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УВОД

Експерименти на ширем подручју при-
родних сила, као и на ужем подручју деловања 
људске моторике, не дају очекиване резултате и 
стално је могуће указивати на низ сумњивих при-
медаба, приговора, додатних питања што изазива 
сумњу на регуларност резултата. Зато истражива-
чи брзо закључују да живимо у непотпуном свету. 
Према томе, да би ипак некако средили постиг-
нуте резултате експеримената, потребно је да се 
занемари низ небитних неправилности. То се од-
носи нарочито на експерименте у педагогији. На-
жалост, нисмо сви као Галилеј, који је генијално 
одвојио деловање гравитације на неко падајуће 
тело од ваздушног отпора, па је могао да се након 
тога посвети чињеницама свог истраживања....У 
нашем постојећем свету се нпр. сва њихајућа тела 
крећу тако, да се на крају зауставе, јер су дина-
мички системи под сталним утицајем неког нере-
да односно хаотичности. То се односи и на, упра-
во најритмичније догађање у биологији – срчану 
фреквенцију, која под утицајем хаотичних сила 
доводи и до смрти.

Већ врло једноставно њихање, у обли-
ку дечије љуљашке, креће се неуредно услед не-

линеарности утицаја енергије, која утиче у и из-
ван њега. Зањих љуљашке је наиме пригушиван и 
под притиском (Gleick, 1991). Пригушиван је зато 
што га трење жели зауставити, а под притиском, 
зато што дете  наставља непрекидно да се љуља 
опружањем и грчењем ногу и тела. Ипак  и тако 
истовремени избачаји ногу и главе не омогућују 
потпуно линеарно њихање!

Нелинеарност
Потешкоћа проучавања неких природних 

појава које се испољавају у већем или мањем 
степену нереда, као што су временске појаве са 
облачношћу и падавинама, таласи, ветрови, лет 
авиона, срчана аритмија, па и миран усправни 
став, педагошки процеси, социјална очекивања, 
дечија љуљашка итд., представљају део оно-
га што проучава наука, коју бар двадест годи-
на познајемо под појмом хаос. Још значајније 
јесте питање: Како је могуће, да је ток свемирске 
енергије без икаквог циља претворио свет у жи-
вот и сазњање ? Па према томе зашто су снежне 
пахуље различите? Јасно је, да је свет чиста фи-
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зика и хемија, а којег ни врхунски научници не 
разумеју у потпуности. Уколико се осврнемо на 
подручје биологије и преко ње у социологију и 
педагошку (дидактичку) праксу, анализе треба да 
се изграђују на чињеницама, с тим да је већ сама 
еволуција “један сам велики неред”  (хаотичност) 
са повратном непознаницом.

Еволуција је током милион природних ек-
сперимената у времену и простору проузро-
ковала, да се преко случајности расипања и 
распадања делова и облика, ова мењала из слабих 
– неодговарајућих у датом простору/времену – у 
замршене структуре, са нешто више реда.

Јасно је, да се истраживачи набројаних и још 
много других догађања веома брзо сусрећу са про-
блемом односа линеарност – нелинеарност, односно 
са појавом ентропије која представља меру за хао-
тичност неке појаве, односно система, а могуће је да 
значи и ширење нереда, уназађивање или тежњу за 
распадом. Арнолд Манделл, психијатар и стручњак 
за динамику, још је 1977. године указао, да биоло-
зи не би требало да говоре о испреплетању троди-
менизионалних беланчевинских структура мозга 
као статичних, већ као динамичких структура, које 
пролазе кроз фазне промене до многих облика ха-
отичности. Сматрао је, између осталог, да је мо-
зак најхаотичнији од свих органа у телу и тврдио је 
да “Када у биологији постигнеш равнотежу, мртав 
си”. Уколико се узме у обзир слично уравнотежење 
(или на први поглед,  претпоставка о потпуном 
реду) за педагоге, односно (предметне) дидактича-
ре, представља најгори облик  педагошког конзерва-
тизма. Због тога, потребно је да се у предметним ди-
дактикама – нарочито у дидактици спорта – стално 
и поново руши ред и парадигме (тј. мењање начи-
на мишљења), јер школовање не познаје тоталну ли-
неарност у образовању и васпитању. То иначе више 
важи  за предметну дидактику у спорту током про-
цеса психомоторичког развоја.

Неред у биолошким системима
Закон ентропије се у ствари односи на од-

нос реда и нереда. Али у биологији опште зако-
нитости физике не трају дуго. У сложеним нели-
неарним системима, цело молекуларно стање је 
испреплетено повратним везама. Биолошка бића 
су дакле отворени системи, који према спољним 
информацијама (промене околине) увећавају 
свој унутрашњи ред. Хомеостаза, као биолош-
ка саморегулација (Lasan, 2002, 2004; Ušaj, 

1997; Rajtmajer, 1994) односно у психологији 
еквилибријум (Labinowicz, 1989) представљају 
темељне законитости синтропних биолошких 
појава (Detela, 2002). Однос здравље – болест се 
истовремено односи на ред – неред, јер је здрав 
људски организам боље уређен.

Познато је, да се, почетком науке о „хаотици“, 
биолошке појаве супротстављају другом закону о 
термодинамици, тј. ентропији, јер жива ствар непре-
кидно тежи ка самоуређивању. Дакле, унутрашњи 
ред настаје услед отворености биолошких систе-
ма. Савремена открића на подручју молекуларне 
(квантне) биологије, као и у когнитивној науци и 
у другим многим интердисциплинарним наукама 
остављају сумњу о таквој супротности. Запажања 
управо указују, да веома ситни (микро)биолошки 
системи делују већ сасвим интелигентно (Detela, 
2002). Закон ентропије црпи свој извор са подручја 
квантних делића. Стручњаци се питају, шта ако су 
квантни делови “већ превише паметни” да би дело-
вали према законима и правилима неживих систе-
ма. Наиме, они мисле, да се све налази у квантној 
кохерентности  непознатих биомолекула, а које би 
саме по себи биле  усаглашене са само једном талас-
ном функцијом. Ако је то тако, Детела (2002) указује 
“да у том случају упоређење са ентропијским зако-
ном поседује научни смисао”. Наведено указује, 
да све појаве почињу и развијају се у микротубу-
лама и да се више не говори о ентропији, него о 
синтропији чији појам означава смањивање нере-
да, а којег је увео у науку пре 1960. године Алберт 
Сзент (Detela, 2002). Појаве синтропије означавају 
негативну ентропију, дакле смањивање ентропије, 
односно увећавање реда (унутар нереда). Неред се 
смањује услед деловања околине. Биолошки систе-
ми поседују способност спонтане саморегулације.

ПРЕДМЕТ, ПРОБЛЕМИ 
ИСТРАЖИВАЊА, 
ЦИЉЕВИ И ХИПОТЕЗЕ

Основни предмет ове истраживачке сту-
дије јесте сазнање, да се биолошки системи не 
понашају потпуно линеарно. Већ мало одступање 
од линеарности, може под одређеним условима 
постићи критичну тачку, када се руши периодич-
ност појаве. Слично се догађа, како током проце-
са тренинга, тако и на подручју дидатичко/метод-



89

Рајтмајер Д., Нелинеарност у дидактици спорта, ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2011; 65 (2): 87-91

ских утицаја непосредне праксе. На тај начин, по-
требно је, да се проуче наведене обе кинезиолош-
ке делатности са проблемом реда и нереда. Пре-
ма нешто скраћеном истраживачком проблему, 
наумили смо да проучимо теоријску анализу на-
ведених подручја (тренинга и стицања психомо-
торичких способности) са гледишта хаотичности 
и на тај начим проучимо, колико вреди хипоте-
за да и у кинезиолошкој науци постоји прилична 
мера нереда. Циљ студије јесте у томе, да се ука-
же кинезиолозима, да је наше подручје прилич-
но дефицитарно са подручја теоријских дискурса 
о теорији хаоса, као и да појаве нелинеарности, у 
методским поступцима, могуће доводе до бољег 
стваралаштва педагога током непосредне праксе.                                                                                                      

РЕЗУЛТАТИ И РАСПРАВА

Нелинеарност у процесу тренинга
Класична једначина успеха у неком спор-

ту била је у почетку представљена као линеар-
на једначина, тј. линеарна комбинација појединих 
фактора, који са неким коефицијентом утичу на 
успех. Ради се о учинцима појединих фактора, који 
су под утицајем тренинга међусобно повезани. 
То доводи до појаве суперпозиције (Detela, 2002) 
између линеарно независних решења. Математич-
ки запис за суперпозицију бележи се у виду обич-
ног сабирања, односно као линеарна комбинација 
конкретних фактора успеха такмичара. Наведене 
линеарне размере могуће је приказати са преми-
сом, која има почетак и смер, али још нема “пра-
ве” количине (јер та променљива представља би-
тан процес тренинга), а веома је важно: чим веће 
– тим боље. Линеарни систем се може раставити и 
опет саставити, јер делови представљају збир це-
лине (Gleick, 1991). Како се већ у почетку сумњало 
у линерност процеса тренинга, додали су на крај 
једначине члан у виду  error варијанте (греш-
ка, која би требало да садржи све оно  што се са 
линеарношћу није могло протумачити).

Као пример познатих фактора, који оства-
рују психосоматски статус врхунског спортисте, 
користићемо модел из алпског скијања, каракате-
ристичних релација између фактора са три нивоа 
(Рајтмајер, 1984) :

Симболи означавају следеће: у 1. реду : 
здравствени статус (ЗС), систем вредности (СВ) 
и мотивацију (МТ). У 2. реду: антропометријске 
димензије (АНТ), функционалне способности 
(Ф), основне моторичке способности (М), мото-
ричке информације (МИ) и специфичне моторич-
ке способности (СМ). У 3. реду: когнитивне (Г) и 
конативне (К) димензије, социјални статус (СС), 
објективни показатељи (О), услови тренинга (Т) 
и грешке (Е), које теоријски коначно обликују 
једначину. Наведено, у сваком случају, представља 
само апроксимативни избор фактора!).

Већ 30 година је познато (Агреш, 1977; 
Петро вић, 1980; према Рајтмајер, 1984) да тре-
нажни процес није ни случајно линерни од-
нос фактора утицаја на успешност спортисте. 
Поједини фактори, које смо само као пример горе 
навели, немају сумативни, већ супрасумативни 
утицај на резултат. Према томе, резутат је  већи 
и садржајно другачији од суме појединих делова. 
Зато и једначина спецификације није више лине-
арна комбинација одговарајућих фактора.

Нелинеарност модела 
психомоторичког развоја
Модел представља класичан двоосовин-

ски координатни систем (слика 1.) између којих 
се кривуља знања пење у “нереду”: хоризонтал-
на оса представља временску компоненту веж-
бе, а вертикална ниво квалитета знања. Тач-
ка на кривуљи приказује колико пораст квали-
тета знања зависи од броја часова вежбања. Цео 
дијаграм се дели у три фазе : (1) почетна А-Б, 
која је веома кратка, (2) основна Б-Ц, која је по 
правилу најопсежнија и (3) ситуациона Ц-Д, која 
заокружује квалитет знања до широке практичне 
користи (свакако у складу са старошћу детета и 
учесталошћу вежбања).

Модел се заснива на начелу поступности 
“од лакшег ка тежем и од познатог ка непозна-
том” и представља дводимензионалност, а фазе 
следе линеарно. Током педагошког процеса педа-
гог не сме да бира вежбе (садржај вежбања) пре-
ма истој логици. У ситуационој фази (слика 2) по-
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требно је убацити стрелицу која показује враћање 
уназад – према основној фази вежбе. То значи 
да се део (тежих) вежби (покрета) из ситуацио-
не фазе додаје (лакшим) вежбама основне фазе. 
На тај начин формира се нелинеарност избора 
вежби, јер нисмо више упућени у сам вертикал-
ни (степен развоја) трансфер методичког поступ-
ка обучавања. Педагог сам ствара неред. Тајна 

лежи у појави монотоније приликом вежбања, 
јер је за дете циљ сувише далек, што доводи до 
пада  мотивације детета за вежбање. Поставља се 
питање, која је сразмера између лакших (основ-
них) и тежих (ситуационих) вежби, односно ко-
лики је део “нереда” потребан да би се постигао 
бољи резултат (одговор није једноставан – дело-
мично га налазимо у тачки 3.3). 

Слика 1.  Линеарни модел       Слика 2.  Не-линеарност

Нелинеарност методског поступка 
приликом тренинга 
као креативног процеса
Психомоторички развој представља процес 

непрекидних промена (усавршавања) кретања 
(Pečjak, 1986; Rajtmajer, 1991, 1994). У претходном 
поглављу дошли смо до закључка, да те промене, 
помоћу измене садржаја 2. и 3. фазе, није линеа-
ран. Јасно је, да овом приликом нема искључиве 
правилности, већ се огледа у избору слободних 
комбинација вежби и предвежби, и што је битно, 
ради чега и пишемо ову студију: да се наведена 
нелинеарност испољава у функцији креативно-
сти педагога! (Премда је и у овом случају креа-
тивност подређена неком одређеном реду унутар 
нереда методичког поступка). Овом приликом по-
требно је напоменути, да би се методски посту-
пак правилно дефинисао, као збир објективно 
уређених специфичних вежби. У овом случају 
педагози се веома разликују (овде су обухваћени 
они који раде са децом у виду спортске обуке и 
тренинга: учитељи у спорту, професори разред-
не наставе и васпитачи). Једни се придржавају 
реда у буквалном смислу, други се ослањају на 
парцијалност у процесу учења – примени метод-
ских поступака (аналитичко/синтетички метод об-
уке), до многих осталих који су способни да кре-
ативно допуњују вежбу по деловима са холистич-
ком (у целини) обуком. Први су имитатори, други 

формалисти, трећи уметници обучавања кретања, 
односно обуке и тренинга у спорту. Управо ови 
последњи траже новине, прилагођавају се деци 
на тај начин да циљеве основног учења, у првом 
реду, обрађују са краћим роковима (етапно) и 
допуњују их са ситуационим вежбама. У циљу 
“правилних” промена вежби, педагог треба да 
буде и храбар и да, пре свега, треба то да жели 
да уради! Тек у таквим поступцима постигнут је 
степен уметности обучавања. То не значи, да пе-
дагог сам “стварајући неред” мора увек да тражи 
у “нереду ред”. Креативност током обучавања је 
у сваком случају отежана, јер се може очекивати, 
да се учитељу идеја може „изгубити“. То значи, 
да је процес образовања и васпитања сам по себи 
представљен као непрекидан педагошки процес. 
Уколико тога нема уследиће крај са напредовањем 
преко рушења свега оног што је најбоље... 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Теорија хаотичности напушта детермини-
стичку предвидљивост. Неред и хаотичност су 
свет људског постојања, којег осећамо, сазнајемо, 
то је свет људске интуиције. Наведене појаве тре-
ба проучавати као целину, а не појединачно. Тра-
жимо целину, што, нарочито, важи за процес тре-
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нинга, као и за спортско педагошку праксу у шко-
лама. За најмлађе је добро само оно најбоље.

По питању хаотичности, занимљива мисао 
долази од теоретског физичара и биолога Робер-
та Маyа, коју је објавио још 1976. године у ревији 
Nature, а то, да је потребно изучавати теорију не-
реда - нелинеарност. Али не само код студената 
физике и математике, већ и код осталих студена-
та, будућих педагога свих врста. Уколико се ос-
врнемо на  његову мисао и пренесемо је у спорт, 
тада би данас, нпр. у школи скијања, требало сви 
да уче, шта се догађа између заокрета чија брзи-
на је већа од критичне тачке. Периодични си-
стем – скијаш са скијама, стрмина, квалитет сне-
га - се због тога мења, из уредно стабилног у ха-
отични систем. Увећање параметара брзине пре 

или касније, постаје узрок, да се између фазних 
тачака заокрета-стазе укључују непредвидљиви 
догађаји, а који могу да имају веома лоше после-
дице (судари). У непредвидиве догађаје убрајамо 
(бочно) одклизавање скије, а што може да буде по-
следица рушења периодичности заокрета по руб-
ницима и са тиме контролу периодичности, која 
омогућава сигурно кретање. Скијаш постаје не-
стабилан систем са неконтролисаним кретањем 
низ стрмину.  Том приликом, потребно је напоме-
нути, да већина скијаша скија пребрзо и тиме се 
не остварује суштина алпског скијања: уживање и 
опуштање у природној околини, сигурно и умере-
но телесно напрезање, дружење са пријатељима 
и породицом. И то, да се у том времену и просто-
ру вероватно не би кретали ако не би имали скије.
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