaževac, 2007.
24. Joksimović, A.:
Praktikum – skijanje. . GIP Timok. Knjaževac, 2009.
25. Kocić, J.:
Značaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti za selekciju
dece u Ritmičko-sportskoj gimnastici. Diplomski rad, Filozofski fakultet,
OOUR Fizičko vaspitanje, Niš, 1986.
26. Kocić, J.:
Uticaj nekih muzičkih i intelektualnih faktora i karakteristika ličnosti na
uspešnost bavljenja standardnim i latino-američkim plesovima kod
plesača. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Univerziteta u
Prištini, 1996.
27. Kocić, J.:
Uticaj eksperimentalnog programa Ritmičko-spotrske gimnastike na
opšte fizičke sposobnosti. Naučni skup “Vežbanje i trening”, Beograd.
Godišnjak 8, Stručno-informativni glasnik Fakulteta fizičke kulture
Univerziteta u Beogradu, str. 278-284, 1996.
28. Kocić, J., Vasović, G.:
Prilog proučavanju problema selekcije sa posebnim osvrtom na model
vežbačice Ritmičko-sportske gimnastike. “FIS KOMUNIKACIJE ’97”.
Šesti međunarodni simpozijum “FIS KOMUNIKACIJE ’97”, Niš,
Jugoslavija, zbornik radova, str.153-160, 1998.

158

29. Kocić, J.:
Uticaj sistematskog vežbanja Ritmičke gimnastike i Plesova na neke
antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta. Doktorska
disertacija, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini, Leposavić,
2003.
30. Kostić, R., Popović, R., Popović, D., Anastasijević, B.:
Relacije muzičkih i kognitivnih sposobnosti motoričkog izražavanja
ritmičkih struktura. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, Univerziteta u
Nišu, br. 11, str. 185-192, 1987.
31. Kreč, D., Kračfild, R.:
Elementi psihologije. Naučna knjiga, Beograd, 1969.
32. Kurelić, N. i sar.:
Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Institut
za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u
Beogradu, 1975.
33. Kurelić, N. i sar.:
Struktura motoričkih sposobnosti i njihove relacije. Fizička kultura,
Godina XXXIII, 5, str. 340-343, 1979.
34. Kvaščev, R.:
Mogućnosti i granice razvoja inteligencije. Nolit, Beograd, 1981.
35. Lazarević, Lj.:
Struktura ličnosti vrhunskog sportiste. Sportska praksa 4, Beograd, 1983.
36. Lazarević, Lj.:
Psihološke osnove fizičke kulture. Partizan, Beograd, 1987.
37. Malacko, J.:
Osnove sportskog treninga. FTN, Štamparija za grafičku delatnost, Novi
Sad, 1991.
159

38. Malacko, J., Popović, D.:
Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Fakultet za fizičku
kulturu, Univerziteta u Prištini, Leposavić, 2000.
39. Marković, M.:
Prilaz kibernetici. Savremena administracija, Beograd, 1972.
40. Medved, R.:
Sportska medicina. JUMENA, Zagreb, 1980.
41. Milošević, S.:
Uticaj

eksperimentalnog

tretmana

iz

Ritmičke

gimnastike

na

transformacije bazičnih motoričkih sposobnosti u odnosu na pol i uzrast.
Magistarski rad, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u
Prištini, Leposavić, 2009.
42. Mitić, P., Savić, Z., Stojiljković, N.:
Motivaciona struktura dece skijaša uzrasta od 7 do 12 godina. “Activities
in physical education and sport”, Internacional Journal of Kinesiology
and Other Related Sciences, Vol. 39, No. 1, (pg. 43-46). Skopje,
Macedonia, 2010.
43. Momirović, K.:
Određivanje taksonomskih skupina direktnom oblimin transformacijom
ortogonaliziranih originalnih i latentnih varijabli. Kineziologija,Vol. 3,
br. 1, str. 31-37, 1973.
44. Momirović, K., Gredelj, M., Hošek, A.:
Funkcije perceptivnog, paralelnog i serijalnog procesora u sistemu za
strukturiranje pokreta. Kineziologija,Vol. br. 3, str. 5-10, 1980.
45. Momirović, K., Štalec, J., Zakrajšek, E.:
Primjena generaliziranih image transformacija u analizi relacija skupova
varijabli. Kineziologija, Vol. 3, br. 2, str. 45-56, 1973.
160

46. Momirović, K., Štalec, J., Zakrajšek, E.:
Određivanje broja značajnih glavnih komponenata na temelju realne
varijance matrice interkorelacija realnih i image varijabli. Kineziologija,
Vol. 3, br. 2, str. 57-61, 1973.
47. Momirović, K., Gredelj, M., Herak, M.:
Cocain-algoritam i program za kanoničku korelacijsku analizu.
Kineziologija, Vol. 10, 1980.
48. Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z.:
KOG 3, baterija testova inteligencije. Savez društva psihologa SrbijeCentar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1992.
49. Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z.:
KON 6, kibernetička baterija konativnih testova. Savez društva
psihologa Srbije-Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1992.
50. Opavski, P.:
Osnovi biomehanike. Naučna knjiga, Beograd, 1982.
51. Pearsone, T.W.:
Profil vrhunskih sportista. Savremeni trening, 1, Beograd, 1987.
52. Pek, D., Vitlou, D.:
Teorije ličnosti. Nolit, Beograd, 1978.
53. Petz, B.:
Osnovne statističke metode za nematematičare. Sveučilišna naklada
liber, Zagreb, 1985.
54. Petrović, J., Popović, D., Boli, E.:
Cognitive abilities of female dancers. 3rd International Congress of
physical education and sport, Komotini, 1995.

161

55. Popović, D.:
Faktorska analiza kao optimalna metoda za određivanje motoričkih
sposobnosti perspektivnih džudista. Zbornik radova, Filozofskog
fakulteta, 1 str. 55-64, 1988.
56. Popović, D., Stanković, S., Popović, R., Petković, V., Stanković, V.:
Kanonička korelaciona analiza kao optimalna metoda za određivanje
relacija između dva skupa varijabli. Naučni podmladak, Sveska za
prirodno-matematičke i tehničke nauke, Univerzitet u Nišu, Vol. XIX,
br. 3-4, str. 63-69, 1987.
57. Popović, D.:
Metodologija istraživanja u fizičkoj kulturi. Filozofski fakultet,
Univerziteta u Nišu, Niš, 1990.
58. Popović, D.:
Borenja i džudo i samoodbrana. Naučni podmladak, Univerziteta u Nišu,
Niš, 1990.
59. Popović, D.:
Metodologija istraživanja u fizičkoj kulturi (skripta), drugo dopunjeno
izdanje. Filozofski fakultet, Univerziteta u Nišu, Niš, 1990.
60. Popović, D., Radisavljević, D.:
Struktura kognitivnih sposobnosti džudista. Naučni skup, Valorizacija
efekata programa u fizičkoj kulturi, Novi Sad, 1990.
61. Popović, D. i sar.:
Relacije kognitivnih sposobnosti i efikasnosti izvođenja džudo tehnika.
IV kongres sportskih pedagoga Jugoslavije i I međunarodni simpozijum,
Ljubljana-Bled, 1990.

162

62. Popović, D. i sar.:
Relacije konativnih sposobnosti i efikasnosti izvođenja džudo tehnika.
IV kongres sportskih pedagoga Jugoslavije i I međunarodni simpozijum,
Ljubljana-Bled, 1990.
63. Popović, D.:
Utvrđivanje strukture psihosomatskih dimenzija u borenjima i izrada
postupaka za njihovu procenu i praćenje – monografija. Fakultet za
fizičku kulturu, Univerziteta u Prištini, Priština, 1993.
64. Popović, D.:
Programi i potprogrami za analizu kvantitativnih promena. Fakultet za
fizičku kulturu, Univerziteta u Prištini, Priština, 1993.
65. Popović, D., Boli, E., Stanković, V., Ochiana, N., Savić, V., & Bojović,
M.:
Specifics of motor abilities of track-and-field athletes and basketball
players. Kinesiometrics, 3(1), 99-114, 2014.
66. Popović, D., Boli, E., Popović, J., Savić, V., Popović, M. and
Antonijević, S.:
Specifics of Cognitive Abilities of Track-And-Field Athletes and
Basketball Players, International Journal Of Multidisciplinary Research
And Information; 2(1): 204- 210.WWW.journalijmri.com INDIJA 18,
2016.
67. Popović, R., Milošević, S.:
Utvrđivanje opšte pokretljivosti kod dece mlađeg školskog uzrasta.
Letnja škola pedagoga fizičke kulture Srbije (saopštenje). Soko Banja,
2003.

163

68. Popović, M., Valkova, H., 24. Popović, D., & Stanković, V.:
Structure of Intellectual Abilities of Special Olympics Athletes and
Unified Partners in Football. Kinesiometrics, 3(1), 115-128, 2014.
69. Popović, M., Stanković, V., Popović, D., & Valkova, H.:
Influence of Conative Characteristics on Special Olympics Athletes and
Unified Partners` Success in Football. Kinesiometrics, 3(1), 129-140,
2014.
70. Popović, R., Stanković, R., Milošević, S.:
Status bazičnih motoričkih sposobnosti kod dece mlađeg školskog
uzrasta. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Srbije (saopštenje). Soko
Banja, 2003.
71. Savić, Z., Bratić, M., Stojiljković, N.:
Rekreativni turizam, organizacija zimovanja i letovanja sa aspekta
nastave aktivnosti u prirodi. “Sportske nauke i zdravlje“. Naučno stručni
časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka. Godina
2, broj 2, Oktobar 2012. godine, (str. 188-195). Banja Luka, 2012.
72. Savić, Z., Miletić, K.:
Stavovi studenata prema kvalitetu praktične nastave predmeta Aktivnosti
u prirodi. Časopis Fizička kultura, godina 35, br. 2, (str. 147-151).
Skoplje, 2008.
73. Savić, Z., Pantelić, S., Miletić, K.:
Vrednovanje učenika prema određenim programskim sadržajima nastave
u prirodi. Sport i zdravlje, Broj 5, (str. 72-79). Pale, 2011.
74. Savić, Z., Pantelić, S., Stojiljković, N.:
Studentsko samovrednovanje i vrednovanje praktične nastave Aktivnosti
u prirodi na FSFV iz Niša. “Research in kinesiology“, Internacional

164

Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, Vol. 39, No. 1 (str.
97-102). Skopje, Macedonia, 2010.
75. Savić, Z., Stojanović, T., Stojiljković, N., Jorgić, B.:
“Razlike u prostoru motoričkih sposobnosti između skijaša i skijašica
mlađih uzrasnih kategorija“. Facta Universitatis, Series: Physical
Education And Sport, Vol. 11, UDC 796.926, No. 2, (pp. 147-156). Niš,
2013.
76. Sedlaček, I.:
Terminologija prostih vežbi. NIP “Sportska knjiga“, Beograd, 1966.
77. Simić, M.:
Smučanje. Univerzitet u Prištini, Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić,
2001.
78. Stanković, V., Popović, D.:
Relacije motoričkih sposobnosti i efikasnosti izvođenja džudo tehnika.
Naučni podmladak, XX, 1-2, Univerzitet u Nišu, Niš, 1988.
79. Stanković, V., Popović, D.:
Kineziologija. “Nauka o fizičkoj kulturi u sistemu naučnih oblasti”.
Naučni skup, izlaganje, Novi Sad, 2004.
80. Stefanović,V.:
Osnovi statistike. Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1980.
81. Stefanović, V.:
Pedagoški aspekti profesionalne orijentacije i selekcije u sportu. Fizička
kultura, God. XXXVI, br. 3, str. 207-212, 1982.
82. Stojanović, M.:
Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Skripta, II
izdanje, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd, 1977.

165

83. Stojanović, T., Savić, Z., Miletić, K.:
Studentsko vrednovanje praktične nastave na logorovanju. Sportlogia,
vol. 6, I (pg.41-47). Banja Luka, 2010.
84. Stupar, D., Popović,B., Nikolin, S.:
Rezultati motoričkih testiranja i dnevni bioritam predškolske dece.
“Sport,

fizička

aktivnost

i

zdravlje”.

Deseti

međunarodni

interdisciplinarni simpozijum, (zbornik sažetaka). Novosadski maraton,
Novi Sad, 2002.
85. Šadura, T., Hošek, A., Tkalčić, S., Čaklec, I., Dujmović, P.:
Metrijske karakteristike nekih testova gibljivosti. Kineziologija, Vol. 4,
br. 2, 1974.
86. Škerij, B.:
Opšta antropologija. Naučna knjiga, Beograd, 1960.
87. Štalec, J., Momirović, K.:
Ukupna veličina valjane varijance kao osnov kriterija za određivanje
broja značajnih glavnih komponenata. Kineziologija, Vol. 1, br. 1, str.
77-81, 1971.
88. Tkalčić, S., Hošek, A., Šadura, T., Dujmović, P.:
Metrijske karakteristike mernih instrumenata za procenu faktora
ravnoteže. Kineziologija, Vol. 4, br. 2, 1974.
89. Viskić-Štalec, N., Mejovšek, M.:
Kanoničke

relacije

prostora

koordinacije

i

prostora

motorike.

Kineziologija, Vol. 5, br. 1-2, 1975.
90. Wolf, B., Momirovič, K., Džamonja, Z.:
KOG 3. baterija testova inteligencije. Savez društva psihologa SrbijeCentar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1992.

166

91. Zaciorski, V.M.:
Matematika, kibernetika i sport. NIP “Partizan”, Beograd, 1973.
92. Zakrajšek, E., Stalec, J., Momirović, K.:
SS-programski sistem za multivarijantnu analizu podataka. Zbornik
simpozija “Kompjuter na sveučilištu”, Zagreb, 1974.

167

