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ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ - ПРВИ ДЕО 
 
ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЈЕ 
 
Психологија се дефинише као научно проучавање психолошке стварности. Назив 
те науке сажето представља њену дефиницију. Реч „психологија“ је сложеница, 
настала од две речи грчког порекла: Једна реч је гр. „психе“, тј. „психичко“ („психа“, 
„душа“) - што је у горњој дефиницији описано као „психолошка стварност“.  Друга 
реч је гр. „логос“, која на грчком има неколико значења, али се данас најчешће 
узима са значењем „наука“ - или као у горњој дефиницији - научно проучавање.   

У психолошкој литератури се срећу и другачији описи предмета психологије, 
осим „психолошке стварности“. Потпуним синонимима се могу сматрати изрази 
„психичка стварност“ и „психички живот“. У америчкој литератури се понекад 
психологија описује као наука о понашању, тј. као предмет психологије се наводи 
„понашање“ (енг. „behavior“, отуда и енг. „behavioral science“, наука о понашању). 
Данас нема суштинске разлике у садржају општепсихолошких текстова (нпр. 
уџбеника) у чијем наслову је „понашање“ и онога што означава израз „психолошка 
стварност“, мада је у психологији (па и у обичном српском и енглеском језику) 
уобичајено једно уже значење „понашања“ (енг. „behavior“): то су поступци, акције 
или кретње људи и других животиња који се могу регистровати објективно, тј. 
спољашњим посматрањем.  

Једно време је у америчкој психологији заиста предмет психологије био тако 
формулисан, као понашање у уском значењу те речи. Касније су психолози 
проширили значење речи „понашање“, тако што су увели нов израз „унутрашње 
понашање“, за означавање субјективног искуства или  унутрашнег доживљаја 
човека (нпр. опажања, мишљења, осећања), које није доступно спољашњем 
посматрању, већ за њега знамо на основу интроспекције (унутрашњег 
посматрања); иницијално приватни (који припада само субјекту) податак, 
субјективно искуство, постајe јавни  (доступан спољашњем регистровању) 
податак, у форми извештаја особе о интроспекцији. Нема битне разлике у 
обухвату психологије између савремених америчких аутора и европских, који су увек 
сматрали да је у њиховој науци важно не само спољашње понашање него и 
„унутрашње“, тј. субјективно искуство људи. Дакле, постоји широка сагласност да се 
психолошка наука заснива на две врсте података: понашању (доступном 
објективном, спољашњем посматрању или регистровању) и субјективном искуству 
(доступном интроспекцији). 

У настави психологије намењеној тренерима се често утвђује сличност 
активности психолога и тренера, па с тим можемо већ овде почети, да бисмо 
илустровали корисност две врсте психолошких података. На пример, када одређује 
играча који ће извести „пенал“, тренер жели да зна у каквом је он емоционалном 
стању.  

Слично психологу, тренер може о емоцијама свог спортисте дознати, с једне 
стране, посматрањем његових телесних кретњи и израза лица; с друге стране, 
сам спортиста, можда потпуније и прецизније, може тренера обавестити о својој 
интроспекцији, тј може речима описати своје унутражње доживљаје. Овај други - 
често тачнији - начин откривања емоција - објављивања приватног искуства - зависи 
од искрености особе, тј. подразумева однос поверења између тренера и играча, 
односно психолога и његовог испитаника. У сваком случају, тренер, попут 
психолога,  у закључивању о емоционалном стању спортиста користи наведене две 
врсте података. 
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ПСИХОЛОШКА СТВАРНОСТ   
 
Психолошка стварност  (или „психички живот“ или „понашање“) се сажето 
описује кроз тројство психолошких функција (или процеса):  

• Когнитивне (сазнајне) функције,  
• афективне (осећајне) функције и  
• конативне (вољно-мотивационе) функције. 

 
Три врсте функција (или процеса) дају добар кратак, уопштен опис садржаја 
психолошке стварности, али треба имати на уму да је ово прилично 
поједностављено приказивање психолошког функционисања човека (и других 
животиња). Свака наука подразумева поједностављено приказивање проблема 
које проучава, па тако и овај опис не може да буде сасвим адекватан у односу 
на сву сложеност реалног психичког живота.  
 
Реално би требало свако психолошко функционисање схватити као јединство 
три наведене функције, као функционисање које има свој когнитивни, 
афективни и конативни аспект, тј. које се може посматрати на три начина. Из 
разлога научног проучавања, а нарочито из дидактичких  разлога (олакшавања 
учења), овакво упрошћено приказивање психолошке стварности морамо 
прихватити као оправдано. 
 
 

КОГНИТИВНЕ (САЗНАЈНЕ) ФУНКЦИЈЕ  
 
Когниција је реч страног порекла, коју треба научити, као и све друге стручне 
термине - туђице - чак и кад постоје добри српски еквиваленти -  због тога што 
то обезбеђује прецизност комуникације, а и због тога што олакшава студентима 
читање психолошких текстова на другим језицима, пре свега великим, као што 
је енглески, на коме пише огромна већина научника у свету. 
 Когниција особе значи сазнање или “одраз” света (и ње, особе, у том 
свету). “Одраз” је стављен под знаке навода зато што субјект сазнања не добија 
потпуно и пасивно  пресликан свет, већ је то унутрашње сазнање, „слика” 
(репрезентација) света добијена унутрашњом, субјективном прерадом 
информација о спољашњем, објективно постојећем свету. Већ код 
најједноставнијег, најдиректнијег облика когниције, код перцепције (опажања), 
где је реч о информацијама о свету које човеку дају његова чула (вида, слуха, 
опипа, мишића, и др.), дакле о непосредном сазнавању (без уплитања 
сложенијих сазнајних процеса), то сазнање је селективно и може мање или 
више да одступа од реалности. На перцепцију утиче укупност психолошког 
функционисања особе, а емоције су главни извор угрожавања веродостојности 
резултата тог процеса, тј. његове објективности.  

Чести и упечатљиви примери те врсте се срећу током спортских 
такмичења, када један исти догађај (офсајд или фаул) играчи и навијачи два 
тима у надметању виде сасвим другачије. Ту  је реч о стварно другачијем 
виђењу, не о покушају играча да судију свесно преваре или уплаше лажном 
тврдњом да је његова одлука погрешна. Припадници супарничким тимовима су 
догађај заиста другачије видели. Чак и када чуло вида даје свима потпуно исте 
податке, нпр. када се накнадно гледа видео-снимак догађаја, разлике у виђењу 
могу да постоје.  
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 Неки психолози кажу да термини “одраз”, али и “слика”, “репрезентација”, 
нису сасвим адекватни у дефинисању когниције и због тога што често у 
перцепцији нема посредовања нечега попут “слике” или “репрезентације” 
стварности, већ изгледа да се чулне информације директно преливају у 
моторну активност. У спорту су бројни примери такве сливености сазнања и 
акције.  

У сваком случају - било да сматрају да је “репрезентација” стварности “у 
глави” нужна у дефинисању когниције или сматрају да је та претпоставка 
непотребна - психолози се слажу у томе да когниција није увек праћена 
одређеним садржајем свести, тј. постојањем некаквих “слика у глави”, које 
особа може да опише. Велики део наше когниције (сазнања) је несвестан 
процес. У спорту, али и у обичном животу, су безбројни примери понашања које 
код актера није праћено било каквим свесним садржајем, а ипак  можемо да 
закључимо - на основу успеха активности - да је реч о врло успешном 
когнитивном  процесу.  

Спортске мајсторије су најбољи пример врхунске когниције - без свесног 
садржаја, тј. садржаја којим спортиста може да објасни свој врхунски потез у 
игри. Он сам често каже да приликом врхунске мајсторије није имао ништа у 
глави, већ да је радио на основу “осећаја”, “инстинкта”. Неки психолози такву 
несвесну когницију називају “функционалном свешћу”, за разлику од 
експлицитне свести, са чијим садржајем особа може друге да упозна на неки 
начин . 
 
Врсте когнитивних процеса 
 
 Малопре је наговештено да постоје различите врсте когнитивних 
функција (или процеса). Поменуто је постојање перцепције (опажања), као 
когниције везане за чула. За непсихологе може представљати проблем 
недоследност психолога у говору о когницији. У психолошкој литератури се 
може срести напис о перцепцији, издвојен из текста о когницији. Ипак, већина 
психолога перцепцију убраја у когнитивне процесе, говорећи о њој као о 
базичном когнитивном процесу, за разлику од виших когнитивних процеса, као 
што је мишљење. 
 Овде се перцепција дефинише као когнитивни процес везан за употребу 
чула. У перцепцији човек схвата свет онаквим каквим му га дају његова чула. 
Игра фудбалера је огромним делом условљена тачношћу и потпуношћу 
информација које прикупљају чула током утакмице, са главном улогом два чула: 
чула вида (које информише о догађању на терену) и кинестетско чуло (које 
информише о раду мишића). 
 У фудбалској игри је често потребно прерадити основне перцептивне 
информације, нпр. када је акција тренера или играча тактичке природе. У 
таквом, тактичком понашању користимо мишљење. Организација фудбалске 
игре, у припреми, као и у реализацији на мечу, умногоме зависи од квалитета 
мишљења. Анализа игре противника пре утакмице треба да доведе до 
закључака о јаким и слабим странама противника и о начину парирања. 
Управљање игром, на индивидуалном плану, као и тимском, зависи од 
способности употребе „менталног модела игре“, укључујући његово 
прилагођавање текућем стању ствари.  
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Након утакмице мишљењем долазимо до сазнања („лекције“) о томе како 
можемо да унапредимо игру у наредним утакмицама. Мишљење се може 
дефинисати као оперисање (баратање) симболима у циљу решавања 
проблема. Симболи су апстрактни репрезенти (представници) страрности. Нпр. 
основну формацију игре тренер замишља у глави у виду распореда играча на 
терену, а тај се распоред симболично представља (на табли или компјутерском 
монитору) конфигурацијом тачака или неких других апстрактних ознака позиција 
фудбалера. Пре практичног увежбавања различитих офанзивних и 
дефанзивних акција, тренер своје замисли (когниције) може представити 
играчима симболично на екрану монитора, нпр. анимацијом симболично 
(тачкама) представљених играча оба тима. 
 Важна когнитивна функција јесте и памћење (меморија). Горе поменута 
тренерова упутства играчи треба да запамте. Заправо, читав процес спортског 
развоја (тренера и играча) заснован је на памћењу различитих врста знања, тј. 
стицању, чувању и коришћењу искустава.  
 Међу спортистима постоје знатне разлике у когнитивном функционисању 
(у способности перцепције, мишљења или памћења). Делом те разлике можемо 
приписати урођеним диспозицијама, али њихова главнина је резултат утицаја 
средине и настојања појединца на њиховом развоју. С обзиром да данашња 
наука показује да су интериндивидалне разлике (разлике између појединаца) у 
когнитивним функцијама огромним делом резултат учења, психологе у спорту 
првенствено интересују интраиндивидуалне разлике, тј. промене у когнитивном 
функционисању код појединца, посебно услови који тај развојни процес 
поспешују. . 

 
 

АФЕКТИВНЕ (ОСЕЋАЈНЕ) ФУНКЦИЈЕ  
 

На самом почетку, у циљу ублажавања мука студената при самосталном 
стручном усавршавању - пре чему ће студент читати литературу не само на 
српском него и на другим језицима - морамо одвојити мало простора за извесна 
терминолошка разјашњавања. 
 С обзиром да су психолошки извори литературе на енглеском језику 
неупоредиво бројнији од таквих извора на другим језицима, наша настава у 
целини је томе прилагођена. То је разлог да велики број стручних термина има 
порекло у енглеском језику, тј. “српски” термини сачињени су према енглеском 
оригиналу. Добра страна учења таквих туђица јесте што студентима олакшава 
разумевање енглеских текстова - с обзиром да се велики део њиховог 
самосталног стручног усавршавања остварује на енглеском језику.  
Код усвајања таквих психолошких термина постоји тешкоћа да студент 
прихвати ново, прецизно стручно значење речи које он већ има у речнику, речи 
које је он преузео из обичног, свакодневног језика, српског или неког другог 
језика. Већ назив овог одељка може да збуни студента, јер речи “афекат” и 
“афективни” овде имају другачије значење од онога које постоји у обичном 
српском језику. Овде се афекат и афективност користе у генеричком смислу - 
на целу класу или врсту појава у вези са осећањима човека и других животиња.  
У српском и руском језику реч “афект” има уско значење, за врсту наглог и 
интензивног емотивног испада. Додуше и у енглеској литератури нема потпуне 
доследности у коришћењу термина “affect”, јер осим поменутог уопштеног, 
збирног појма, постоји и специфична употреба те речи, за означавање само 
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менталног, доживљајног аспекта емоције, која иначе има још и телесну 
компонетну. Несавршеност психолошке терминологије и на енглеском језику 
огледа се у томе да се као синоним за “affect” користи и реч “feeling” (осећање), 
а на несрећу се на тај начин означава и тзв. елементарни чулни податак, нпр. 
додира или бола, што у типичној психолошкој класификацији спада у когнитивну 
врсту појава. У српском језику постоји могућност језичког разликовања 
емоционалног “feeling-а”, као осећања, од когнитивног “feeling-а”, као осећаја 
или осета.  

Ствар се додатно усложњава када се у ову расправу укључи француски 
језик. Слично енглеском језику, за најопштије разликовање ове широке класе 
феномена од когнитивних и конативних, користе се речи “l’affectivite” (и 
“affective”). Али се ствар усложњава тиме што неки аутори као синоним за 
l’affectivite користе реч “le sentiment”, док други аутори дају тој речи 
специфичније значење. Једна од честих употреба те речи је за разликовање 
конструктивних (организујућих) појава осећајности, насупрот емоцији (фр. 
“emotion”), чија је дифинишућа карактеристика - дезорганизација понашања. На 
тај начин је фр. emotion синоним са српскоm речи афекат. Добра ствар је да се 
фр. le sentiment  врло често може на енглески превести са “feeling”, али у 
српској психологији “сентимент” има другачије значење, не значи брзо пролазно 
стање особе, већ значи афективно-когнитивну диспозицију, релативно 
постојану особину понашања.   

За читаоца психолошке литературе је утешно то што контекст (целина 
датог текста) умногоме помаже разликовању значења истих речи или схватању 
сличности значења различитих термина.  
Дакле, општи појам афективност (или осећајност, или емоционалност) обухвата 
различите сродне појаве: емоције, осећања, расположења, афекте, сентименте 
и темперамент.  

• емоција = (свесно или несвесно) оријентисање у свету – према 
субјективном доживљају важности тог света за особу (колико га се то тиче, 
и на који начин га се тиче). Емоција се карактерише својеврсним 
доживљајем, емоционалном експресијом (мимиком, гласом, бојом коже, 
телесним држањем) и физиолошким променама. 

• осећање (енгл. feeling, фр. sentiment, рус. чувство) = ментални (нетелесни) 
аспект емоције или “некомплетна” емоција. 

• расположење = продужено стање осећања, привремена емоционална 
диспозиција, која траје данима, понекад и недељама, за разлику од 
емоција, чије се трајање типично мери секундама. 

• афекти (српско значење) = нагло и интензивно узбуркано стање особе, 
са наглашеним телесним променама и смањењем способности 
расуђивања 

• сентименти = релативно трајне диспозиције да се на појаве одређене 
врсте реагује за дату ситуацију релевантним емоцијама. 

• темперамент је знатним делом наслеђена диспозиција за емоционално 
реаговање или  емоционалну контролу. 

 
Темперамент је извор врло стабилних интериндивидуалних разлика и 

тренер га може сматрати датим - неизменљивим, док је на промену 
сентимента лакше утицати и тренер треба да настоји да развије код ученика 
одговарајуће сентименте, који чине основу карактерног понашања. 
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Преостале четири врсте афективности (емоције, осећања, афекти, 
расположења) се описују као стања, као привремени и променљиви услови 
функционисања особе, која се  мењају углавном под утицајем интеракције 
тренутних спољашњих околности и стабилнијих диспозиција особе у датој 
ситуацији. Стања су озлоглашени чиниоци активности, укључујући и спорт, зато 
што могу да надвладају разумно понашање. Мада нека стања јесу рушилачке 
природе, постоји и конструктиван утицај (који помаже организацији акције), 
нарочито позитивних емоција и расположења.     
 

 
КОНАТИВНЕ (МОТИВАЦИОНО-ВОЉНЕ) ФУНКЦИЈЕ  

 
Конативне функције описују човекове тежње: Чему особа тежи, колико 

интензивно и колико истрајно. Мотивација се односи на стремљења човека, 
на правац понашања на који га терају његови нагони или наводе његови 
циљеви,  док се воља односи на начин остваривања тих стремљења, нарочито 
када је особа суочена са истовременим јављањем више мотива.  

У бављењу спортом различите особе су вођене различитим мотивима. 
Неко ужива у слободи кретања и разиграности; неко тежи развоју здравог и 
привлачног тела; неко кроз спорт тежи да постигне богатство или славу; неко 
проверава границе својих способности.  

Тренерово знање о мотивацији ће му омогућити да на прави начин утиче 
на рад спортисте. Такво знање је корисно тренеру и за разумевање његове 
сопствене мотивације. Ту је посебно важна мотивација на којој се заснива 
тренерово учење, најпре као студента, током припреме за тренерски позив кроз 
формално образовање, а затим као тренера, након завршетка школовања, 
током трајног професионалног усавршавања на послу. Као пример 
разноврсности мотивације, приказаћемо  листу човекових потреба према 
психологу Маслову. 

Према том аутору, у основи понашања су физиолошке потребе. Нпр. то 
су потребе за храном и сном. Студент и спортиста морају да задовоље те 
потребе, што не протиче увек онако како би требало. Оптерећења која 
постављају тренинг и школа, али и стил живота многих младих особа, често 
отежавају задовољење тих потреба и то смањује ефикасност тренирања и 
учења. 

Потреба за сигурношћу се огледа у тежњи за заштитом и 
ослобођеношћу од страха и анксиозности. Неретко студенти и спортисти имају 
такав доживљај у односу на наставника, тренера или родитеља. Тренер треба 
да је свестан важности те потребе и своје одговорност и њеном задовољењу 
код спортисте. 

Потреба за припадањем и љубављу се огледа у избегавању изолације и 
усамљености. Задовољење потребе за припадањем заједници доприноси 
успешности и срећи појединца, али понекад млада особа не проналази прави 
начин повезивања са другима, као што је на пример укључивање у хулиганску 
(„навијачку“) групу. 

Потреба самопоштовања се односи на позитивно оцењивање себе, 
свог рада, свог постигнућа. То повољно просуђивање себе зависи од реакција 
окружења, пре свега важних особа, као што су наставници, тренери, родитељи, 
другови. Велика је моћ сваког од тих спољашњих чинилаца у обликовању 
понашања младе особе. Добро владање и право постигнуће требало би да буду 
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предмет позитивних оцена окружења младе особе и исправан начин 
задовољења те потребе. То понекад није случај, па млада особа добија 
признање својих другова, хулигана, за поступке насиља, што угрожава пожељан 
начин задовољења поменуте потребе и отежава прилагођавање широј 
заједници. 

Потреба самоактуализације (самоостварења) се односи на потребу да 
радимо оно што мислимо да смо способни да радимо. Добровољно изгарање 
на тренингу и тешкоће студентског живота - што неки пут, рекли смо, угрожава 
основне, физиолошке потребе - су слободан избор, добровољно опредељење 
младог бића, које није срећно ако не постане добар фудбалер или школован 
тренер. Нисмо срећни - чак и ако задовољимо све друге потребе - ако не 
остваримо оно за шта мисли да можемо да остваримо. Спорт даје безбројне 
примере истрајавања у тежњи самоактуализацији, често на уштрб задовољења 
основнијих потреба.  

Снага воље код човека нарочито долази до изражаја када - у циљу опште 
добробити особе - треба ојачати тежњу која није доминантна у датим 
околностима, нпр. када треба савладати јаку спонтану тежњу за нечим тренутно 
привлачним или привремено корисним, али што може да отежа постизање 
нечега важност, што ће касније уследити и због чега треба бити стрпљив или 
чак треба одређено време трпети нелагодност. Живот амбициозног спортисте, 
као и студентски живот, препуни су искушења воље, тј. неопходности да се 
лишава многих непосредних, а ситнијих задовољства, зарад удаљеног, а 
вредног циља - достизање нивоа врхунског спортисте или школске дипломе.  

Мотивација и воља могу бити у различитом степену присутне у свести. 
Особа  није увек свесна својих правих мотива. Постоји велика могућност да на 
питање о разлогу бављења спортом, први, спреман одговор особе садржи 
циљеве који „лепо звуче“, који само пријају тој особи или су прихватљиви 
њеном окружењу; типично је да се бављење спортом генерално - или наступ 
професионалног играча у репрезентативном дресу земље - образлаже 
љубављу према спорту или патриотизмом, а да је стварни главни покретач 
неки „приземнији“ мотив, који особа ни себи ни другима не жели да призна.  

За разлику од мотива који су често несвени, вољна регулација је типично 
свесна конативна функција, нарочито у тренуцима борбе особе против „себе 
саме“, тј. борбе да се не подлегне сопственим слабостима. Међутим, спортиста 
може да развије вештину само-регулације, у којој се неки механизми вољне 
контроле могу одвијати скоро аутоматски, значи несвесно.   

Постоје индивидуалне разлике у конативном домену. 
Интериндивидуалне разлике се огледају у разлици која постоји између 
појединаца у за њих карактеристичној врсти и интензитету мотива и вољних 
особина. Интраиндивидуалне разлике се огледају у променама у мотивацији и 
вољи код сваког појединца. Обе врсте разлика су одређене наслеђем и 
утицајем средине, тј. учењем. Тренер треба да је посебно заинтересован за 
могућност промене вољних особина под утицајем учења.  
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ПСИХОЛОШКИ ПРАВЦИ (РАЗЛИЧИТИ НАЧИНИ ПРИСТУПА 
ПРЕДМЕТУ ПСИХОЛОГИЈЕ) 

 
Током више од једног века развоја психологије као науке, психолози су имали 
различит приступ свом предмету проучавања. Од свог настанка, у 19. веку, до 
данас, психолози настоје да пронађу прави научни приступ њиховом 
специфичном предмету проучавања - психолошкој стварности. Образац на који 
су се угледали представљале су друге, првенствено велике и старе науке, као 
што су физика, хемија и биологија. 
 
 

СТРУКТУРАЛИЗАМ 
 
Прва психолошка експериментална лабораторија основана је 1879. године и та 
година се узима као година рађања психологије као самосталне науке. Прва 
психолошка научна истраживања тицала су се човекових менталних 
(психичких) процеса до чијих описа се долазило коришћењем интроспективног 
извештаја. По коришћењу интроспекције, тј. испитаникових описа сопствених 
свесних искустава - психолози су се суштински разликовали од научника других 
области, који су се бавили материјалном стварношћу и при томе  користили 
различите методе објективног посматрања. Ипак су тим првим психолозима у 
много чему узор биле старе, велике науке, као што су физика и хемија. Тако су - 
слично природним наукама - рани психолози тежили проналажењу основних 
елемената свести и односа који између њих постоје - и који чине структуру 
различитх психичких појава, као што су перцепција, емоција итд.. Тежили су да 
открију начин на који се елементи свести (боје, контуре) повезују у визуелну 
перцепцију (нпр. слику неког призора). Због усмерености истраживања на 
психолошке структуре, тај психолошки правац (психолошка „школа 
мишљења“) назван је структурализам.  
 
Истицањем свести као предмета истраживања психолози су се разграничили 
са физиологијом (која проучава човекове телесне функције), а опредељењем 
за емпиријска истраживања разграничили су се са филозофијом, у оквиру које 
су се традиционално разматрала питања људског ума, наравно на филозофски 
начин. Док су филозофи до својих идеја о психичкој стварности долазили 
користећи само свој разум, психолози су своје закључке желели да заснују на 
резултатима емпиријских (искуствених) истраживања, онако како то чине и 
друге науке. Наведене 1879. год. у свом трагању за „основним честицама ума“  
рани психолози показују уважавање методологије природних наука, конкретно 
експеримента и мерења у настојању да установе најбрже и најједноставније 
менталне процесе. 
 
Вреди описати тај први експеримент, јер он не само да илуструје методолошку 
опредељеност новорођене психолошке науке него показује да резултат тог 
давног истраживања има данас релевантне практичне импликације, мада је 
тада био мотивисан само теоријским циљем. У сврху утврђивања времена 
трајања најбржих менталних процеса, први психолози су мерили време 
реакције на звук. Време реакције се дефинише као период који протекне од 
сигнала до човекове реакције на њега, То би требало да је психолошко време, 
које ум потроши на пријем и препознавање сигнала и на слање одговарајуће 
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моторне команде ка мишићима који остварују покрет. У том експерименту је 
требало да испитаници на звучни сигнал реагују притискањем тастера. Када им 
је речено да тастер притисну чим се звук јави, време рекације је било једна 
десетинка секунде, а када им је речено да притисну тастер чум постану свесни 
звучног сигнала, време реакције се удвостручило.  
 
Нама је интересантна импликација овог налаза за једно практично питање пред 
којим се налази спортски психолог: „Шта треба саветовати атлетичару на старту 
спринтерске трке, да би побољшао своје стартно време реакције, 
усресређењем пажње на прави начин?“ Судећи по приручницима спортске 
психологије, ту још постоји дилема. Да ли треба усмерити пажњу на пријем 
сигнала или на моторну реакције, тј. на сигнал за старт или на излазак из 
стартног блока? Наведени експеримент иде у прилог „моторном типу реакције“, 
јер се у „сензорном типу реакције“ очигледно губи нешто времена на обраду 
звучног сигнала, на освешћивање опажања стартног сигнала. 
 
    

ФУНКЦИОНАЛИЗАМ 
 
Неки психолози су се угледали на биологију, нарочито на еволуциону биологију, 
код које је у фокусу пажње сврха, улога или функција особина живих бића. Тај 
психолошки правац назван је функционализам, зато што су психолози желели 
да објасне природу перцепције, емоције и других психичких процеса преко 
разумевања функције (сврхе), због које постоје, тј. због које су ти процеси, какви 
јесу, опстали у репертоару понашања. Суштина перцепције или емоције ће се 
схватити када се утврде њихове функције у понашању. Као што су различите 
биолошке врсте еволуирале јер су се њихова грађа тела и рад органа показали 
корисним за њихов опстанак, тако су перцепција и емоције настале јер 
остварују нешто корисно за припадника људске врсте. 
  
Каква је корист од емоција? Један од раних, па и данас популарних, одговора 
јесте да нас оне припремају за борбу или бекство у ванредним околностима. 
Широка прихваћеност у науци таквог одговора сведочи о томе да ту има нешто 
истинито. Ипак, с обзиром да емоције постоје и у околностима које се никако не 
могу назвати ванредним, поновно постаљање питање, Чему служе емоције,  
има смисла и наставља да добија нове одговоре. Да ли је њихова сврха у 
интерперсоналној комуникацији (мимо и поврх других видова међуљудског 
општења), што је један од скорашњих понуђених одговора на то питање? Да ли 
је сврха у интраперсоналној комуникацији, тј. човековом унутрашњем 
очитавању сопственог стања, што би такође могао бити добар одговор? 
„Коначан“, тј. општеприхваћен одговор не постоји нити се наслућује, али наше 
знање о емоцијама расте, а функционалистичко питање томе даје вредан 
допринос.  
  
Чему служи перцепција? Један могући одговор јесте да нам тај процес 
прибавља знање потребно у припреми оптималне акције на менталном плану. 
Други одговор може да гласи: Перцепција служи вођењу моторне акције на тлу 
какво карактерише нашу планету, при чему се припрема и извођење акције 
преплићу и нема потребе за претходном фазом прикупљања знања. Ни ту нема 
коначног одговора, али се функционалистичко питање чини корисним. 
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ГЕШТАЛТИЗАМ 
 
Неки психолози су за своју науку тражили узор у теоријама физике. Група 
немачких научника је из физике преузела идеју физичког поља, да би у 
психологију унела појам „гешталта“. Непреводив на друге језике, тај појам 
најприближније описује идеју констелације или целовите конфигурације. 
Гешталтисти наглашавају предност проучавања појава као недељивих целина, 
уместо - у науци тако честог - распарчаног изучавања издвојених делова. 
Основа њиховог приступа јесте да је целина нешто више од збира саставних 
делова. Постоје бројне психолошке појаве које оправавају исправност таквог 
становишта. Његова вредност се најлакше види у разумевање перцепције. 
Управо у том домену гешталтисти су били убедљиви у тврдњи да схватање 
неког призора није могуће имати простим постављањем једног дела поред 
другог (како су то покушавали да раде структуралисти), већ само виђењем 
целине. За нас су посебно драгоцени примери перцепције збивања (које се 
одвија у времену), а које није могуће другачије схватити него као гешталт. 
Перцепција (препознавање) песме, тј. мелодије зависи од целовитог 
распореда, констелације појединачних тонова (нота), који (тонови, ноте) могу 
бити врло променљиви, зависно од  висине гласа или музичке обраде. („Уз 
Маршала Тита“ има исту мелодију, без обзира да ли је пева хор, тенор или 
баритион или хип-хоп извођач).  
 Занимљиво је видети како би се принцип гешталта могао корисно 
применити у спорту. С обзиром да слушни утисак отпеване мелодијске целине 
почива на целовитој моторици гласа певача, зар се не може закључити да 
принцип гешталта важи за укупну моторику човека, не само ону која производи 
глас? Зар није основна карактеристика вештине (нпр. „фудбалске технике“) 
схватање „кретне мелодије“? Кључна карактеристика добре спортске технике, 
заправо сваке индивидуалне, као и групне, акције у фудбалу се означава као 
„тајминг“ (енг. „timing“; што се може, помало рогобатно, превести као 
„увремењеност“, правовременост, временска подешеност), а то је својство 
целине. Није у питању брзина укупне акције, нити појединих њених делова, већ 
темпо извођења сваког дела у односу на целину акције. 
 Један упечатљив пример треба да нас убеди и исправност принципа  
предности целине у односу на делове у моторном домену. Потпис је 
универзална вештина. Сваки студент може да направи оглед тако што ће 
направити серију потписа, али на различите начине: Прво ће се потписати на 
папиру само са два прста, а са фиксираном шаком и остатком тела. Затим се 
може потписати слободном шаком, затим покретима из рамена, са фиксираним 
прстима и шаком; потписивање може да настави коришћењем леве руке, па 
потписом на табли, па потписом држањем оловке у устима. Сва разноликост 
укључених мишића и покрета произвешће врло сличан или идентичан траг - 
потпис као целину, тј. гешталт.   
 Уважавање принципа целине, тј. штетност издвојеног третирања делова 
нечега што природно постоји као једна целина, није потребан само у 
разумевању спортске технике, тј. моторне вештине. Он у спорту има знатно 
шири домен примене. Укупна припрема спортисте се типично дели на 
кондициону, техничку, тактичку и психолошку. Да ли су кондиција, техника, 
тактика и психолошка спремност делови који се могу изоловано развијати, да 
би се накнадно саставили у целовиту спортску форму играча или је добра 
форма више од суме саставних делова? Без намере да се уплићемо у 
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фудбалски домен за које на Академији фудбала постоје експерти, у име 
психологије, подсетимо будуће тренере на опасност од неумереног коришћења 
„аналитичког“ тренинга, чије штетне ефекте често није у стању да надокнади 
касније додат „синтетички“ тренинг 

Успешност „глобалног тренинга“ Муриња јесте својеврсни доказ 
вредности принципа целовитости у схватању понашања. Понашање играча, тј. 
игра фудбала, није само збир његове техничке, тактичке, физичке и психолошке 
спремности. Таквом схватању фудбале игре одговара метод тренинга у коме 
нема изолованог рада на појединим видовима спортске припремљености, као 
деловима који ће се лако објединити у фудбалском мечу. 

 
 

РЕФЛЕКСОЛОГИЈА 
  
Физиологија је наука блиска психологији. У једном времену, у великом делу 
света, физиологија је чак тежила да замени психологију. У бившим државама 
социјалистичког режима у Источној Европи, физиологија је скоро заменила 
психологију. У водећој земљи Источног блока, и једној од водећих спортских 
земаља у свету, бившем СССР-у, средином прошлог века је компартијском 
резолуцијом укинута психолошка наука и на њено место постављена тзв. 
„физиологија више нервне активности“. Та наука је заправо разрађивала 
Павловљеву рефлексолошку теорију и покушавала да је примени на укупно 
човеково понашање, на психолошку стварност. Зато се овај психолошки правац 
назива рефлексолошким. Све психолошке појаве схваћене су као мање или 
више сложени системи условних рефлекса. С обзиром на, у целини узев, 
штетан утицај рефлексологије на развој науке, она не заслужује да се на њој 
дуже задржимо. Ипак ћемо на рефлескологију потрошити неколико редова 
више због тога што је такав начин објашњавања понашања људи био доскора 
или једини или главни приступ у спортској науци и струци код нас.  
Литература са рефлексолошким начином приказивања човекове активности у 
спорту још је увелико присутна код нас, па је потребно људе из спорта 
припремити за критичко читање таквог штива. Рефлесолошки утицај је лако 
открити у нашим књигама за тренере. Ту се се као циљ изграђивања спортске 
технике наводи развој „кретног стереотипа“ (матрице, шаблона, обрасца) у 
мозгу. Активирање кретног стереотипа обезбеђује аутоматизовано одвијање 
кретне навике (рус. двигатељни навик).  Термин навика одговара 
рефлексолошком постулату да је основни градивни елемент сваког понашања - 
рефлекс. На бази безуслових рефлекса, развијају се условни рефлекси. Развој 
спортске технике је - у терминима физиологије више нервне делатности - развој 
система условних рефлекса, тј. навика. Дакле, према рефлексолозима, 
изграђена спортска техника претставља навику. Реч „навика“ одговара 
рефлексолошкој идеји „кретног стереотипа“ и аутоматизма. У психологији се 
том речју означава утврђена радња, која се махинално покреће и одвија увек на 
исти начин. Проблем је у томе што спортска активност, не само фудбалера, 
него и других спортиста, који имају знатно једноставније кретање, тешко да се 
може адекватно разумети на тај начин. 

Право разумевање спортског кретања се ослања на појам вештине. У 
литератури се понекад среће коришћење два термина, навика и вештина, као 
синонима (истог значења). Међутим, то никако нису синоними ни у обичном 
језику, ни у психологији, јер навика означава неизменљиву радњу, а човекову 
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радњу коју називамо вештом акцијом или вештином карактерише управо 
променљивост тј. прилагодљивост датим околностима начина остваривања 
задатка, све до способности мајсторске импровизације - што је супротност 
стереотипу, тј. непроменљивости. Наравно, развој спортске технике тражи 
пуно понављања, али оно што се у таквом тренингу понавља нису кретње (или 
условни рефлекси) већ смисао задатка. Употребивши гешталтистичку 
терминологију, рећи ћемо да у тренингу вештине, као и у њеном извођењу на 
утакмици, непроменљив је гешталт (смисао задатка или мелодија), а детаљи 
(кретње или тонови) јесу променљиви и споредни. Право разумевање техничког 
мајсторства, као и тренерски рад који томе тежи, треба да се заснивају на идеји 
да првенство има акција (целина), а да су саставне кретње (делови) последице 
акције.  

 
  

БИХЕЈВИОРИЗАМ 
  
Амерички психолози (са делимичним утицајем на европску психологију) су 
неколико деценија развијали бихејвиоризам, психолошки правац чија је основна 
карактеристика била искључивање интроспективних података и потпуно 
ослањање на споља опазиво понашање. Тиме су они хтели да психологију 
ставе у ред других природних наука, које карактерише објективност метода.  
Шта је предмет проучавања бихејвиористе илустроваћу наводима из једне од 
најновијих књига из психологије спорта - чији се аутори већ у наслову 
декларишу као следбеници бихејвиоризма („Behavioral Sport Psychology. 
Evidence-Based Approaches to Performance Enhancement“). Главни појмови код 
ових аутора су понашање и стимулуси, који изазивају то понашање. Понашање 
(реакција, одговор) је оно што особа каже или ради („мишићна, жлездана или 
електрична активност организма“ ). Стимулуси (дражи) су физичке варијабле у 
непосредном окружењу особе које делују на њене чулне рецепторе и који утичу 
на њено понашање. Учење је повезивање стимулуса (С) и реакције (Р), тј 
стварање С-Р веза. Учвршћена С-Р веза се назива „навиком“. Сада је већ 
видљива сличност бихејвиориста и рефлексолога, што је разумљиво када се 
зна да је амерички бихејвиоризам настао под утицајем руског рефлексолошког 
учења. Сличан је и њихов домет.  

У први мах би човек помислио да је бихејвиористички приступ погодан 
бар за проучавање човекововог моторног понашања, укључујујћи спортску 
моторику. Очекивани допринос разумевању спортског понашања је изостао из 
сличног разлога због кога у томе није успела ни рефлексологија. У центру 
њиховог интересовања била је моторна навика (енг. habit), која није суштина 
спортске акције. Док су руски рефлексолози користили термин „двигатељни 
навик“ можда и зато што у њиховом језику не постоји сасвим добра реч за оно 
што ми зовемо „вештина“, у енглеском постоји трермин „skill“, који је јасно 
другачијег значења од eng. „habit“. Та језичка могућност није бихејвиористима 
ништа значила, јер би усмеравање на вештину вероватно захтевало увођење 
субјективних појмова које они нису желели да користе у свом раду. Навика је 
била појам који су они могли строго објективно дефинисати. Али проучавање 
навике не омогућује разумевање вештине. Вештину дефинише смисао целине, 
оно што је опште, тј. задатак који се извршава, док су кретње, као и мишићи 
који у томе учествују - променљиви. Вешта акција је утолико више вештина 
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уколико успева у очувању непроменљивости целине (општег, задатка), на 
рачун велике променљивости онога што је споредно, а то су поједине кретње. 

Када тако стоје ствари са моториком човека, која се одлично уклапа у 
њихову дефиницију предмета психологије, лако је закључити да су интимније, 
„дубље смештене“ психолошке појаве, као што су емоције или воља, код 
бихејвиориста прошле много горе. Неколико деценија речи „емоција“ и „воља“ 
нису постојале у психолошким речницима, а „воља“ и данас с муком проналази 
место у америчкој психолошкој литератури. „Научно чистунство“ довело је 
бихејвиористе до тога да из домена свог интересовања избаце многе 
психолошке појаве о којима најважније ствари дознајемо интроспекцијом. У 
целини узев, нису успели да направе „психологију без душе“ - како 
бихејвиоризам описују неки од њихових критичара.  

 
 

ХУМАНИСТИЧКА И ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА 
  

Хуманистичка психологија се јавила као реакција на друге правце у 
психологији који су недовољно истицали посебност  људске природе, већ су 
пре тражили сличности човека и других животиња - као бихејвиоризам - или су 
били окупирани патологијом - као психоанализа - а занемарили истраживање 
човеког потенцијала за здраво и креативно функционисање. Док је 
хуманистичка психологија за данашње психологе већ ствар прошлости, тј. 
остала је део историје психологије, њене основне идеје живе и данас. Данашњи 
следбеник хуманистичког приступа јесте позитивна психологија, покрет 
научника и практичара који истичу вредност позитивних снага човека , насупрот 
окупираности негативним емоцијама и патологијом, што карактерише развој 
психологије у целини. У њиховом научном истраживању доминира бављење 
позитивним емоцијама људи, позитивним међуљудским односима и 
позитивним институцијама. Они подстичу психолошку праксу и организацију 
људских делатности који користе тај снажни потенцијал људи. За разлику од 
своје претече, хуманистичке психологије, данашња позитивна психологија 
велики значај даје емпиријским истраживањима. Један од таквих налаза, који 
заслужује да буде наведен чак и у најкраћем приказу позитивне психологије, 
јесте да људи могу бити срећни у врло различитим објективним животним 
околностима. Те околности, које нису под човековом контролом, објашњавају 
свега 10% човекове среће. Око 50% среће зависи од биолошког наслеђа 
појединца, али је најаважнији податак да је око 40% среће у рукама самог 
човека. То јест, особа може да научи да буде срећна. Улога сваког педагога, па 
тако и тренера, јесте да припреми младе за остваривање „позитивног“ живота, 
свог и своје заједнице.  

Овај психолошки покрет је добио својеврстан одјек  у спортским 
круговима у САД, где је створено утицајно тренерско удружење под називом 
„Алијанса за позитиван тренерски рад“ (енг. Positive Coaching Alliance), која 
спортске посленике, као и родитеље младих спортиста, усмерава ка 
двоструком циљу у бављењу спортом: Ка победи, али једнако и ка „животним 
лекцијама“ и позитивном карактеру. 
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НАУЧНИ МЕТОД У ПСИХОЛОГИЈИ 
 

ОБИЧАН ЧОВЕК КАО ПСИХОЛОГ 
 . 
Студенте треба подсетити да се психолози баве оним чиме се баве и сви други 
људи. Људи без психолошког образовања често нису свесни да они поступају 
врло слично психолозима. Они често трагају за објашњењем различитх појава, 
тј. траже одговор на питање: Зашто се то догодило? Велики број таквих 
питања су психолошка, тј. односе се на понашање, сопствено или других људи. 
Обични људи се интензивно баве спортско-психолошким објашњењима након 
сваког одиграног кола фудбалског првенства.  
 
Траже разлоге за исход утакмица или за поједине догађаје на њој и налазе их у 
психолошкој области, можда чешће него у другим доменима спортске науке и 
струке. Током преноса фудбалских мечева лако је запазити колико често 
новинари дају психолошка објашњења збивања на терену (нпр. „у утакмицу је 
тим ушао снажно мотивисан...“, „гол је примљен зато што је попустила 
концентрација...“, „играчи су нервозни, јер играју под притиском...“. Новинари 
неретко успех појединих тренера објашњавају тиме што га проглашавају 
„одличним психологом“.  Психолошко објашњење спортских збивања је, дакле, 
једна сличност психолога и непсихолога. 
  
Друга врста или други ниво сличности се тиче предвиђања понашања људи. 
Док је након фудбалског кола најзаступљеније објашњавање исхода мечева, 
уочи утакмица љубитељи фудбала увелико предвиђају шта ће се догодити. Та 
предвиђања су често више заснована на нади (због неугасиве наде фудбалски 
спорт и постоји!), него на хладном размишљању. Рационалност ипак може доћи 
до изражаја и не само када се особа клади (улаже новац) да ће се нешто 
десити или неће. У рационалном предвиђању често је присутна психологија. 
Предвиђа се да ће тренер као стартера увести неког играча, јер он улива 
самопоуздање другим играчима или ће изоставити неког из тима зато што је у 
конфликтним односима са њим. Предвиђа се исход меча, стратегија игре или 
понашање појединих играча - нпр. због тога што тим одлази да игра на „врућ 
терен“.  Предвиђање је дакле друга заједничка црта активности психолога и 
непсихолога. 
 Трећа сличност је у настојању на управљању понашањем људи, других 
људи, али и управљање сопственим понашањем. Објашњење прошлих 
збивања и предвиђање будућег понашања су пасивни начини коришћења 
психологије. Најбоља примена психологије је покушај да се умешамо у ток 
збивања. Такве интервенције су утолико успешније уколико се заснивају на 
добром разумевању проблема  и добром предвиђању, тј. примени сазнања које 
се показало као добро објашњење ранијих догађаја и које је омогућавало добро 
њихово предвиђање. Тренери за које се каже да су „добри психолози“ заправо 
морају да имају ову врсту способности. Када тренер објашњава претходну 
утакмицу он то чини зато да предвиди шта може да очекује убудуће, али пре 
свега зато да смисли шта може да учини да ток догађаја стави под контролу. 
Неки пут његово предвиђање не може да води контроли главног фактора 
неизвесности тј. несреће (нпр. предвиђање „врућег терена“), али омогућује му 
макар да усклади своја очекивања у односу на исход утакмице. Заправо, тренер 
увек својим интервенцијама само смањује неизвесност исхода такмичења - 
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иначе, потпуна управљивост спортским утакмицама, тј. отклањање сваке 
неизвесноти, би укунуло спорт. 

Додуше, од тренера се често очекује више него што он може да 
контролише. Због велике наметнуте одговорности, тренер треба да се 
максимално потруди на овом нивоу примене психологије. 
 Да препустимо тренера његовој судбини и вратимо се нашим 
љубитељима фудбала и навијачима. Њихова примена психологије најчешће се 
састоји од првонаведене две форме: објашњења и предвиђања. Али, често 
навијачи не желе да буду само пасивни посматрачи, па се укључују директно у 
ток догађаја, пре утакмице  и након ње. Разлог због кога навијаче називају 
„дванаестим играчем“ јесу њихове психолошке интервенције, у прилог свом 
тиму или у ометању противничког тима. Захвалност коју играчи исказују према 
својим навијачима јесте захвалност на њиховим психолошким интервенцијама. 
Неке од тих интервенција, оне према противничким играчима, по форми 
изгледају као физичке интервенције (неки пут преко дозвољених граница), али 
је њихово очекивано дејство - психолошко.   
 
  

ВАЖНОСТ НАУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ТРЕНЕРА 
  
Циљ наставе психологије јесте да студенте учини свесним корисницима 
психологије, пре свега корисницима знања научног порекла. Психологија тако 
даје допринос општем циљу наставе за тренере на Академији фудбала - 
оспособљавању тренера за коришћење научног сазнања у критичком 
промишљењу и унапређењу тренерске праксе. Треба речи да тренер треба 
свој рад да унапређује користећи све изворе сазнања, при чему важну улогу 
има и његово лично искуство. У таквом усавршавању кроз праксу, треба да зна 
вредност научног сазнања. Научно сазнање је оно сазнање до кога се дошло 
научном методом. Познавање научног метода је важно у процењивању сваког 
знања на коме се заснива пракса. Наравно да ће научно образовање тренеру 
на првом месту помоћи да  одбаци којештарије које се неретко спорту нуде као 
наука, а заправо су пре нека врста враџбине. Дакле помоћи ће му да не буде 
лаковеран и прихвати све што му други тренери препоруче. Радознао и 
спреман да стиче нова искуства, тренер ипак треба да има навику да, суочен са 
саветима и препорукама са разних страна, поставља и питања: „Како си дошао 
до тог сазнања?“ или „Који докази се износе у прилог изнетој тврдњи?“  Ако 
саветодавац укаже на неки стручни извор информација, ствар озбиљно треба 
узети у обзир. Наравно ни све оно што задовољава научну форму (нпр. чланак 
објављен у стручном или научном часопису) не мора да се прими „здраво за 
готово“. Већ досада је студент могао да види да се тешко долази до „коначне 
научне истине“, тј. до међусобне сагласности научника.  Дакле, тренера, 
менаџера и сваког другог корисника науке треба да карактерише отвореност 
према сваком извору сазнања, превенствено научном, али и став здраве 
сумње.  
 Коришћење научног метода је оно што психологију (као науку и као 
праксу) разликује од других „психологија“. „Психологија“ (са знаком навода, да 
бисмо је разликовали од научне психологије, без знакова навода) постоји у 
здраворазумском (лаичком) бављењу психолошким питањима. Већ смо 
признали вредност психолошког сналажења тренера и навијача, без формалног 
психолошког образовања,  и рекли смо да и психолошки образован тренер 
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наставља да користи свој здрав разум у пракси (додуше надграђен 
психолошким знањем). Истовремно морамо да упозорима да чист здрав разум 
уме да буде врло наиван и склон заблудама. Наведимо овде, као пример, међу 
тренерима раширену праксу да као најважније образовно-васпитно средство 
користе казну или строгу критику својих ученика. Научна психологија нас учи да 
је то погрешно. Тренер треба да прекине са таквом праксом, не зато што то 
захтевају хуманистичка начела професије, већ зато што је научним методама 
утврђено да је такав покушај корекције понашања мало ефикасан. 
 Бављење психолошким темама је уобичајено у књижевности (и другим 
уметностима). Оно што смо рекли за здрав разум важи и овде, једи што је 
уметничко бављење психологијом - по дефиницији - лепше од обичног, 
здраворазумског.  
 Психолошке теме су традиционално домен којим се баве филозофи. 
Филозофско бављење психологијом може да буде врло интересантно 
непсихолозима као и психолозима. С озбиром да филозофи интензивно упрежу 
свој ум у проучавање психолошких питања, њихов рад, тј. њихове идеје, се не 
могу олако занемаривати. Ипак, филозофи филозофирају и у најбољем случају 
њихови закључци имају статус занивљивих хипотеза (прептоставки), док 
научници своје хипотезе проверавају емпиријски (прикупљањем података са 
терена) и тако долазе до чињеница. Ако докази нису у сагласности са 
хипотезом, ова се одбацује. Додуше, много тога што постоји у научној 
психолошкој литератури не може се окарактерисати као чврста чињеница. Не 
постоји оштра граница између (проверених) чињеница и (могућих) хипотеза. У 
сваком знању постоји још доста тога хипотетичног. Ипак, битно је стално 
настојање на проверавању и допуњавању постојећег знања - коришћењем 
научне методологије.  
 
 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАУЧНОГ ПОСТУПКА 
 
 Дакле, оно што ради психолог (научник, али и амбициозни практичар, 
психолог или тренер) јесте да проверава хипотезе (или трага за одговором на 
питање) употребом научне методологије. Главна карактеристика научног 
истраживања јесте репликабилност.  Репликабилност се односи на квалитет 
научног поступка, који омогућује да у његовој поновљеној примени на исти 
проблем увек долазимо до истог закључка. Научници теже да користе такве 
начине проверавања хипотеза који ће обезбедити да резултат (потврда или 
одбацивање хипотезе) који из тог проверавања проистекне буде недвосмислен 
и веродостојан. Код здравог разума, филозофирања или у уметничким делима - 
те карактеристике „пута до истине“ нема.  
 Као и свим другим наукама, психолозима модел научног метода дају 
старе науке. Као идеалан наћин обезбеђивања репликабилности тј. научне 
вредности сазнања, те науке нуде лабораторијски експеримент. У 
психологији, нарочито примењеној, корисност лабораторијског експеримента је 
ограничена. Ипак, психолози настоје да и у других формама истраживања у што 
већем степену осигурају оне захтеве контроле које идеално испуњава 
лабораторијски експеримент.  
 Мада се велики део спортско психолошког истраживања не одвија у 
лабораторјама, па чак ни експериментално (у строгом значењу те речи), 
студенту је корисно да познаје терминологију која има порекло у 
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експерименталним лабораторијама великих наука и пренета је у психологију. 
Урадићемо то кроз примере. 

Нас могу интересовати следећа питања: 
Да ли успех у фудбалу зависи од астролошког знака у коме је фудбалер 

рођен?  
Да ли ментална чврстина утиче на успешност фудбалске каријере?  

 Наведена питања могу да се схвате као проверавање хипотезе 
(претпоставке) о узрочно-последичном (или „каузалном“) односу две појаве. За 
узрок и последицу се у експерименталном истраживању користе и термини 
независна и зависна варијабла. У првом случају имамо претпостављени утицај 
астрлолошког знака (узрок, независна варијабла)  на успешност фудбалера 
(последица, зависна варијабла). У другом примеру утврђујемо утицај „менталне 
чврстине“ (узрок или независна варијабла) на успешност каријере фудбалера 
(последица или зависна варијабла).    
 Узрок се у експерименту назива независном варијаблом јер се 
истраживач за тај фактор (астролошки знак и ментална чврстина) слободно 
определио, очекујући да ће он изазвати промену у зависној варијабли. Дакле, 
промена у зависној варијабли је последица деловања независне варијабле. 
 Овде можемо само кратко поменути тешкоће психолошког истраживања у 
спорту. Када је реч о сигурности каузалног закључивања, експерименти у 
психологији спорта су далеко од идеалних, што карактерише и експерименте у 
другим областима људске праксе. Лабораторијски експерименти дају сигурније 
закљичке, али су по правилу удаљени од реалног живота. Прави експерименти 
у реалном спортском контексту су из више разлога тешко оствариви. Већина 
спортско-психолошких испитивања спада у категорију квази-експерименталних 
или корелационих, са последичном несигурношћу закључка о узрочно-
последичној повезаности. Увек је тешко истовремено контролисати велики број 
могуће релевантних фактора. На пример, ако у истраживању добијемо потврду 
о повезаности астролопког знака и успешности фудбалера, пре него што 
закључимо о узрочно-последичној вези догађаја који претходи (рођења код 
одређене констелације небеских тела) и каснијег догађаја (успешност 
каријере), треба да знамо да ли су можда присутни и други фактори (могуће 
независне варијабле), који могу бити у сложеним интеракцијама, а међу којима 
може да буде прави узрок потоњег догађаја. Заиста, постоје сазнања у вези са 
наведеним проблемом која могу да илуструју потребу за опрезом у 
закључивању  о каузалној вези. Постоји   утврђена чињеница о повезаност 
успешности фудбалске каријере и месеца у коме је фудбалер рођен, али 
уместо позивање на астрологију, постоји много вероватње алтернативно 
објашњење раширене појаве да су у елтиним јуниорским екипама претежно 
играчи рођени у прва три месеца (детаљније ће се о томе говорити у оквиру 
предмета Психолошко-педагошки аспекти рада с млађим категоријама). 
 Код другог нашег примера можемо наћи повезаност менталне чврстине и 
успеха у фудбалу, али пре но што закључимо о узрочно-последичној вези треба 
да  истражимо једнако вероватан смер каузалности, супротан од оног у нашој 
хипотези. Логична је хипотеза да ментална чврстима доприноси успеху у 
фудбалу, али је потребно детаљније проучавање тог односа, јер је исто тако 
могуће да бављење спортом јача менталну снагу појединца. 
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МЕРЕЊЕ У ПСИХОЛОГИЈИ  
  

 
На ред је дошла тема која се обрађује у оквиру научног метода, али је 

једнако релевантна и за практичан рад психолога и тренера. Важан услов 
сваког научног рада јесте објективан и прецизан опис појава и ако је то икако 
могуће - њихово мерење. Горепоменуте „варијабле“ (променљиве) носе тај 
назив зато што те појаве, ти предмети проучавња, варирају, тј. имају 
променљиве вредности. Варијабла је, значи, особина неког збигања, објекта 
или особе која има променљиву вредност. Кад год је могуће те променљиве 
вредности треба утврдити мерењем. Мерење значи додељивање броја особи 
или објекту. То додељивање броја се одвија по јасним правилима о односу 
броја и онога што тај број означава. Природне науке, као што су физика и 
хемија, карактеришу строжи критеријуми за додељивање броја у односу на 
психолошко мерење. Разлог за ту инфериорност психолошке науке није само у 
њеној релативној младости, већ је главни узрок тешкоће психолошког мерења у 
предмету који се мери, а који је другачије природе у односу на појаве 
материјалне стварности, коју проучавају физика и хемија.    

У оквиру сталне тежње да методолошки стану у исти ред са природним 
наукама - психолози настоје да што квалитетније мере оно што истражују - 
психолошку стварност. Читава једна психолошка грана (дисциплина) посвећена 
је задатку усавршавања психолошког мерења. Проблем у психолошком мерењу 
јесте то што по правилу мерење не може бити директно, већ је индиректно. 
Директно мерење имамо код мерења физичких величина, нпр. тежине или 
висине ученика. Тежину ученика меримо тежином тега. Висину учиеника 
меримо висином коју очитавамо на мерној скали уз коју смо прислонили 
ученика. Тако једноставно и сигурно мерење у психологији не постоји. Менталну 
чврстину не можемо измерити једноставним метром, већ морамо направити 
посебан психолошки мерни инструмент у коме испитаник треба да покаже неке 
своје карактеристике - које сматрамо индикаторима менталне чврстине. Дакле, 
ми замишљамо да негде у глави спортисте, у његовом менталном/можданом 
систему постоји начин функционисања који називамо менталном чврстином, 
али до тог места у глави ми немамо приступ. Морамо заобилазно, индиректно 
да дођемо до траженог податка. Утврдићемо како је испитаник поступио на 
инструменту, па на основу тога, дакле посредством тог инструмента, 
закључујемо о „менталној чврстини“ која нам је директно недоступна. Да бисмо 
могли да на тај индиректна начина веродостојно закључујемо о скривеним 
(можданим/ менталним) особинама морамо претходно да докажемо вредност 
нашег мерног инструмента (док квалитет обично метра гарантује државна 
установа за то задужена). 

У спортској науци - генерално - таквог једноставног мерења нема много, 
тј. једноставно се мере мање важне ствари, а најважније су неприступачне за 
директно мерење. Тренери не треба да се заваравају идејом да је нпр. мерење 
моторних способности или неких аспеката функционалног стања једноставније 
мерити од психолошких особина. Неке од најважнијих моторних способности је 
чак теже мерити него нпр. интелигенцију или темперамент. То се пре свега 
односи на моторну координацију, али и на она својства моторике која изгледају 
знатно једноставнија или бар мање неприступачна за мерење, као што су нпр. 
разне врсте „снага“ или „равнотежа“. Зато је лекција о психолошком мерењу 
истовремено лексција о мерењу у спорту уопште. 
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 Квалитет мерења, тј. наших мерних инструмената се огледа у мерним 
карактеристикама, које се претходно морају утврдити. У утврђиванју мерних 
карактеристика се користе мање-више сложени научни поступци. При томе се 
за карактерисање инструмената користи број, при чему коефицијенти који 
описују одређено својство психолошког метра варирају у распону од 0 до 1. 
Нула значи најнижи ниво тог својства, а јединица највиши. Савршено мерење, 
које репрезентује јединица, никада не постижемо, али настојимо да имамо 
мерне карактеристике близу јединце.  
 Основна мерна карактеристика се назива валидност (ваљаност). Она 
говори о томе колико наш инструмент мери оно што треба да мери или колико 
обавља посао за који је намењен. Ако нешто назовемо тестом интелигенције 
или тестом фудбалског талента, потребно је да оправдамо такве називе 
доказима које смо прикупили у претходним научним истраживањима. Ако 
тврдимо да неки инструмент  мери спортску надареност, то треба да 
образложимо подацима о нпр. успешности тог инструмента у раном откривању 
појединаца који ће у годинама које следе постизати врхунске спортске 
резултате. У вези са тим примером, можемо већ сада да кажемо да, упркос 
огромним потребама и настојањима да се тим потребама изађе у сусрет, такви 
тестови не постоје, с обзиром на општу неуспешност ране селекције у спорту. 
Најквалитетније мерење, у смислу валидности, у психологији имамо код 
интелигенције, али - како рекосмо - ни ту нема савршенства. Задовољни смо 
када је коефицијент валидности изнад 0,90. Тужно звучи чињеница да смо у 
мерењу моторних способност много лошији - ту су нам коефицијенти 
валидности  знатно испод наведене вредности за тестове интелигенције. 
 Релијабилност (поузданост) говори о томе колико је неки тест у стању да 
тачно одрази праву величину онога што мери. Или, другачије речено, 
релијабилност је супротност грешци мерења. У ту врсту квалитета мерења 
уверавамо се тако што исти предмет (особину) меримо вишекратно. Уколико у 
тим поновљеним мерењима добијамо исту или врло сличну вредност, 
закључујемо да је мерење поуздано. Треба напоменути да доследност није 
обезбеђена увођењем компјутерске технологије у мерење. Нпр. наизглед 
једноставно и аутоматизовано компјутерско мерење времена реакције (о чему 
ће касније бити рећи) не осигурава релијабилност - јер је и тај феномен 
компликованији него што многи мисле и он сам је извор проблема у мерењу. 
Треба имати на уму да су и многа друга мерења у спорту - ван психологије - 
подложна „грешци мерења“. Да споменем само велику могућност грешке у 
одређивању нечијег (типичног) крвног притиска, код данас уобичајеног начина 
мерења.  
 Објективност се односи на степен у коме резултат на тесту зависи од 
објекта мерења, а не од субјективности мериоца. Психолози настоје на што 
објективнијем мерењу, али многе важне појаве, нарочито у пракси још није 
могуће мерити без већег или мањег учешћа субјективности. Зато ту и не 
говоримо о мерењу, него о процењивању или суђењу. Велики изазов за 
психологе и друге припаднике спортско-научне заједнице јесте мерење 
талента. За сада изгледа да нема бољег начина од онога што се зове „искусно 
око“ тренера или менаџера. Без обзира на искуство ока, учешће субјективности 
је велико, о чему сведоче бројна неслагања - генерално неизвесност - у 
предвиђању каријере појединих играча. Сличан изазов постоји и у другим 
доменима мерења - процењивања где, без обзира на увођење савремене 
информационе технологије у спорт и све обухватније „статистике“, најважније 
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ствари остају и даље у домену „голог ока“ тренера или психолога. Психологово 
процењивање „менталне чврстине“ или тренерово одмеравање нечијег 
квалитета игре у целини или нечијих појединих важних особина, као што је то 
„спремност за рад с тренером“ или „способност учења“ (приближни преводи енг. 
coachability) или способност за тимску појединих играча - представљају 
импресионистички приступ (заклјучак на основу утиска), а не мерење, без 
обзира што се при томе неки пут користе бројеви.     
 Најзад, дискриминативност (осетљивост) се односи на способност 
мерног инструмента да открива и мале разлике у варијаблама. Увођење 
мерења у разне области тренерског рада управо има за циљ да му омогући 
прављење што финијих поређења, било играча међусобно или узастопних мера 
код једног истог играча. Унапређење ове карактеристике мерења много зависи 
од унапређења претходно наведених. Утврђивање нијанси код неке особине је 
немогуће ако имамо проблема да обезбедимо валидно, поуздано и објективно 
њено мерење. Није у питању пуко уситњавање скале којом меримо-оцењујемо 
појаву. Дихотомну поделу на „талентован-неталентован“ можемо претворити у 
петостепену или десетостепену скалу, на којој ћемо распоређивати наше играче 
по степену талентованости. На сличан начин можемо желети да унапредимо 
нешу одокативну процену „доприноса игри“, „тимске игре“ појединих играча. Али 
ако ако претходно нисмо на задовољавајући начин решили проблем 
објективности или поузданости - добићемо лажну осетљивост или 
дискриминативност.   
 
 
ПСИХОЛОШКЕ ГРАНЕ ИЛИ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 Људско понашање је врло сложено и разноврсно, тако да је су рано у 
развоју психологије настале гране уже специјализације научног проучавања и 
психолошке праксе. Због мноштва више-мање самосталних психолоших 
дисциплина често се о психологији говори у множини, као о психолошким 
наукама. Као индикатор те разуђености психологије може да послужи податак 
да у Америчкој психолошкој асоцијацији постоји регисторвано више од 50 
секција, које репрезентују различите гране психолошке делатности. 
 Овде ће бити поменуте само неки дисциплине које су релевантније за 
спорт (осим Психологије спорта, која је посебан предмет на АФ). 
 Општа психологија (негде се назива и Систематском, негде 
Експерименталном) проучава базичне психолошке функције, независно од 
контекста или, како се то негде каже: психолошке функције одраслог нормалног 
човека. Већ проучавање тих општих базичних процеса је постало толико 
сложено да сада већ постоје гране субспецијализације, па се разликује 
Психологија опажања, Психологија емоција и тд. 
 Психологија личности  се бави структуром, развојем, и динамиком 
целовите особе. Структура се тиче веза изме између елемената (јединица) 
којима описујемо личност. Нека од питанја која се ту постављају су следећа: 
Које су основне градивне јединице једне особе? Одговор психоаналитичара на 
то питање јесте троделни модел човековог ума: ид, его и супер-его. Данас 
најпопуларнији начини описивања личности се назива: „великих 5“  фактора 
(неуротицизам, екстраверзија, савесност, сарадљивост и отвореност) или 
„велика 3“ (неуротицизам, екстраверзија, савесност)  Развојна психологија 
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проучава карактеристике психолошких промена током развоја. Између осталог 
ту се описују фазе развоја личности, као нпр. Фројдова  орална фаза и др. 
И ту постоји даља диференцијација, на Дечју психологију, Психологију 
адолесценције, Психологију одраслог доба, Психологију старења. 
 Физиолошка психологија проучава физиолошке корелате псих. функција. 
 Социјална психологија проучава понашање појединца и мањих група у 
социјалном окружењу. 
 Како је већ речено, Психометрија се бави унапређењем мерења у 
психологији. 
 Едукациона (педагошка) психологија проучава психолошке аспекте 
процеса едукације (васпитања), посебно школовања. Сада већ постоји посебна 
Школска психологија 
 Психологија рада се бави психолошким аспектима рада. Унутар тог поља 
постоји даља диференцијација на Организациону, Кадровску, Инжењерску 
психологију, Психологију потрошача. 
 Психолошко саветовање се бави унапређењем добробити и 
ефикасности појединаца и организација (стари назив је Ментална хигијена) 
 Клиничка психологија се бави дијагнозом и психолошким третманом 
особа у кризи.  
 
 
НА ГРАНИЦИ ПСИХОЛОГИЈЕ 
  

С обзиром на често бркање психологије са неким мање или више 
блиским дисциплинама посветићемо мало простора приказивању односа 
психоанализе, парапсихологије и психијатрије и психолошке науке (или наука), 
 Психоанализа је некада била главни део психологије, а данас њена 
популарност у ванпсихолошким круговима знатно превазилази њен значај у 
области психологије. Нарочито када се одупире научном проверавању својих 
поставки - излази из домена сваке науке. Психоанализа спада у психодинамски 
психолошки правац, који у центру интересовања има мотивацију људи и 
несвесне механизме у настанку психолошке патологије. Психоанализа значи 
две ствари. Прво, то је теорија личности (види Фројдову теорију 
психосексуалног развоја при крају овог текста). Друго, то је психотерапеутска 
метода лечења неуротичних поремећаја. Њеној теорији и методи недостаје 
емпиријска потврда. Вредност те теорије у објашњењу и лечењу патологије је 
врло ограничена, а поготово је сумњиво њено коришћење код нормалних људи. 
Ипак, постоји једна њен важан допринос - који признају многи психолози ван 
психонализе. То је учење о несвеним механизмима одбране јашег ја („ега“). 
 Парапсихологија покушава да докаже постојање паранормалних појава. 
Мада у томе користи научну методологију, тешко се може схватити као наука у 
уобичајеном смислу речи, јер до данас није успела да потврди постојање свог 
предмета проучавања - паранормалних појава: екстрасензорне перцепције 
(перцепцију предмета или ситуација без посредовања чула), телекинезе 
(померање предмета без коришћења ефектора) ни телепатије (когнитивну 
комуникацију без физичког посредовања). Ипак, с обзиром на огроман простор 
незнања, не само психологије неко и других наука, укључујући велике науке, као 
што је физика, није бесмислено бавити се трагањем за феноменима који могу 
да измакну пажњи нормалних наука.       
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Психијатрија је медицинска дисциплина која се углавном бави 
третманом тешких психичкох поремећаја. Психијатри су медицинари по 
основном студију (где је психолошко образовање изузетно скромно). Након 
основног студија они се усавршавају на различите начине, са заједничким 
имениоцем - проучавањем патолошких промена понашања. Дакле, разлика је у 
образовању, јер психолог кроз своје основно и постдипломско образовање 
огромним делом учи о наормалном психолошком функционисању човека, а 
знатно мање о патологији, за разлику од психијатара, који много науче о 
нормалном и патолошком телесном функционисању човека, а врло мало о 
нормалном психолошком функционисању. Друга разлика проистиче из прве: 
Психијатри су врло оспособљени за лечење тежих психичких поремећаја, док је 
за психологе домен компетентности нормалан човек, укључујући његове 
психолошке кризе.    
 
 
УЧЕЊЕ  
 

УСКА И ШИРОКА ДЕФИНИЦИЈА УЧЕЊА 
 
Постоји уска дефиниција учења, као намерног или планског процеса 
прогресивног, свесног мењања особе, тј. његових капацитета. 
То је добра дефиниција школског учења.  
 Та дефиниција одговара и учењу које се остварује на спортском тренингу. 
Ту се плански унапређују знања и вештине и обликују уверења важна за успех у 
спорту. Заправо у сваком од видова спортске припреме имамо учење: не само у 
техничкој, тактичкој и „психолошкој“ (у специфичном значењу), него и у физичкој 
(кондиционој) припреми није реч само о физиолошком процесу јачања телесних 
капацитета него имамо и учење како да их рационално развијамо и користимо.  
 
 Права дефиниција учења треба да има већи обухват у односу на само 
школско учење и зато шира дефиниција гласи: 
Учење је релативно трајно психолошко мењање особе (човека и других 
животиња), као последице искуства.  
 Важно је разумети сваки део ове дефиниције и зато ћемо се на томе 
мало задржати. Термин искуство треба схватити врло широко, он обухвата све 
оне изворе промена који не спадају у биолошко сазревање или матурацију. 
Значи да то искуство производи не само школа, него ситуације врло различите 
врсте, физичке и социјалне, когнитивне и емотивне природе, ситуације које смо 
изабрали и оне у којима смо се ненамерно обрели, пријатни услови, као и мучни 
и нежељени. 
 Разноврсност услова и искустава оставља трагове различите врсте. Те 
разноврсне трагове покрива израз „психолошко мењање особе“. Психолошка 
промена обухвата когнитивне, афективне и конативне капацитете особе, 
промене којих је субјект свестан и оне који није свестан. Тај израз је неутралан у 
погледу квалитета и пожељности ефекат учења. У односу на ужу дефиницију, 
овде учење може да буде ненамерно, нежељено, може бити ретроградна 
промена, а не само прогресивна.  
 Навешћемо сада још један разлог за избор термина „психолошко 
мењање“. Овог пута ћемо образложити његову предност у односу на израз 
„промена активности“, који се налази у дефиницијама учења других аутора. 
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Овај последњи израз има ману што може да се схвати као да резултат учења 
треба да буде одмах видљив, очигледан, што често није тачно. Промена може 
бити скривена (латентна), до праве прилике да се покаже. Неки пут је та 
прилика временски врло удаљена од момента учења.   
 Мада се у школама ради тако као да учење има за циљ да ученик 
успешно одговара на наставникова питања, тј. покаже знање на испиту, заправо 
сво школско учење би као праву сврху требало да има такве унутрашње 
психолошке промене, које ће „остати у глави ученика“, а показати се на делу у 
пракси, након школовања. Нарочито важне су оне промене, они ефекати 
школског учења, који олакшавају учење кроз практично искуство (на послу). 
Прави циљ школског учења будућег тренера није да покаже знање на испиту, 
већ да буде оспособљен за праксу, а посебно за самостално даље, 
доживотно, образовање, кроз праксу.  
 Слична пожељна одложена демонстрација ефеката учења постоји у 
спортском учењу. Није битно да фудбалер-ученик покаже одмах на самом 
тренингу да је овладао одређеним техничко-тактичким вештинама, већ је за то 
права прилика - утакмица. Постоје налази истраживања који показују да један 
начин учења брзо доноси „промену активности“, али се тај резултат учења не 
показује на утакмици. Други начин учења не даје видљиве резултате одмах 
након вежбања, али се остварена психолошка промена види на утакмици. Та 
разлика у моментима показивања ефеката учења је додатни разлог за 
опредељење за израз „психолошко мењање“, уместо „промена активности“. 
 

ЗНАЧАЈ УЧЕЊА - ШТА СЕ СВЕ УЧИ? 
 
Након дате широке дефиниције, лако је илустровати значај учења, у животу 
човека уопште, а посебно у спортском животу. Шта се све учи? 
 Усвајају се свеколика знања.(тзв. декларативно знање, изражено 
углавном речима) У школи су „теоријска“ знања разврстана по бројним 
школским предметима. И у спорту таква врста знања има своје место. Тенер 
својим играчима има да испредаје лекције о безбедном и здравом бављењу 
спортом или о правилима фудбала. Али осим те врсте знања, типичног 
школског знања, треба научити још неке важне ствари. Ученици у школи и у 
спорту усвајају небројане навике, које су важан део живота сваке особе 
Огроман број активности људи науче тако добро да их раде аутоматски, као 
навике. Све аутоматизоване радње нису корисне, а неке су и штетне. Тренер 
треба да допринесе развоју корисних навика код ученика и одвикавању од 
лоших. 
 Следећи предмет учења јесу вештине. Вештина има више врста, 
зависно од врсте активности тј. задатка. 
 
Перцептивне вештине значе усавршеност у обављању перцептивних 
задатака. Ту је реч о учењу да се употребе чула. За развој фудбалског 
мајсторства је врло важно увежбавати виђење, јер од веште употребе чула 
вида зависи успешност остваривања многих тактичко-техничких задатака. 
Моторне вештине одређују успешност кретања без лопте или баратања 
лоптом. Додуше, тешко је одвојити моторне од перцептивних вештина, јер 
моторика никада није лишена корективног деловања пре свега визуелне 
перцепције и кинестезије. Тако да је овде боље назив перцептивно-моторне 
вештине. 
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Вештине посебне врсте се развијају за контролу унутрашњег телесног 
стања. Бројне технике релаксације развијају тај вид вештина, а спектакуларни 
ефекти вештине у контроли тзв. аутономних“, вегетативних функција настају 
биофеедбацк тренингом.  
Когнитивне вештине (ван перцепције) се тичу  памћења - вештине 
складиштење и досећања; генерално, ту спада вешто решавање проблема 
разне врсте, које се подводи под рубрику „практичне интелигенције“. Тактичко 
мајсторство играча и тренера спада у ову категорију.  
Социјалне вештине се тичу успешног опшхођења са људима, способности за 
тимски рад и руковођење. То је несумњиво важна особина тренера.  
Емоционална компетентност,  (или интелигенција) се по својој природи 
сматра вештином - дакле нечим што се учи.   
 
Карактерне и вољне особине се уче. Уче се ставови, уверења о свету око нас.  
За развој младих спортиста врло је важно учење уверења о себи.  
 
Уче се мотиви. Чак су и мотиви који се за које се наводи да су умногоме 
наслеђени, подложни знатним промена под утицајем искуства (нпр. мотив за 
кретањем). 
 
Да поновимо важну ствар. Учење врло често није намерно; врло често нисмо 
свесни трајног утицаја неког искуства; учење не значи само напредовање, оно је 
носилац и ретроградних промена (патологија, некретање, делинквенција). 
Психолошке лекције о учењу треба да помогну тренеру да у свом животу 
постане свеснији разних начина на које се он мења, и разних начина на који се 
мењају његови ученици. Свеснији у смислу да више запажа промене као 
последице искуства и у смислу да их што више контролише.  

 
 

ВРСТЕ УЧЕЊА  
  
Врсте учења се деле према различитим критеријумима. Када је критеријум 
врста процеса која доводи до учења, тада је реч о: учењу условљавањем, 
учењу покушавањем, учењу опсервацијом и учењу увиђањем. 
 Када је критеријум врста задатка или материје која се учи, тада се наводи  
вербално учење, моторно учење и друге врсте, зависно од предмета учења  
 
Почећемо са приказом основних врста учења, које се некад називају 
„некогнитивним учењем“ јер ни најмање не траже учешће когнитивних процеса 
и одвијају се слично и код еволуцијски не много развијених животиња) 
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УЧЕЊЕ УСЛОВЉАВАЊЕМ (КЛАСИЧНО ИЛИ ПАВЛОВЉЕВО 
УСЛОВЉАВАЊЕ). 

 
На почетку овог текста, у опису рефлексолошког психолошког правца, поменута 
је Павловљева теорија условних рефлекса у негативном контексту. 
Павловљева теорија, коју ћемо овде изложити, заиста је имала две крупне 
негативне последице. Једна је била та што је бихејвиоризам - са свим погубним 
последицама по развој психоогије -  добрим делом развијан под утицајем ове 
теорије. Друга негативна последица је био развој рефлексолошке теорије, која 
је тежила да силно упрости многе психолошке феномене, међу њима и моторну 
спортску активност. Треба ипак рећи да Павлов (иначе добитник Нобелове 
награде) није крив за све негативне утицаје које је имало његово истраживање. 
Нпр. компартијска резолуција (у бившем СССРу), којом је психологија замењена 
„физиологијом више нервне делатности“, донета је више година након смрти 
Павлова. Хоћу да кажем да је теорија условних рефлекса вредан допринос 
науци, а да је њена злоупотреба донела сва наведена зла. Огромно 
претеривање у примени његове теорије условљавања - првенствено покушај 
рефлексолога да укупно људско понашање објасне условним рефлексима - 
може изгледати утолико чудније када се зна да је Павлов као једине 
„испитанике“ у својим истраживањима имао - псе.  У сваком случају, учење 
условљавањем је важна врста учења. То је најједноставније, потпуно 
некогнитивно и по правилу несвесно учење. За живот људи је врло значајно, јер 
то облик учења путем кога током живота знатно проширујемо наш емоционално 
релеватни свет.  
 Учење ту почива на постојању природних или безусловних рефлексних 
одговора (БО), које изазива (за тај природни рефлекс одговарајући) стимулус 
(драж), који се назива безусловни стимулус (БС).  Шта се ту учи? Каква промена 
се дешава? Учење се састоји у томе што природни рефлесни одговор везујемо 
за нове, првобитно неутралне стимулусе или ситуације (НС). Првобитни 
безусловно рефлексни бол (и страх), као последица убода игле, учењем се 
везују за бели мантил лекара или болнички изглед или мирис, који су пре тог 
искуства били неутрални, тј. нису изазивали такву реакцију (НС). Неки пут чак 
само једно такво искуство може да остави дугогодишње последице на 
понашање.  
 У спорту имамо врло сличан пример бола-страха (БР) који рефлексно 
следи из телесног повређивања (БС) које смо доживели због грубог старта 
противника. Не треба нам много понављања таквог несрећног искуства, да 
страхом почнемо да реагујемо још док нам „костоломац“ није ни пришао. Такво 
реаговање - на само виђење „костоломца“ - називамо условним рефлексом 
(УР).  
 Неки пут, када је искуство посебно трауматично, може доћи до 
дуготрајног мењања наше технике или оштрине старта, јер се, у таквим 
приликама и против наше воље, уплиће условљен, тј. научен страх. 
 Након ових уводних примера, прикажимо систематски основне појмове 
ове врсте учења. 
 Првобитно постоји рефлексни одговор (нпр. страх)(БР), који је природно 
(без учења)  изазван једном стимулусом-ситуацијом, која је природни изазвивач 
(БС) безусловног одговора, тј. рефлекса (БР). 
 Касније, након поновљеног заједничког појављивања природне стимулус-
ситуације (БС) са неком (скоро било којом) неутралом ситуацијом (или 
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стимулусом)(НС), рефлексни одговор (БР) бива изаван ситуацијом која је 
првобитно била неутрална (НС), али сада добија функцију изазивања 
рефлексног одговора и назива се условним стимулусом (УС) 
 

Дакле, у описивању овог учења се користе следећи стручни термини: 
• природни, безусловни одговор или рефлекс (БР) (нпр. бол-страх)   
• природни, безусловни стимулус (БС) (нпр. повређивање ) 
• неутрални стимулус (НС), након учења постаје   
• условни стимулус (УС)   .  
• условни одговор (УР) - рефлексни одговор на условни стимулус. 

 
Процес учења се може приказати и овако, кроз три фазе: 

• БС ---> БО (безусловни одговор или рефлекс) 
• НС и БС ---> БО 
• УС ---> УО (условни одговор или рефлекс) 

 
(значење скраћеница: БС = безусловни стимулус; БО = безусловни одговор; 
НС= неутрални стимулус; УС = условни стимулус; УО= условни одговор) 
 
За разумевање феномена условљавања и његову примену у животу треба 
знати још и то да је условни рефлекс могуће угасити, када се одређено време 
понавља условни стимулус, без безуловног. Постоји генерализација условног 
рефлекса, када се рефлесни одговор јавља не само на исти стимулус, него и на 
сличне. Затим, постоји учење вишег реда, када претходно развијени условни 
рефлекс заснива ново условљавање, тако да нови неутрални стимулус добија 
способност изазвивања рефлекса (уз помоћ условног рефлекса нижег реда, а 
не првобитног безусловног рефлекса)  
 Условљавање се још назива и учење сигнала. Наиме, рефлексно не 
реагујемо само на безусловни стимулус, него и на његов сигнал (условни 
стимулус).  
 Ово о чему смо досада говорили назива се први сигнални систем, у коме 
су неутрални стимулуси или објекти из средине постали сигнали безусловних 
стимулсуа. Постоји и други сигнални систем, у коме улогу сигнала преузимају 
речи. Реч (говор) постаје сигнал првих сигнала (објеката). Реч је уопштен и 
апстрактан стимулус. Ово семантичко условљавање (условљавање значења) 
омогућује даље разумевање начина ширења рефлескног одговора, посебно 
зато што је први сигнални систем под контролом другог. 
 Објаснићемо природу људског учења на ниво другог сигналног система 
на примеру одвикавања од узимања недозвољениг средстава, нпр. траве. 
(пример је потпуно измишљен - требало би проверити у реалном експерименту 
да ли је овакво лечење могуће). 

Учење почиње формирањем условног рефлекса, у коме је условни 
стримулс   (сигнал) - трава, као физичка ствар. Електрошокирамо субјекта 
(неваљалог спортисту) сваки пут када му пружимо траву. Након извесног 
времена, без примене струје, субјект ће на виђење траве - биће  шкокиран 
(изнутра), реаговаће аверзивно.  

Значи, постоји првосигнални рефлекс: трава (сигнал, или УС) -> шок (УО). 
Можда ће већ то учење бити довољно да субјект доживи шок не само на 
виђење траве, већ и на изговорену реч „трава“. (ако се то није десило, нешто 
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додатних шокова ћемо применити кад год кажемо „трава“). Тако смо научили 
субјекта да се „стресе“ (УО) сваки пут кад чује или види реч „трава“ (реч-УС). 

Теоријски, очекујемо да наш „преваспитани“ неваљали спортиста  
генерализује своју аверзивну реакцију, али по семантичком принципу. Да 
бисмо то проверили можемо наставити експеримент тако што ћемо 
проверавати као реагује на различите речи. Неке речи звуче (и изгледају) 
слично трави („драва“, „права“, „крава“), али немају значењску везу; друге речи 
по изгледу не подсећају на реч трава, али имају слично значење („дрога“, 
„биљка“). Схема експеримента изгледа овако:   
Усвојена аверзивна реакција на реч трава 

• «трава» (реч-УС)---> саливација (УО) 
 
Тест генерализације условног рефлекса 

• «крава» -->? 
• «права» -->? 
• «дрога» -->? 
• «биљка» -->? 
• «Драва» -->? 

 
Могућа су два исхода. Ако субјект аверзивно реагује на речи крава, права или 

Драва, значи да је генерализовао своју реакцију према изгледу стимусуса 
(сигнала); ако аверзивно реагује на речи дрога и биљка, тада се догодило право 
семантичко условаљавање, тј. субјект реагује на значење, а не изглед речи. 
 

Било како било, у психологији заиста постоји начин лечења тј одвикавања од 
штетних навика по принципу условљавања. Нпр. одвикавање од пијења 
алкохола се организује тако што пацијент узме пилулу која код њега изазвива 
гађење, када се након ње конзумира алкохолно пиће. Након извесног 
понављања, биће довољан поглед на флашу (условни стимулус, сигнал), па да 
мучно осећање одврати љубитеља алкохола од пића. 
 

У спорту су се принципи овог учења користили  у ослобађању спортиста од 
прекомерне анксиозности код наступа. Поступком систематске 
десензитизације разусловљавамо спортисту, тј одвикавамо га од прекомерне 
анксиозности. Поступак је следећи. Терапеут тражи од клијента (спортисте) да 
сачини хијерархију анксиогених ситуација (ситуација које изазвију анксиозност, 
поређане по интензитету изазване узрујаности). Затим научимо клијента 
дубоком телесном опуштању. Након тога у психолошком кабинету, у стању 
дубоке опуштености, тражимо од испитаника да замисли ситуацију мале 
анксиогености. Ту на дело ступа принцип реципрочне инхибиције - два 
некомпатибилна одговора (релаксација и анксиозност) мођусобно теже да се 
инхибирају, тј. човек ако је релаксиран не може бити анксиозан. Наш опуштени 
испитаник брзо научи да у замишљеној анксиогеној ситуацији не реагује 
анксиозношћу. Затим се прелази на “опаснију” сигуацију, на коју клијент такође 
треба да научи да реагује са релаксацијом. Тако се терапија одвија све до 
ситуације највеће анксиогености (нпр. пењање на стартни блок, у пливању). 
Након што се одучио да реагује анксиозношћу на замишљене ситуације, клијент 
разусловљавање треба да утврди сам вежбајући у реалности.    
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Као што је условљавање механизам настанка поремећаја понашања, нпр. 
неразумног и несавладивог страха (фобије), разусловљање је средство за 
лечење.  
Давање примера са поремећајем понашања не значи да је условљавање 
везано само за озбиљне емотивне поремећаје. Условљавање је широко 
заступљено код нормалних људи. Бројне наше наклоности (симпатије) или 
ненаклонсти (антипатије) према разним ситуацијама или особама, које не 
умемо да објаснимо, могу да се припишу  управо тој врсти учења. Емотивни 
одговори се неки пут врло брзо усвајају. Довољно је једно мучно болничко 
искустово, па да нам мирис који подсећа на болницу изазива гађење или барем 
непријатност. Таква искуства се лако уопштавају - емоцијом реагујемо и на 
ситуације које само донекле личе на првобитни извор бола. Дете након 
болничког искустава, реагује страхом када му приступи било која особа која 
носи бели мантил.  
Тако стечене емотивне реакције су понекад врло тврдокорне, тј. отпорне су на 
нова искуства и могу дуго да трају. 
 
 

УЧЕЊЕ ПОКУШАВАЊЕМ 
 
Ова врста учења има још неколико назива, који наглашавају различите његове 
особине. Назива се учење слепим покушајима и случајним успесима, зато што у 
том учењу не учествују виши ментални процеси, чак и код човека, ова врста 
учења се одвија исто као код нижих животиња. За ово учење  се користи и 
назив “инструментално учење”, јер ученик треба да научи инструмент за 
решавање проблемске ситуације; користи се и назив “операционо учење”, зато 
што се учи операција, акција, за разлику од претходно приказаног 
условљавања, у коме се само замењују стимулуси, тј. учи се само нови сигнал 
за (стари) одговор.  
Ова врста учења је проналазак раније инкриминисаних бихејвиориста, који ето 
нису лоши у сваком погледу. Најопштија критика која је њима упућивана јесте 
да су занемарили разлику човека и нижих животиња, јер су њихови омиљени 
субјекти били животиње (мачке, пацови, голубови и сл.), а и теорија о 
понашању нису уважавале пуни капацитет човека. Критика је углавном 
оправдана, али не потпуно. Човек јесте животиња, а неки пут учи на исти начин 
као и ниже животиње. Учење покушавањем је таква врста учења. Кратко речено 
ово је учење последицама. Оно се заснива на једноставном принципу да се 
понашање обликује својим последицама (“закон ефекта”). Зависно од 
последица, одређено понашање мења вероватноћу понављања. Учимо да 
нешто радимо (или да не радимо) зато што то има повољне (или неповољне) 
последице. Понашање које је награђивано тежи да се понавља у ситуацији 
награде (расте вероватноћа његовог појављивања).   
 Ток ове врсте учења се у у психолошким уџбеницима описује онако како 
га приказују бихејвиористи, у примеру са мачком која жели да се докопа доброг 
залогаја, али ће га добити само ако претходно научи да изађе из кавеза. У 
почетку животиња прави велики број покушаја наслепо, Понекад случајно успе. 
У наставку она наставља да греши, али постепено се смањује број покушаја до 
успеха, све док потпуно не савлада лекцију, тј. стекне навику изласка из кавеза.  
 Релевантност за дресирање животиња овде је очигледна, али зашто би 
људи тако учили, зар нису они бар интелигентнији од мачака? Поткрепљењем 
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уче и врло паметни људи. Тако уче да решавају проблеме ако им је задатак 
сасвим непознат (нпр. када добитник Нобелове награде из хемије покушава да, 
без упутства, подеси новокупљени ЛЦД телевизор или покуша да изведе неки 
трик из фудбала). Поткрепљењем људи уче врло различите навике понашања, 
тј. ако су за неко понашање награђивани они ће повећавати учесталост таквог 
понашања. Важно је знати да су многа поткрепљења врло суптилна и њих човек 
није свестан, а неки пут то није ни давалац поткрепљења. Један психолошки 
експеримент добро илуструје суптилност тог механизма. Психолог-
експериментатор је подстакао свог саговорника на дужи монолог, током кога би 
само повремено климнуо главом у тренутку када би саговорник изговорио „ја“. 
Психологов саговорник није знао да је заправо учесник истраживања и да се 
читав разговор снима. На крају састанка, саговорници су преслушали снимак и 
утврдили да психологов саговорник кроз монолог све чешће изговара реч „ја“, а 
разлог није умео да каже.  
 Овај експеримент може да наведе сваког од нас да се замисли над 
својим навикама и њиховом пореклу, као и да се запита да ли он можда и 
нехотице развија навике код других људи. Ако је учење поткрепљењем 
свакодневна и свеприсутна појава у животу људи и ако будући тренер жели да 
своје понашање и понашање својих ученика више доведе под свесну контролу, 
добро је да научи појмове ове теорије учења. 
 Одговори се учвршћују ефектом који следи тај одговор. Ефекат се 
назива поткрепљењем, што значи задовољење потребе. Бихејвиористи су за 
задовољење потребе животиња користили храну, а код људи су признавали 
ефекат “социјалног поткрепљења”, одобравања гестом или речима. Позитивно 
поткрепљење обезбеђује жељени ефекат. Негативно поткрепљење је 
окончање аверзивне ситуације (небихејвиористички, субјективно, описано - 
лакнуће). Због мало збуњујућег назива, упозоравамо да овде није реч о 
„негативном“ ефекту, нежељеном за ученика. Као и позитивно поткрепљење, 
негативно поткрепљење такође јача навику. Пример из спорта за негативно 
поткрепљење имамо код младог спортисте који се “вади” из неугодне ситуације 
(нпр. када се плаши „бламирања“ пред неким важним гледаоцем док увежбава 
тежак елемент на тренингу, или због нечега жели да изврда преузимање 
одговорности, као код шутирања важног пенала) тако што каже тренеру да га 
“боли нога”. Попуствљивост тренера у таквим ситуацијама производи негативно 
поткрепљење („лакнуће“) и младом спортисти “вађење” може прећу у навику. 
 Кажњавање је примена непријатног стимулуса или окончање пријатног. 
 На овом мести треба упозорити да ова теорија није тривијална како се 
може неком учинити. Пуки здрав разум зна да се људи понашају по закону 
ефекта, према томе да ли понашање доводи до добитка или губитка. Ипак, у 
пракси здраворазумске верзије ове теорије се често греши. Једна од најчешћих 
грешака јесте у томе што се казна у односу на награду сматра  ефикаснијим или 
бар једнако ефикасним ефектом у мењању нечијег понашања. Бихејвоористи 
кажу да у кажњавању треба бити врло опрезан. Казна, кажу они не „гаси“ 
нежељену тенденцију, већ је само прикрива, до наредне добре прилике. 
Нарочито је лоша пракса одложено кажњавање, када ученик-кажњених изгуби 
везу између свог злодела и ефекта. Прекомерно кажњавање може се 
претворити у „страх од неуспеха“ и деловати кочеће у свакој ситуацији 
одговорности  (нпр. играч тежи да се што пре ослободи лопте, да не би доживео 
неуспех). Ма како изгледало необично, игнорисање је ефикасније у корекцији 
недисциплинованог ученика него казна. Принцип поткрепљења има различите 
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облике јављања. Нпр. баш у ситуацијама кад тренер не може да поднесе испад 
ученика, због накупљене унутрашње тензије, импулсивно кажњава ученика (не 
покушавајући претходно да разуме укупну ситуацију - што је предуслов сваког 
дисциплинског поступка), а себе, тј. своју импулсивну реакцију - поткрепљује, 
јер му је лакнуло.  
 Недовољно залагање ученика на тренингу не треба одмах казнити. 
Можда је боље сачекати тренутак када се тај ученик „провредни“ и тада га 
похвалити за залагање. Или је могуће искористи вредно вежбање ученика који 
је поред „лењивца“ и њега потапшати по рамену.  
 Видимо да се ова теорија примењује у на две врсте активности. Једна је 
ситуација учења да се реши неки проблем (нпр. изведе неки тежи технички 
елемент), друга ситуација када понашање већ постоји у репертоару особе, а 
потрепљење служи само томе да подржи или обесхрабри његово понављање. 
У складу са тим треба примењивати поткрепљење. Нпр. када ученик решава 
тежак задатак, треба га наградити за свако приближавање решењу (то је 
заправо повратна информација о тачности извођења). Када треба само 
подржавати већ постојеће решење, потрепљење треба да је повремено или 
одложено. Није добро, чак и ако је могуће, да сваки добар потез ученика 
наградимо. Награђивање треба одложити. Нека ученик стекне навику (воље) да 
марљиво и дуго ради да би тек на крају био награђен.  
 

УЧЕЊЕ УВИЂАЊЕМ    
 
Гешталтисти су сматрали да је свако учење заправо откривање нових односа, 
нова организација, реконструкција опажаја. Учење увиђањем значи схватање 
целине на нов начин, који доводи до решења проблема. Често се решење 
састоји у проналажењу везе средстава и циља.  
 Заправо се многе ситуације учења могу сматрати решавањем проблема, 
а то је најочигледније код учења покушавањем. Међутим, између решавања 
проблема увиђањем и решавања проблема покушавањем постоји неколико 
разлика. 
1. Код учења увиђањем до тачног решења се долази нагло, док код учења 
покушавањем претходе многобројни покушаји.  
2.  Када се јединка поново нађе у ситуацији коју је претходно савладала 
увиђањем, не понавља грешке, већ примењује усвојено схватање проблема. 
3. Учење увиђањем (разумевањем) омогућује широк трансфер знања 
(трансфер значи примену стеченог знања на нове ситуације, које нису потпуно 
исте са ситуацијом у којој је знање стечено).  
 
 

ОПСЕРВАЦИОНО УЧЕЊЕ  
 
За спортски и ванспортски живот врло је важна врста учења која такође има 
више назива. Опсервацион учење каже да се овде учи посматрањем 
(опсервација је активнија форма посматрања), а не сопственом акцијом. Назив 
“учење моделовањем”, наглашава улогу коју ту игра модел, узор за ученика. 
Каже се и “викариусно (заменско) учење”, јер се многе ствари науче гледањем 
туђих поступака и ефеката по актера.  
 У овој врсти учења улогу игра понашање (искуство) друге особе, модела 
и зато се ово учење зове социјалним учењем.  
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За разлику од учења покушавањем, у овом социјалном учењу усвајамо 
готов, дат образац понашања (“пречицом” долазим до правог решења). 
 За ово учење користе се још и називи “учење имитацијом” и “учење 
идентификацијом”. Имитација значи опонашање (копирање, пресликавање), а 
идентификација - поистовећивање. Овај други назив имплицира снажнији, 
дубљи процес усвајања нечијег понашања. Од имитација може неки пут бити 
више штете но користи. Нпр. ношење дресова са именима спортским 
миљеника, ношење патика “њиховог” бренда, је неупоредиво лошија промена у 
понашању у односу особу која на тренингу изгара - уживљавајући се у лик 
истакнутог спортисте. Учење имитацијом има уже значење од израза 
“опсервационо учење”, с обзиром да “опсервацијом” можемо научити да се 
суздржимо од неког понашања, нпр од примедбе судији, када видимо да се то 
никада не исплати. Ту учимо да не имитирамо.  
 То је врло раширен вид учења и то важног учења. То учење је често 
узгредно, остварује се без намере, ученика и учитеља (модела) или без свести 
да се учење одиграло. Овде се, више него на другом месту, може применити 
она лепа мисоа једног великог едукационог психолога: „Најважније ствари у 
школи су научене узгред“. Тренер треба да је што више свестан свеприсутности 
овог учења. То су онај васпитни рад, без и мимо лекција. Такво учење, несвесно 
за педагога и васпитаника крије опасности, које су мање ако тренер има на уму 
да је он модел својим играчима и на терену и ван њега. Не преузима млади 
играч од тренера-модела само спортско самопоуздане (или несамопоуздање), 
већ шире моралне принципе, применљиве на терену и ван њега. Лекције у 
свлачионици о важности избегавања „лоших навика“ као што је пушење, су 
слабијег дејства од дејства које има на ученике призор тренера који у свом 
животу ван спорта упражњава навике које је у лекцијама критиковао. Прича о 
поштеној игри (fair-play-у) има мало дејства, ако млади играчи виде своје 
старије клупске другове или чак фудбалере националне репрезентације да о 
томе нимало не маре.   
 

ВРСТЕ МОДЕЛОВАЊА 
 

Тренер треба да је свестан моћи ове врсте учења. У живом моделовању 
он је главни модел, јер се с њим редовно срећу и емотивно су блиски. 
Али тренер није једини модел. Моделовање постоји и преко телевизије. Он се 
може идентификовати са другим узорима, добрим или лошим.   
Укупно понашање младих је под утицајем онога што гледају на телевизији. 
Садржаји могу подстицати или ли спречавати: агресивност, узимање дрога, 
опијање, пушење, неодговорни секс, патриотизам, алтруизам, пожртвовање.  

Важно је и шта млади читају, јер то делује васпитно. Моћ симболично-
вербалног моделовања није мала. Понашање ликова и њихове емоције, и 
макар привремено идентификовање с њима може оставити последице. 
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ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ - ДРУГИ ДЕО 
 
 
КОГНИЦИЈА У МОДЕЛУ ИНФОРМАЦИОНГ ПРОЦЕСИРАЊА 
 
У спортској се науци, као и у психологiји,  човеково функционисање често описује 
компјутерском терминологијом. Организам (чула, мозак, ефектори) су налик хардверу 
(енг. hardware = рачунар-гвожђурија), док је човеков ум налик софтверу (енг. software = 
програми)  
 
Поједини психолошки процеси се описују компјутерским метафорама:  
перцепција је пријем информација, памћење – складиштење инфо, мишљење 
(одлучивање) - трасформација информација. 
 
 
Цртеж 1: Компоненте модела информационог процесирања: Ћелије 3,4 и 5 припадају 
централним или менталним процесима; 2 и 6 су телесно-периферни;  1 и 7 су физички 
процеси) 
 
 

 
1. Носиоци информација су стимулуси (или дражи): то је физичко 

хемијска енергија на коју реагују човекови рецептори. Стимулуси се међусобно веома 
разликују по својој информативности. Неки дају једноставне информације (звук 
пиштаљке, раст температуре), а неки су носиоци врло сложених информација, као што 
су тзв. допуштања, који су од велике важности у спорту и о којима ће касније бити 
више речи. 
 
2. Чула - рецептори (органи „пријемници“) су  специјализовани органи 
осетљиви за деловање посебних стимулуса – физичко-хемијских утицаја: светлости, 
притиска, температуре, хемијских материја. 
Најпре да кажемо нешто о једној врсти осетљивости која не зависи од 
специјализованих рецептора или органа за пријем стимулуса посебне врсте. То је 

1. информације 
из окружења   

2. чулни органи 

3.перцепција 4.меморија 

5.одлучивање 

6.реаговање 
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осетљивост за бол. Бол је обично изазван неспецифичним утицајем - разарањем ткива 
или прекомерним дражењем рецептора било које врсте. За спорт је бол од изузетног 
значаја. Он доноси врло једноставну али изузетно важну информацију да се нешто 
ванредно и можда опасно догађа око нас или у нашем организму. Начелно, доживљај 
бола има сврху да привуче пажњу на болно место и - често рефлексно - отквачи 
реакцију која бол треба да отклони. У спорту неретко поступамо баш насупрот тим 
природним тенденцијама. Код спортиста васпитавамо вољу која треба да му омогући да 
бол трпи, да отклања његову појаву у свести и да кочи спонтану реакцију у циљу 
смањења болног дражења. Једно од значења „спортског морала“ јесте баш та 
оспособљеност за супротстављање болу. Ефикасног тренинга, као  и добрих спортских 
резултата заиста не може бити без таквог развоја воље. Ипак у том хватање у коштац с 
болом треба бити разуман, јер бол увек носи корисну информацију и њу треба зналачки 
користити.  
 
Најгрубља подела чула је на екстеро(ре)цепторе – за пријем информација која 
првенствено долази из извора ван тела особе и на интеро(ре)цепторе – за пријем 
информација које настају унутар тела.  
 
Најважнији екстероцептори су чуло вида и чуло слуха. Најзначајније за свакодневни 
живот, као и за спорт, јесте чуло вида. То је специјализовани апарат осетљив на 
светлост (видљивог) дела спектра електро-магнетних таласа. Информације носе 
визуелни стимулуси (дражи). 
 
Чуло слуха је специјализован апарат осетљив за аудитивне (акустичке) стимулусе, тј. 
треперење – вибрације медијума (ваздуха, воде, чврстих предмета. Мада много важних 
информација добијамо преко чула слуха, то чуло ни приближно није толико важно 
колико чуло вида. Заправо, рад чуло вида може умногоме да надокнади слабост чула 
слуха. То важи и за спорт, па и за фудбал. Можда најубедљивији доказ за инфериорну 
улогу слуха и за компензаторну улогу вида, јесу случајеви глувих фудбалера који су 
достигли ниво врхунског, тј. професионалног играча.   
 
Интеро(ре)цептори – примају информације које првенствено долазе из извора унутар 
тела особе. Овде имамо неколико врста осетљивости. Проприоцепција је реч која се 
може превести као „рецепција из сопстеног тела“. У ужем смислу, проприоцепција даје 
информацију о промени положаја тела-главе и оријентацији у односу на гравитацију. 
Основне информације тог типа долазе из  вестибуларног апарата, смештеног у 
унутрашњем уху.   
 
Кинестезија се може превести као „осетљивост за кретање“. Неки пут се ту користи 
термин „мишићна осетљивост“, што није сасвим прецизан назив јер су кинестетски 
рецептори распоређени не само у мишићима него и у тетивама и зглобовима. Ти 
рецептори нас информишу о покретима и о релативном положају удова и напетости 
мишића нашег тела. 
 Са кинестетским рецепторима блиско сарађују кожни рецептори. Они 
информишу о притиску,  додиру и температури. 
 
3. Перцепција (опажање), како је раније речено, јесте прикупљање информација 
из света (укључујући наше тело) преко чула. Дакле то је когнитивни процес неодвојив 
од функционисања чула. Након што стимулуси активирају чула, надражај  чула се 
преноси до нервног центра, где настаје осет (осећај), што дефинишемо као свест о 
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деловању стимулуса и што треба разликовати од осећања, које припада домену 
емоционалности .  
 
Раније је речено да свест није обавезна карактеристика перцепције, барем у смислу 
свесности као сазнања о коме можемо друге некако обавестити. Таква несвесност 
карактерише многе чулне информације, па ипак оне остварују важну улогу у 
понашању.  За такву врсту ефикасног, мада несвесног, регистровања (детектовања) 
стимулуса или информације користимо назив “функционална свест”.  
 
О раду својих унутрашњих органа човек углавном мало шта може да каже. Утроба 
типично даје нејасне и непрецизне информације. Заправо се она врло ретко „оглашава“ 
у свести и то чини углавном у неком ванредном стању. Чак и кад обавештава свест о 
неком поремећају - што ће рећи, када тражи помоћ, тј. интервенцију свести - често не 
даје употребљиве информације. Доживљај бола који изазива неки орган у шкрипцу нас 
ретко наводи на тачно место проблема. Типичан је случај бола који доживљавамо као 
да се јавља у руци, а заправо је наше срце на муци - што није нимало безазлено 
несавршенство унутартелесне перцепције. 
 
Насупрот томе, постоји несвесна перцепција коју карактерише непрекидно и врло 
успешно функционисање. Нашим свакодневним кретањем, као и мајсторском техником 
у спорту, ефикасно управља врло нејасан кинестетски доживљај, али врло сложен и 
прецизан – у акцији. Ова врста осетљивости ретко долази до свести, али је њен значај у 
обичном животу и спорту немерљив. Ни најједноставнија моторна активност није 
могућа без кинестезије. Тачније, могуће је да чуло вида и овде одигра компензациону 
улогу, као што смо видели код чула слуха. Овде је то надокнађивање неупоредиво теже 
и непотпуније него што је то надокнада  код чула слуха. О томе нам сведоче врло ретки 
медицински случајеви губитка кинестетске осетљивости и покушаја таквих болесника 
да поново овладају својим телом. Постоји - вероватно јединствен у свету - случај 
релативно успешне надокнаде чулом вида изгубљене кинестезије. Невероватном 
вишегодишњом упорношћу један пацијент је у успео да овлада визуелним управљањем 
својим телом. У почетку опоравка, без кинестезије, на учење „вештине“ подизања из 
лежећег у седећи положај потрошио је неколико недеља. Након тога је научио да 
корача гледајући своје ноге. Без ослањања на чуло вида он не може не само да хода, 
него ни да стоји, већ губи равнотежу и пада. Патолошки случајеви убедљиво илуструју 
важност кинестетских информација за моторну контролу.  
 
У спорту се моторна контрола унапређује тако што се развија кинестетска осетљивост, 
која све прецизније управља телесним кретањем. У почетку овладавања фудбалском 
техником дете увелико упошљава чуло вида у контроли кретања. Током вежбања 
кинестезија преузима велику већину контроле фудбалске технике, а чуло вида се 
ослобађа за преузимање информација потребних за тактичко одлучивање.     
 
У спорту је чак и визуелна перцепција често недоступна свести, а да је истовремено 
изузетно фина и делотворна. Брзо и прецизно препознавање прилике за погодак у 
фудбалу често је несвесно 
 
Везивање перцепције за поједина чула поједностављено приказује стварни рад тог 
когнитивног процеса. 
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 Рекли смо да је кинестезија кључна у контроли кретања, а да визуелне 
информације предсављају главни ослонац за тактичке одлуке. Одређена подела рада 
међу чулима постоји, али треба имати на уму да чула сарађују у перцепције.  
 Нормалним кретањем управља заправо знатно сложенија перцепција, која се 
назива експроприоцепција. Она обухвата информације из тела - о равнотежи, кретању и 
напетости удова - као и информације које прикупља чуло вида.  
 
Кроз биолошку еволуцију наша визуелна перцепција је оспособљена да користи 
релативно сложене поруке из средине, а оне су посебно инетресантне у спорту. Човек је 
у стању да релативно прецизно види „време до контакта“. То значи да сучељен са 
препрекама у кретању или са објектима који долећу до њега, он може да, без посебном 
менталног ангажовања да схвати када ће доћи до судара са препреком или објектом. 
Када се каже да човек види „време до контакта“, онда се ту мисли да он преузима ту 
информацију из средине као готову, тј. није потребно да у глави прорачунава и 
закључује о тренутку контакта. У спорту је та перцептивна способност важна код 
кретања играча на терену, као и у пријему лопте. Наравно, са тренингом та способност 
се усавршава.  
 
У спорту се исто тако усавршава перцепција и неких других збивања, за које постоји 
биолошки дата диспозиција. Једна таква врста збивања се означава термином 
„допуштања“ (енг. affordance). Перцептивна допуштања указују нам шта можемо да 
учинимо у односу на извор такве информације. Са неколико примера из фудбала, 
показаћемо колико је усавршавање те перцептивне способности важно у спорту. При 
томе смо принуђени да користимо речи које не постоје у српском језику, какав је и сам 
термин „допуштање“. „Прескочивост“ (могућност прескакања) или „подвучивост“ 
(могућност подвлачења) су допуштања која играч мора да научи да види и искористи 
нпр. у претећем судару са противничким голманом. Важан део перцептивне вештине 
голмана јесте да уме да прецизно види „ досежљивост“ лопте коју нпр. противник из 
корнера упућује пред његова врата. Мада одлуку голана о томе шта се долазећом 
лоптом треба да учини одређује неколико фактора, нужно је постојање и фине 
перцептивне дискриминације (разликовање) информација које указују на „хватљивост“,  
„боксљивост“ или „скретљивости“ лопте. У заустављању снажно шутнуте лопте голман 
често има више могућности, али је важно да добро опази разне категорије 
„хватњивости“.  
 
 
Усавршавање перцепције  
 
Током усавршавања технике, често нема експлицитног знања, па не може бити ни 
експлицитне („теоријске“) инструкције. Визуелне информације - разна допуштања - су 
често тешко описиве. Кинестезија („мишићни осећај“) по правилу захтева да се покрет 
осети изнутра и често је потребно дуготрајно испробавање док се не дође до правог 
„осећаја“. Ту је моћ тренера доста ограничена. 
 
Једноставније ситуације је могуће експлицитно подучавати 
Сложене ситуације-задатке (њихово фино разликовање - дискриминација) је тешко 
експлицитно подучавати. Да би се дошло до нивоа мајсторства, потребан је дуг период 
вежбања, а велики део тога се састоји од самосталног рада у коме се активност 
„напипава изнутра“. За такво учење се користи израз  имплицитно учење   
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У сложенијим задацима тренер треба да користи и метод (вођеног) откривања: Ученику 
се постави проблем и само му се натукне решење.  
Техничко мајсторство спортисте значи способност ране (брзе) перцепције инфо. и фине 
дискриминације. 
  
Делимично је могуће  унапредити перцептивно учење – експлицитним указивањем на 
правила, нпр. откривања постуралних назнака за правац и начин шута 
Антиципаторни покрети су кључ „читања“ противника, тј. благовременог откривања 
његове намере.1 То су често несвесни покрети који претходе акцији. Фудбалер би 
требало да уме да открије такве покрете код противника, а да код себе контролише 
„телефонирање“ намере, било да их сакрива или чак да лажним наговештајима заварава 
противника. 
  
За примену у пракси, важно је превазићи поједностављено приказивање перцепције, на 
шта смо већ указали.  
 
Перцепција је неодвојива од других психолошких функција, пре свега од когнитивних. 
Улога других процеса у перцептивној акцији се може јасно видети када се остваривање 
перцептивног задатка прикаже у оквиру цикличног (кружног) процеса који укључује 
претпоставку (антиципацију) онога што ће се опазити, која води прикупљање података, 
који исправљају или допуњују почетну претпоставку, која пак води наредно 
прикупљање података. Очигледно је тај процес неодвојив од меморије - која чува 
постојећа сазнања и која омогућује актуелну антиципацију.  
 
Нека нам за пример постужи извођење казненог ударца са 11 метара. Одбрана гола 
зависи од успешног решавања перцептивног задатка пред којим се налази голман. 
Треба прочитати намеру извађача пенала. Намеру открива перцепција. Перцепција 
мора да је тачна и благовремена. Перцепцију свесно и несвесно воде разна претходна 
сазнања голмана: статистика и други подаци које голман има о начину на који пенал 
изводи његов противник и евентуалне посебне инструкције које је добио од тренера и 
суиграча. Он гледа место са кога се противник залеће. Он користи знање о 
антиципаторним кретњама противника. То утиче на његово очекивање и начин 
прикупљања информација о затрчавању, положају руку, трупа, погледу противника, 
које пак допуњују или мењају постојеће очекивање... Тај кружни процес: очекивање --> 
прикупљање података --> очекивање --> прикупљање података траје до момента када 
голман прочита намеру која одређује начин одбране гола. Што је противник ближи 
лопти, више релевантних информација је прикупљено и читање намере ће бити тачније.  
 
Проблем је у томе што је ударена лопта даје најбоље информације потребне голману, 
али је то најчешће закаснела информација - осим ако је ударац упућен близу голмана. 
За одбрану ударца ка некој од статива, потребно је раније прочитати намеру. Ту су 
укључени други когнитивни процеси - голман одлучује који је то тренутак замаха 
ногом који се може сматрати покретом „без повратка“, тј. покретом који је до краја 
предвидљив. То одлучивање тешко може бити хладно - у њему не учествује само разум 
него и емоције, које могу на разне начине бити активиране понашањем публике.   

                                                
1 Антиципација (лат. антиципаре = унапред узети) је опште-биолошки принцип.  
Антиципација у спорту значи схватање ситуације или делање унапред.  
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У фудбалу су су перцептивни и моторни задатак често испреплетени. Али је перцепција 
неодвојива од моторике и у моментима некретања, када играч само утврђује стање 
ствари на терену. Та извиђачка активност - опсервације пре акције - зависи од 
моторике, како оне фине, којом су моторизована чула, тако и оне крупне, која покреће 
главу или труп. Опажање удаљености играча зависи од рада мишића очију, али и од 
покрета главе, која је на покретном телу. Дакле, перцепција не само да води моторику, 
него је и сама моторизована.  
 
Кратко речено, перцепција је процес прикупљања информација о свету и себи у свету. 
То је  активан процес, сачињен од цилуса: претпоставка (антиципација) -> прикупљање  
информација -> унапређена претпоставка -> .... 
 
Очекивање одређује искуство опажаоца и информација од објекта (нпр. противника).  
То указује на важност  претходног знања, као и увежбавање трагања за 
антиципаторним кретњама противника. 
. 
Неки пут претходно знање искриви перцепцију (погрешно очекивање) 
Перцептивно сазнање није увек веродостојно (емоције, сугестивно деловање других 
људи могу искривити перцепцију), тако да су разумљиве бројне несагласности играча 
два тима, међусобно или у односу на судију - најчешће не треба мислити да је у питању 
лаж противника или судијска „крађа“. 
 
 
4. Меморија (памћење)  
 
Меморију чине следеће функције: Репродукцију (реконструкцију) искуства, 
препознавање, уштеду код поновног учења - а нарочито новог! 
 
Сврха школе јесте да суштински обогати меморију будућих праткичара. Неки пут 
студент помисли да оно што учи у школи врло брзо „изветри“ из главе и да је можда 
било узалуд учити. То је погрешно размишљање, јер чак и када студент не би био у 
стању да поново положи испит који је пре годину дана положио, учење има смисла јер 
репродукција није једини, ни најважнији циљ учења. 
 
Ментално представљање  
 
Моран Mental imagery, action observation and skill learning 
 
Посебна врста репродукције је ментално представљање (имагинација, визуализација). 
То је ментално доживљавање које је макар донекле налик искуству стварног опажања 
(перцепције) објекта или догађаја, без директног деловање стимулуса (дражи) 
“ Слике сећања”; враћање, обнављање (репродукција) ранијег перцептивног искуства; 
или боље:  
конструкција: пре/комбиновање елемената искуства 
ментална представа је заснована на меморији (памћењу), тј. задржавању (чувању) 
искуства. 
 
док је представљање могуће без перцепције, перцепција је немогућа без представљања, 
јер меморија битно одређује перцепцију (осим чулних инфо.) 
информације из дугорочне меморије се комбинују са чулним инфо. у радној меморији 
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ту је могуће свесно, намерно мењати представу – од сањарења до стваралачке 
имагинације 
представљање је могуће увежбати,  усавршавати - често се говори о вештини 
представљања 
визуализација – мент. представљање везано за виђење (за чуло вида), а могуће су и 
представе друге врсте (модуса) 
аутогени тренинг укључује искуство кинестезије и температуре 
најчешће је представљање мултимодално – везано за разна чула 
тренинг представом (“интелектуални”, “ментални” тренинг) укључује искуства разних 
чула; штавише, корисно је укључити и емотивни доживљај. 
 
Две врсте меморије: дугорочна (вечна?) и краткорочна. (слична „радна меморија“, у 
истраживању мајсторства: „дугорочна радна меморија“). 
 
 
5. Доношење одлуке (одлучивање) 
 
Избор једног од више могућих одговора 
а) Промишљено (да ли и какав живи зид; да ли бранити на срећу...) 
б) Интуитивно (по “осећају”, “ инстинкту”) 
 
Хронометрија и време реакције 
Једноставне ситуације – не траже избор, тј. одлучивање је једноставно. 
Најчешће су сложене – са избором одговора 
 
“ДАНАС ЈЕ У ФУДБАЛУ НАЈВАЖНИЈА БРЗИНА?” Шта то значи? 
Овде ћемо дати психолошки одговор на то питање. Показаћемо да је најважнија брзина 
у спорту менталне природе,  дакле ствар психологије, а не рада мишића. 
 
Хронометрија когнитивног процесирања показује важност унутрашње, тј. 
менталне/мождане, предмоторне брзине, не брзине мишићног кретања. 
 
Време (брзина) реакције (ент. RT - reaction time) је најважнија брзинска способност 
фудбалера. 
RТ (пре-моторно време) – време од сигнала до почетка покрета. 
 
У том времену се сигнал детектује и препознаје и одлучује. 
 МТ (енг. movement time) – моторно време (извођење покрета) 
 
CRТ (енг. choice reaction time) – изборно време реакције 
 
CRT зависи од опсега избора пред којим се човек налази. 
Што је више информација из средине, између којих треба бирати  � дуже CRT. 
Што су разноврснији напади противника � одложена реакција одбране 
Компликованија припрема слободног ударца, могућност шутирања било којом ногом и 
било како; “нетелефониран” шут (кратак замах, маказице преко главе, петом) су начини 
за продужавање времена реакције противника.. 
Посебно одлаже реакцију противника “лажно телефонирање”. То обмањивање је лакше 
урадити погледом или покретом главе, а теже је за то употребити тело - тешко је 
сакрити припремне покрете тела или се ризику лош шут. 
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(о 6. и 7. компоненти информационог процесирања и још више о другим - касније, у 
вези са тренерским радом с младим спортистима) 
 
 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
 
Традиционално схватање интелигенције (“психометријска интелигенција”) 
 
 Уобичајено се сматра да је за когнитивно учење важан појам интелигенције. 
Једна од дефиниција интелигенције јесте да је то способност за учење. Традиционално 
се сматра да је то наслеђена способност („природна интелигенција“). Ту је појам 
интелигенције чврсто повезан са тестовима интелигенције и IQ (са изговором на фр. 
“и-ку”, на енг. “ај-кју”), као мером опште способности. IQ је појам који потиче из 
најраније историје квантификације интелектуалне способности деце, ради одређивања 
њихове спремности за школовање. IQ значи “количник интелигенције”, резултат 
математичке операције дељења менталног узраста детета (тј. његове успешности на 
тестовским задацима) и календарског узраста (календарске старости) (IQ=МА/CА*100).   
Данас се IQ рачуна на различите начине и означава се различито и обухвата и одрасле 
особе. Нпр. код нас постоји ознака ДУК, за девијациони умни количник, меру 
одступања резултата на тесту интелигенције одређене особе од просечног резултата 
релевантне популације. И сам број нема увек исто значење, већ се раликује код 
различитих тестова. Најчешће се просечном интелигенцијом сматра IQ од 100 +/- 15 
или 10 поена. То је интелигенција коју има највећи број људи - они унутар распона који 
чине два стандардна одступања од просека (унутар нормалне расподеле резултата 
тестова интелигенције). Натпросечна (већа од 110 или 115) и подпросечна (мања од 85 
или 90). 
 Изузетне особе на оба краја континуума (димензије) интелигенције. Крајности, 
на једној страни су ментално заостали у развоју: идиоти (IQ=0-20 ), имбецили (IQ=20-
50) и морони/дебили (IQ=50-70).  На другог страни расподеле људи по интелигенцији 
су интелектуално надарени. Врло супериорни имају IQ од 120 до 140, док надарени 
имају IQ 140 и више. Особа са IQ од 135 и висе има приблизно 1% у популацији, а са 
132 и више, приблизно 2%. 
  
 У протеклих стотинак година развијен је, у оквиру тог психометријског 
приступа интелигенцији, велики број тестова, са намером да ваљано, поуздано и 
дискриминативно утврде степен присуства те способности код појединаца, често у 
циљу предвиђања њиховог каснијег успеха у разним делатностима (нпр. у селекцији 
људи за одређене послове). Насупрот великим очекивањима, ту је постигнут сасвим 
ограничен напредак. Стогодишња историја мерење релативно трајних диспозиција 
људи је у области интелигенције има као резултат огроман број тестова, који јесу 
психометријски супериорни у односу на мерне инструменте других аспеката личности 
(нпр. мотивације), али смо још далеко од онога што психолози желе и од очекивања 
праксе. Тачно је да општа интелигнција предвиђа успешност у многим пословима, али 
је степен предвиђања врло скроман. Посебно је предвиђање ограничено на почетнике, 
док каснијем обављању послова долазе до изражаја фактори који воде мајсторству у 
посебној делатности, а који су углавном резултат специфичног учења. 
 Данас се психолошко гледиште знатно променило, признавањем важних 
научених компоненти интелигентног понашања, као и вишедимензионалности  и 
динамичности (променљивост) интелигенције. 
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Стернбергова тројна (трострука, енg. triarchic) теорија успешне интелигенције 
 
Интелигенција је равнотежа између избора, мењања и прилагођавања у различитим 
реалним контекстима (срединама). 
Студент/ фудбалер / тренер показује своју интелигенцију тако што мање или више 
интелигентно бира средину (контекст: факултет или клуб), утиче на ту средину и њој се 
прилагођава. 
Успешна интелигенција (за разлику од психометријске) значи успешан избор, 
прилагођавање постојећим условима и обликовање (контролу) свог окружења.  
Успешна интелигенција захтева аналитичке, креативне и практичне способности.  
Аналитичка способност се односи на критичко резоновање, тј. брижљиво просуђивање 
и оцењивање.  
Креативна способност се огледа у решавању проблема на нов начин. 
Практична способност је примена знања-умења (вештине) у акцији. 
 
Најлакше је мерити аналитичку и за њу постоје многи тестови. 
Креативне и практичне способности значе употребу „прећутног“ (енг. тацит) или 
имплицитног знања, које се тешко изражава речима. Зато је тешко подучавати (и 
једноставним тестовима мерити) такве способности. 
 
 Сваког човека три интелигенције могу карактерисати у различитој мери. 
Различити људи могу у једној истој средини бити успешни ослањајући се на различите 
способности, користећи своје јаке интелектуалне стране. 
 Фудбалско мајсторство (тренера и играча) је умногоме засновано на 
кративности и практичним вештинама. Добар тренер може имати различит „профил“ 
(конфигурацију) способности. И ту је, као и у другим пословима, битно „капиталисати“ 
своје јаке стране, које могу да компензирају слабости. 
 Ако је интелигенција увелико научена способност, велика је одговорност 
школовања. Традиционална школа не уважава значај креативне и практичне 
способности. 
 
Емоционална интелигенција 
  
Већ постоје налази да је емоционална интелигенција у многим делатностима важнија 
од конвенционално схваћене интелигенције, која се тиче само човековог разума, његове 
способности да се корити логичким операцијама и да барата речима, бројевима, 
цртежима. Уместо тога, емоционална интелигенција се односи на  способност 
успешног разумевања и баратања емоцијама. Емоционална интелигенција се 
дефинише као способност праћења емоција, својих и туђих, њиховог разликовања и 
употребе тих информација за управљање својим мислима и акцијама.  
 
Посебно се могу навести неколико начина испољавање ове интелигенције:  
Свест о себи и својим емоцијама.  
Управљање својим емоцијама, као што је неутралисање негативних емоција. 
Коришћење емоција у оквиру остваривања циљева, као што је истрајавање на путу 
остваривања онога што је човеку важно, уз успешно одупирање тренутним 
искушењима. 
Емпатија – осетљивост за унутрашња стања других људи и схватање њихових осећања. 
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Често се у вези са емоционалном интелигенцијом говори о социјаланој или 
интерперсоналној интелигенцији.  Јасно је да успешни односи са другим људима 
умногоме зависе од способности разумевања својих и туђих емоција и управљања 
њима.  
 

ЕМОЦИЈЕ 
 
Емоција се може дефинисати као  човекова оријентисаност у свету или човеков 
доживљај света и себе у свету, са 1) својеврсним субјективним квалитетом (свести), 2)  
експресијом (испољавању у лицу, гласу, телу) и 3) физиолошким променама.  
Док когниција представља објективно схватање света, његов реалистичан “одраз”, у 
емоцији се свет одражава на субјективан начин, као однос особе према свету или као 
вредновање нечега као важног (релевантног), на позитиван и негативан начин. 
 Емоције постоје у великој разноврсности  по квалитету и у великом распону 
интензитета. Емоције, у широком значењу те речи, нису присутне само у бурним 
епизодама човековог живота, већ карактеришу сваки његов тренутак. У драматичним 
тренуцима емоције доминирају у доживљају и понашању особе. У обичним, мирним 
периодима, емоције су на периферији свести носиоца емоција, а за друге људе 
неприметне. Али емоције су увек и свугде присутне. Чак и у својим слабим 
интензитетима могу играти важну психолошку улогу.   
 У спорту, у најширем смислу, постоје код свих учесника: код актера, као и код 
гледалаца. 
 У такмичарском спорту нису везане само за време такмичења, већ постоје и ван 
њега. Оне постоје пре такмичења и након њега. Постоје на тренингну. Емоције су 
најупчатљивије на такмичењу. Ту су често извор проблема. Али ће ти проблеми због 
емоција на такмичењу бити утолико лакше решиви ако тренер обрати пажњу на 
емоције које постоје ван такмичење, посебно на тренингу. 
 Емоције код спортиста се не тичу само победе и пораза на такмичењу, већ се 
тичу света што постоји у његовом животу. Када тренер схвата свеприсутност 
емоција, неће бити затечен када у ситуацији када „ванспортске“ емоције поремете 
спортски живот појединца. 
 

СТРЕС 
 
Неколико речи ћемо посветити једном појму који је настао ван психологије, на 
медицинском терену, али је временом стекао велику популарност у научним и 
ваннаучним круговима и данас се често користи у тумачењу појава које се 
традиционално објашњавају психолошким, пре свега емоционалним појмовима. Тај 
појам је - стрес. Он се примењује и у спорту. Неки пут се та примена у спорту ослања 
на оригиналну теорију стреса, коју је дао канадски лекар Ханс Сели.   
Х.Сели тврди да је стрес неспецифични одговор тела на било који захтев постављен 
пред њега. Тај „захтев“ постављен телу назива  „стресор“. Стресор може бити било 
каква промена у средини. То може бити промена температуре ваздуха, снажан звук, 
болни надражај, саобраћајна гужва, али и развод брака, промена места боравка, чак и 
женидба, па и успех на спортској кладионици. С обзиром на тако широку дефиницију 
стресора, разумљиво је што Сели сматра да смо ми целог живота „под стресом“. Сам 
стресни одговор тела састоји се у неспецифичној хемијско-хорманалној промени 
(„општи синдром адаптације организма“). Исход тих промена може бити различит, 
зависно од интензитета и трајања стреса. Код жестоког стреса, поготово ако има 
продужено трајање, исход може бити смртан. Заправо при деловању стресора 
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организам пролази кроз тростепени процес. Прва је алармна реакција. Код 
краткотрајног или умереног стреса, телесне промене доводе до успешне адаптације 
(прилагођавања) организма новонасталим околностима. Ако је стресор интензивнији, 
стрес улази у фазу отпора. Промене у организму које тада настају су у стању да 
обезбеде адаптацију организма на такав стресор. Ако је стресор снажан и наставља да 
траје, организам не успева да се адапира и долази у фазу исцрпљености. Такав стресор 
може довести до смри, уколико та исцрпљеност захвати читав организам. У случају 
само делимичне исцрпљености, организам се може опоравити. То је случај код трчања, 
које представља стресну ситуацију, али се стрес ограничава углавном на мишићни и 
кардиоваскуларни систем. Код дуготрајног или интензивног трчања имамо пролазак 
кроз три фазе адаптације, при чему је фаза исцрпљености - реверзибилна, тј. након 
одмора организам се нормализује.     
Ту идеју стреса је искористио руски спортски прихолог Вјаткин за приказ 
предстартних  стања спортисте. У руској психологији се та стања типично описују 
као оптимална „борбена готовост“ и као непожељна стања стартне грознице и 
стартне апатије. Вјаткин мисли да поређење Селијевих врста опште стресне реакције 
и предстартних стања спортисте може помоћи разумевању природе  спортског стреса. 
По Вјаткину, борбена готовост одговара алармној реакцији, стартна грозница - фази 
отпора, а стартна апатија - фази исцрпљености. 
 Појам стрес има огромну популарност у објашњавању врло различитих појава у 
спорту и ван њега. Међутим, у контексту психологије, већ на први поглед је врло 
сумњива експланаторна вредност (вредност за објашњење) наведене теорије у 
различитим случајевима које она претендује да разјашњава. Физиолошки схваћен стрес 
мало доприноси разумевању мноштва различитих животних појава, чија је суштина 
првенствено психолошка. Чак и ретке, екстремне ситуације у којима се човек налази, 
као што су ратна дешавања, поред горе описаних физиолошких промена, изазивају не 
мање значајне, психолошке промене. За велику већину случајева који се описују као 
„стресори“ много је релевантнија психологија емоција. Не само психолозима него и 
обичним људима мора бити чудна тврдња о истоветности промена код стресова 
изазваних психолошки врло различитим стресорима. По теорији стреса, нпр. исте 
промене човек доживљава када добије и када изгуби  на кладионици или када тим за 
који навија победи или изгуби меч. За опис и разумевање различитих појава у спорту од 
много веће користи је психологија емоционалности, која је прецизнија у 
спецификовању различитих појава које олако карактеришу глобалним појмом стрес или 
стресор и прецизнија је у указивању на начин хватања у коштац са проблемима који се 
јављају у вези са тим појавама.  
 
 
РАЗНОВСНОСТ ИСПОЉАВАЊА ЧОВЕКОВЕ  
ЕМОЦИОНАЛНОСТИ, (АФЕКТИВНОСТИ, ОСЕЋАЈНОСТИ). 
 
Најопштија критика упућена стресу јесте да је то „прегломазан“ појам, који у себе 
укључује велику разноврсност појава, које захтевају боље међусобно диференцирање 
(разликовање). Речено је да, у сваком случају, учење о стресу не може да замени 
психологију емоција.  Али, да би психологија емоционалности била од праве помоћи 
тренеру, треба рећи да је емоционалност (или афективност) човека врло сложена и да 
појам „емоција“ није довољан да репрезентује сву разноврсност афективних појава. 
Мада и психолози врло често тим термином описују укупност човекове афективности, 
треба знати да се за приказ те области психолошке стварности користи још низ појмова, 
међу којима би „емоција“  означавала само једну врсту појава афективности. Та 
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двосмисленост речи „емоција“ (у широком и уском значењу) вероватно не представља 
проблем читаоцу, јер из контекста може да заључи о чему је реч. 
 
 Атрибути појава афективности 
 
Свака афективна (емоционална) појава може да се опише низом атрибута (својстава): 
Већ смо рекли да постоје велики распон афективних интезитета. Као пример врло 
интензивних стања можемо узети афекте. То су врло интезивна емоционална стања, 
која настају нагло, праћена су израженим телесним променама и смањеном свесном 
контролом понашања. 
Пример афективне појаве ниског интензитета представљају расположења. То су 
реалтивно дуготрајна стања, негативног или позитивног карактера, често тако ниског 
интезитета да човек није свестан због чега су и када настала. Мада ниског интензитета, 
она утичу на нашу свест и понашање. 
Следећи атрибут емоција јесте афективни или хедонистички тон - пријатност и 
непријатност. Сваки афективни доживљај има тај атрибут, тј. можемо га сврстати у 
позитиван (пријатан) и негативан (непријатан).  На основу њега емоције делимо на 
позитивне и негативне. Изузетак је емоција чуђења, коју је тешко сврстати у једну или 
другу групу, можда зато што је изузетно кратког трајања и брзо нестаје или прелази у 
другу емоцију. Уобичајена подела на негативне и позитивне емоције никако не значи да 
су једне штетне а друге корисне. Тачно је да нам негативне не пријају, а позитивне 
пријају и да ми начелно тежимо да смо у позитивном стању, а избегавамо негативно, 
али живот није могућ без негативних емоција. Не само да су негативне емоције 
еволуцијски (биолошки) оправдане, оне су нужан састојак данашњег цивилизованог 
живота. Без негативних емоција ми не бисмо били у стању да се носимо са бројним 
изазовима дневног живота, тако да можемо да - наизглед апсурдно - закључимо да не 
можемо бити срећни у животу - без негативних емоција.    
Следећи атрибут је сложеност афективних појава. Као просте случајеве можемо 
сматрати тзв. основне (фундаменталне или примарне)  емоције, које су рођењем дате 
свим људима на Земљи. Нико не треба да научи да се љути, плаши, радује, чуди, 
стрепи, стиди. (Сви рођењем добијају исту збирку емоција, али током живота код 
сваког појединца се мењају, тј. умножавају разлози за испољавање сваке од њих). 
Сложене афективне појаве имамо у случају онога што се понегде зове сентимент. Нпр. 
везаност за одређени спортски клуб је сложена афективна појава. Када помислимо на 
наш клуб, могу се јавити различите афективне реакције, зависно од контекста, тј. да ли 
наш тим побеђује или губи, да ли га неко вређа, или видимо неког ко носи обележје 
нашег клуба. 
Трајање је следећи атрибут. Типично трајање основних емоција се мери секундама, а 
расположење може да траје данима, па и недељама. 
Следећи атрибут је ниво тензије, чиме се описује повезаност емоције са акцијом. Неке 
емоције карактерише висок ниво тензије, тј. спремности за акцију. Оне се називају 
стеничким емоцијама. Такав је бес, због чега неки тренери мисле да је то емоција врло 
корисна у спорту (што је претпоставка коју тек треба проверавати). Насупрот 
стеничким емоцијама су астеничке емоције,  Типична астеничка емоција - која 
одвраћа од акције, јесте потиштеност.  
У спортској психологији је раширена идеја да се свако стање спортисте може најбоље 
описати стањем активације (побуђеношћу), које значи ниво мобилизације енергије 
организма. Ту постоји претпоставка о постојању оптималног (најповољнијег)  нивоа 
активације (који је различит код разних спортова), под-оптималног (недовољног) и 
над-оптималног (претераног). Присталице те идеје сматрају да за сваког спортисту  
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треба одредити ниво активације пред наступ. Уколико није на оптималном нивоу 
активације, треба интервенисати на начин да се његов ниво активације повиси, ако је 
под-оптималан или да се снизи, ако је прекомеран.   
 

Класификација емоција 
 
Може се говорити о неколико категорија емоција.   
 
1. Осећања (не/пријатност), уз просту (чулну, сензорну) стимулацију 
2. Основне (фундаменталне или примарне) емоције  
3. Емоције везане за сопствену личност („ ја“, „ селф“) 
4. Емоције везане за друге људе 
 

1. Осећања уз чулну стимулацију 
 
Осећање пријатности или непријатности се јавља већ код деловања простих 
стимулуса (дражи). 
Генерално код људи постоји потреба за стимулусима, тј. дражењем чула, што се 
најасније изражава приликом сензорног лишавања, тј. драстичног прекида сензорног 
(чулног) контата човека са околином. Знатно умањење деловање спољашњих 
стимулуса прети путницима у васионским летовима, што је био повод да психолози 
прецизније истраже ту појаву. Експерименти су показали да је екстремно сензорно 
лишавање човеку неподношљиво. И пре тих експеримената су људи знали да је 
сензорно лишавање праћено непријатношћу и то су користили као неку врсту физичког 
кажњавања, без примене болног стимулуса. Свима су познати примери слања 
неваљалог ученика да стоји у ћошку учионице или затварање преступника у самицу.  
Неки људи имају посебно наглашену потребу за снажним стимулусима и осећају се 
добро у ситуацијама које други људи доживљавају као велику непријатност. Таква 
„стимулусна глад“ делом објашњава склоност неких људи ка спортовима који то 
обезбеђују, пре свега ка тзв. екстремним спортовима. 
Супротно од сензорног лишавања имамо прекомерно надраживање чула, што изазива 
бол - природно непријатан доживљај, који наводи на акцију отклањања извора 
непријатности. Од спортиста се очекује да не буду преосетљиви на болне стимулусе 
везане за тренинг и такмичење, мада бол увек треба уважити као корисну 
информацију.. Бол је посебно непријатан када не знамо извор или природу изазивача 
бола. 
Задавање бола људима и њихова потреба да такву непријатност избегну одвајкада се 
користи у васпитно-поправне сврхе. 
 Телесни умор се јавља као доживљај непријатности, који наводи на смањење или 
прекид активности. Опет су спортисти изузетак. Барем за неке врсте умора спортисти 
кажу да су пријатан доживљај. Као и код бола, важан је шири контекст појаве, тј. 
интерпретација телесног доживљаја.  
Супротно непријатном телесном доживљају који називамо умором, добра телесна 
кондиција се огледа у осећању свежине, бодрости, орности - спремности за акцију. 
Такво осећање је ваљан индикатор спортске форме. 
 Стање глади је непријатно, мада глад има различите начине испољавања. 
Занимљиво је да је чувени психолог Б. Скинер сматрао да је умерена глад добра за 
учење (с обзиром да је он сазнање стицао експериментишући углавом са животињама и 
као бихејвиориста одбацивао интроспекцију, о глади је закључивао само на основу 
ускраћивања хране својим испитаницима, а не на основу доживљаја глади)..  



 48 

Чуло мириса разликује (непријатан) смрад, различитог интензитета и (пријатан) мирис 
такође различитог интензитета. За људе спорта може бити занимљиво да се свеж зној 
може доживети од стране других као пријатан, али с обзиром да је он добра подлога за 
развој бактерија, чије се излучевине доживљавају као смрад, сапун и друга вештачка 
мирисна средства су сигурнији ослонац привлачности спортиста. У једном 
експерименту ТВ канала Discovery упоређиван је смрад неколико различитих спортова, 
тј. спортске одеће после вишедневног коришћења без прања у међувремену. Надмоћно 
прво место заузео је дрес америчких NFL фудбалера, вероватно као резултат количине 
излученог зноја, уз то и задржаног у волуминозној одећи. 
Међусобно додиривање људи може се доживети врло различито. У контексту емотивне 
блискости, то је пријатно миловање. Када се доживљава као узурпација територије 
особе - доживљава се као непријатност. Заправо, човек може да доживи непријатност 
туђег продора на сопстевну територију чак и без дидира, већ код премале међусобне 
раздаљине.  
Код боја постоје велике индивидуалне разлике у свставању боја у пријетне или 
непријатне. За људе који живе на зеленом терену и око њега, добра весте је да је зелена 
скоро универзално пријатна боја.  
 
 

2. Основне (фундаменталне или примарне) емоције  
 
Радост – наступа када постижемо циљ, нарочито ако је он важан и ако смо у његово 
постизање морали да уложимо напор. То је стеничка емоција, која енергизира 
понашање. Неки пут делује негативно, ако се прерано, пре завршног звиждука судије, 
активира тријумфовање, или ако се бурно, нпр. ирационалном акробатиком и дуго 
слави (нпр. постигнут гол),  
Жалост  (туга) –  наступа кад изгубимо нешто/неког или себе (у пензији) 
У оквиру патологије, код манијакално-депресивне психозе. Прелазак из стања 
хипоманије (појачане активности) у потишеност.  
Сатурација (засићење) - спонтано опорављање. 
Бес – настаје код осујећење постизања циља. Сваки прекид акције, као у фудбалу 
изазива бесни или гневни импулс, али то неоправдава неспортско понашање. 
Еволуцијски бес има оправдање, али га је потребно у друштвеној заједници 
контролисати.  Постоје знатне индивидаулне разлике у диспозицији агресивности. 
Страх – настаје када постоји претња, а нисмо у стању да се одбранимо. Еволуцијски је 
корисна емоција. У неким ситуацијама има штетне ефекте. Нпр. паника не омогућује 
разумно понашање. Нпр. код земљотреса жртве су скоро увек последица панике, а не 
рушења 
Анксиозност – зебња, стрепња настаје код неодређене претње, када ми и не можемо да 
усмеримо одговор.. 
  
   

3. Емоције везане за сопствену личност 
 
Спорт је пун доживљаја успеха и неуспеха. Успех доживљавамо када смо постигли 
резултат који оцењујемо вредним, нарочито ако смо за његово постизање уложили 
велики напор. Супротно томе, подбачај, нарочито у нечему што нам је важно и око чега 
смо се трудили, изазива доживљај неуспеха. Понекад се у таквим ситуацијама јавља и 
осећање стида, што је емоција која се иначе типично јавља  када поступамо супротно 
усвојеним принципима и вредностима. Супротно томе, када делом потврђујемо 
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животна - нарочито морална - начела осећамо понос. Уз осећање стида се често јавља и 
осећање кривице, нарочито ако смо својим поступцима наудили другим људима. Уз 
кривицу се често јавља и кајање, мада је то мање емотивно а више когнитивно 
оцењивање сопствених поступака као штетних.  
 

4. Емоције усмерене на друге људе 
 
За човеков живот је љубав једна од најважнијих емоција. Она се јавља у различитим 
видовима. Мајчинска љубав је усмерена на заштиту и помоћ детету. Осећања слична 
овој врсти љубави су у основи спремности људи да - на различите начине, укључујући 
ризиковање сопственог живота - помогну особама које оцењују као слабе или 
беспомоћне. Еротска љубав има важан елемент сексуалног задовољења, мада снажна 
емотивна веза двоје људи може постојати без израженог тог елемента, као што је случај 
у тзв „романтичној љубави“. Без обзира на израженост еротског елемента, у свим 
таквим  везама постоји доживљај привлачности (из често идеализовање партнера), 
осећање нежности, оданости и тежња да се буде уз парнера.  
Често се као контраст љубави наводи емоција мржње. Ту постоји снажно осећање 
непријатељства, уз жељу да се објекту мржње некако науди, укључујући физичко 
повређивање. Једна наша спортисткиња је у свом борилачком спорту постигла висок 
међународни  реноме, упркос томе што је јавно говорила да мрзи своје спортске 
супарнице и то је на терену отворено испољавала, вербално и физички. Заговорници 
агресивности као најважнијег психолошког фактора спортског успеха (међу њима има 
и психолога), би рекли да је ту успех постигнут не упркос, него баш уз помоћ мржње. 
 Једна блажа варијанта непријатељског односа постоји у емоцији зависти. која се 
јавља према особи која задобија нешто чему ми такође тежимо, али у томе не успевамо 
- нарочито ако, по нашем мишљењу, то више заслужујемо.  
Мада обичан свет често завист и љубомору сматра истим осећањем, психолози 
љубомору одвајају као посебну сложену емоцију. Она се јавља када вољена особа, своју 
наклоност показује и према неком другом - упркос нашем очекивању да ми будемо 
искључив објект њене пажње. Израженост те емоције зависи умногоме од наше 
несигурности, а неретко и од посесивности - става да је вољена особа наш посед.  
 
 

УЛОГА НАСЛЕЂА И УЧЕЊА У РАЗВОЈУ ЕМОЦИЈА 
 

УЛОГА НАСЛЕЂА (МАТУРАЦИЈЕ)  
 
Један део наше емоционалности зависи од биолошког наслеђа. 
Наслеђе је пресудно у следећим појавама: 
Редослед у првом јављању појединих основних емоција након рођења. Нпр. 
неочекивани догађај, нпр. појава непознатог лица, код тромесечног детета изазива 
интересовање, док у трећем кварталу прве године изазива страх, уместо позитивне 
емоције. 
Људи су биолшки предодређени за емоционално. реаговање на неке 
стимулусе/ситуације, као што је губљење равнотеже или поглед на неке животиње. 
Универзална експресија карактерише основне емоције. Човек се рађа са репертоаром 
фацијалног (лицем) изражавања основних емоција. 
Код људи постоји органска специфичност у емоционалном реаговању, тј. у 
емоционалном узбуђењу разни људи показују доминантну реактивност различитих 
телесних органа.  
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Постоје интериндивидуалне разлике у општим диспозицијама за емоционално  
реаговање. Тип темперамента који описујемо као висок неуротицизам карактерише 
лакше и интенизвније испољавање негативних емоција. Тип темперамента који 
означавамо као висока екстраверзија карактерише позитивна емоционалност. 
 
 

УЛОГА УЧЕЊА  
 
Емоционално језгро, барем основних емоција, је исто код свих људи на нашој планети. 
Чак су и неки стимулуси (дражи) биолошки предодређени да се доживљавају као 
пријатни или непријатни (нпр. код хране или секса). Ипак, емоционални живот 
појединаца огромним делом одређује учење.  
 
КЛАСИЧНО и ИНСТРУМЕНТАЛНО УСЛОВЉАВАЊЕ 
 
Неутрални стимулус учењем постаје емотивни (сигнал). У једној претходној лекцији 
видели смо да је класично условљавање главни начин нашег емоционалног богаћења, у 
смислу да првобитно неутралне појаве или особе (људи, животиње, објекти или 
збивања) таквим учењем постају изазивачи емоција.  
Случајеви из живота, као и неки психолошки експерименти, показују да је некад 
довољно једно искуство (траума), па да наше понашање постане дугорочно измењено.  
У неким ситуацијама то емоционално учење је убрзано, јер постоји такозвана 
припремљеност за застрашивање, као што је случај са змијама, бубама и мишевима. 
Знатан део васпитања се састоји од учења забрана. Ефикасно учење забрана углавном 
се одвија по принципима опсервационог учења, али често такво индиректно учење није 
ефикасно, па је потребно да особа сама искуси негативне последице прекршаја. 
Понекад је потребно понављати „лекције“, док особа не научи да антиципаторно 
задржи своје поступке у дозвољеним оквирима. Понављање васпитних лекција ће бити 
утолико мање уколико васпитач примењује психолошка правила ефикасног учења. 
 Емоционално учење се одвија различитом брзином и зависно од неких особина 
личности. Интровертне особе брже уче да буду застрашене, што олакшава њихову 
социјализацију, али понекад од њих прави особе сувише инхибиране (закочене, 
суздржане) у друштвеним ситуацијама. Супртан случај су  психопатске личности, које 
биолошки нису у стању да нормално реагују на кажњавање и зато тешко или никако не 
уче из сопствених несрећних искустава, па им је честа судбина - трајна принудна 
изолација из заједнице. 
 
Различите сексуалне склоности, укључујући оне које описујемо као „настраности“, јесу 
по правилу резултат учења условљавањем.  
 
Човекова способност имагинације (маште) доводи до учења без директног искуства. 
Тако се могу обаснити бар неке појаве неразумног страха код особа које се боје нечега 
са чиме нису имале никакво искуство. Пример је страх од летења, који се јавља код 
особа које авионом никад нису летеле. 
 
ОПСЕРВАЦИОНО  УЧЕЊЕ 
 
Особа не мора бити актер догађаја да би искусила одговарајуће емоције. 
Довољно је посматрање других или читање литературе.  
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Нарочито су млади подложни (емоционалном) учењу преко телевизије, отуда потреба 
да друштво регулише садржаје насиља, уживања у дувану и алкохолу и порнографије. 
 
ИМПРИНТИНГ 
 
Импринтинг је феномен првобитно запажен код животиња. То је иреверзибилна 
(неповратна) реакција на посебан стимулус, рано у животу. Нпр. неке животиње се 
трајно везују за први живи објект кога угледају након рођења. То не мора бити 
припадник исте врсте, може бити и људско биће. 
Аналогијом са тим феноменом, објашњава се нешто слично што се дешава код људи: 
Снажно везивање за први извор задовљства, нешто налик на заљубљивање.  
 
ВИШИ КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ 
 
Мада је једноставно учење главни начин развоја емоција, постоји и уопштавање на 
основу семантичке (значењске), а не перцептивне сличности. То је посебно важно када 
је реч о развоју моралних осећања. 
Васпитачи треба да знају да је важна је свесна реинтерпретација доживљаја света и 
себе. 
 
РАЗВОЈ РАЗЛИЧИТИХ МОТИВА (скрби: интереса, вредности, циљева) је главни 
извор емоција. Емоције често настају у вези са остварењем различитих скрби. Ту је 
извор великих индивидуалних разлика. 
 
СОЦИЈАЛНЕ НОРМЕ И ПРАВИЛА 
 
Заједнице различито вреднују циљеве, вредности (поштење, домовина, невиност, 
контрола емоција) 
Емоције се везују за уважавање/ огрешење о норме. 
Заједница нуди „емоције парадигме“, обрасце за начин испољавања одређених емоција 
нпр. сексуална љубомора, туга-уцвељеност 
 
 

ТЕМПЕРАМЕНТ 
 
У обичном говору, реч темпераментом служи за опис трајних карактеристика 
појединца. Нпр. када се каже да је Петар нервозна личност, то значи да је нервозност  је 
за њега типична карактеристика, тиме се он трајно одликује, такав је у односу на друге 
људе, које карактеришемо као типично смирене појединце. Петар има стабилну 
диспозицију да западне у “стање нервозности”, али он неће бити стално нервозан. Он 
ће чешће и интензивније доживљавати такво стање од Павла, кога карактеришемо као 
смирену особу. Али и Павле ће повремено бити нервозан, мада ће у таквом стању бити 
ређе него Петар. 
 
“Темперамент“ и „стање“ су различити психолошки феномени, али између њих постоји 
веза. 
Раније је речено да постоји општа диспозиција појединца за емоционално реаговање.  
Неки људи су предодређени рођењем за чешћа и интензивнија емоционална стања.  
Једну исту ситуацију, нпр. такмичење, једна особа схвата као узбуђујућу, друга не; 
или: код једне особе она изазива веће узбуђење него код друге.  
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Та општа диспозиција за емоционално реаговање (емоционална реактивност, 
осетљивост) се назива темперамент. Знатним делом је то урођена карактеристика 
појединца, која се не мења много током живота и зато се описује као "релативно 
трајна".  
Темперамент се у психологији схвата као збирни појам, који обухвата две или  више 
посебних особина (црта, димензија, фактора). Најпростије се темперамент приказује са 
две особине, од којих свака има две крајности, којима се описује: неуротицизам-
емоционална стабилности  и  екстраверзија-интроверзија. 
За њихово карактерисање су важне емоције. Код високог неуротицизма постоји 
подложност негативним емоцијама, нарочито анксиозности. Таква особа у много 
ситуација, често без оправдања, антиципира претњу и многи њени поступци су 
усмерени на избегавање таквих ситуација или на умиривањем своје узнемирености. 
Овде лошу страну чини све оно што са собом може да донесе „нервозност“. Те особе 
нпр. карактерише несамопуздање, особина непожељна у спорту и  живот уопште. 
Добра страна оваквих особа јесто то што су оне „уметничке душе“.  Код екстраверзије 
- особа чешће и снажније доживљава позитивне емоције: кроз активност, нарочито у 
друштву, она добија позитивно емотивно искуство. Екстраверзија не значи потпуну 
предност - ту је отежано учење забрана и такви људи могу бити неодговорни или 
лакомислено срљати у несрећу. Интровертни су пасивнији и „затворенији“, али имају 
јачу само-контролу и поузданији су. 
Осим општих особина темперамента („типских“ особина), у психологији се наводи и 
низ ужих особина темперамента (слично као код опште интелигенције и посебних 
способности). Те уже особине су: склоност нерзвозности; осећању кривице; 
потиштености; агресивности. Уже особине темперамента знатно зависе од 
емоционалног учења, које се пак одвија на основи темперамента.  
Укупан развој појединца умногоме зависи од интеракције биолошки одређеног 
темперамента и социјалног окружења.  Раније је речено да особе шире своје 
емоционалне реакције на све већи број ситуација (збивања, објеката, особа). 
најважније компоненте окружења (ситуације) особе јесу други људи. Они су истакнути 
услови - поводи (изазивачи) емоција. Већ само изражавање емоција јесте  стимулус за 
емоције других бића (не само људи). Код људских бића та биолошки дата интеракција 
емоција се компликује тиме што она схватају да експресија није само показивање 
унутрашњег стања, већ и начин утицаја на своје или емоције других.  
 Емоције се не само спонтано јављају, него и регулишу (контролишу). 
Једноставан, а чест, начин њихове регулације јесте сузбијање експресије, сакривање 
или искривљено приказивање унутрашњег стања. На тај начин ми утичемо на своје 
емоције, али и на емоције других људи. То су врло важне вештине регулације емоција, 
важне током читавог живота и у разним ситуацијама - не само у вези са такмичењем. То 
је вештина употребе емоција, било њиховог регулисања (код себе или других) или 
утицај емоција на понашање других. 
 Наш емоционални живот није одређен само биолошки датим темпераментом. 
Већ од прве године живота, „сирови“ темперамент се дограђује учешћем психолошких 
фактора, тако да „развијени“ темперамент показује трослојни изглед:  
1) Темперамант (биолошки дат) модулира утицај емоција на ниском нивоу,  
2)  стечене (учењем) емоционалне навике су следећи ниво   
3) свесне (метакогнитивне) регулације. Човек је свестан своје емоције и сам, својом 
вољом, слаби или јача саму емоцију (доживљај или експресију) или мења услове коју 
изазивају емоције. 
 Биолошки одређена диспозиција за узнемирење (неуротицизам) ремети дететову 
интеракцију са старијим (неговатељем) и отежава учење емоционалне регулације. Обе 
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стране могу отежати (или олакшати) учење емоционалних вештина.  Ипак, резултати 
психолошких истраживања  код спортиста указују  да диспозиција не представља 
ограничавајући фактор, тако да је свесна регулација и тако стечене вештине 
представљају кључ ослобађања од „робовања“ биолошком наслеђу. 
 
Неки психолози реч „темперамент“ користе као синоним за "личност". Другима је 
темперамент само део личности. Већина шире схвата личност, тако да укључује и 
мотивационе црте (чему особа тежи, нпр „ тежња постигнућу“ или „тежња 
аутономији“).  
Неки у личност укључују и когнитивне црте (нпр. стил учења, нпр. вербални, 
визуелни) и способности . Неки сврставају у личност и абнормалне црте 
(хиперактивност, психопатију). 
 
Значи да у психологији не постоји сагласност у схватању појма личност, али је широко 
прихваћена потреба разликовања особина личности, као  релативно трајних 
диспозиција  и психолошких стања, као привремених, променљивих услова 
функционисања особе.    
 
ПОНАШАЊЕ У ТЕШКИМ ПРИЛИКАМА 
 У различитим ситуацијама које изазивају негативне емоције особа није пасивна, 
већ на различите начине настоји да изађе на крај са таквим тешким приликама. Таков 
понашање се у основи дели на две категорије: Одбана и превладавање тешкоћа. 
Одбарана значи умањивање симптома или свести о тагобном стању, док превладавање 
тешкоћа значи хватање у коштац са узроцима тешких прилика. 
 
 
ОДБРАМБЕНИ  МЕХАНИЗМИ 
Важни за разумевање нормалног и абнормалног понашања јесте појам одбрамбени 
механизми. То је идеја С. Фројда, која је добила широку подршку у психологији и ван 
присталица психоаналитичког учења у целини. О тим одбрамбеним механизмима 
Фројд говори у терминима своје теорије личности, према којој је психички живот 
одређен функционисањем 3 компоненте: ида, ега и супер-ега. Ид (оно) је сачињен од 
биолошких сексуалних и агресивних импулса, его (ја) је човеком разум, супер-его  (над-
ја) садржи захтеве социјалне средине. Ид и супер-его теже да остваре своје захтеве, а 
его мора да усклађује често оштро сукобљене стране и прилагоди понашање реалности. 
Его је угрожен са две стране: идовим импулсима и супер-еговим забранама.  
 
За своју заштиту од неприхватљивих мисли и импулса човек користи психичке 
структуре које се називају одбрамбени механизми . О одбрамбеним механизмима се 
може говорити независно од психоанализе. Ја волим да истичем важност емоција у 
разумевању одбрамбених механизама.  Када смо говорили о емоцијама у вези са 
„ селфом“ (са вредновањем себе), видели смо да људи показују потребу да заштите 
себе, да сачувају самопоштовање (самоцењење). Неки пут је угрожавање 
самопоштовања неиздрживо и наводи особу на самоубиство. Док су то ретки случајеви, 
угрожавање самопоштовања је свакодневно. У спорту чешће него ван спорта. Лакшем 
подношењу таквих ситуација - претњи да „изгубимо образ“ - доприноси постојање 
механизама којима се наше ја (селф, его) брани од тих тешко подношљивих искустава. 
 
Одбрамбени механизми имају функцију заштите нашег „ ја“ од негативних осећања 
стида, кривице, анксиозности  - искључивањем из свести сваког садржаја који до тога 
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доводи. Механизми делују аутоматски, без учешћа наше воље, тј. намере, мада ту човек 
показује приличну довитљивост.  
Постоји низ механизама одбране. Најважнији су: Порицање, репресија, пројекција, 
премештање, сублимација, реакциона формација, рационализација.  регресија. 
 
- ПОРИЦАЊЕ значи непостојање знања (искључење из свести)  о веома 
узнемирујућем догађању, укључујући и телесне осећаје. Родитељи не примећују врло 
необично понашање њиховог сина-наркомана. Особа (поготово екстравертна) не 
признаје (не види) да је његово понашање (у сексу, у екстремном спорту, у „спортској 
дијети“, ) здравствено ризично. Тешко повређени спортиста не види да је за њега 
спортска каријера завршена. 
 
- Код РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ, особа сакрива праве разлоге за своје понашање или 
последице понашања и уместо њих наводи нешто што је њеној савести, тј. друштвеном 
окружењу прихватљивије. Компулзивни коцкар (кладионичар?) своје понашање правда 
жељом да породицу финансијски унапреди.  
У спорту смо стално у поступку оцењивања и увек смо пред искушењем да не 
признамо да је узрок нашег неуспеха у некин нашим недостацима. Неуспех на неком 
такмичењу нећемо признати јер ћемо рећи да пласман на протеклом турниру и није 
огледало нашег недовољног квалитета, већ је то резултат „чувања“ за важније мечеве 
(„кисело грожђе“) или да је тај турнир послужио само за испробавање неких варијанти 
игре и да је тај циљ постигнут („сладак лимун“).  
 
- РЕГРЕСИЈА  је враћање особе на развојно ранији (незрелији) начин мишљења или 
понашања. Код одраслих су то случајеви испољавања емоционалности који наликује 
деци. Нпр. плакањем - позивамо да нам притекну у помоћ.  Ту спада и псовање или 
физички насртај на особу која нас је нечим изазвала. 
Ту се може применити Сартрово схватање емоција као „магичног превазилажења тешке 
ситуације“.  
 
- ФИКСАЦИЈА значи заустављање особе у развоју зато што га нешто омета у 
напредовању ка наредним развојним ступњевима.  
   
- РЕАКЦИОНА ФОРМАЦИЈА - Контрастном реакцијом маскирамо (спречавамо) 
показивање нашег неприхватљивог односа према некоме, несвесно себе убеђујући да је 
неприхватљивог импулса нема. Радујемо се сусрету са особом /или њеном успеху/ коју 
уствари мрзимо. 
 
- У ПРОЈЕКЦИЈИ код других видимо нешто што код себе не смемо да признамо. 
Овде постоји свест о опасном импулсу, али се он приписује другом. Нпр. особе могу 
пажљиво претраживати штива или помно пратити филмове инкриминисаних аутора - 
да би проналазиле недопустиве сексуалне садржаје и њихове творце оптуживале за 
порнографију.  Играч склон погибељној игри  често проналази  такву игру код других 
спортиста. 
 
- ПРЕМЕШТАЊЕ значи преусмеравање импулса са првобитног (неприхватљивог за 
разум - его) објекта на други објект, који је прихватљива замена. Ако тренер кињи 
играча, он му неће вратити истом мером, али зато жртве „одмазде“ могу бити суиграчи. 
Премештање гневног импулса је врло често и неретко је конструктивно (доноси 
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бољитак). Нпр. након примљеног гола, голманово шутирање лопте или чак стативе је 
бољи избор објекта беса него што би то били судија или суиграчи 
 
- СУБЛИМАЦИЈА значи претварање неприхватљивог импулса у друштвено 
прихватљив, чак врло цењен начин понашања. По Фројду су уметност и наука 
сублимација сексуалног импулса.  У неким уваженим активностима је лако препознати 
сублимацију агресивног импулса у друштвено корисне делатности. Друштвено 
прихватљиви љубавни однос („романтична“ љубав)  је сублимација недозвољеног 
сексуалног импулса.  
 
- ПОТИСКИВАЊЕ (репресија) значи искључивање из свести неприхватљивих и 
опасних импулса. Девојка има одбојност према мушкарцима, због потиснутог несрећног 
сексуалног искуства у детињству. Своју сексуалну хладноћу она није у стању да повеже 
са ранијим догађајем - јер он у њеној свести не постоји. Заправо је потискивање  
најопштији механизам одбране, јер је делом укључен у друге механизме, који 
потискивање на одређен начин надграђују.  Потискивање има изузетно важну улогу у 
Фројдовој теорији. То је главни механизам у настанку психичких поремећаја - неуроза.  
Снажне агресивне  или сексуалне импулсе (ида) човек мора да потискује из свести због 
строгих захтева супер-ега, али то потискивање није савршено и деловање тих импулса 
се показује на различите заобилазне, мање-више замаскиране начине, од којих неки 
хендикепирају особу или је чине несрећном. 
 
Многе свакодневне поступке човека Фројд тумачи уз помоћ појма потискивање, од 
обичних безазлених говорних омашки, заборављања нечијег имена, преко мање-више 
необичних садржаја снова, до неуротичних поремећаја. Када човек направи омашку, 
каже нешто што не мисли, али то није случајно: несвесно је пореметио своју причу, а 
тај поремећај је индикативан за оно што он стварно осећа. Нисмо у стању да се сетимо 
некога или нечега зато што нам он или то повезано са нелагодом. Многи снови - 
додуше замаскирани - представљају израз потиснутих импулса. (Снови су „златни пут 
до несвесног“, по Фројду). Ретко где као у сновима човек може да изрази своје 
импулсе. Чак и ту, сасвим отворено показивање импулса је узнемирујуће и човек би се 
пробудио, ако у сновима не би користио маскирање.  
 
 

КОНАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 
Раније је речено да психолошку стварност чине когнитивне функције - које нам 
обезбеђују сазнања о свету, афективне функције - које показују наш пристрастни однос 
према сазнатом свету и конативне функције - које омогућују деловање у свету. 
Конативне функције обједињују, али и разликују, мотивацију и  вољну контролу 
(вољу).  Мотивација се односи на спремност  да се изабере одређени правац 
активности. Вољна контрола се односи на остваривање  одабраног правца активности.  
Активност ће се остварити зависно од поседовања одређених вештина саморегулације 
(или самоконтроле), као и снаге воље. 2 

                                                
2 Главнина (америчких) психолога, је дуго била (или је још) под утицајем  бихејвиоризма, па се најчешће и њиховим 
текстовима воља и вољне функције изостављају или о њима говори у терминима когнитивних или метакогнитивних 
(мета = над) процеса. Ипак, својеврсност вољних функција, посебно њихова различитост од когниције, полако почиње 
да се признаје и у психолошкој литератури на енглеском језику (укључујући америчке ауторе), чак и када се речи “воља” 
и “вољна контрола” не користе, него се умето њих употребљавају “научно прихватљивији” термини: “self-regualtion” или 
“effortfful control” и сл. Ту додуше има проблема у преводу на српски. Док је први израз лако превести нашом речи 
“саморегулација”, други израз је на српски недозвољиво буквално превести, већ студентима саветујем једноставан 
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Разликовање две  врсте конативних процеса - дакле, вољних, поред мотивационих - 
видимо већ у приказу конације који полази од биолошког модела човекове природе. Тај 
модел садржи 3 система: 1) тежње приступања жељеним објектима, ситуацијама или 
дејствима (нпр. храна, телесно кретање), 2) тежње избегавања непожељних или 
опасних објекта, ситуација или дејстава (нпр. телесно повредјивање) и 3) регулисање 
тежњи приступа и избегавања. Док се прве две компоненте модела односе на 
мотивацију, трећа компонента је систем  вољне контроле (или   саморегулације или 
самоконтроле), који има функцију надзора над прва два мотивациона система: над 
тежњама приступања и тежњама избегавања. У једноставним  случајевима, као што је  
безбедно кретање детета,  контрола његове телесне активности се састоји у 
усаглашавању тежње за физичком активношћу и тежње избегавања повређивања и ту 
није нужно учешће трећег система, вољне контроле. Али већ у у првим годинама 
живота постоје многи случајеви када није могуће слободно, неконтролисано, 
испољавање тежњи, макар зато што то старији не дозвољавају. Већ око другог 
рођендана приметна је у понашању детета кључна карактеристика вољне  контроле:  
способност да се инхибира (закочи) доминантан, снажан одговор у ситуацији, нпр. 
узимање жељене хране или предмета, у корист субдоминантног, слабијег, као што је 
нпр. чекање мамине дозволе. Ова способност се снажно развија на предшколском 
узрасту. Значи да већ сасвим мало дете може да заустави своју спонтану а забрањену 
реакцију, тј. успева  да одоли искушењу.  3 
 
Када са биолошког модела људске природе пређимо на психолошко разматрање 
конативних функција, као битни појам се намеће - циљ. По психолошком моделу,  
суштинска карактеристика човека јесте понашање које је свесно усмерено циљу.  
Према таквом гледишту, разликују се мотивациони процеси који воде циљевима и 
мотивациони процеси који значе тежњу измицања од претњи, тј. нежељених 
ситуација. Жељени циљ има позитивну подстицајну вредност, која прилачи или вуче 
особу према циљу. Нпр., спортска победа је циљ због кога спортиста са радошћу и 
нестрпљењем ишчекује меч у коме се нада успеху свог тима. Нежељени објекти или 
ситуације имају негативну подстицајну вредност, која изазива одбојну реакцију. Нпр. 
пораз на такмичењу је нежељена ситуација коју спортиста тежи да избегне. 
Двочлану поделу мотивације,  мотивацију са циљевима који привлаче и са „негативним 
циљевима“, тј. одбојним ситуацијама, потребно је психолошки подробније 
                                                                                                                                                   
превод: “вољна контрола”. Оспоравање таквог једноствног превода може да се јави када се тим изразом описују вољне 
функције код сасвим мале деце. То је зато што се уобичајено мисли да у првим годинама живота деца не поседују 
вољу, јер се матра да је таква способност производ вишегодишњег процеса васпитања. Међутим, нова истраживања 
показују да ћемо морати да се навикнемо да о вољи говоримо и код најмлађих. Новији емпиријски налази код деце 
откривају важну улогу вољне регулације већ на почетку живота и показују да она није само резултат утицаја социјалне 
средине.      

 
3
 Овде можемо поменути руску психологију и штету коју је она претрпела од Павловљеве „физиологије 

више нервне делатности“ - слично страдању америчке психологије под бихејвиоризмом. Најугроженије 

су и овде биле најфиније психолошке функције као што је воља. Павлов је строго забрањивао употребу 

психолошких термина, али је признавао постојање функција које ми овде називамо вољним. С једне 

стране, вољна регулација понашања човека - по следбеницима рефлексологије - се заснива на 

доминацији „другог сигналног система“, тј. употреби говора, над „првим сигналним системом“, који, ако 

није под надзором, допушта ситуацији да непосредно управља понашањем. С друге стране - а то је овде 

посебно занимљиво - независно од употребе говора, чак и код неких животиња испод људске врсте, 

претпостављало се постојање  „рефлекса циља“, који се изражава као тежња истрајавања у савлађивању 

препрека на путу до циља. Дакле, и према руским рефлексолозима, упорност и борба с препрекама да 

би се дошло до нечег вредног није само производ утицаја људске средине. То је додатни аргумент у 

прилог идеје о биолошком пореклу вољних функција.     

 



 57 

анализирати. Победа на такмичењу може да има различит мотивациони смисао. Тежња 
победи, као и тежња сваком другом постигнућу, може у својој позадини да има 
различите циљеве.  Када настојимо да разумемо мотивацију спортисте или мотивацију 
студента, корисно је направити финије разликовање циљева унутар опште класе 
постигнућа.  
   Циљ може бити постизање највишег могућег нивоа умешности (нпр. достизање 
фудбалског мајсторства). Циљ је радити нешто на најбољи могући начин.  
Другачија врста тежње постигнућа јесте компетитивност (супарништво), у коме се 
постигнуће оцењује у односу на друге, на такмаце. Такмичење је главна одлика већине 
спортова, али то не значи да је компетитивност увек мотивација спортиста. Штавише, у 
једном испитивању олимпијских шампиона се показало да је код њих основна 
мотивација била - барем у првим годинама бављења спортом - првонаведени циљ - 
радити нешто што је могуће боље.  
Генерално у капиталистичком свету врло је раширена мотивација за стицањем 
материјалних добара. Упркос начелима олимпизма, материјална добит је све 
присутнија мотивација  у све већем броју спортова.  
Људима може бити важно друштвено признање због припадања високо-статусној 
групи, па бављење спортом може имати и ту врсту мотивације. 
За различите особе, спортска победа може имати различит смисао, у зависности од 
циља који се победом постиже. Често је реч о мешавини различитих циљева, који се 
међусобно могу разликовати по важности, тј. неки циљеви имају већу вредност, док 
други дају споредни допринос мотивацији.  
С обзиром да ће о мотивацији бити речи у другом психолошком предмету, у наставку 
овог одељка о конацији говорићу о вољној контроли или вољи. 
Већ смо рекли да су мотивација и воља неодвојиве појаве. Мотивационо-вољне процесе 
можемо посматрати као низ фаза, при чему само почетна фаза припада мотивацији, док  
преостале спадају у категорију вољне контроле. Прва фаза је разматрање могућих 
циљева и избор циља. Особа има у виду различите циљеве, разлоге „за“ и „против“ 
сваког, степен њихове вредности или важности за особу и могућност њиховог 
достизања. Друга фаза је планирање остваривања изабраног циља, што у спорту и 
школовању може да буде вишегодишњи пројект, са мрежом подциљева, тј. 
хијерархијом циљева различите блискости или удаљености, као што је нпр. похађање 
наставе, полагање колоквијума и испуњење других парцијалних обавеза, полагање 
испита, задовољавање критеријума за упис у наредну годину студија, дипломирање, 
стручно потврђивање и друге врсте нематеријалне добити, матерајално обогаћивање.  
Слично се може анализирати планирање спортске каријере. Видљиво је колико је 
мотивационо-вољни процес  сложен и колико фаза планирања укључује дораду и 
измену основног мотивационог опредељења. Трећа фаза је приступање акцији и опет 
схватамо - нарочито код дугорочнијег циља - колико је конативни процес сложен и  
колико су напредовање ка крајњем циљу, као и постизање сваког од подциљева у 
сталним искушењима. Најзад, последња фаза је процена онога што је акцијом 
постигнуто и шта још треба постићи. Наравно, ова фаза није на крају, већ прати пут до 
циља.  
Овде се о бављењу спортом и студирању говори на макро плану и мукотрпан рад воље 
није толико видљив као када такав вишегодишњи пројект „микроскопирамо“ и 
погледамо дневни живот студента или спортисте. Тако откривамо свакодневно 
упошљавање воље. Заправо, не морамо имати као пример тако важне и озбиљне 
делатности као што је студирање и бављење спортом. Воља није потребна само 
особама које теже великим циљевима. Свакодневни живот  обичних људи је пун 
примера изазова вољи. Шта све контролише воља?     
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Једна врста вољне контроле  је контрола мисли. У свакодневном животу могу нас 
окупирати различита размишљања, којих бисмо волели да се решимо. Нпр. постоји 
неконструктивно бављење прошлим догађајима, као када се вајкамо око одлуке коју 
смо донели и коју сада непрекидно преиспитујемо, мада стање не можемо да изменимо. 
Дешава се да су то неке сасвим неважне ствари, али нам не иду из главе, упркос томе 
што смо свесни да о томе - нпр. изјави (неважног) политирача - не треба да мислимо. У 
спорту није занемарљива опседнутост играча пред утакмицу негативним размишљањем 
о томе како би његова неуспешна игра могла да утиче на његову спортску судбину. 
Друга врста контроле је контрола расположења. Најчешће ми тежимо да изменимо 
негативно расположење. Расположење спортисте пред важан меч је важна тема 
психологије спорта и томе су посвећене посебне лекције. Овде ћемо рећи само кратко 
да је различита афективна стања теже контролисати него понашање и мишљење, али да 
постоје бројне технике саморегулације, чијом применом спортиста успева да овладава 
својим емоцијама и расположењима. Неке начине афективне регулације користе људи и 
без психолошког образовања. Нпр људи своје невесело расположење отклањају 
одласком у весело друштво или гледањем забавних ТВ емисија. На жалост, при томе 
неретко не воде рачуна да неки од тих начина не решавају њихов проблем или да 
краткорочну добит прати дугорочна штета. Поменућу само најчешће „умириваче“ - 
дуван и алкохол. Мада су негативна стања типични предмет контроле, понекад постоји 
потреба да контролишемо тј. мењамо добро расположење и позитивне емоције. То су 
случајеви када нас неко или нешто изненада разгали, а ситуација тражи озбиљност. 
Мада је добро да наставу карактеришу позитивне емоције, нема сваки професор 
разумевање за гласан смех студента усред његовог предавања.  
Као посебна врста се може навести контрола импулса, као када играч на утакмици мора 
да контролише гневну реакцију  изазвану судијском одлуком. Гневна реакција мора да 
буде задржана или каналисана тако да искаљивање беса не буде штетно по играча и 
тим. Свакодневне су прилике када не успевамо да се изборимо са импулсима који нас 
наводе на узимање нездравих јела или пића.  
Четврта врста контроле се тиче извршавања задатка. Неретко се управо ова врста 
контроле користи за опште дифинисање воље, као када се она „ дефинише као процес 
који штити концентрацију и усмерен напор у суочавању са сопственим и срединским 
ометањима“.  Много тога на тренингу и на утикмици може бити повод за такву врсту 
контроле. Публика, као „дванаести играч“, делује у два правца. Један правац је давање 
подршке свом тиму, а други правац је негативно деловање према противнику. Публика 
„добацује“ речи и предмете у циљу ометања противничких играча. Расистички испади 
не значе толико испољавање расистичког става, колико представљају начин ометања 
игре противника. Постоје и други начини недопустивог деловања „дванаесторг играча“ 
и очигледно да организатори спортских догађаја нису у стању да их спреча. То је само 
додатни разлог да се у оквиру психолошке припреме сами играчи оспособе за контролу 
сопствене активности. Спортиста је свакодневно изложен потенцијалним рушилачким 
утицајима, од којих се неки јављају у самом спортисти, као кратке епизоде (нпр. бол, 
умор, емоције), али и као дугорочније сметње, као што је проблем мотивације. 
Део капацитета за вољну контролу под утицајем темперамента, који има знатну  
биолошку предодређеност. У вези са тим се говори о „вољном стилу“, као стабилној 
карактеристици вољне контроле, као што је импулсивност, савесност и поузданост.  
Постоји ипак широка категорија вештина и техника вољне контроле које су подложне 
увежбавању, која се назива „акциона контрола“.  Ево примера емоционалне и 
мотивационе контроле.   
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Мотивациона контрола обухвата:  
Јачање привлачности циљева, њиховим стављањем у први план и предочавањем 
њихове вредности 
Замишљање успешног остваривања задатака 
Проналажење начина да рад буде забаван и интересантана. 
Укључивање себе у планирање ради постизања циљева 
Коришћење унутрашњег говора (у вођењу акције) 
Анализа неуспеха ради усмеравања наредних покушаја. 
 
Емоционална контрола обухвата: 
Бројање у себи до 10 (нпр. пре коментарисања судијине одлуке)  
Контрола дисања (полако, равномерно, дубоко) 
Налажење начина за орасположење, нпр. певушењем у себи  
Замишљање рада у добром расположењу  
Присећање на сопствене јаке стране и предности. 
Свест о негативним осећањима у раду и могућности њихове измене. 
 
 

ТЕОРИЈЕ ПСИХОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 
Најпрегледниј прикази психолошког развоја особе дати су кроз опис ступњева 
(стадијума, фаза) кроз које појединац пролази током живота.  
 
 
ФРОЈДОВА ТЕОРИЈА РАЗВОЈА 
 
Ван психологије је најпознатија Фројдова теорија развоја. Фројд је наглашавао 
пресудан утицај детињства на укупан психолошки развој особе, на психолошке 
особине одраслог човека, као и на појаву  психолошких поремећаја („Дете је отац 
човека“).  
 
Развој описује кроз низ „психосексуалних ступњева“. По начину задовољења сексуалног 
нагона (либида), разликују се четири ступња: орални, анални, фалусни и генитални. 
Орални траје током прве две године живота, када дете открива да сисање и друге 
активности везане за уста обезбеђују посебно задовољство, независно од исхране. 
Анални ступањ траје наредне две године, током ког периода дете добија задовољство од 
пражњења бешике, али највише од пражњење црева. Иза тога дететова преокупација 
постају његови генитални органи. То је фалусни ступањ психосексуалног развоја. Тада 
може наступити „едиповски (или едипални) конфликт“, који је тако назван према 
грчком миту о Едипу, који због дуге одвојености од куће, није препознао своје 
родитеље, па убија оца и жени се својом мајком. За такву појаву код девојчица користи 
се назив Електра конфликт, према миту сличног садржаја. Фројд је мислио да је 
јављање романтичних осећања према родитељу супротног пола општа карактеристика 
психосексуалног развоја. Тако се код дечака развија жеља према мајци, али он зна да 
му због тога прети опасност од оца. Успешно решење конфликта значи дететово 
схватање да су родитељи сексуално недоступни и своја осећања сублимира, тј. усмерава 
их на друге особе, према којима су такве склоности друштвено допустиве.   
Отприлике са поласком у школу наступа период латенције, тј. мировања сексуалног 
интересовања детета. Најзад, адолесцент улази у генитални ступањ. Успех или неуспех 
у задовољењу нагона на сваком од ступњева игра кључну улогу у добробити или 
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патологији одраслих људи. Ако није у стању да реши проблеме који се јављају на 
одређеном ступњу и због тога не може да напредује у психосексуалном развоју, јавља 
се фиксација. Не само начин сексуалног задовољства, већ и низ других особина 
одраслог човека зависе од тога како је текао прелаз из једног у други ступањ развоја, тј. 
да ли је у развоју застао (фиксиран) на неком од предгениталних ступњева. Нпр., 
орална фиксација се огледа у активности у вези са устима: претерано једење, пијење, 
пушење. Док се орални еротизам у дечјој верзији јавља као сисање и једење, код 
одраслог се показује кроз претерану потребу за пажњом, нежношћу и подршком. 
Орални садизам се првобитно јавља као грижење, а у „зрелој“ верзији као вербална или 
физичка агресивност. Анална фиксација се у примитивној форми огледа у одлагању 
пражњења црева, а код одраслих у претераној уредности.  
Ма колико ова тероја била популарна код непсихолога, у психолошким круговима није 
прихваћено такво претерано наглашавање секса као основе укупног развоја. Таква 
једностраност теорије се тумачи као последица посебног друштвеног контекста у коме 
је Фројд стварао своју теорију, као и његових специфичних професионалних и личних 
искустава.  
  
Развој током укупног живота 
 
ТЕОРИЈА ЕРИКА ЕРИКСОНА 
 
Ово је у психологији далеко најпопуларнија теорија развоја. Она описује ступњеве 
развоја не само деце, него и одраслих људи, тј. обухвата укупан животни век. Уместо о 
психосексуалном развоја (Фројдов опис), овде се говори о психосоцијалном развоју, јер 
је пресудан утицај социјалног искуства током живота. Поједине ступњеве развоја 
карактерише савлађивање конфликата својствених сваком поједином ступњу. Успех 
или неуспех у савлађивању конфликата утиче на так развоја и функционисање особе. 
 
Један од централних компоненти у овој теорији је развој его идентитета. Его 
идентитет је одговор сваке особе на питање: Шта сам ја? Та свест особе о себи се 
развија кроз социјалну интеракцију. Он се непрекидно мења током искуства човека у 
односима с другим људима. Дргуги важан појам код Ериксона је свест човека о 
компетентности (оспособљености). Сваки степен развоја се карактерише постизањем 
компетентности у извесној животној области. Успех на датом ступњу значи да је особа 
постигла осећај овладавања те области, што се означава и као „его снага“ или „его 
квалитет“. Неуспех у тој етапи развоја води доживљају неадекватности.  
 На сваком степену развоја, постоји конфликт, који представља прекретницу у 
развоју. Ти конфликти су повезани са развојем неког психолошког квалитета или 
неуспеху у његовом развоју. Период конфлита је с једне стране могућност за лични 
развој, с друге стране, могућност за доживљај неуспеха. 
  
 Психосоцијални ступањ 1 - ПОВЕРЉИВОСТ спрам НЕПОВЕРЉИВОСТИ. 
Обележава прву годину живота детета. Развој поверљивости је заснована на дететовој 
потпуној зависности од неговатеља (родитеља) и њихових особина.  
Ако дете успешно развије поверење, за њега свет постаје сигурно место. Када је 
неговатељ емоционално хладан, недоследан или чак показује знаке одбацивања детета, 
код овога настаје осећање неповерења. 
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 Психосоцијални ступањ 2 - АУТОНОМИЈА спрам СТИДА И СУМЊЕ 
Одвија се током раног детињства и тиче се развоја осећања личне контроле. У томе 
велику улогу игра постизање контроле над телесним функцијама (нпр. празњење 
црева). Јачању осећања  контроле или аутономије доприноси искуство личног избора 
хране, играчака и одеће. Успешно окончање овог степена развоја даје осећање 
сигурности и самопоуздања, а неуспех је праћен осећањем неадекватности и сумње у 
себе. 
 
 Психосоцијални ступањ 3 - ИНИЦИЈАТИВА спрам ОСЕЋАЊУ КРИВИЦЕ 
У предшколском узрасту деца потврђују сопствену моћ и контролу над околним светом 
кроз директну игру и друге облике социјалне интеракције. Успех на том степену води 
осећању способност да покрену друге на акцију, а неуспех је праћен осећањем кривице 
и неспособношћу за иницијативу. 
 
 Психосоцијални ступањ 4 - МАРЉИВОСТ спрам ОСЕЋАЊА НИЖЕ 
ВРЕДНОСТИ 
На раном школском узрасту (од 5. до 11. године), у оквиру социјалне интеракције, деца 
развијају осећање поноса на сопствено постигнуће и способност. Подстицани и 
охрабривани од стране одраслих, деца развијају осећање компетентности, веровање у 
своју умешност. Када подршка изостаје, код деце може настати осећање мање 
вредности. 
 
 Психосоцијални ступањ 5 - ИДЕНТИТЕТ спрам КОНФУЗИЈЕ  
У периоду адолесценције (младалаштва), особа експериментише својом независношћу 
и потврђује осећање сопственог идентитета (одговора на питање: Ко сам ја?). 
Истраживање сопственог идентитета, када је прихваћено и  на прави начин 
подржавано, даје јасан осећај идентитета, независности и контроле. Неуспех у том 
периоду доприноси осећању несигурности и збуњености у односу на себе и своју 
будућност. 
 
 Психосоцијални ступањ 6 - ПРИСНОСТ спрам ИЗОЛАЦИЈЕ 
 Односи се на рано одрасло доба живата, када особе истражују личне везе са 
другим људима. Успостављањем блиских односи посебне посвећености, особе 
развијању осећање присности, док изостанак таквих веза води емоционалној 
излованости и осећању усамљености. 
 
 Психосоцијални ступањ 7 - ГЕНЕРАТИВНОСТ спрам СТАГНАЦИЈЕ 
 Психолошко функционисање одраслих људи зависи великим делом од искуства 
у послу и у породици. Успешно искуство води осећању испуњености кроз давање 
доприноса свету и добробити продице. Неуспех је праћен осећањем непродуктивности 
и емоционалне издвојености из заједнице.   
 
 Психосоцијални ступањ 8 - ИНТЕГРИТЕТ спрам ОЧАЈАВАЊА 
 То је период старости, у коме је особа фокусирана на размишљање о прошлом 
животу. Позитивна страна у тој фази је осећање задовољства, поноса на своје 
постигнуће и доживљај интегритета. Неуспех је праћен осећањем протраћеног 
живота и жаљењем за много, огорчењем и очајавањем. 
 


