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OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN AGRESIVNOST V BORILNIH ŠPORTIH
Jošt Hren
POVZETEK
V magistrskem delu smo raziskovali, ali obstaja kakšna povezanost med osebnostnimi lastnosti in
agresivnostjo v borilnih športih. V raziskavo smo zajeli štiri najbolj zastopane borilne športe v
Sloveniji, in sicer judo, karate, kickbox in taekwondo. Zanimalo nas je, kakšen je vzročno-posledični
odnos med osebnostnimi lastnostmi in pojavnimi oblikami agresivnosti v borilnih športih.
Za preverjanje osebnostnih lastnosti smo uporabili BFI-vprašalnik, za preverjanje agresivnosti pa smo
uporabili Buss-Durkeejev vprašalnik agresivnosti. Poleg že omenjenega smo udeležence spraševali
tudi po osnovnih podatkih, kot na primer po trenutni kategorizaciji statusa športnika Republike
Slovenije, s čimer smo določili športno uspešnost, starost, leta tekmovanja ipd. Vse hipoteze smo
ovrgli oziroma potrdili pri stopnji 5-odstotnega tveganja.
Ugotovili smo, da prihaja do statistično značilnih razlik v agresivnosti. Načeloma so športniki iz
borilnih športov dosegali višje vrednosti v agresivnosti. Pojavne oblike agresivnosti smo navezali
tudi na instrumentalno agresivnost, ki je sicer v vrhunskem športu zaželena. Razlike v agresivnosti
med izbranimi borilnimi športi niso bile velike in ugotovili smo, da med njimi obstaja povezanost.
Opazili smo tudi razlike v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki. Ugotovili smo tudi, da
so osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, bolj individualistično naravnane v primerjavi s kontrolno
skupino. Bolj uspešni športniki so pokazali statistično bistveno višje vrednosti v dimenziji vestnosti.
Med moškimi in ženskami nismo opazili bistvenih razlik v osebnosti, razen v dimenziji čustvene
nestabilnosti. Ugotovili smo tudi, da trening borilnih športov ne pripomore k povišani agresivnosti s
časom trajanja tekmovanja. Opažena je bila izrazita povezanost med dimenzijami osebnosti in
pojavnimi oblikami agresivnosti.

Key words: combat sports, aggressiveness, personality, personality traits, sports performance,
competitive sport
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND AGGRESSIVENESS IN COMBAT SPORTS
ABSTRACT
In this master's thesis, we investigated whether there is any correlation between personality traits and
aggressiveness in combat sports. In the study, we included four of the most common combat sports
in Slovenia: judo, karate, kickbox and taekwondo. We were interested in the causal relationship
between personality traits and different forms of aggressiveness in combat sports.
We used the BFI questionnaire to describe five different personality traits and the Buss-Durkee's
aggressiveness questionnaire to measure aggressiveness. Additionally, we also asked the participants
about their basic information, such as their current status as a qualified sportsman in the Republic of
Slovenia, which allowed us to determine their sport success, age, the number of years spent in
competitive sports, etc. All hypotheses were either rejected or confirmed with a 5% risk level.
We found that there are statistically significant differences in aggressiveness. In principle, athletes
competing in combat sports display higher levels of aggressiveness. We connected the displayed
forms of aggressiveness with instrumental aggression, which is otherwise desirable in professional
sport. The differences in aggressiveness between the selected martial sports were not significant, but
we found that there was a connection between them. We also noticed differences in aggressiveness
among more successful athletes as compared to the less successful ones. Furthermore, we found that
people, who specialise in combat sports, have a tendency to be more individualistic in comparison
with the control group. More successful athletes showed statistically significantly higher levels of
consciousness. We did not notice any significant differences in personality between men and women,
except in emotional instability. We also found that aggressiveness does not increase with the duration
of or experience in the practice of martial arts. Lastly, we noticed a significant correlation between
different personality dimensions and common forms of aggressiveness.
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1.

UVOD

Borilne veščine se v angleškem jeziku imenujejo »martial arts«, kar dobesedno pomeni vojaške
veščine. V nekaterih virih je moč zaslediti tudi izraz »fighting arts«, kar v dobesednem prevodu
pomeni borbene veščine. Borilne veščine zajemajo ogromno število različnih tehnik borjenja,
samoobrambe, sistemov borjenja, sistemov zdravljenja in duhovnega razvoja, borbenih plesov
različnih ljudstev in nenazadnje tudi borilne športe (Klevišar, 2013). Borba oziroma borilne veščine,
ki pridejo z njo, so stare toliko kot človek. Draeger in Smith (1980) govorita o tem, da so jih ljudje
skozi zgodovino uporabljali kot sredstvo za pripravo posameznika, da se ubrani oziroma prizadene
škodo sovražniku in nikjer na svetu se borilne veščine kot slednje sredstvo niso razvile do te mere,
kot so se v Aziji. Na začetku so se te odražale kot sposobnost uspešnega lova pračloveka, nato so se
skozi zgodovino razvijale in izpopolnjevale, ko se je človek obrnil proti človeku.
Točnih informacij o datumu nastanka prvih kombinacij gibov, ki bi jih lahko razumeli kot način
oziroma sredstvo za premagovanje nasprotnika, ni moč zaslediti nikjer. Vseeno je ogromno
starodavnih kultur v obliki hieroglifov, slik, jamskih poslikav ipd. pustilo sledi o bitkah, ki so jih
takrat doživljale. Sitar (2001) tako govori o borilnih veščinah z uporabo rok in nog, ki so uprizorjene
v ruševinah 7000 let starega templja. Prav tako lahko v hieroglifih iz leta 4000 pr. n. št. zasledimo
opise vojskovanja vojakov, ki naj bi uporabljali nekatere izmed metod borbe z golimi rokami. Med
najstarejše sledi, ki nakazujejo na uporabo borilnih veščin v vojskovanju oziroma vsaj na neko obliko
boja, sodijo tudi poslikave, ki so nastale 3400 let pred našim štetjem in so bile najdene v egiptovskih
piramidah. Podobno kot v Egiptu so tudi drugod po svetu bili v obliki različnih zapisov, skic, slik,
zgodb in pesmi najdeni sledovi, ki nakazujejo na značilnosti borbe. Tako so na mestu nekdanje
Mezopotamije našli zapise v obliki reliefov in pesmi (3000 let pr. n. št.), ki nakazujejo na borbo. Prav
tako so v Vietnamu našli skice in risbe (2879 pr. n. št.), na katerih borci že poleg uporabe lastnega
telesa v kombinaciji uporabljajo tudi sulico, palico, lok in meč. Na Daljnem vzhodu pa so se kasneje
razvijale tudi ostale borilne veščine in ravno tam so nato doživele razcvet. Nekateri avtorji Azijo
imenujejo zibelko borilnih veščin, in sicer so se najmočneje razvile na področju Japonske, Kitajske,
Koreje in Indije. Sam izvor form borilnih sistemov Daljnega vzhoda pa naj bi po prepričanju številnih
zgodovinarjev, ki preučujejo azijske borilne veščine, bil iz Indije. Ti plesi naj bi vsebovali značilne
tako imenovane forme (po japonsko kate), na katerih temeljijo mnoge borilne veščine. Kasneje naj bi
se te veščine najbolj in najmočneje uveljavile na Kitajskem. Nekateri zapisi govorijo, da naj bi leta
2670 pr. n. št. tedanji cesar Ju-Huang-Shang-ti uveljavil borilni sistem, ki je bil namenjen
usposabljanju, dresuri in vzgajanju primerne ter mogočne vojske. Sistem je poimenoval czio-ti
(Piechocki in Zukow, 2011).
Borilne veščine oziroma borbe s pestmi in nogami pa niso samo posebnost Daljnega vzhoda. Kot smo
že omenili, med prve sledi borb spadajo reliefi, najdeni v Mezopotamiji. Po prepričanju nekaterih
teoretikov naj bi se te spretnosti preko Krete prenesle tudi v Grčijo. Rokoborba, kot ena najstarejših
športnih disciplin na svetu, je tudi ena izmed disciplin znanega grškega pentatlona oziroma peteroboja.
Kasneje so iz rokoborbe Grki razvili tako imenovani pankration, v katerem naj bi se pomerili že na
prvih olimpijskih igrah leta 776 pr. n. št. (Weinmann, 2000, v Sitar, 2001). Tudi Rimljani so nato od
Grkov prevzeli borbo, ki naj bi bila prav tako zanimiva kot gladiatorstvo. V Evropo so borilni sistemi
prišli preko Grčije in imajo večstoletno tradicijo. Med njimi je moč omeniti t. i. fechtschule, v katerih
so se že od 12. stoletja dalje učili rokoborbo in boks. Prav tako so se v Nemčiji že v 14. stoletju
odvijale borbe v mečevanju. V Angliji je že od nekdaj imela velik vpliv rokoborba, ki se je nato v 16.
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stoletju razvila v obliko današnjega boksa. Zametki t. i. borbe savate pa so bili prisotni tudi v Franciji
že v 16. stoletju. Kasneje je bil savate vpeljan tudi v francosko mornarico. Nato se je na področju
Evrope, predvsem v Angliji in Franciji, množično razširil tudi boks, kot ga poznamo tudi danes (Sitar,
2001).
Dandanes so te borilne veščine še vedno zelo prisotne med nami. Sicer ne več v takšnem obsegu in z
istimi nameni, kot so bile uporabljene v zgodovini, temveč imajo drugačen pomen in vrednost. V
veliko klubih po svetu se je tradicija ohranila, smisel pa se je iz vojaškega urjenja usmeril bolj v
športno borbo in tekmovanje. Hamboure (2012, v Šimenko, 2014) tako ne zaznava dejansko očitne
razlike med obiskom tradicionalnega dojo in kvalitetnega sodobnega športnega kluba karateja. Avtor
trdi, da je uporaba oblačil vadečih, japonske terminologije, postopkov ocenjevanja in vrednotenja
med obema kluboma podobna oziroma skoraj enaka.
V svetu je tako trenutno moč zaznati ogromen porast ukvarjanja z različnimi aspekti borilnih športov,
tako Vertonghen in Theboom (2010) ugotavljata, da se trening borilnih veščin v zadnjem desetletju
uvršča med deset najbolj pogosto treniranih športnih dejavnosti med otroki in adolescenti (Australian
Bureau of Statistics, 2009; Ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative, 2005;
Nederlandse Hartstichting and NOC*NSF, 2007; Tammelin et al., 2003; Warren, 2008; Wolt et al.,
2007, vsi v Vertonghen in Theboom, 2010).
Pa poglejmo, kakšno je bilo in kakšno je trenutno stanje ukvarjanja Slovencev z borilnimi športi. V
letu 2008 sta Pori in Sila (2010) ukvarjanje Slovencev z borilnimi športi uvrstila na 28. mesto z 2,3odstotnim deležem ukvarjanja. To sicer nakazuje na nizko stopnjo ukvarjanja, vendar pa novejši
podatki kažejo na velik porast klubov in pestro ponudbo borilnih veščin in športov. Tako Šimenko
(2014) v reviji Šport navaja pregled klubov borilnih veščin in borilnih športov v Sloveniji:
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Tabela 1
Borilni športi in veščine v Sloveniji (Šimenko, 2014)

Borilni šport/veščina Št.
Borilni šport/veščina Št.
Borilni šport/veščina
klubov
klubov

Št.
klubov

Karate

158

Kendo

5

Jet kun do

4

Judo

80

Aiado

5

Krav maga

3

Kickboks

32

Ninjutsu

4

Filipinske borilne v

3

Boks

30

Bo jutsu

4

Wing chun kung fu

3

Aikido

25

Seshin teki kyoyo

4

Kobudo

3

Taekwondo

24

Bo jutsu

4

Pa kwa chang

2

Mma

24

So jutsu

4

Kempo arnis

2

Ju-jitsu

20

Kusari dogu

4

Pentjak silat

2

Sabljanje

11

Shuriken jutsu

4

Won hwa do

1

Henso jutsu

4

Systema

1
1

Savate
boks

-

francoski 9

Tajski boks

8

Kayaku jutsu

4

Kalaripayattu

Tai ji quan

8

Shinobi iri

4

Street
systems

Rokoborba

7

Ba jutsu

4

Panantukan

Sambo

7

Sui ren

4

Zgodovinske evropske 1
borilne veščine

Qigong

7

Bo ryaku

4

Nanbudo

1

Ken jutsu

6

Cho ho

4

Kapap

1

Naginata jutsu

6

Inton jutsu

4

Hambo jutsu

1

Hapkido

5

Ten mon

4

Tanto jutsu

1

Capoeira

5

Chi mon

4

Iai jutsu

1

Kyudo

5

Taijutsu

4

Modern arnis

1

surviving 1
1

Iz Tabele 1 je razvidno, da je trenutna ponudba borilnih športov v Sloveniji zares pestra, saj lahko
treniramo več kot 60 borilnih športov in veščin. V Sloveniji deluje 511 klubov, od tega je daleč največ
karate klubov (znotraj teh je več zvrsti karateja), na drugem mestu je prepričljivo judo z 80 klubi in
nato sledijo ostali popularnejši borilni športi in veščine, kot so: kickbox, boks, aikido, taekwondo,
mma itn. Razvidno je tudi, da so v Sloveniji prisotne tudi manj znane borilne veščine, kot na primer
krav maga, ken jutsu, won hwa do, kobudo ipd. ter posledično delujejo v manjšem okviru kot ostale.
Zgoraj naštete borilne veščine in športi izvirajo iz celega sveta, tako na primer systema predstavlja
rusko borilno veščino, pa kwa chang kitajsko, hapkido korejsko borilno veščino, izvor nekaterih
borilnih veščin, kot na primer ninjutsu, pa še danes ostaja neznan (Šimenko, 2014).
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1.2

BORILNE VEŠČINE ALI BORILNI ŠPORTI?

Po pregledu večjega števila literature s področja borilnih športov in borilnih veščin lahko hitro
ugotovimo, da obstaja med njimi kar nekaj zmede. Prav tako so mnenja o povezanosti borilnih veščin
in borilnih športov med različnimi avtorji precej deljena. Cynarski in Lee-Barron (2014) podajata
čisto splošno mnenje, da je smisel borilnih športov zmagati oziroma premagati nasprotnika na
tekmovanju. Smisel borilnih veščin pa naj bi bil veliko širši, saj veščina človeka cilja na izboljšavo
celotne človekove psihofizične osebnosti. Martinkova in Parry (2016) strogo razlikujeta že med
borilno veščino in tako imenovanim »close combat« oziroma »warrior arts«. Govorita o tem, da sta
se slednja uporabljala predvsem v zgodovini kot sredstvo za obrambo in napad in nimata nikakršnih
pravil. Oba omenjena načina borbe sta učinkovita, nevarna, z njima je možno zadati tudi smrtne
posledice. Zaradi človekovega razvoja, v to spada tudi razvoj orožja, so se skozi zgodovino začele
razvijati času bolj primerne in manj nevarne veščine, ki so sicer v svojem bistvu še ohranjale elemente
in tehnike zgoraj omenjenih, vendar v bolj kontroliranih okoliščinah. Te avtorja poimenujeta moderne
borilne veščine. Uporabljali naj bi jih v različne namene, na primer za usposabljanje ljudi za borbo
za življenje, uporabo različnih tehnik in gibanja v prostoru, športno borbo ipd. Glavno razliko med
zgoraj omenjenima pa predstavlja izid, ki ne sme biti nevaren. Borilne veščine so torej izobraževalne
dejavnosti, prakticirane z namenom samo-izpopolnjevanja in pa tudi izboljšanja borbenih sposobnosti
skozi učenje borilnih tehnik. Pri tem je seveda ključnega pomena poudarek na človekovih vrednotah
in moralnih načelih (Martikova in Parry, 2016).
Dobro ločnico med tradicionalnim in športnim karatejem je podal tudi slovenski avtor Jakhel (1994),
ki jo lahko zaradi posplošenosti, jasnosti in smiselnosti nanašamo tudi na druge borilne športe in
veščine. V svoji knjigi opisuje dve vrsti karateja, in sicer tako imenovani »budo karate« in »športni
karate«. Za glavno razliko med njima je avtor izbral, kakšen je njun tehnično taktični cilj. In sicer
pojasni: »V budo karateju je to usposobitev za resnično borbo brez pravil, v športnem karateju pa
usposobitev za udeleževanje v športnih, s pravili reguliranih borbah oz. tekmovanjih« (Jakhel, 1994,
str. 19). V slednjem gre torej za preizkus športne pripravljenosti in znanja v s pravili omejenih pogojih,
pri čemer se nasprotnika medsebojno varujeta pred morebitnimi poškodbami. V budo karateju pa gre
za boj za preživetje v skrajnih okoliščinah, lahko tudi za fizični spopad, pri katerem se nasprotnika
ne ozirata na morebitne posledice. V svoji osnovi je karate vojaška spretnost Daljnega vzhoda in
spada v tako imenovane borilne veščine. Vendar pa je svojo današnjo popularnost doživel šele, ko je
dosegel zadostno mero športnosti, saj se sicer z njim zaradi ogrožanja življenja danes ne bi mogli
tako množično ukvarjati. Seveda je način borbe, kadar si na športni tekmi nasproti stojita dva borca,
ki ne čutita neposredne ogroženosti njunega življenja, osnovnih dobrin ali zdravja, popolnoma
drugačen od tistega, ki se pojavi v dejanski vojni (Jakhel, 1994).
Nekateri avtorji torej trdijo, da je glavna razlika med borilno veščino in borilnim športom ravno to,
da ima veščina poleg vpliva na fizično stanje tudi vpliv za psihično stanje osebe. Oseba torej raste in
se spreminja tudi psihično, saj veščino na nek način ponotranji. Nekateri trdijo, da nas veščine
pripravljajo na bolj življenjske situacije – dejanski boj za življenje, medtem ko je šport bolj ozko
usmerjen na kontrolirane okoliščine. Zanimivo protimnenje večini avtorjev podaja Ohlenkamp
(2014), ki trdi, da je primarna razlika med borilni športi in borilnimi veščinami ravno v vrednosti
metod usposabljanja. Zaradi svoje domnevne nevarnosti ali smrtnosti se mnoge borilne veščine
dandanes ukvarjajo z umetnim in po njegovem mnenju celo škodljivim usposabljanjem. V to zajema
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različne tehnike vlečenja, spreminjanja kontaktnih točk in previdnostnega elementa gibanja. Počasno,
previdno, nekontaktno usposabljanje ni učinkovit pristop za pripravo na dejanske borbene situacije.
Kot primer daje nekoga, ki odlično razbije več desk hkrati, vendar tega nikakor ne moremo enačiti z
udarcem v obraz. In ravno tukaj nastopi šport, ki z odstranitvijo nekaterih potencialnih nevarnosti
doseže ravno nasprotno. V športni borbi so vsi gibi navadno hitri, eksplozivni in z močjo. Tekmovalec
uporablja taktiko, tehnike in gibe, s katerimi nadvlada zoperstavljenega nasprotnika. Tehnike, ki ne
delujejo, so hitro pozabljene in uspešne veščine se izpilijo v borbi z različnimi borci v različnih
okoliščinah. Športna borba seveda nikakor ne pomeni tudi borbe za življenje, vendar pa lahko služi
podobnemu namenu in je najverjetneje najbližja oblika realnemu boju, kot katerakoli druga oblika
(Ohlenkamp, 2014).
Mnenja so torej zelo različna, vsekakor pa ne moremo zanikati povezanosti med borilnimi športi in
veščinami. Tako Šimenko (2014) v svojem članku navaja, da lahko borilne veščine in športi drug
drugega le dopolnjujejo in ne izključujejo. Športna borba torej ne more zanikati povezanosti z
veščinami, saj lahko iz nje posredno ali pa celo neposredno izvira. Kot tudi veščine ne morejo zanikati
povezanosti s športom, saj se pri športni borbi uporabljajo tehnike in gibi, ki so del teh veščin.
Šimenko (2014) smiselno ugotavlja, da princip športne borbe ni nekaj, kar bi si izmislili na novo,
temveč izvira že iz borilnih veščin samih, saj bi sicer doji ostali brez vajencev. Torej princip športne
borbe predstavlja le eno izmed mnogih možnih metod treninga veščin. V trening veščin lahko poleg
športne borbe vključujemo tudi lomljenje desk, učenje kat, spiritualnost, učenje izročil in podobno.
Ena izmed razlik je tudi to, da se lahko na športno borbo vnaprej pripravljamo. Velja, da je kraj in
čas borbe znan že dosti časa vnaprej, prav tako je pogosto znan tudi nasprotnik, tako se lahko temu
primerno tudi taktično in strateško pripravimo. Na drugi strani pa nas veščina, tudi s pomočjo športne
borbe, pripravlja na bolj nepričakovane situacije, v katere je lahko vključen en ali celo več
nasprotnikov. Smiselno je razmišljati o tem, da se borilne veščine oziroma z njimi povezano športi
spreminjajo s časom. V času velikega števila vojn in vojskovanja so borilne veščine odigrale ključno
vlogo v vojni uspešnosti in osvajanju. Temu primerno so bile tudi prilagojene metode treninga in
urjenja. Dandanes to ni več potrebno, zato so se primerno temu spremenile metode treninga, odnos
do vajencev ter smisel in obseg veščin. Torej bi lahko sklepali, da so borilni športi moderne izpeljanke
borilnih veščin. Dejstvo je, da so se časi spremenili, s tem pa so se morale spremeniti tudi veščine,
drugače se dandanes z njimi ne bi ukvarjal več nihče (Šimenko, 2014).
Na tem mestu je dobro omeniti tudi končnico, ki se pojavlja pri tako imenovanih modernih borilnih
veščinah. Pogosto se v imenih novejših borilnih veščin pojavlja končnica DO. Vogrinec (1999) govori
o dveh skupinah japonske borilne veščine oziroma karateja. Prva se imenuje bugei in označuje
vojaške veščine fevdalne Japonske. Znotraj tega naj bi se razvilo vsaj 40 veščin oziroma buegijev, ki
vse nosijo pripono jittsu. Med njimi so najbolj znani ju-jittsu (rokoborba), kyu-jittsu (lokostrelstvo),
ken-jittsu (mečevanje), ninjitsu (špijonaža in diverzija). Vsem pa je skupen namen, ki je bil vojaške
narave, povezan pa je bil s samuraji in jim je pomenil sredstvo preživetja ter jim je zagotavljal zmago
in prestiž. Te veščine so se začele razvijati v 10. stoletju in so se dokončno razvile v 18. stol. Na
koncu 19. in v začetku 20. stoletja pa je na Japonskem zavladalo dolgo obdobje miru. V tem obdobju
so se v času shogunov začele razvijati druge skupine borilnih veščin, imenovane budo, in so veščino
opredelile bolj kot umetnost. Dobeseden prevod termina budo pomeni steza sile oziroma moč.
Odsotnost vojn in prisotnost budizma so tako močno vplivale na jittsu veščine, ki so se postopoma
preimenovale v do, katerih smisel je postala duhovna izgradnja. Tako so se do danes ohranile le še
nekatere oblike jittsuja, večina borilnih veščin pa je sprejela formo do. Podobno kot Vogrinec tudi
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drugi avtorji, kot na primer Reasfnyder (2014, v Šimenko, 2014), govorijo o končnici do, ki naj bi
govorila o bolj spiritualni plati borilnih veščin in se nanaša na »način« oziroma »pot«, angleško
»way«, ki mu sledimo kot načinu življenja. Tako avtor govori o tem, da se lahko izraz jutsu oziroma
jittsu zares uporablja za veščino, ko je jasen potomec oziroma izpeljanka iz starih borilnih veščin in
še vedno izredno poudarja bojno resničnost. Podobno govori tudi Wilson (2010), ki zgoraj omenjeno
podaja na primerih današnjih izpeljank borilnih športov iz nekdanjih borilnih veščin. Tako je Gichi
Funakoshi Japonski predstavil karate-do namesto karate-jutsu kot ne samo borilni sistem, temveč tudi
kot spiritualno in filozofsko usmerjeno treniranje in urjenje v karateju. Podobni primeri so tudi
kenjutsu proti kendo, bujutsu proti budo, ju-jutso proti judo ipd. Tako dandanes v borilnih športih ne
prevladuje več »jutsu«, temveč večji pomen dobiva »do«. Pomembna je torej »pot« oziroma način
življenja, treninga, spoštovanja nasprotnika in sočloveka, v ospredje pride izpopolnjevanje veščine
zaradi želje po osebnem razvoju (Zgaga, 1995).

1.3

BORILNI ŠPORTI

Borilni športi so torej samo spekter oziroma del borilnih veščin in so prilagojeni specifiki športnega
tekmovanja. Vsak zase, ali pa tudi skupaj, imajo določena pravila, omejitve, predpostavke, načine
točkovanja ter druge komponente tekmovalnih športov. Glede na starost športov so relativno mladi
športi in jih je količinsko veliko. Mnogokrat je moč srečati tudi veliko različic enega borilnega športa.
Kljub temu so po svoji naravi izredno kompleksi in večinoma vsebujejo zelo širok razpon tehnik ter
sestavljena in kompleksna gibanja. Ena izmed glavnih specifik borilnih športov je, da je nasprotnik
samo živ objekt in na sam potek borbe ter doseženega rezultata ne vpliva mnogo drugih zunanjih
dejavnikov (na primer žoga, veter, tarča ipd.). Borilni športi so mnogokrat tudi psihično bolj zahtevni
od ostalih športov, saj v tem primeru ne prenašamo samo različnih vrst bolečin od utrujenosti, temveč
tudi bolečine, ki jih prizadenejo različni udarci, vzvodi, meti. Izrednega pomena za uspešnost večine
borilnih športov je tudi samokontrola (Gorše, 2011).
Kristan (2012) borilne športe pojmuje kot športne zvrsti, pri katerih se tekmovalca borita v skladu s
pravili vsake discipline. V grobem borilne športe loči na: oprijemalne (aikido, judo, rokoborba ...),
udarjalne (karate, taekwondo, kickbox ...), univerzalne oziroma kombinirane (predstavljajo združene
oprijemalne in udarjalne zvrsti, npr. MMA, ju-jitsu (džudžitcu), sumo ipd.) in kendo ter sabljanje.
Nato bolj natančno udarjalne zvrsti loči še na nekontaktne oziroma nedotikalne in kontaktne oziroma
dotikalne. Pri kontaktnih zvrsteh se udarjajoča okončina, večinoma je to roka ali noga, dotakne
nasprotnika. Med njih sodijo borilni športi, kot so karate, kickbox (kikboks), taekwon-do (tekvondo),
boks, tajski boks ipd. V teh športih se udarci večinoma izvajajo nadzorovano (polstik, stik), lahko pa
so izvedeni tudi s polnim stiskom. Največkrat je moč kontakta predpisana tudi v pravilih športnih
disciplin. Za primer lahko vzamemo kickbox (kikboks) in njegove različice. Pri tako imenovani
različici light contact morajo športniki skozi celotno borbo udarce kontrolirati, pri različici full
contact pa moč udarca ni predpisana in je lahko tudi ključnega pomena za zmago. Pri nekontaktnih
zvrsteh borci udarec samo nakažejo. To pomeni, da udarjajoča okončina ne prihaja v stik z
nasprotnikom. V univerzalnih oziroma kombiniranih zvrsteh se večinoma uporabljajo udarci s polnim
stiskom (Kristan, 2012). Podobno kot slovenski tudi tuji avtorji, kot na primer Bolelli (2008), borilne
športe delijo na udarjalne, oprijemalne in kombinirane. Pri tem je mogoče smiselno omeniti, da se
danes vedno bolj razvijajo in zopet prihajajo v ospredje slednji borilni športi. Še posebej se to odraža
v razvoju in širjenju popularnosti prostih oziroma realnih športnih borb, kot na primer MMA.
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Zanimiv pogled na športnost oziroma tekmovalnost v borilnih športnih daje tudi Jakhel (1994), ki pa
pravi, da se karate kot šport uveljavlja preko treh prvin športnosti. Sicer gre za usmerjenost v karate,
vendar ga lahko tudi na tem mestu zaradi jasnih definicij in pojmov ter podobnosti posplošimo tudi
na ostale borilne športe, ki so obravnavani v tej raziskovalni nalogi. Te prvine so športna etika,
športno tekmovanje in športni trening. Avtor govori o tem, da ima vsak borilni šport neko svojo
posebno etiko in moralo, ki pa morata biti povezani s splošno priznanimi družbenimi normami in
vrednotami. To pomeni, da se osebe, ki se ukvarjajo s karatejem, vzgaja v luči družbenih vrednot in
norm, ki so značilne za razviti svet. V tem primeru se torej pri športniku goji karate kot športna vrlina
in ne vojna veščina. Posameznik se lahko usposobi za telesno borjenje le, če se dobro zaveda, da je
človeško življenje najvišja in najpomembnejša družbena vrednota. Osnovni vedenjski vzorec pri
treningu oziroma vzgajanju v luči karateja mora pri posamezniku biti spoštovanje osebnosti in
varovanje nasprotnika pred poškodbami. Nikoli se v boj oziroma borbo ne podaja s čustvenimi
vzburjenji, pri tem pa ga mora vedno spremljati občutek odgovornosti znanja njegovih telesnih
spretnosti kot tudi občutek za mero, ki je ne sme prekoračiti. Kot drugi aspekt športne etike pa avtor
navaja tudi tako imenovani »fair play«, brez katerega športna borba naj ne bi bila mogoča. Nekdo, ki
se vzgaja v luči karateja, pa naj bi razvil tudi ustrezne značajske, duševne, čustvene in intelektualne
vrline. Kot drugo vrlino športnosti Jakhel (1994) omenja športno tekmovanje. Pri tem se naslanja
predvsem na pravila, ki veljajo za udeležence v športnih borbah. Gre torej za dogovor med tistimi, ki
medsebojno želijo preverjati in meriti svojo borilno usposobljenost. Ta dogovor pa naj bi vseboval
okoliščine, v katerih se borba odvija, katere aktivnosti so dovoljene in prepovedane, kako se meri in
ocenjuje učinkovitost akcij, določajo pa tudi način oziroma splošno obnašanje tekmovalcev. Pravila
torej v največji možno meri na ta način določajo tudi zaporedje, smiselnost in uporabo določenih
udarcev v športu. Tako izkušeni in boljši tekmovalci ves čas iščejo nove in kreativne načine, da
dosežejo večje število točk in presenetijo nasprotnika. Pri tem pa se seveda morajo ves čas držati
določenih pravil, da niso prekršku primerno kaznovani. Pravila v borilnih športih določajo tudi
stopnjo tveganosti borjenja. Le-ta je odvisna od razmerja med spodbujanjem k borjenju in varovanjem
borcev. Prvo je odvisno predvsem od možnosti izbora udarcev in nagrajevanja udarcev. To pomeni,
da če udarec noge v glavo ocenimo s točkovno vrednostjo treh točk, udarec noge v telo pa z dvema,
bo normalno, da bodo tekmovalci bolj težili k udarcem v glavo, saj s tem pridobijo več točk.
Varovanje borcev pa je odvisno od omejitev izbora udarcev in od kriterijev sankcioniranja. To pomeni,
da če bomo prepovedali udarce z roko v glavo, lahko pridobimo pri varnosti tekmovalcev, vendar
izgubimo pri pestrosti izbora tekmovalnih akcij. Seveda so zelo pomembni tudi kriteriji
sankcioniranja, kot na primer izguba točk ali celo diskvalifikacija tekmovalcev ob uporabi
nekontroliranih in močnih udarcev. Tako vsa pravila močno vplivajo tudi na izbor in prioritete
borilnih akcij, katerih uporaba je v športni borbi sploh možna in zaželena. Kot tretjo prvino športnosti
pa lahko omenimo športni trening. Gre torej predvsem za pripravo na tekmovanje, ki mora biti kar se
da racionalizirana. Ves čas športniki in trenerji ekonomizirajo in optimizirajo vložene napore, da
lahko dosežejo čim boljši rezultat. Pri tem je seveda potrebno upoštevati dvoje: borilne sisteme in
učne sisteme. V sklopu borilnih sistemov govorimo o izbiri borilnih tehnik in taktik, ki izhajajo iz
prej omenjenih pravil. V sklopu učnih sistemov pa govorimo o razdelitvi borilnih aktivnosti po
težavnostnih stopnjah učenja in izvajanja. V širšem smislu se v borilnih športih to navadno izraža v
tako imenovanem sistemu pasov, v ožjem pa v metodiki treniranja na posameznih stopnjah. Pri tem
je potrebno upoštevati tudi športnike v smislu njihove stopnje znanja, starosti, tekmovalnega značaja,
uspešnosti ter kondicijske priprave. Slednja je tudi v svetu borilnih veščin vedno bolj specifična, saj
tekmovanja določajo tudi sezono pomembnejših tekem, ki jih mora vsak izkušen trener v planiranju
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tudi upoštevati. Trener, ki torej želi dobro pripravljenega tekmovalca v točno določenem
tekmovalnem obdobju, mora upoštevati znanstveno določena načela treniranja, da lažje dosega te
cilje. In ker je tekmovalni urnik v večini borilnih športov (to ne zavzema novejših kombiniranih zvrsti,
kot na primer MMA) precej natrpan, trenerji vedno bolj opuščajo dolgotrajne in tradicionalne pristope,
temveč se poslužujejo novejših in s stroko podprtih sistemov, ki dajejo hitrejše in bolj učinkovite
rezultate (Jakhel, 1994).
Različni borilni športi so danes močno zastopani tudi v slovenskem športu, in sicer predstavljajo kar
precejšnji delež kategoriziranih športnikov s stani Olimpijskega komiteja Republike Slovenije.
Uspehi naših borcev močno odmevajo v svetu, saj ti dosegajo vrhunske rezultate tako na svetovnem,
evropskem kot tudi olimpijskem nivoju. Spodaj je predstavljena razpredelnica kategoriziranih
borilnih športnikov pri OKS.
Tabela 2
Seznam kategoriziranih športnikov pri OKS v borilnih športih v letu 2017 ("Seznam športnikov po panogah", 2017)

PANOGA
OR
SR
MR
PR
DR
MLR
SKUPAJ
Boks
0
0
1
0
19
13
33
Ju-jitsu
0
3
2
10
8
36
59
Judo
2
4
20
17
26
68
137
Karate
0
0
0
2
15
76
93
Kickbox - WAKO
0
3
5
7
24
30
69
Rokoborba
0
1
0
0
7
4
12
Sabljanje
0
0
0
0
17
25
42
Savate
0
1
0
0
16
3
20
Taekwondo – ITF
0
0
3
5
5
2
15
Taekwondo – WTF
1
1
1
5
3
10
21
Tajski boks
0
0
0
0
12
1
13
SKUPAJ
3
13
32
46
152
268
514
Legenda: OR – olimpijski razred; SR – svetovni razred; MR – mednarodni razred; PR – perspektivni
razred; DR – državni razred; MLR – mladinski razred.
Iz Tabele 2 je razvidno, da je v Sloveniji kar nekaj kategoriziranih športnikov, ki se ukvarjajo z
borilnimi športi. Prav tako je razvidno, da se slovenski športniki (izmed borilnih športov)
najštevilčneje ukvarjajo z judom in imajo tudi najboljše rezultate. V judu imamo kar 137
kategoriziranih športnikov, od tega 2 športnika olimpijskega razreda, 4 svetovnega, 20 mednarodnega,
17 perspektivnega, 26 državnega in 68 mladinskega razreda. Veliko kategoriziranih športnikov
imamo tudi v karateju in kickboxu. Registriranih imamo 268 športnikov mladinskega razreda, kar
nakazuje na množično ukvarjanje mladine z različnimi športi v Sloveniji. Zanimiv je tudi podatek, da
imamo pri Olimpijskemu komiteju Slovenije registriranih in priznanih kar 11 zvez s 514 športniki oz.
skupno 5851 kategoriziranih športnikov. To pa pomeni, da borilni športi predstavljajo 11,38 % vseh
kategoriziranih športnikov v Sloveniji.
V nadaljevanju bomo spoznali borilne športe, ki imajo ključni pomen pri našem raziskovanju. Na
kratko bomo opisali njihovo zgodovino, moralne vrednote, prepričanja, sisteme tekmovanja ter
povzeli druge pomembne podatke.
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1.3.1

KARATE

Zgodovina in filozofija
Sam izvor karateja je še danes neke vrste uganka. Predvideva se več možnih načinov začetka in
uveljavljanja karateja. Tako McCarthy (1995) govori o štirih možnih teorijah začetka karateja. Prva
govori, da so bile neoborožene borbene tradicije učene s strani kmetov. Druga govori o tem, da so
bile okinawske borilne veščine pod vplivom kitajskih veščin, ki so jih učile tako imenovane »Thirtysix Families« (Šestintrideset družin). Tretja teorija zavzema prepoved orožja leta 1507, ki jo je izdal
kralj Sho Shin. Zaradi tega naj bi kmetje imeli potrebo po učinkovitem branjenju svojih posesti brez
orožja. Četrta teorija pa govori, da se je veščina primarno razvila znotraj varnostne službe, ki ji ni
bilo dovoljeno nositi orožja po napadu Satsume na Okinawo leta 1609.
Slovenski avtor Vogrinec (1996) razdeli zgodovino in razvoj karateja v štiri obdobja. Prvo obdobje
poimenuje kitajski izvori. Začetnik karateja in duhovni oče naj bi bil Bodhidarma, ki je na Kitajsko
prišel leta 520 z namenom širitve budizma. Ustalil se je v samostanu Shao Lin, kjer je opazil, da so
tamkajšnji duhovniki precej šibkega zdravja. Da bi izboljšal njihovo zdravje, je kreiral prvo kato,
imenovano shih-pa lohan shou (danes se imenuje sanchin). Kasneje so njegovo delo nadaljevali
tamkajšnji duhovniki, ki so razvili kitajski karate oziroma kung fu. Drugo obdobje avtor poimenuje
okinavsko obdobje, ki se začne leta 1327 s tako imenovano veščino okinava-te. Ta se je izoblikovala
na podlagi kitajskih prvin borbe in lokalnih okinavskih sistemov bojevanja. Tretje obdobje se imenuje
japonsko obdobje, ki se je začelo leta 1920. Takrat karate tudi dobi tako imenovani japonski naziv
»prazna roka«. V tem obdobju tudi doživi razcvet, ki mu doda močno filozofsko podlago in smiselno
metodiko. V tem obdobju nastanejo tudi številke karate šole, med katerimi so najbolj znane: shotokan,
wado-ryu, shito-ryu, goyo-ryu, kyokushinaki idr. Četrto in tudi zadnje obdobje pa avtor poimenuje
razvoj karateja v svetu. Ta se začne leta 1950, ko karate postane mednarodni šport, s tem da opusti
okvire tradicionalnih veščin. V tem obdobju nastane mnogo karate organizacij. Med njimi sta najbolj
prepoznavni dve zvezi: WUKO – športni karate in ITKF – tradicionalni karate. Leta 1994 iz WUKO
zveze nastane WKF – World karate federation, ki združi tako športni kot tudi tradicionalni karate
(Vogrinec, 1996).
Tudi avtorji, kot na primer Crompton (1989), navajajo, da lahko moderni karate delimo na tri glavne
kategorije. To so prej omenjeni tradicionalni karate, športni karate in kontaktni karate. Športni karate
naj bi se dobro začel razvijati šele po letu 1950, kot je tudi omenil Vogrinec. Boljši in naprednejši
karateisti so si želeli nekaj novega, ne pa samo izpopolnjevanje tehnike in razumevanja. Zato so dojoti
po svetu začeli prirejati tekmovanja v športni borbi, ki pa se je delila na kontaktno in nekontaktno.
Pomemben datum za zgodovino karateja je tudi 1. junij 2016, ko je Internacionalni Olimpijski komite
potrdil sodelovanje karateja na Olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu (»Karate at the Summer
Olympics«, 2017).
Vogrinec (1996) karate razloži na podlagi ideogramov. Ideogram kara pomeni prazen. Izvira iz
filozofije zena in ima v njej izkustven pomen ter postavlja zahtevo po tako imenovani meditativni
praznini uma. Končnica pa vsebuje simbol te, ki v dobesednem prevodu pomeni roka. Skupaj karate
torej pomeni prazna roka. Pogosto se skupaj poimenuje karate-do, pri čemer pa do pomeni pot
oziroma način, ki nakazuje na življenjsko opredelitev za karate. McCarthy (1995) tako povzema
karate mojstre, ki pravijo, da pravi pomen poti oziroma načina t. i. »way« ni v zmagi ali porazu,
temveč v potrpljenju, odkritosti, poštenosti in vzdržnosti. Nič ni bolj pomembno kot potrpljenje in
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razmislek, ki morata biti prakticirana v posameznikovem vsakdanu. Živi zdaj in tukaj, naj te ne motijo
poti sveta. Če boš hitel, bo tvoja pot ozka, če boš vedno korak za njo, bo tvoja pot široka. Na koncu
je bolj pomembna enostavnost.
Tekmovanja in pravila
Vogrinec (1999) tekmovalni karate v grobem razdeli v dve veji, in sicer karate kata in karate kumite
(borba). Kate so zaporedja oziroma serije več defenzivnih in ofenzivnih tehnik proti enemu ali več
imaginarnih nasprotnikov. Obstaja več razlogov, zakaj se karateisti učijo kat. Najosnovnejši razlog
je, ker vadba tehnik razvija avtomatizem gibov, ki se kasneje uporabljajo tudi v borbi. Drugi razlog
je obvladovanje tehnik in gibanja, ki so potrebni za osvajanje višjih pasov. Zadnji pa je možnost
tekmovanja v katah, ki se pojavljajo v dveh oblikah, in sicer so to tradicionalne kate ter glasbene kate.
Tradicionalne kate vsebujejo gibe, ki se delijo na povezujoče in osnovne. Vsi položaji, bloki in udarci
so povezani v naprej določen in predpisan način ter vrstni red. Vsaka kata ima tudi svoje ime, idejo
in značilno izvedbo. V katah se lahko tekmuje ekipno ali pa posamično v moški in ženski kategoriji,
kjer se ocenjujejo naslednji elementi: koncentracija, ritem, tehnika, dihanje in ravnotežje. Druga
oblika tekmovanja v katah pa so glasbene kate, pri katerih se bolj manifestirajo osebne značilnosti
tekmovalcev, saj jih tekmovalci oblikujejo in sestavijo sami, preko tega pa lahko izražajo svoj
temperament in veščine. Glasbene kate se lahko izvajajo brez orožja ali z njim, posamezno ali v parih,
kjer se ocenjujejo naslednji elementi: moč, tehnika, ritem, hitrost, glasba in ravnotežje. Od
tradicionalnih kat se glede cilja in namena ločijo po istem načelu kot tradicionalni in športni karate.
Slednji manifestira zunanji vidik veščine (tradicionalne kate), prvi pa duhovni vidik karateja
(glasbene kate – notranjost vsakega posameznika).
Druga tekmovalna oblika se imenuje karate kumite (borba). Tukaj prihajata do izraza uporaba
defenzivnih in ofenzivnih tehnik v vezanem sparingu in prosti borbi. Vezani sparing je vnaprej
dogovorjeno zaporedje udarcev, ki jih tekmovalca izvedeta. Eden od njiju zavzame vlogo napadalca
in izvaja različne napade z roko in nogo, medtem ko se jim mora drugi spretno odmikati ali jih
blokirati. Vmes lahko tudi zamenjata vlogi, ni pa nujno. Udarci in blokade morajo za uspešnost na
tekmovanju biti izvedeni čim bolj tehnično pravilno in morajo biti čim bolj atraktivni. Prav tako kot
pri katah tudi pri prosti borbi znotraj tekmovanj ločimo dve obliki, in sicer kontaktno in nekontaktno.
Slednja se ne izvaja popolnoma brez kontakta, kot nakazuje ime, temveč prihaja tudi do dokaj močnih
udarcev v telo, medtem ko morajo biti udarci v glavo zelo kontrolirani, torej nakazani. Smisel te borbe
je predvsem obvladovanje časovne usklajenosti ali timinga napada ter obrambe, pravočasnost
uporabe tehnike ter razumevanje taktike. Tekmovanja se odvijajo v dveh oblikah, in sicer v shobu
ipponu (borba do ene točke) in shobu shabonu (borba do treh točk). Če tekmovalec poškoduje ali
onesposobi nasprotnika, je kaznovan z opominom ali pa je celo diskvalificiran. Druga tekmovalna
oblika karate kumiteja pa je kontaktni karate, ki je prav tako razdeljen v dve obliki, in sicer klasični
karate ter kick boxing. V prvem tekmovalci nastopajo brez zaščitne opreme, v drugem pa z zaščitno
opremo (čelada, suspenzor, boksarske rokavice …). Vse borbene oblike karateja potekajo na tako
imenovanem tatamiju velikosti 8 x 8 metrov (Vogrinec, 1999).
Bolj natančno opredelitev športne borbe in pravil kontaktnega karateja pa podaja Jakhel (1994), ki
pravi, da so najpomembnejše značilnosti športnega borjenja v karateju: določila karate športne borbe,
dvoboj, omejen čas, omejeno borišče, omejitev števila vitalnih točk, omejitev izbora udarnih delov,
kontrola zadetka, pomen pojavne razpoznavnosti napadov, omejitve pri ponovljenih napadih in
omejitve pri priznanju tehnik. V karate športni borbi gre v glavnem za tekmovanje in preverjanje
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borilnih sposobnosti dveh tekmovalcev. Eden drugega poizkušata spraviti v položaj, kjer ne bo mogel
več braniti svojih vitalnih točk, izvesti protinapada ali se umakniti napadu prvega. To dosegata z več
možnimi manevriranji, ki so lahko bolj ali manj zahtevne. Pomembno se je zavedeti, da je športna
borba duel, torej poteka samo med dvema nasprotnikoma. Temu primerno se prilagodi tudi tako
imenovani gard, ki predvideva borbo samo v eni osi z enim nasprotnikom (ni možnosti presenečenja
ali napada iz hrbtne strani). Borci so omejeni na dve ali izjemoma na tri minute športne borbe. Smisel
omejitve časa je akcija, čas torej prisili tekmovalce v napad za doseganje točk. Pri tem se ustvarjajo
možnosti za izmike ali protinapade drugega tekmovalca. Poleg časovne omejitve je v karateju tudi že
omenjena omejitev velikosti borišča, ki znaša osem krat osem metrov in je iz istega ravnega materiala
(tatami). Ob izstopu iz borišča je tekmovalec primerno sankcioniran, bodisi z opominom, kazenskimi
točkami ali pa se nasprotniku prizna točka. Smisel omejitve prostora je enak kot pri omejitvi časa.
Tekmovalce sili v ofenzivno aktivnost. Zaradi varnosti in lažje razpoznavnosti so omejene tudi vitalne
točke. Dovoljeno je udarjati samo v glavo in telo nad pasom, udarci pod pas so prepovedani. Prav
tako udarci na ude, torej roke in noge ne štejejo. Udarci pod pas, v oči, genitalije so strogo
prepovedani in se ustrezno sankcionirajo (navadno najprej z opominom, nato z izključitvijo).
Prepovedano je napadati oziroma pri napadu uporabljati bolj impaktne oziroma koničaste ter težko
obvladljive dele, kot so kolena, komolci, konice iztegnjenih prstov ipd. Pri napadu se mora vedno
upoštevati tudi kontrola zadetka. Udarci v glavo, vrat in hrbtenico morajo biti kontrolirani (t. i. touch
control), v telo pa je dovoljen samo lahen impakt (t. i. impact control). Kot že omenjeno, pri nekaterih
disciplinah karateja sploh ni dovoljenega konktakta, v tem primeru govorimo o nekontaktnem
karateju. Kdor ne kontrolira svojih udarcev in s tem ogroža nasprotnikovo zdravje, je sankcioniran s
kazenskimi točkami ali pa celo diskvalificiran. Upoštevanje slednjih dejavnikov je izrednega pomena
za športni vidik borbe. Za upoštevanje zadetka in posledično točkovanje morajo biti napadi torej
primerno močni, jasni in razvidni, zadeti morajo pravo mesto, izvedeni morajo biti ob pravilnem
trenutku s pravilno tehniko (Jahkel, 1994).
Iz vseh virov je razvidno, da je karate zelo obširen in zajema tako estetski in spiritualni kot tudi
borbeni vidik veščine. Nekatere discipline torej poudarjajo estetiko in harmonijo gibanja, nekatere
poudarjajo kontrolo gibanja in uravnoteženost, spet druge surovo moč, hitrost in silnost v borbi.
Smiselno je torej razmišljati o tem, da se med disciplinami osebnosti zelo razlikujejo tudi ljudje, ki
se s temi disciplinami ukvarjajo.

1.3.2. KICKBOX
Zgodovina in filozofija
Tuji avtorji, kot na primer Crompton (1989), začetek karateja postavljajo okoli leta 1960 v Ameriko.
To pomeni, da je kickboxing proti ostalim borilnim športom oziroma bolje rečeno veščinam relativno
mlad. Razvijal se je hkrati z razcvetom karateja v Ameriki, potem ko so se tja začeli priseljevati doji
iz Japonske, ki so širili svoje veščine tudi tam. Sicer velja, da je kickbox ameriška izpeljanka karateja,
svoj razcvet pa je doživel nekaj let po močni uveljavitvi karateja v Ameriki in pa tudi z raznoraznimi
predstavami ameriških vojakov, ki so se atraktivnih udarcev z nogami in rokami naučili na Daljnem
vzhodu. Karate je bil v tistih časih v Ameriki omejen na nekontaktno disciplino, in kljub temu da je
množično pridobival na popularnosti, je temu športu nekaj manjkalo. V tem času se je tam razvijal
tudi judo in ob spektakularnih borbah so gledalci lahko uživali ob metih in prijemih. Ravno ta
spektakel pa je po mnenju tujih avtorjev manjkal tudi karateju, zato so vajenci karateja in boksa začeli
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eksperimentirati. Dojo korejskega karateja (t. i. taekwondo) Jhoon Rhee je tako v 60. letih s svojimi
rokavicami in nožnimi ščitniki začel prirejati tako imenovane »full contact« borbe in s tem se je rodil
kickboxing. Od začetka je bil v Ameriki poznan samo kot »full contact«, v katerem so se pojavili
borci, kot so Joe Lewis, Chuck Norris, Bill Wallace, ki so bili telesno in atletsko dobro izoblikovani
in pripravljeni ter so na svoje atraktivne borbe privabljali množice gledalcev in dobro služili.
Prav tako kot tuji avtorji tudi Sitar (2001) trdi, da je kickbox izpeljanka iz karateja, ki so ga v Ameriko
prenesli vojaki iz ameriških oporišč. Kljub temu je v strokovni literaturi kickbox opredeljen kot oblika
boksa, ne pa karateja in velja za šport, pri katerem se poleg udarcev v boksarskih rokavicah lahko
uporabljajo tudi nožni udarci. Kot že omenjeno, tudi Sitar (2001) trdi, da je karate v Ameriki hitro
postal nenasiten za oči gledalcev, saj se je pogosto dogajalo, da so v finalnih borbah zmagovali tisti,
ki so po premočnem udarcu padli v nezavest, njihovi nasprotniki pa so bili zaradi tega diskvalificirani.
V t. i. full contact karateju pa so borci udarce lahko izvajali s polno močjo, kot v boksu. Za razliko
od karateja je slednji dovoljeval uporabo vseh udarcev z rokami in nogami, razen s koničastimi
predeli in glavo, posledično je zelo hitro postal tudi zelo priljubljen. V Sloveniji je kickbox svojo
prvo panožno zvezo dobil v letu 1992 (Sitar, 2001).
Iz napisanega je razvidno, da kickbox nima večje filozofske ali pa spiritualne plati, temveč je v
ospredju predvsem atraktivnost udarcev samih in tudi borbe kot celote.
Tekmovanja in pravila
Sitar (2001) kickbox razdeli v dve glavni skupini, in sicer je prva estetskega izvora, druga pa
borbenega. Prva izvira iz prej omenjenega karateja in se v sklopi kickboxa izvaja kot glasbene kate,
kje se podobno kot pri karate tekmovanjih ocenjujejo naslednje stvari: estetika, moč in hitrost,
ravnotežje, glasba, ritmičnost in povezanost. Druga, bolj razširjena oblika pa temelji na športni borbi.
Te delimo na več disciplin, in sicer na full kontakt, semi kontakt, light kontakt ter dve novejši
izpeljanki low kick in thai box. Med njimi so v glavnem največje razlike pri uporabi kontaktnih delov,
moči udarcev in pa omejitve kontaktnih točk. Pri vseh disciplinah kickboxa se enakost pogojev za
oba udeleženca zagotovi z ločenimi kategorijami po teži in starosti ter spolu. Pri light in full kontaktu
so možne samo posamične borbe znotraj kategorij, medtem ko lahko pri semi kontaktu tekmovalci
tekmujejo tudi ekipno in v absolutni kategoriji (brez omejitve kilogramov). Udarci pri semi kontaktu
morajo biti dobro vidni, vendar rahli, pri light kontaktu morajo biti udarci ravno tako dobro vidni,
vendar že s poudarjeno močjo, vendar še vseeno kontrolirani. Pri full contactu pa ni omejitve moči
udarca. V vseh disciplinah so udarci tipa impact control. Pri vseh treh disciplinah se lahko uporabljajo
direktni in polkrožni udarci z nogami in rokami, ki so lahko izvedeni s skokom ali pa brez njega..
Borišče pri semi in light contactu je veliko osem krat osem metrov, medtem ko je ring pri full kontaktu
velik šest krat šest metrov. Pri prvih disciplinah borci za prekoračitev omejenega prostora dobijo
opomin, nato minus točke, borba pa je s tem prekinjena, pri full kontaktu pa je ring ograjen z vrvmi
in izhod ni mogoč. V semi kontaktu borba traja 1-krat 3 minute ali 2-krat 2 minuti ali 3-krat 2 minuti
z vmesnim odmorom ene minute. Pri light kontaktu borba traja 2-krat 2 minuti ali 3-krat 2 minuti, pri
full kontaktu pa samo 3-krat 2 minuti z vmesno minuto odmora. Velika razlika med semi kontaktom
in light ter full kontaktom je tudi to, da se pri slednjih borba prekine samo ob nedovoljenih tehnikah,
prekrških in poškodbah tekmovalcev, medtem ko se pri semi kontaktu posreduje pri vsaki akciji, ki
je vredna točke, kot tudi ob nedovoljenih tehnikah, prekrških in poškodbah. Od opreme je pri vseh
obvezna uporaba čelade, rokavic, ščitnikov za zobe, ščitnikov za goleni in stopala, ščitnikov za zobe
in suspenzorjev. Ob neupoštevanju pravil borbe lahko sodnik pri vseh disciplinah tekmovalcem izreče
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opomin, dodeli minus točko ali ga diskvalificira. Pri težjih prekrških so sodniki takoj dolžni
tekmovalce diskvalificirati. Borbo je vedno mogoče tudi predati in jo prekiniti. Tekmovalci lahko to
naredijo z dvigom roke, trenerji z metom brisače. Borbo lahko prekinejo tudi sodniki, če menijo, da
tekmovalci niso več sposobni primerno tekmovati in s tem ogrožajo sebe. Pri vseh disciplinah borbo
sodijo vsaj trije sodniki, pri light in full kontaktu je v polju vedno en glavni sodnik, ki lahko vsak
trenutek tudi posreduje s prekinitvijo. V glavnem se od zgoraj naštetih low kick od ostalih razlikuje
v tem, da so dovoljeni tudi udarci v stegenski predel nog in da so udarci lahko močni. Thai box pa se
loči v tem, da so dovoljeni tudi udarci s koničastimi predeli telesa, torej s komolci, koleni ipd. (Sitar,
2001).
Tudi iz tega je jasno razvidno, da kickbox načeloma ne poudarja estetike in spiritualnosti, temveč so
v ospredju predvsem atraktivne akcije in reakcije borcev, ki lahko v sklopu zgoraj omenjenih pravil
dosegajo točke na različne načine, ki so njim najbližji. Sicer prihaja do razlik med disciplinami,
predvsem te najbolj prihajajo do izraza v moči udarca, vendar lahko vseeno sklepamo, da razlike v
osebnosti med osebami, ki se ukvarjajo z različnimi disciplinami kickboxa, niso ravno velike.

1.3.3. JUDO
Zgodovina in filozofija
Za začetnika juda velja profesor Jigoro Kani, ki je se je rodil 28. oktobra 1860 v mestu Mikage na
Japonskem. Pomembno je omeniti, da je bil to čas, ko so samurajem prepovedali nositi meče, zato so
bile v tem času borilne veščine v zatonu. Leta 1871 se je z družino preselil v Tokio, kjer se je tudi z
18 letom začel ukvarjati z ju jutsom. Nikoli ni bil močne postave oziroma velik, vendar ga je zelo
zanimala spiritualnost in filozofija, ki se je skrivala za borilno veščino. Prav tako je hitro spoznal, da
velikost in teža niso vse, temveč je ključnega pomena časovna uskladitev in primerna uporaba
energije. Z željo po znanju je kar nekaj časa obiskoval različne ju jutsu mojstre, ki so v tistem času
veljali za najboljše na Japonskem. Poleg urjenja telesa pa ga je zanimala tudi spiritualnost in vse
potankosti, ki se skrivajo v ozadju. Zato je prebiral ogromno literature, med njimi tudi dela znanega
kitajskega filozofa Lao-Tszeja. Zaradi omenjene revolucije na Japonskem je bil preporod starodavnih
veščin, ki so se primarno uporabljale v vojne namene, neizogiben. Tako je leta 1882 Jigoro Kano v
Tokiu ustanovil kodokan judo. Ko pomeni praksa oziroma izobraževanje, do pomeni pot, kan pomeni
dvorana, ju pa pomeni nežen oziroma gibljiv. Tako je Kano začel učiti svoj sistem, ki ga je kasneje
tudi preimenoval v judo in ga leta 1887 tudi dokončno formiral. Kodokan judo je imel tri glavne cilje,
in sicer športno vzgojo, mentalni trening in tekmovalno strokovnost. Judo je tako poleg tega, da je
borilna veščina, tudi šport, ki na več nivojih vpliva tako na fizični kot tudi mentalni trening, ki temelji
na znanstvenih principih. Znana mota kodokan juda sta bila seriyoku-zenyo (maksimalna
učinkovitost) in jita-kyoei (vzajemno dobro počutje in korist). Kano je temeljil na znanstvenih
principih. Zato je iz več borilnih veščin vzel le tehnike, ki so bile strokovno podkovane in so ob
primerni uporabi dajale kar se da najboljši učinek. Strokovnost je tukaj izražena v smislu, da se v judu
uporabljajo zakoni biomehanike, da nekoga vržemo iz ravnotežja ali na tla (Crompton, 1989). Tako
je na primer iz Tenjin Shinyo šole vzel tehnike atemi-waza (udarjalne točke) in katame-waza
(prijemalnje tehnike) ter nage-waza (tehnike metov) iz Kito šole. Sprotno je tudi dodajal različne
tehnike in tako je z leti dokončno formuliral judo, kot ga poznamo danes. Zelo pomembni so mu bili
tudi spiritualnost in mentalni trening ter uporaba teh na treningih kot tudi v vsakdanjem življenju.
Otaki in Draeger (1994) poudarjata pomen učenja form za popolno (mentalno) razumevanje in
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obvladovanje juda. Trdita, da se morajo vsi učenci juda naučiti forme zaradi več različnih razlogov
(estetika, spiritualnost, dihanje, ritem). Leta 1889 je Jigoro Kano obiskal tudi Evropo in Združene
države Amerike, nato se je v naslednjih letih še večkrat vrnil in poučeval sisteme juda. Leta 1909 je
Kodokan postala fundacija, v istem letu pa je Kano tudi postal prvi član Internacionalnega
Olimpijskega komiteja. Dve leti kasneje je ustanovil tudi japonsko atletsko zvezo. Zelo pomembna
letnica za kododan judo pa je tudi leto 1938, ko je Kanu uspelo doseči to, da je bil zastopan na
naslednjih olimpijskih igrah. Žal je to leto Kano tudi zelo zbolel in umrl. To pa ni pomenilo konec
juda, saj se je do takrat s Kanovo pomočjo že močno uveljavil po svetu. V Ameriki so se z judom
začeli ukvarjati že leta 1904, med prvimi so bili tudi Angleži, ki so z judom začelo leta 1918. Sledile
so druge države, kot na primer Francija, Brazilija in druge. Danes je judo močno uveljavljen tako v
svetu kot tudi pri nas. Pojavlja se praktično po celem svetu in ga predstavlja pet zvez (Azijska,
Evropska, Ameriška, Oceanska in Afriška), vse pa so pod okriljem Internacionalne judo federacije
(Harrigton, 1993).
Judo je torej relativno mlad šport, ki izvira iz več starodavnih borilnih veščin, največ vpliva pa je nanj
imel ju jutsu. Iz zgodovine je razvidno, da sta pri judu izjemnega pomena spiritualnost in notranji
(borbeni) duh, ki mora biti primerno negovan.
Tekmovanja in pravila
Judo se kot tekmovalna oblika pojavlja samo kot borba. Mehansko gledano je v nekem smislu telo
najšibkejše v sklepih, zato se uporabljajo meti, pri katerih se uporabljajo ramena, boki, kolena in
gležnji. Na tleh je telo najlažje zadržati z rameni ali nogami. Tako imenovano zaklepanje sklepov se
navadno dogaja samo na tleh, ker je v stoječih položajih to lahko zelo nevarno. Davljenje in dušenje
se navadno izvaja samo na tleh in je dovoljeno. V športu se uporablja oblačilo, imenovano judo-gi,
ki je navadno bele barve, lahko pa je tudi barvno. Hlače so načeloma zelo ohlapne, da dopuščajo
prostost gibanja. Jakna pa je navadno dobro zašita, trpežna, oblazinjena in brez gumbov, da ne prihaja
do odrgnin (Crompton, 1989). Tekmovalci so razdeljeni v težnostne kategorije. Tekmovanja trajajo
različno dolgo. Za otroke tekmovanje navadno traja tri minute, za najstnike in mlade člane je to
navadno pet minut in ravno tako tekma traja tri minute za člane, ki so starejši od 30 let. Navadno so
davljenja prepovedana za otroke, ki so mlajši kot 13 let, posebni prijemi in zvijanja rok niso dovoljeni
za otroke, mlajše od 16 let (»Judo rules«, 2017).
Zaradi zagotavljanja varnosti je namenska poškodba nasprotnika prepovedana, niso dovoljeni
boksarski udarci ali brce. Med borbo se tekmovalci nikoli ne smejo dotikati nasprotnikovega obraza.
Ni dovoljeno napadati sklepov, razen komolca, prav tako niso dovoljeni udarci z glavo. Prepovedano
je tudi nošenje kovinskih ali trdih materialov, kot so na primer uhani, prstani, ure in podobno. Vedno
se morata nasprotnika pred vstopom na tatami oziroma borišče prikloniti, prav tako se morata drug
drugemu prikloniti tudi pred borbo in po njej. Prepovedano je zavlačevanje ali uporaba defenzivne
drže (»Judo«, 2017). Če borci ne upoštevajo pravil, se jim lahko izreče dve vrsti kazni. Prva se
imenuje shido, tekmovalec pa si jo prisluži z manjšimi kršitvami pravil. Sodnik ga lahko izreče na
primer, če se dalj časa borca dejansko ne borita. Če je na koncu izenačen rezultat, lahko shido odloča
tudi o zmagovalcu, in sicer zmaga tisti, ki jih ima manj. Ko tekmovalec dobi tretji shido, zmaga
nasprotnik. Druga kazen se imenuje hansou make in pomeni diskvalifikacijo. Tekmovalci si ga lahko
prislužijo, ko dobijo tretji shido ali z večjo kršitvijo pravil. Če tekmovalec zaradi večje kršitve dobi
hansou make, je tudi diskvalificiran ter na tem tekmovanju ne sme več tekmovati. Sistem točkovanja
je precej enostaven. Borci si lahko prislužijo dva tipa točk, in sicer ippon ali celo točko in waza-ari

24

ali pol točke. Tekmovalec si prisluži ippon, če izvede uspešen met nasprotnika, ki ima zadosti moči
in je kontroliran ali uspešno pridrži tekmovalca za 20 sekund. Ippon tekmovalci dosežejo tudi, če
nasprotnik preda točko po uspešnem davljenju ali zvijanju roke. Waza-ari pa pomeni pol točke in jo
tekmovalec doseže z nepopolnim metom oziroma če zadrži nasprotnika za 10 sekund. Posebna pravila
opredeljujejo tudi dovoljene in nedovoljene prijeme. Namensko izogibanje prijemom nasprotnika ni
dovoljeno. Prijemati ni dovoljeno pod obleko ali hlače. Prav tako ni dovoljeno gristi nasprotnikove
obleke, saj to predstavlja dodaten oprijem. Posebna pravila veljajo tudi glede dolžine rokavov in hlač
gi-ja. Ti ne smejo biti krajši kot 5 centimetrov od zapestja ali gležnja, da nasprotniku omogočimo
dober prijem (»Judo rules«, 2017).
Razvidno je, da je etika spoštovanja nasprotnika in športa v judu zelo razvita in poudarjena. Športniki
se morajo vedno prikloniti, veljajo stroga pravila, ki se tudi ustrezno sankcionirajo. V športu je izražen
samo borilni del, medtem ko estetika in harmonija gibanja nista preveč izraženi.

1.3.4. TAEKWONDO
Zgodovina in filozofija
Prve sledi taekwondoja segajo 1400 let v zgodovino in jih avtorji, kot na primer Cho (1995),
povezujejo s tae kyun, obliko borbe z nogami. Sama veščina je znana tudi kot korejski karate in ima
izvor v tej državi. Najbolj znana skupina, ki naj bi domnevno začela z uporabo te veščine, se je
imenovala Hwarang-do. To je bila skupina elitnih borcev, ki so jih rojaki prepoznali kot posebne in
izjemne. Ti so se šolali v borilnih veščinah z orožji in brez njega z namenom, da postanejo vojaški
poveljniki države Silla, ki je bila ena izmed treh takratnih vladajočih držav nad Korejo. Sklepa se, da
je bil tae kyun del njihovega vsakodnevnega treninga (Cho, 1995). Predvideva se, da se veščina dolga
leta ni prav dosti spreminjala in da je bila bolj skrivnost elitnih borcev, ki je niso delili na široko. Leta
1910 so bile predstavljene kitajske tehnike »prazne roke« oziroma karateja, ki so starodavno veščino
preoblikovale in spremenile v današnjo obliko. Kljub temu so bile leta 1955 zavzete določene
spremembe, ki se jih bomo še dotaknili. Leta 1945, ko se je Koreja osamosvojila, so se pojavile težnje
po novem imenu in reorganizaciji, trajalo pa je kar 10 let, da so se dogovorili. Idejni vodja je leta
1955 postal general Choi Hong Hi, ki je veščino učil v korejski vojski in tudi po svetu. Danes zaradi
notranje politike ni internacionalno združena in se v glavnem deli v dve zvezi, ki se razlikujeta tudi
po pravilih borbe (Crompton, 1989). Najstarejša sled organizacije taekwon-doja je Korejska taekwondo asociacija (KTA), ki je bila ustanovljena leta 1959. Med letoma 1970 in 1980 so se znotraj veščine
pojavila nasprotovanja vodilnih. Tako je bila leta 1966 ustanovljena ITF-zveza (International
Taekwon-do federation), katere idejni vodja je bil prej omenjeni general Choi Hong Hi. V tem času
je na področju Koreje potekala hladna vojna, zato je politika oteževala pogoje, da bi ITF-stil postal
enotni slog. Južnokorejska vlada se je želela izogniti vplivu Severne Koreje na veščino, general Choi
Hong Hi pa je iskal podporo tudi v slednji. Kot odgovor na to je leta 1973 odmaknila podporo zvezi
in ustanovila svojo zvezo. General Cho Hong Hi se je nato preselil v Toronto v Kanado, kjer je še
naprej gojil in razvija ITF-stil. Leta 2001 se z njegovo upokojitvijo ITF-zveza razdeli v tri nove zveze,
ki delujejo še danes pod istim imenom. Kot odgovor domnevni izdaji generala Choi Hong Hija je leta
1973 ministrstvo za kulturo, šport in turizem južnokorejske vlade ustanovilo Kukkikwon kot novo
nacionalno akademijo za taekwondo. Tako je istega leta KTA tudi podprla ustanovitev World
Taekwon-do Federation (WTF), ki se je leta 2017 preimenovala v World Taekwon-do (WT). Leta
1988 je bila slednja oblika taekwondoja demonstracijski dogodek na Olimpijskih igrah v Seulu, leta
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2000 pa postane tudi ena izmed olimpijskih disciplin na igrah v Sydneju. Prav tako je leta 2010
taekwondo prepoznan kot šport Common wealth games (»Taekwon-do«, 2017).
Za vso to zmedo in borbo za prevlado zvez pa se skriva kar nekaj filozofskih prepričanj, ki se
razlikujejo med zvezama. ITF-zveza, katere idejni vodja je bil general Choi Hong Hi, se je oprla na
ideologijo elitnih borcev Hwarang-do in svoje filozofsko prepričanje izraža preko petih načel
taekwondoja. Ta so: prispevnost (yeui), integriteta (yeomchi), vztrajnost (innae), samokontrola
(geukgi) in neosvojljiv duh (baekjeolbulgul). Ta načela se v taekwondoju manifestirajo preko priseg,
ki jih taekwondoist priseže. Te so: sprejemal bom načela taekwondoja, spoštoval bom inštruktorja in
starejše, nikoli ne bom zlorabil veščine, jaz bom prvak svobode in pravice, gradil bom mirnejši svet.
Kot ITF se tudi WTF sklicuje na ideologijo Hwarang-doja. Obe se torej zavzemata za izgradnjo
boljšega, mirnega sveta. WTF-filozofija pa poleg že navedenega omenja tudi ponotranjanje duha
Hwarang-doja z racionalnim obnašanjem ter razumevanjem filozofij, ki jih zavzema taegeuk (yin in
yang oziroma enotnost nasprotij) (»Taekwon-do«, 2017).
Tekmovanje in pravila
Športniki lahko med sabo tekmujejo v več disciplinah. Tekmovati je možno v t. i. sparingih (športna
borba) in tehničnih disciplinah, t. j. formah (kate v taekwondoju), lomljenju desk, visokih udarcih in
tradicionalnem sparingu (zaporedje je vnaprej dogovorjeno) ter samoobrambi. V formah se
ocenjujejo naslednji elementi: koncentracija, ritem, tehnika, dihanje in ravnotežje ter zaporedje.
Tekmuje se lahko posamično ali ekipno, pri slednji se ocenjuje tudi usklajenost ekipe. Tradicionalni
sparing je vnaprej dogovorjeno zaporedje udarcev in blokad, ki se izvaja v parih ali skupini.
Ocenjujejo se: koncentracija, ritem, tehnika, dihanje in ravnotežje ter zaporedje in usklajenost. Pri
lomljenju desk obstaja več disciplin, in sicer te zavzemajo ali udarce z nogo ali pa udarce z roko.
Udarna površina je določena vnaprej, prav tako tudi tehnika lomljenja. Zmaga tisti, ki lahko naenkrat
zlomi največ desk z uporabo pravilne tehnike (Crompton, 1989). Na olimpijskih igrah se tekmuje
samo v sparing borbi (»Taekwon-do«, 2017).
V sparingu oziroma športni borbi pa se pravila razlikujejo glede na zvezo. Najprej bomo povzeli
pravila WT-borbe. V grobem obstajata dve vrsti tekmovalnega sparinga, in sicer point sparing, pri
katerem so udarci lahko kontaktni, borba pa se prekine ob vsakem kontaktu, ter olimpijski sparing,
pri katerem so udarci močni brez prekinitev. Pri obeh tekmovalci uporabljajo tako imenovani hogu
ali zaščito prsnega koša, ki služi kot zaščita pred poškodbami in obenem zaznava udarce. Ring
oziroma tekmovalna površina je velika osem krat osem metrov. Tekmovalce se v kategorije loči po
spolu in teži. V svetovnem razredu poznamo osem težnostnih divizij, na olimpijskih igrah samo štiri.
Vsaka tekma traja trikrat dve minuti z minuto vmesnega odmora. Na tekmi morajo športniki nositi
hogu, posebno čelado, ščitnike za stopala, posebne nogavice, ščitnike za podlakti, rokavice, ustnik in
suspenzor. V hogu in nogavicah so tudi senzorji za zaznavanje udarcev, pri čemer sodniki nato
določajo točkovno vrednost zadetih udarcev. Točke se tako dodelijo na podlagi udarcev in moči, ki
jo zaznajo senzorji v opremi. Seveda morajo biti udarci izvedeni tehnično pravilno in v skladu s
taekwondo pravili. Če je udarec izveden iz obrata v telo z nogo, torej da tekmovalec nasprotniku
vmes pokaže hrbet, so dodeljene tri točke. Prav tako so dodeljene tri točke za udarce z nogo v glavo.
Če je ob udarcu z nogo v glavo izveden tudi obrat, se za to dodelijo štiri točke. Udarci z roko v glavo
niso dovoljeni, če so izvedeni v telo, pa tekmovalec dobi eno točko. Če tekmovalec uporablja
nedovoljene tehnike ali ne upošteva pravil, mu sodnik lahko dosodi t. i. gaem-jeom ali opomin. S tem
nasprotnik pridobi eno točko, tekmovalec pa je po desetih opominih tudi diskvalificiran. Če je po
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koncu treh rund rezultat izenačen, tekmovalca tekmujeta v stilu »zlate točke«. Zmaga tisti, ki prvi
doseže točko. Ta runda traja eno minuto, in če po njej še ni zmagovalca, sodniki odločijo o zmagi,
navadno je to tisti, ki ima manj prekrškov to rundo ali med borbo kaže superiornost (Pieter in
Heijmans, 1997).
V športni borbi ITF pa veljajo precej podobna pravila, od WT se razlikuje v opremi, ki se uporablja
med borbo, ter v sistemu točkovanja. ITF-verzija tako bolj spominja na kickbox borbo in ima podobna
pravila. Pri tej verziji tekmovalci ne nosijo hoguja, vseeno pa morajo uporabljati ostalo zaščitno
opremo, t. j. čelado, rokavice, suspenzor, ustnik, ščitnike za goleni in stopala. Dovoljena je uporaba
udarcev z roko v glavo. Tekmovanje ni full kontakt, temveč morajo biti udarci kontrolirani, a vseeno
dovolj močni, da se priznajo. Navadno so tekmovalci diskvalificirani, če onesposobijo nasprotnika,
da ta ne more več nadaljevati borbe. Udarci z roko v glavo tekmovalcu prinesejo eno točko, dve točki
si prisluži z udarci z nogo v telo in tri z udarci z nogo v glavo. Če tekmovalec med borbo nasprotniku
obrne hrbet za dalj časa ali prestopi ring, se mu dosodi opomin. Sodnik lahko tekmovalca, če si ta
prisluži več zaporednih opominov, tudi diskvalificira. Udarci pod pas niso dovoljeni, prav tako tudi
ne udarci v hrbet. Prav tako ni dovoljena uporaba udarcev s koničastimi deli telesa (na primer s koleni
in komolci) ter glavo. Med borbo se nasprotnika ne smeta prijemati (»Taekwon-do«, 2017).
Iz vseh virov je razvidno, da je taekwondo obširen in zajema tako estetski in spiritualni kot tudi
borbeni vidik veščine. Nekatere discipline torej poudarjajo estetiko in harmonijo gibanja, nekatere
poudarjajo kontrolo gibanja in uravnoteženost, spet druge surovo moč, hitrost in silnost v borbi.
Smiselno je torej razmišljati o tem, da se med disciplinami osebnosti zelo razlikujejo tudi ljudje, ki
se s temi disciplinami ukvarjajo.
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1.4.

AGRESIVNOST

Najosnovnejša in ena izmed prvih definicij agresivnosti pravi, da je to vsako vedenje, ki škodi ali pa
bi lahko škodilo drugim. Danes pa to ni več tako, saj pod besedo agresivnost razumemo tisto dejanje,
katerega namen je škoditi drugim ali sebi. Kljub negativnemu prizvoku pa ta beseda ne pomeni vedno
samo slabo. Če vzamemo za primer izvor besede agresivnost, ki izvira iz latinske besede aggredi, ki
pomeni približevati se, pristopiti, pa lahko spoznamo, da je lahko agresivnost tudi pozitivna, saj je
povezana s samoohranitivijo in samouveljavitvijo (Lamovec, 1988). Lamovec in Rojnik (1978) tudi
pojasnita, da je agresivnost v psihologiji eden izmed najbolj nejasnih in protislovnih pojmov. Kadar
je uporabljena za trenutno akcijo, najpogosteje uporabljamo izraz agresija. Ko pa mislimo na
generalno in ponavljajoče se obnašanje nekega posameznika, pa navadno uporabljamo širši izraz
agresivnost.
Različni avtorji podajajo različne odgovore in definicije na vprašanja agresivnosti. Po pregledu
literature je moč videti, da večinoma avtorji kot agresivnost razumejo vsako dejanje, ki ga
posameznik izvede z namenom, da škoduje živemu ali neživemu organizmu proti njegovi volji.
Navadno ima agresivnost negativen pomen in jo povezujemo z nečim slabim, neprijaznim in
negativnim v življenju. Pa vendar ni vedno tako, zato bomo v nadaljevanju na kratko predstavili
različne poglede na agresivnost, da razjasnimo, ali je ta vedno samo slaba ali pa lahko ima v športu
tudi pozitivne posledice.
Lamovec in Rojnik (1978) agresivnost v najširšem smislu definirata kot aktiven pristop k okolju, ki
zajema vse oblike gibanja, grizenja, telesnega nasilja nad drugimi. V to so zajeta tudi čustva, kot jeza,
gnus, bes, sovraštvo ipd. Prav tako opozarjata, da lahko dejanja, ki v eni kulturi veljajo za agresivna,
v drugih veljajo za čisto normalna. Na primer način govora: glasno govorjenje, ki ga spremlja aktivna
mimika (značilno za Američane španskega porekla), lahko za nekatere (pripadnike ameriškega
srednjega razreda, ki so protestanti) pomeni agresivno vedenje. Ali nekaj označimo za agresivno, je
odvisno tudi od stališča opazovalca. Tako se lahko na primer dogaja, da se učitelj ali starši poslužujejo
agresivnega obnašanja, ki ga nato poimenujejo kot vzgoja. Če otrok reagira na podoben način, pa to
označijo kot agresivno vedenje.
Drugi avtorji, kot na primer Pačnik (1992, v Tušak in Tušak, 2003), agresivnost definirajo kot
vedenjsko značilnost, ki se odraža v nasilnih, napadalnih ali gospodovalnih besedah oziroma dejanjih
proti drugim ljudem. Nekateri avtorji, kot na primer Harre in Lambova (1986, v Tušak in Tušak),
agresivnost opredelijo še v širšem smislu in pravijo, da je to kakršna koli oblika vedenja, katere cilj
je raniti oziroma prizadeti katerokoli drugo živo bitje, ki se temu vedenju želi izogniti. Ožje definicije
agresivnosti pa podajajo behavioristi, kot na primer Buss (1961, v Lamovec in Rojnik, 1978), ki
agresivnost opredelijo kot dejansko prizadejanje škode drugemu organizmu. Dollard in Miller (1939,
v Lamovec in Rojnik, 1978) pa jo opredelita kot reakcijo, katere cilj je poškodba živega organizma.
Večina avtorjev pa se ne želi posluževati ne ene in ne druge skrajnosti in upošteva namen, poškodbo
in okoliščine dejanja kot osnovo za opredelitev agresivnosti. Tako Kauffman (1970, v Lamovec in
Rojnik, 1978) agresivnost razume kot vedenje, ki je prav tako usmerjeno na žive organizme. Vendar
pa vedenje velja za agresivno le takrat, če napadalec pričakuje, da bo drugemu prizadel škodo.
Fisher (1976) agresivnost opisuje kot instinkt, pogon, osnovni vir energije, čustvo, namero narediti
škodo in kot razred obnašanja. Tudi on se strinja, da je agresivnost kot konstrukt psihologije precej
28

težko razložiti. Agresivnost v osnovnem pomenu zajema vsa dejanja, ki so zlonamerna in katerih
izkupiček je narediti škodo nekomu ali nečemu. Ker pa stopnja namena nekomu škodovati variira ali
celo ni prisotna, vseh dejanj, ki delujejo agresivno, ne moremo enačiti. Agresivnost se tako loči v dve
veji, in sicer instrumentalno in reaktivno agresivnost. Znotraj slednje je večinoma prisotna jeza, njen
izkupiček pa je navadno storjena škoda. Nekdo, ki se poslužuje reaktivne agresivnosti, si želi drugo
osebo prizadeti ali celo poškodovati. Druga oblika agresivnosti pa se imenuje instrumentalna
agresivnost in deluje bolj kot orodje za doseganje nečesa večjega, kot na primer zmage.
Cameron in Janky (1972, v Lamovec in Rojnik, 1978) sta se v svoji raziskavi spraševala, kateri so
dejavniki, ki neko dejanje označijo za agresivno. Ugotovila sta, da ljudje v vsakdanjem govoru
uporabljajo tri kriterije. Za agresivno dejanje so označili tisto, ki kaže na sebične motive storilca, ki
omejuje vedenje druge osebe in kadar je storilec pobudnik nasilnega obračunavanja.
V glavnem se torej avtorji (Lamovec in Rojnik, 1978; Pačnik, 1992, v Tušak in Tušak, 2003; Fisher,
1976; Cameron in Janky, 1972) razlikujejo v upoštevanju namena, izkupička, okoliščin in dejavnikov
dejanja, ki naj bi veljali za agresivno. Širša pojmovanja načeloma dajejo boljši pregled nad
posameznimi izrazi agresivnosti v okviru celotnega psihičnega delovanja, vendar lahko pogosto
prihaja tudi do nejasnosti, saj ni vedno takoj jasno, kaj ima avtor v mislih. Ožje oblike pojmovanja
pa imajo operativni značaj in označujejo točno odločene oblike obnašanja in ne želijo zajeti celotnega
obsega pojavov agresivnosti, kar pa pogosto vodi v enostranskost. Za lažje razumevanje in čim boljšo
opredelitev je torej priporočeno, da zajamemo čim širše področje, znotraj katerega nato operativno
definiramo posamezne oblike in tako združimo oba pristopa (Lamovec in Rojnik, 1978).

1.4.1. TEORIJE IZVORA AGRESIVNOSTI
Tušak in Tušak (2003, str. 107) agresivnost klasificirata glede na izvor glavnih izhodišč, ki naj bi
pojasnjevala agresivno vedenje. Gre za prirojene instinktivne dejavnike, zunanje provokacije, ki
sprožijo določene notranje vzgibe in reakcije, ter vzajemne vplive danih socialnih okoliščin s
predhodnimi izkušnjami ali učenjem.
a) Instinktivistično pojmovanje agresivnosti
Spada med najstarejša pojmovanja agresivnosti in izvor agresivnosti vidi v prirojenih osnovah, v t. i.
instinktih. Z tovrstnim izvorom agresivnosti so se ukvarjali že filozofi tistega časa, na primer Thomas
Hobbes. Prvi psiholog, ki se je ukvarjal z agresivnim instinktom, je bil McDougall. Sledil je
takratnemu mnenju, da se človeško obnašanje lahko obrazloži na podlagi instinktov, le da se
agresivnost od ostalih razlikuje po tem, da deluje le občasno in jo sproži frustracija (Tušak in Tušak,
2003). Instinktivistična teorija pojmovanja agresivnosti zagovarja, da se agresivni impulzi ves čas
nabirajo v človeškem organizmu. Energijo, ki se pretirano nabira v človeškem organizmu, človek
nato sprosti preko agresivnega vedenja. Edini varen način sproščanja energije pa je preko katarze
(Coakley, 1998).
Drugi predstavnik te teorije je bil Sigmund Freud, ki se je prav tako veliko ukvarjal z instinkti. Sam
se je veliko ukvarjal s spremembami v libidu, tako je na začetku agresivnost opisal kot sestavni del
tega. Nato je nekaj let kasneje agresivnost ločil od seksualnosti in jo pripisal nagonu. Govoril je o
dveh temeljnih nagonih, in sicer o erosu (spolnost) in thantosu (smrtna sila – težnja po uničevanju).
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Agresivnost je tako pripisal slednjemu nagonu, torej težnji po uničevanju, ki nasprotuje erotičnemu
instinktu. Najprej se ta manifestira kot agresivnost do sebe, nato pa se lahko prenese tudi navzven
(Tušak in Tušak, 2003).
S tovrstno teorijo agresivnosti se je ukvarjal tudi Lorenz (1966, v Tušak in Tušak, 2003), ki jo je
raziskoval predvsem na področju opazovanja obnašanja živali (združil je vplive psihoanalize ter
darvinizma). Zagovarjal je funkcionalno vrednost agresije, predvsem kot naravno sredstvo preživetja,
obrambe mladičev, pri čemer je veliko govoril tudi o zavornih mehanizmih, ki preprečujejo
agresivnost znotraj vrste. Slednje vedenje je prenesel tudi na človeka, ki naj bi evolucijsko razvil
močen agresivni nagon, ki pa ga zaradi sodobnih razmer ne more izživeti. Posledično trpi za raznimi
psihosomatskimi obolenji in nevrozami, ki se nato manifestirajo v obliki vojn.
b) Agresivnost kot odziv na frustracijo
Agresivnost je največkrat obravnavana kot posledica različnih vrst frustracij. Ta teorija izvora
agresivnosti je danes še vedno obravnavana in jo sprejema kar nekaj neoanalitikov (Horneyeca,
Sullivan, Fromm, Schultz-Hencke in Reich), humanistični psihologi in predstavniki organizmičnih
teorij osebnosti (Rogers, Maslow) ter tudi začetnik gestalt terapije Fritz Perls (Tušak in Tušak, 2003).
Sullivan (1953, v Tušak in Tušak, 2003) agresivnost pojmuje kot obrambni mehanizem, kot neke
vrste odziv na frustracijo. Goldstein (1939, v Tušak in Tušak, 2003) pa agresivnost pojmuje kot enega
izmed možnih načinov ravnotežja med posameznikom in okoljem. Dodaja pa, da pri zdravi osebi
frustracija ne vodi vedno v agresivni odziv, ker obstaja tudi frustracijska toleranca, ki osebi omogoča
prenašanje določene stopnje frustracije, ne da ta reagira sovražno. Podobno kot Goldstein razmišlja
tudi Berkowitz (1989, v Jarvis, 2006), ki trdi, da frustracija najprej vodi v jezo in šele nato v
agresivnost. Jeza pa ni nujno, da vedno vodi v agresivnost, saj ima človek zmožnost razmišljanja in
presoje. Človeka bolj ujezijo frustracije, ki so iz njegovega vidika nepričakovane ali neupravičene.
Za glavna raziskovalca na področju frustracijske agresivnosti pa veljata Dollard in Miller (1939, v
Lamovec in Rojnik, 1978) s sodelavci. Slednji so zavrnili instinktivistična prepričanja izvora
agresivnosti in so agresivnosti pripisali vse značilnosti motiviranega vedenja. Frustracija naj bi torej
izzvala agresivnost, zato so jo avtorji poimenovali pridobljeni motiv. Frustracija pa je praktično vedno
prisotna, bodisi v eni ali pa drugi obliki in tako predstavlja trajni vir agresivnosti. Sprva sta avtorja
trdila, da je agresivnost nujno vedno posledica frustracije, nato sta svoj model spremenila in trdila,
da je agresivnost prevladujoča reakcija na frustracijo.
Zanimiv odgovor na odzivanje na frustracije poda tudi Musek (1982), ki trdi da so odzivi lahko
konstruktivni ali pa nekonstruktivni. Konstruktivni so usmerjeni predvsem k zadovoljitvi frustrirane
osebe in za dosego nekega cilja. Pri nekonstruktivnih pa je cilj že preusmerjen in gre še zgolj za
sproščanje neprijetnih občutkov, kar pa v nobenem primeru ne reši nastale motivacijske situacije.
Agresivne odzive Musek (1982) tako šteje med nekonstruktivne odzive na frustracije.
c) Agresivnost v luči teorije socialnega učenja
Ta teorija ne zanika teorije motivacijskih dejavnikov, temveč jih razume še širše in mednje vključuje
tudi socialna ojačanja, ki jim pripisuje tudi odločilen pomen. Predpostavlja, da vzgibi za
posameznikovo obnašanje ne tičijo v posamezniku samem, temveč v socialni situaciji. Psihološko
vedenje lahko tako razumemo kot dvosmerni vpliv, ki ga na eni strani pogojuje okolje, v katerem
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posameznik deluje, in na drugi strani posameznikovo vedenje, ki ima prav tako vpliv na okolje
(Lamovec in Rojnik, 1978).
Tušak in Tušak (2003) torej poenostavita, da je agresivnost naučena oblika vedenja in je pridobljena
tako kot druge aktivnosti in reakcije. Za enega izmed bolj vplivnih raziskovalcev na tem področju
velja Bandura s sodelavci (1977, v Tušak in Tušak, 2003), ki trdi, da so ljudje agresivni predvsem
zaradi tega, ker so bili v preteklosti za agresivne reakcije nagrajeni, ker so se na podlagi posnemanja
priučili agresivnosti, ker jih okolica v agresivnost neposredno tudi spodbuja (ukazi ipd). Na osnovi
tega je Bandura (1997, v Tušak in Tušak, 2003 in LeUnes in Nation, 2002) razvil tri skupine
dejavnikov:
• izvori agresivnosti; so pogoji in načini, v katerih se agresivno vedenje razvija (biološki, z
učenjem)
• spodbujevalci agresivnosti; so dejavniki, ki spodbujajo naučeno vedenje (vpliv vzornikov,
neučinkovito zdravljenje, spodbude, ukazi, nenavadna prepričanja)
• ojačevalci agresivnosti; so notranji in zunanji vplivi, ki ohranjajo vedenje (ojačitve,
nadomestne ojačitve, samoreguliranje)
LeUnes in Nation (2002) prav tako podobno ugotavljata, da je agresivno vedenje okrepljeno in ne
ublaženo ali zmanjšano z agresijo. Primeri, v katerih se posameznikovo agresivno vedenje pojavlja,
samo še povečajo možnost, da se bo agresivno vedenje zopet pojavilo. Agresivna vedenja, ki so
podkrepljena s tiho odobritvijo, tako da trenerji ali starši ne kaznujejo pravočasno, posameznikom
delujejo sprejemljiva in jih bodo v prihodnosti še pogosteje in bolj izraženo uporabljali. Prav tako
starši, ki so agresivni, delujejo kot napačen vzornik za svoje otroke, ti pa nato podobno obnašanje
tudi posnemajo.
Zanimivo je tudi razmišljanje Russella (1993, v LeUnes in Nation, 2002), ki je po širšem pregledu
literature trdil, da je dokazov za katarzični vidik agresivnosti zelo malo, nasprotno temu pa trdi, da je
ravno socialno učenje agresivnosti močno izraženo v današnjem svetu. Nasprotno temu pa Jarvis
(2006) trdi, da socialno učenje ne more v celoti pojasniti agresivnosti posameznika. Pri tem izpostavi
primer živali, ki so kljub temu, da so živele v osami in tako niso imele možnosti socialnega učenja,
razvile agresivno vedenje.
Do razlike v agresivnosti prihaja tudi med spoloma. Fantje so navadno bolj agresivni kot deklice.
Tušak in Tušak (2003) to pripisujeta različnim dejavnikom, ki so lahko biološki ali pa so posledica
učenja socialnih vlog. Pri fantih naj bi na povišan nivo agresivnosti vplivali moški hormoni, ki
povečujejo agresivnost z dvigom splošne vzburjenosti. Prav tako pa med odraščanjem prihaja do
učenja različnih vlog, pri katerih naj bi se fantje bili sposobni postaviti v bran, ženske pa povzemajo
bolj nežno plat.
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1.4.2. OSTALE DELITVE AGRESIVNOSTI
Agresivnost lahko delimo na več različnih načinov. Najbolj osnovna in najpogostejša delitev je glede
na smer in obliko. V glavnem se glede na smer agresivnost lahko manifestira navzven ali pa navznoter,
znotraj posamezne smeri pa poznamo več oblik. Teh delitev je med avtorji več in se med seboj precej
pokrivajo, zato jih Lamovec in Rojnik (1978) prikazujeta v eni shemi, in sicer:
NAVZNOTER
NAVZNOTER
NEPOSREDNA

POSREDNA

NEPOSREDNA

POSREDNA

OBČUTKI
KRIVDE

SAMOMOROLNOST
ALKOHOLIZEM

SAMOMOROLNOST
PSIHOSOMATIKA

OBČUTKI
KRIVDE

ALKOHOLIZEM
PSIHOSOMATIKADEPRESIVNOST
DEPRESIVNOST
NAVZVEN
NEPOSREDNA

NAVZVEN
POSREDNA

NEPOSREDNA

POSREDNA

AKTIVNA

PASIVNA

RAZDRAŽLJIVOST

SOVRAŽNOST

AKTIVNA

PASIVNA

RAZDRAŽLJIVOST

SOVRAŽNOST

TELESNA

NEGATIVIZEM

TELESNA

NEGATIVIZEM

BESEDNA

SUMNIČAVOST
SUMNIČAVOST

Slika 1. Delitev agresivnosti glede na smer in obliko (Lamovec in Rojnik, 1978).

BESEDNA

Iz Slike 1 lahko razberemo, da avtorici agresivnost delita na agresivnost, ki se odraža navzven in
navznoter. Navznoter je agresivnost lahko izražena neposredno ali pa posredno. Neposredno se izraža
kot občutki krivde ali samomorilnost, posredno pa kot depresivnost, alkoholizem ali pa
psihosomatsko. Na drugi strani se agresivnost lahko navzven prav tako izraža neposredno ali pa
posredno. Neposredno se lahko izraža aktivno kot telesna ali besedna agresivnost, pasivno pa kot
negativizem. Navzven se agresivnost posredno izraža kot razdražljivost, sumničavost ali kot
sovražnost (Lamovec in Rojnik, 1978).
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Tušak in Tušak (2003) trdita, da lahko agresivnost delimo na več načinov glede na različne vidike.
Glede na izbor cilja agresivnega vedenja avtorja ločita agresivnost, ki je usmerjena na izvor frustracij
(na primer če učenec zmerja svojega sošolca, ta pa mu vrne z udarcem), in agresivnost, ki je prenesena
na drug cilj (na primer če učenec zmerja svojega sošolca, ta pa nato zaloputne z vrati).
Ena izmed najbolj zanimivih delitev je Frommova (1975, v Lamovec in Rojnik, 1978), ki agresivnost
deli glede na funkcijo oziroma vlogo. Fromm agresivnost deli na ustvarjalno (pozitivno oziroma
benigno) in na razdiralno (negativno oziroma maligno). Benigna agresivnost je dedno pogojena in je
skupna človeku ter živalim. Kadar organizem čuti, da so ogroženi njegovi osnovni življenjski interesi,
se sproži težnja po begu ali napadu. Benigna agresivnost je nujna za preživetje in prilagoditve
posameznika ter vrste. Je značilna za ljudi, ki v ugodnih življenjskih razmerah razvijejo ustvarjalno
delo in ljubezen ter jim preko oblik maligne agresivnosti pomaga prebroditi frustracije. Na drugi
strani pa je maligna ali zločesta agresivnost, ki je značilna samo za človeka in nima prilagoditvene
vloge ter ni dedno zasnovana. Oblike maligne agresivnosti izbirajo iz neugodnih pogojev
človekovega življenja in predstavljajo vir nadomestnega zadovoljstva. Destruktivni značaj je
posledica neuspeha človekove osebnosti; ker ne more ustvarjati, bo uničeval.
ZLOČESTA
ZLOČESTA
MAŠČEVALNA

EKSTATIČNA

ZNAČAJSKA

MAŠČEVALNA

EKSTATIČNA

ZNAČAJSKA
SADIZEM
SADIZEM
NEKROFILIJA

BENIGNA
PSEVDOAGRESIJA

NEKROFILIJA

BENIGNA
OBRAMBNA

PSEVDOAGRESIJA

OBRAMBNA
NEHOTNA
NEHOTNA

SAMOPOTRDITVENA
IGRIVA SAMOPOTRDITVENA
IGRIVA

INSTRUMENTALNA
INSTRUMENTALNA
KONFORMISTIČNA
KONFORMISTIČNA

Slika 2. Oblike benigne in zločeste agresivnosti po Frommu (Lamovec in Rojnik, 1978).
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Slika 2 prikazuje različne oblike žločeste (negativne) in benigne (pozitivne) agresivnosti po Frommu.
Fromm (1975, v Lamovec in Rojnik) benigno agresivnost deli na psevdoagresijo, ki jo nato deli naprej
na nehotno, samopotrditveno in igrivo. Slednja se pogosto izraža v različnih borbenih in nekaterih
drugih športih. Benigno deli tudi na obrambno, ki jo še naprej deli na konformistično in
instrumentalno. Zločesto agresivnost pa na drugi strani deli na maščevalno, ekstatično in značajsko.
Agresivnost se lahko deli tudi glede na psihološko vlogo. Znotraj tega se deli na instrumentalno,
frustracijsko in posnemovalno agresivnost. Prva oblika nam pomaga pri doseganju želenih ciljev,
frustracijska agresivnost služi predvsem kot sredstvo za sproščanje napetosti, posnemovalna
agresivnost pa deluje na principu pripadnosti oziroma posnemanju izbranih vzornikov (Lamovec in
Rojnik, 1978).
Buss-Durkee (1961, v Kajtna in Jeromen, 2013) podaja osem oblik agresivnosti od najbolj očitnih do
tistih, ki so manj očitne in jih velikokrat sploh nimamo za agresivnost:
• fizična agresivnost (udarjanje, razbijanje predmetov, pretepanje)
• besedna agresivnost (besedne grožnje, preklinjanje, kričanje, zmerjanje, prepirljivost)
• posredna agresivnost (ta ni direktno usmerjena na določen cilj, temveč se lahko izraža kot
posredno obrekovanje ali opravljanje nekoga, loputanje z vrati, norčevanje iz nekoga)
• razdražljivost (gre za hitro, impulzivno reakcijo glede na okolico, kot na primer ogorčenje,
nerazpoloženje, jeza, grobost)
• sovražnost (resničen ali namišljen občutek zapostavljenosti)
• sumničavost (se manifestira kot previdnost, nezaupljivost v odnosih z drugimi, pogosto se
osebe počutijo, da so žrtve zaničevanje in sovražnih naklepov drugih)
• občutek krivde (notranja oblika agresivnosti, ki se izraža v prepričanju, da smo narobe ravnali)
• negativizem (se izraža na več različnih načinov, kot na primer nenehno nasprotovanje
avtoriteti ali nasprotovalno vedenje nasploh, lahko se kaže tudi kot aktivno upiranje pravilom
in zakonom ali kot odklanjanje sodelovanja)

1.4.3. AGRESIVNOST V ŠPORTU
V psihologiji športa se pogosto uporablja delitev agresivnosti na reaktivno in instrumentalno
agresivnost. Slednja, kot že omenjeno, služi kot sredstvo za doseganje zunanjih ciljev. Ne služi kot
sproščanje frustracij in zanjo niso značilna močnejša čustva, kot na primer jeza. Zato se ta agresivnost
v času tekmovanja v športu največ pojavlja in je celo zaželena. Gre torej za to, da športnik skuša
premagati nasprotnika zaradi odličij, nagrad, pohval in vsega ostalega, kar bi zmaga prinesla, ob tem
pa ne čuti jeze. Reaktivna agresivnost pa je ravno nasprotna od instrumentalne. Gre torej za namensko
škodo proti posamezniku ali skupini. Posameznik ob tem občuti bes in v nasprotniku vidi sovražnika,
ki ga želi poškodovati. Tovrstna agresivnost služi sproščanju napetosti (Tušak in Tušak, 2003).
Iz tega vidika je zanimiva tudi shema treh oblik obnašanja v športu, ki jo predstavljata LeUnes in
Nation (2002).
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ASERTIVNO
VEDENJE
1. Brez namere
škodovati
2. Legitimna sila
3. Nenavaden napor
in poraba energije

ASERTIVNO
VEDENJE

SOVRAŽNA
AGRESIJA
1. Namera škodovati
2. Cilj škodovati

4. Brez namere
škodovati
5. Legitimna sila
6. Nenavaden napor
in poraba energije

INSTRUMENTAL
-NA
AGRESIVNOST
1. Namera škodovati
2. Cilj zmagati
3. Brez občutkov
jeze

3. Občutki jeze

INSTRUMENTAL
-NA
Slika 3. Odnos med sovražno agresijo, instrumentalno agresijo in športno asertivnostjo (Cox 1990 in Silva 1979, v
AGRESIVNOST
LeUnes in Nation, 2002).
4. Namera škodovati

Slika 3 prikazuje odnos med oblikami obnašanja v športu. Instrumentalna
agresivnost se izraža v
5. Cilj zmagati
športniku, ki sicer ima namen fizično nadvladati nasprotnika in mu na ta način
fizično
tudi škoduje,
6. Brez
občutkov
jeze nobene jeze do
vendar samo zaradi višjega cilja, ki je zmaga. Ob tem tekmovalec ne občuti
nasprotnika. Cilj instrumentalne agresivnosti je torej zmaga. V športu se tudi dogaja, da tekmovalci
občutijo sovražno agresivnost, ki je lahko posledica trenerjevega vedenja, frustracij ob porazu,
občutka krivice ipd. Tako tekmovalci posledično občutijo jezo in se v tekmovanje podajo z namero
in ciljem škodovati nasprotniku, kar se velikokrat konča s poškodbami, žalitvami ali celo fizičnim
obračunavanjem. Cilj sovražne agresivnosti je torej škodovati. Tretja oblika vedenja v športu je
asertivno vedenje oziroma vedenje v popolnem skladju s pravili. Gre torej za vzorec vedenj, ki
načeloma preprečuje možnost konfliktov. Cilj asertivnega vedenja v športu je navdušeno tekmovati
z uporabo čim več znanja in kontrolirane moči, pri čemer se ves čas upoštevajo pravila športa. Kakšen
je odnos med njimi, avtorja podajata na primeru igre softball, ki je izpeljanka baseballa. Kadar se
tekmovalec, ki žogo udarja, odloči, da bo žogo udaril proti metalcu zaradi namena, da nasprotnika
dejansko poškoduje, ker bi v tem užival, govorimo o sovražni agresivnosti. Kadar se tekmovalec
odloči, da bo žogo udaril blizu ali pa v metalca z namenom, da njegova ekipa pridobi prednost, ker
je metalec tudi slab lovilec oziroma srednji igralec, to dejanje imenujemo instrumentalna agresivnost.
Zelo podobno je tudi asertivno vedenje, pri katerem tekmovalec, ki žogo udarja, razmišlja o vseh
prednostih, ki jih pridobi, kadar udari blizu metalca. Kadar tekmovalec stopi v igrišče in razmišlja o
prednostih, ki jih lahko ustvari s svojim udarcem, in ugotovi, da je metalec slab lovilec, prav tako je
zelo blizu domače baze. Vsi ostali notranji lovilci so se postavili tako, da zelo dobro pokrivajo
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preostale dele igrišča, zato se tekmovalec posledično odloči udariti podaljšano žogo mimo lovilca,
ker bo tako pridobil največ časa, da lahko neovirano teče. Temu pravimo asertivno vedenje, pa tudi
če se slučajno zgodi, da bo žoga zadela metalca, kar je še vedno v skladu s pravili. Avtorja tudi
poudarjata, da se v določenih okoliščinah te pojavne oblike obnašanja v športu tudi prekrivajo
oziroma povezujejo, kot prikazuje Slika 3. Za primer lahko vzamemo ameriški nogomet, pri katerem
se pogosto dogajajo nevarni naleti. Eden izmed teh, ki je v skladu s pravili in pri katerem ekipa pridobi
žogo od nasprotnika, je lahko vzet kot asertivno vedenje, vendar bi glede na splošno nasilno naravo
ameriškega nogometa lahko trdili, da so vsi naleti dejanja agresivnosti (LeUnes in Nation, 2002).
Kaj pa se dogaja na nevrobiološki ravni športnika, preden ta odreagira ali pa ne odreagira agresivno?
Tušak in Tušak (2003) na kratko predstavita tudi Zillmanov (1979, v Tušak in Tušak, 2003) model
agresivnosti v športu. Model je sestavljen iz številnih spremenljivk, ki imajo vpliv na pojav
agresivnosti v športu, ter vsebuje psihofiziološke, psihološke in socialne konstrukte. Sestavljajo ga
tri glavne komponente, in sicer dispozicijska komponenta, ki se sestoji iz človekovih prirojenih
reakcijskih tendenc, ekscitatorna komponenta, ki se sestoji iz reakcij vzburjenja in pripravlja
posameznika na določeno motorično aktivnost, ter izkustvena komponenta emocionalnega vedenja,
katere sestavni del je ocena emocionalne reakcije. Začetek občutka sovražnosti in posledično
neposredne agresivnosti je v dražljaju, ki povzroči vzburjenost po nevrobioloških poteh, telo pa nato
motorično reagira. Dražljaji so lahko različni, bodisi je to bolečina, verbalno poniževanje ali pa dalj
časa trajajoč stres. Pod vplivom teh dražljajev se izoblikujejo določene spremembe v nivoju aktivacije.
Velikost spremembe aktivacije pa je odvisna od vpliva socialnih spremenljivk in kapacitet
športnikovega odziva. Zgodi se, da športnik presodi, da nima dovolj moči, da bi udarec sploh vrnil,
ali pa njegove socialne spremenljivke zavirajo aktivacijo tako, da prej premisli o posledicah svojega
dejanja ter se zato ne odzove agresivno. Včasih se zgodi, da preden športnik sploh odreagira,
nasprotnika že kaznuje sodnik, zato nima več potrebe po vrnitvi udarca. Iz tega je razvidno torej to,
da agresivni odziv ni preprost odziv, ampak da imajo pri načrtovanju agresivnosti pomembno vlogo
posameznikove kognitivne interpretacije (Tušak in Tušak, 2003).
Vsekakor je v športu prisotno kar nekaj agresivnosti, a vendar so mnenja, kako se ta manifestira, med
avtorji zelo ločena. Tako imamo na eni skrajnosti Goldsteina (1982, v Tušak in Tušak, 2003), ki pravi,
da je mnogo športnih panog nastalo ravno zaradi težnje po urjenju mladih moških v veščinah za vojno.
In šport naj bi predstavljal mikrokozmos celotne družbe, če pa že ne cele, pa vsaj tistega dela, ki mu
rečemo vojna. Trdi, da današnji šport močno spodbuja nasilje in agresivnost, pa ne zato, ker ta
predstavlja miniaturne bitke, temveč zato, ker se preko športa odražajo stališča in vrednosti kulture,
katere del so. Na drugi strani pa Jarvis (2006) ugotavlja, da je rezultat treninga borilnih športov
zmanjšan nivo agresivnosti. Prav tako trdi, da samo udejstvovanje v športu še ne pomeni tudi povišan
vpliv na agresivnost. Kakšne so torej razlike v agresivnosti znotraj športov in med različnimi športi
ter zakaj do agresivnosti prihaja?

1.4.3.1.

DEJAVNIKI IN RAZVOJ AGRESIVNOSTI V ŠPORTU

Ali se torej med različni športi zares pojavljajo razlike med agresivnostjo? Raziskave kažejo, da se
pojavljajo razlike v agresivnosti, zanima nas pa tudi, kateri so razlogi za to. Tušak in Tušak (2003)
zagovarjata, da imajo poleg osebnostne lastnosti agresivnosti, ki ima močan vpliv na športnikovo
agresivnost, ključni pomen tudi nekateri drugi dejavniki agresivnosti. Avtorja jih razdelita v več
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skupin. V prvo skupino sta združila vse športno-tekmovalne pogoje. To so tesnost izida, kraj igranja
(doma ali v gosteh), rezultat tekmovanja in stopnja fizičnega kontakta. Raziskave kažejo, da s stopnjo
fizičnega kontakta raste tudi verjetnost agresivnega dejanja. V drugo skupino spadajo udeleženci v
športu. To so soigralci (ki agresivnost sprejmejo ali zavrnejo), sodniki (ali določeno vedenje
kaznujejo ali pa ne), trenerji (priprava športnikov in vodenje na tekmi), gledalci in sredstva
množičnega obveščanja (agresivni športni vzorniki, agresivni oglasi ipd.). Tušak in Tušak (2003) pa
agresivnost delita tudi na posredno in neposredno. Neposredna agresivnost je tista, pri kateri šport in
njegova pravila spodbujata fizični kontakt (na primer boks, nogomet, košarka, ameriški nogomet).
Pri nekaterih oblikah so športniki lahko celo nagrajeni zanj (boks, ameriški nogomet), pri ostalih je
stopnja tolerance agresivnosti v večji meri odvisna od sodnikov, gledalcev, soigralcev. Športi, kot je
na primer košarka, imajo izraženo tako neposredno agresivnost, ki je izražena preko pokrivanja in
zaustavljanja nasprotnika ob upoštevanju strogih navodil, kot tudi posredno agresivnost, ki je izražena
na primer ob močnem zabijanju žoge v koš. Posredna agresivnost je pogosto prisotna tudi v športih,
kot sta na primer tenis ali odbojka. Agresija se v teh primerih manifestira preko udarca žoge, ki jo
mora nasprotnik nato sprejeti in vrniti z odgovorom. Na to temo se pogosto govori tudi o posredni
agresivnosti do objektov, ta se pojavlja pri golfu.
LeUnes in Nation (2002) navajata več faktorjev, ki jih delita na fizične in psihološke. Pod fizične
faktorje uvrščata temperaturo, hrup in gnečo. Agresivnost lahko s temperaturo raste linearno ali pa
eksponentno (različni avtorji zagovarjajo eno ali drugo možnost). Hrup naj bi zviševal nivo
agresivnosti, to se lahko izraža tudi kot prednost domačega igrišča oziroma igra v domačem kraju.
Pogosto se v košarki dogaja, da dajejo za domačo klop navijače nasprotnikove ekipe in s tem povečajo
agresivnost košarkarjev. Prav tako naj bi gneča posredno vplivala na povišan nivo agresivnosti.
Naravno je, da se ljudje postavijo v bran, kadar se čutijo tako ali drugače utesnjene. Sicer gneča naj
ne bi imela direktnega vpliva na pojavljanje agresivnosti, vendar pa zadevo potencira, kadar je
vzdušje že tako primerno za agresivne izgrede. Pod psihološke faktorje avtorja uvrščata nadomestno
ojačitev, nagrajevanje za agresivno vedenje, razosebljenje in vsakodnevno izpostavljenost nasilju.
Nadomestna ojačitev vedenja je ena izmed glavnih promotorjev in agresivnosti v športu. Posameznik
je lahko izpostavljen agresivnosti, ki se dogaja v športu, zanjo pa so nato tekmovalci nagrajeni ali pa
niso kaznovani. Posledično se lahko dogaja, da bo zaradi neustreznega posredovanja podobno
obnašanje razvil tudi sam. Zelo pomemben je tudi odnos med tako imenovanim modelom
(posameznikom, ki se obnaša agresivno) in opazovalcem. To pomeni, da bo opazovalec razvil
podobno agresijo, če bo znan nogometni igralec, ki je obenem tudi vzornik opazovalca, pogosto
izvajal grde prekrške, za katere ne bo kaznovan. Nagrajevanje za agresivno vedenje avtorja pojmujeta
kot obnašanje, ki je posledica nagrajevanja agresivnega vedenja. Če je torej posameznik za svoje
agresivno vedenje nagrajen ali se ga za to vedenje ne kaznuje, obstaja velika verjetnost, da bo
podobno vedenje razvijal tudi v prihodnosti. Razosebljenje se kaže kot agresivno vedenje, pri katerem
se posameznik popolnoma poistoveti z neko skupino in izgubi občutek za individualno odgovornost.
To se torej dogaja, ko se večina neke nogometne ekipe začne vesti agresivno in se tako tudi
posamezniki, ki so del te ekipe, poslužujejo podobnega vedenja. Vsakodnevna izpostavljenost nasilju
zvišuje toleranco, ki jo imamo do agresivnega obnašanja, in posledično pomeni, da se bodo
posamezniki, ki so temu izpostavljeni bolj pogosto, obnašali agresivno (LeUnes in Nation, 2002).
Pogosto agresivnost v moštvenih športih stopnjujejo tudi trenerji in vodstvo kluba, ki imajo bodisi
zaničevalen odnos do nasprotne ekipe ali pa celo pritiskajo na svoje varovance, da morajo agresivno
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nastopati proti nasprotniku. Prepričani so v mišljenje, da če bo športnik sovražil nasprotnika, se bo
proti njemu tudi bolj boril (Tušak in Tušak, 2003).

1.4.3.2.

ODNOS MED BORILNIMI ŠPORTI IN AGRESIVNOSTJO

Dolgo časa so zagovorniki instinktivističnih pojmovanj zagovarjali, da je šport kot sredstvo katarze.
Agresivna energija, ki se ves čas nabira v telesu, se mora nekako sprostiti in šport naj bi bil legalen
način sproščanja te energije oziroma agresivnosti. Če bi bilo to res tako, bi bili športniki manj
agresivni kot ostali in nivo agresije bi bil ob koncu tekme nižji kot na začetku, pa to ni tako (Tušak
in Tušak, 2003). Russel (1981, 1983, v Tušak in Tušak, 2003) in Harrel (1981) sta pri preučevanju
hokejistov med sezono ugotovila, da agresivnost narašča s tekmami. Prav tako sta ugotovila, da
sodelovanje v agresivnih športih ne pripomore k nadzoru oziroma zmanjšanju agresivnosti, temveč
jo zvišuje. Vendar na tem mestu zadev ne moramo čisto posploševati, saj se agresivnost močno
razlikuje med športnimi panogami. Tako pri gimnastiki ni mogoče zaznati razlike v nivoju
agresivnosti pred tekmo in po njej, pri rugbyu pa je moč zaznati ogromen porast agresivnosti med
tekmo (Goldstein in Arms, 1971, v Tušak in Tušak, 2003).
Enako bi lahko veljalo tudi za borilne športe. Iz vsakodnevne prakse lahko govorimo o tem, da se
med tekmovanji in po njih v borilnih športih ne izraža agresija, temveč se boljši borci zares
poslužujejo filozofije, ki jo veščina uči. Seveda je tukaj potrebno ločiti reaktivno in instrumentalno
agresivnost. Vsekakor pa se boljši borci v borbo ne podajajo s čustvi, temveč samo s svojim znanjem
ter vprašanjem, kako biti boljši na športni način. Kot smo že omenili, večina športnih borb, ki jih
zajemamo v raziskavi, ne spodbuja močnih udarcev, temveč morajo ti biti kontrolirani, kar nakazuje
na športnost in spoštovanje do nasprotnika. Vsekakor pa se moramo zavedati, da lahko prihaja do
velikih razlik v pojavljanju agresivnosti med posameznimi borci zaradi različnih okoliščin. Jarvis
(2006) zagovarja, da se v primerjavi z ostalimi športnimi trenerji, trenerji borilnih veščin razlikujejo
v metodah in filozofiji treniranja, kar se posledično najverjetneje nato odraža tudi na njihovih
varovancih. Ugotovili smo že, da je lahko meja med oblikami obnašanja v športu lahko zelo
zamegljena ter se pogosto med sabo tudi pokrivajo. Na primeru ameriškega nogometa smo ugotovili,
da sam šport navzven deluje precej agresivno, vendar to pogojujejo pravila in bi iz drugega vidika to
lahko bilo gledano kot asertivno vedenje. Enako bi lahko sklepali tudi na primeru borilnih športov,
katerih pravila pogojujejo, da se borca dejansko borita. V večini borilnih športov, ki smo jih v
raziskavi zajeli, se v primeru neaktivnosti (če se borca dejansko ne borita) dosodi opomin, kar pomeni,
da se na nek način spodbuja akcija oziroma agresivnost. Vendar pa se prav tako na drugi strani ob
premočnih ali neprimernih udarcih dosodi opomin ali pa celo direktna izključitev. Kazni ob
premočnih oziroma nedovoljenih udarcih so torej strožje kot opomini ob neaktivnosti. Iz tega lahko
torej sklepamo, da zajeti borilni športi strogo omejujejo sovražno oziroma reaktivno agresivnost in
spodbujajo instrumentalno agresivnost. Gre torej za podoben odnos, kot ga je moč zaslediti pri ostalih
kontaktnih športih, kot so na primer nogomet, košarka, hokej idr. Pri tem ob primernih pogojih
(fizičnih in psiholoških) torej ne prihaja do občutkov jeze, namena in cilja škodovati, temveč se borci
poslužujejo borilnih akcij, pri katerih s svojimi veščinami in znanjem v okviru pravil dosegajo točke,
ki jim omogočajo prevlado in posledično zmago na tekmovanjih. Pri kontaktnih športih, kot so borilni
športi, je izrednega pomena tudi kontrola agresivnosti. Tekmovalci so iz tega vidika omejeni že s
samimi pravili (prekrški, opomini in izključitve ob neupoštevanju pravil), prav tako pa morajo imeti
primerne sisteme kontrole agresivnosti, ki jih morajo s svojim obnašanjem in pogovorom na njih
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prenesti trenerji, športni psihologi in pa tudi starši. Posledično lahko iz tega tudi sklepamo, da se
športniki, ki se z borilnimi športi ukvarjajo zaradi zgoraj naštetih razlogov, lahko med seboj zelo
razlikujejo. Smiselno bi bilo agresivnost preučevati tako med samimi veščinami oziroma športi, ki se
med sabo razlikujejo že v sami filozofiji, kot tudi med samimi borilnimi šolami oziroma klubi, v
katerih delujejo različni trenerji in imajo s tem različen vpliv na svoje varovance.

1.4.3.3.

KONTROLA AGRESIVNOSTI V ŠPORTU

Tušak in Tušak (2003) menita, da je kontrola agresivnosti v športu izrednega pomena. Predvsem je
pomembna v športih, kjer prihaja do dejanskega fizičnega stika med tekmovalci, pomembna pa je
tudi v športih, kjer se agresivnost lahko izraža pasivno, na primer preko dotika z žogo ipd. Zelo
pomembno vlogo pri kontroli naj bi imel trener, ki mora dobro poznati svoje športnike, možne
situacije zapletov in okoliščine, pri katerih lahko prihaja do raznih agresivnih izgredov. Nekateri
športniki so k agresivnosti nagnjeni že iz vidika njihove osebnosti, drugi po svoji osebnostni strukturi
sploh niso agresivni, vendar lahko tekmovanje v njih izzove t. i. tekmovalno agresivnost, ki mora biti
kontrolirana. Tisti, ki so že iz vidika svoje osebnostne strukture nagnjeni k agresivnosti, morajo dobro
obvladovati sisteme kontroliranja agresivnosti. Pri drugih športnikih, ki k agresivnosti sicer niso
nagnjeni, pa moramo ohranjati primeren nivo agresivnosti, da lahko s pomočjo te dosegajo boljše
rezultate. Pri tem imajo navadno zelo pomembno vlogo trener, športni psiholog in pa predvsem v
zgodnjem otroštvu tudi športnikovi starši. Tušak in Tušak (2003) tako podajata naslednje nasvete za
uravnavanje in preprečevanje pretirane, ekscesne agresivnosti v športu:
• poznati je potrebno možnosti nastanka agresivnega vedenja športnikov – gre za analizo
pogojev in okolja, ki bi lahko izzvali agresivno vedenje,
• športniki naj se poslužujejo različnih tehnik relaksacije,
• potrebni so pogosti pogovori trenerja s športniki, da jim obrazloži nekoristnost pretiranih
agresivnih reakcij in jih opozori na posledice za njihovo športno uspešnost,
• potrebna je psihična priprava športnikov, da jih nasprotnikove provokacije ne izzovejo,
• izoblikovati je treba human pogled na šport pri mladih športnikih,
• zagotoviti je potrebno dobro psihofizično pripravo športnika,
• sodelovati in pogovarjati se je treba s starši o vzgoji otrok brez agresivnih vzorcev,
• sodelovati je potrebno s športnimi psihologi, ki pomagajo pri kontroli in usmerjanju
agresivnosti pri športnikih, še posebej tistih, ki so bolj nagnjeni k agresivnemu vedenju.
V športu se torej skušamo izogniti reaktivni in spodbujati instrumentalno agresivnost. Želimo torej
biti agresivni, vendar moramo pri tem popolnoma upoštevati pravila, ki jih pogojuje šport. Tako
Kajtna in Jeromen (2013) podajata naslednje smernice pri spodbujanju instrumentalne agresivnosti
pri mladih:
• trenerji naj ne spodbujajo pretiranega besa in sovražnosti,
• trener mora biti vnaprej pozoren na možne situacije, ki lahko izzovejo agresijo in se jim mora
izogniti,
• zaželena je uporaba različnih tehnik sproščanja med in pred aktivnostmi tekmovalnega
značaja,
• negativne agresivne reakcije so običajno nekoristne,
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•
•
•
•
•

trenerji se morajo s športniki pogovoriti o možnostih žaljenje nasprotnikov, da bodo na to
pripravljeni,
iskati je potrebno načine sproščanja napetosti, ki lahko privede do agresije,
natančna analiza tekmovanja zmanjša željo po čustvenem sproščanju napetosti,
zagotoviti je potrebno pravično sojenje,
sodelovanje s starši lahko pomaga pri razumevanju športnikov, ki so pogosti pretirano
agresivni,
veliko se je potrebno pogovarjati o pravilih in pomenu njihovega upoštevanja.

1.4.4. MERJENJE AGRESIVNOSTI
LeUnes in Nation (2002) navajata šest različnih načinov merjenja agresivnosti. Kot prvega in najbolj
osnovnega navajata opazovanje v naravnih okoliščinah, na primer opazovanje nasilja na nogometni
tekmi. Kot drugega navajata laboratorijsko opazovanje, vendar so nekateri glede tega skeptični, ker
niso prepričani, če bi lahko rezultate posplošili na dogodke v vsakdanjem življenju. Kot tretjega
navajata arhivske analize, kot na primer analize policijskih zapisnikov. Kot naslednjega navajata
vprašalnike, pri katerih posameznike sprašujejo o morebitnem agresivnem vedenju. Kot peti način
avtorja navajata projekcijske teste osebnosti. To so na primer Rorschach Inkblot test, TAT-test
(Thematic Apperception Test) in različne tehnike zaključevanja stavkov. Kot zadnji in za nas najbolj
pomembni način merjenja agresivnosti pa avtorja navajata objektivne teste osebnosti, ki so sestavljeni
iz vsiljenih odgovorov (da, ne; A ali B; res je, ni res), s katerimi lahko nato ocenimo osebnost
anketiranca. Primer teh testov je na primer vprašalnik agresivnosti po Buss Durkeeju, Buss & Perry
vprašalnik agresivnosti ipd. Slednji meri štiri faktorje, in sicer fizično agresivnost, verbalno
agresivnost, jezo in sovražnost.
Tušak in Tušak (2003) navajata dve različni možnosti merjenja agresivnost v športu. Kot prvo
navajata uporabo vprašalnikov agresivnosti oz. testnih tehnik, preko katerih lahko razberemo mero
agresivnosti kot osebnostne poteze. Za primer sta uporabila vprašalnik Bredemierjeve (1975, v Tušak
in Tušak, 2003), ki meri reaktivno in instrumentalno agresivnost v športnih situacijah. Sestavljena je
iz več postavk, na katere športnik odgovarja z da ali ne. Kot drugo možnost pa avtorja navajata
opazovanje vedenja v laboratorijih ali pa v naravnem okolju, na primer na tekmi. Navadno je za
najboljšo oceno agresivnega vedenja v športu najbolje uporabljati kombinacijo opazovanja,
projekcijskih preizkušenj in objektivnih testov.

1.4.5. DOSEDANJE RAZISKAVE NA PODROČJU AGRESIVNOSTI V
ŠPORTU
Na področju agresivnosti v borilnih športih in športih nasploh je bilo do sedaj narejenih že kar nekaj
raziskav in napisanih preglednih člankov ter tudi diplomskih in magistrskih del.
Nosanchuk in MacNeil (1989) sta v svoji študiji raziskovala obstoj statistično značilnih razlik v
agresivnosti med osebami, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi borilnimi veščinami, in tistimi, ki se
ukvarjajo z modernimi borilnimi športi. V raziskavi sta intervjuvala dve kategoriji oseb, t. i. »movers«
(tiste, ki so se preizkusili v treningu več borilnih veščin) in »quitters« (tiste, ki so prenehali s
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treningom zaradi katerega koli razloga) ter jih primerjala s t. i. »stayers« (s tistimi, ki se še vedno
ukvarjajo z borilni športi). Ugotovila sta, da se pri tistih, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi stili
agresivnost s časom trajanja treniranja zmanjšuje. Ravno nasprotno pa se dogaja pri tistih, ki se
ukvarjajo z modernimi stili. Ugotovila sta tudi, da so vadeči v modernih borilnih športih statistično
bolj agresivni kot tisti, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi stili. Prav tako sta spoznala, da so tisti, ki s
tradicionalnimi borilnimi veščinami prenehajo hitreje, statistično bolj agresivni kot tisti, ki vztrajajo
dalj časa. Pri modernih stilih je bila situacija ravno nasprotna, začetniki so bili manj agresivni kot
tisti, ki se z modernimi stili ukvarjajo dalj časa.
John C. Cox (1993) je v svojem članku Traditional martial arts training po pregledu več člankov
ugotovil, da se osebe, ki se ukvarjajo z azijskimi borilnimi veščinami, ne poslužujejo agresivnega in
nasilnega obnašanja, kot je to prikazano v filmih. Ugotovil je, da začetniki, ki se ukvarjajo z borilnimi
veščinami, niso bolj agresivni kot povprečne osebe, ki se ukvarjajo z drugimi športi. Zanimivo je tudi
to, da trdi, da so mojstri borilnih veščin celo manj agresivni in imajo boljšo samokontrolo kot tisti, ki
se ukvarjajo z drugimi športi. Zanimalo ga je tudi, kakšen je odnos med agresivnostjo začetnikov in
mojstrov borilnih veščin. Ugotovil je, da so začetniki navadno bolj agresivni kot mojstri, imajo slabšo
samopodobo in so načeloma bolj anksiozni. Iz tega je torej sklepal, da imajo borilne veščine pozitiven
vpliv na kontrolo agresivnosti in samopodobo oseb. To naj bi bila posledica filozofije in tehnik urjenja,
ki jih učijo borilne veščine. Dodal je tudi, da je to lahko posledica tudi splošnih pozitivnih učinkov
ukvarjanja s športom.
Štefan Čuk (1999) je v svoji diplomski nalogi med sabo primerjal agresivnost med judoisti in
kontrolno skupino, katere posamezniki so se ukvarjali z različnimi športi. Ugotovil je, da so judoisti
v primerjavi s kontrolno skupino statistično značilno bolj telesno agresivni, sumničavi in verbalno
agresivni.
Penec (2002) je v svoji diplomski nalogi z naslovom Agresivnost v karateju raziskoval razlike v
agresivnosti med moškim in ženskim spolom. Ugotovil je statistično značilno razliko v telesni
agresivnosti karateistov in karateistk. Moški naj bi bili statistično značilno bolj telesno agresivni kot
ženske. Prav tako je ugotovil statistično značilno razliko med občutki krivde karateistk in kontrolne
skupine, slednja naj bi imela višje občutke krivde. Ugotovil je tudi statistično značilno razliko med
telesno agresivnostjo karateistov in kontrolne skupine, slednja naj bi bila manj telesno agresivna.
Kregar (2007) je v svojem diplomskem delu z naslovom Agresivnost v karateju z Bus-Durkee-jevim
vprašalnikom agresivnosti raziskovala, ali obstajajo statistično značilne razlike v agresivnosti med
spoloma ter kontrolno skupino. V raziskavo je zajela predstavnike obeh spolov, ki se že dalj časa
aktivno ukvarjajo s karatejem in tekmujejo znotraj Karate zveze Slovenije ter kontrolno skupino, ki
so jo sestavljali tako športniki kot tisti, ki se s športom sploh ne ukvarjajo. Ugotovila je, da imajo
karateisti in karateistke nižje povprečne vrednosti v vseh osmih oblikah agresivnosti ter da prihaja do
statistično značilnih razlik v posredni agresivnosti, razdražljivosti in verbalni agresivnosti med
nešportniki in tistimi, ki se ukvarjajo s karatejem. Med spoloma znotraj športa je ugotovila, da
obstajajo statistično značilne razlike samo v telesni agresivnosti, in sicer moški dosegajo višje
vrednosti.
Mroczkowska, Kownacka in Obminski (2008) so v svoji raziskavi Study of the indicators of social
aggressivenes in competitors practising combat sports primerjali statistične razlike v indikatorjih
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agresivnosti med različnimi borilnimi športi. Za merjenje agresivnosti so uporabili Buss Durkeejev
vprašalnik agresivnosti. Med sabo so primerjali tekmovalce iz treh borilnih športov, in sicer juda,
rokoborbe in tradicionalnega karateja. Ugotovili so, da prihaja do statistično značilnih razlik v
agresivnosti, ki je nižja pri tradicionalnem karateju v primerjavi z judom in rokoborbo. Kot razlog za
razliko v agresivnosti so avtorji navedli pravila športa, ki v tradicionalnem karateju prepovedujejo
neposreden kontakt v primerjavi z judom in rokoborbo.
Vertonghen in Theeboom (2010) sta v svojem preglednem članku The social-psyhological outcomes
of martial arts practice among youth zavzela kar 16 raziskav in povzela, da ima trening borilnih veščin
pozitiven vpliv na zmanjšanje agresivnosti in anksioznosti. V raziskavo sta zajela veliko število
borilnih veščin in športov, kot na primer karate, judo, ju jutsu, aikido, kempo, taekwondo, boks idr.
Potrdila sta ugotovitve predhodnih presečnih študij, ki so se večinoma bolj usmerjale na starejše
posameznike, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, kot tudi novejših longitudinalnih študij, ki so
zajemale tudi adolescente in otroke. Povzela sta, da ima trening borilnih veščin pozitiven vpliv na
osebnostni profil oseb, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, obenem pa se pri njih s trajanjem
ukvarjanja zmanjšuje tudi nivo agresivnosti in sovražnega vedenja.
Smrkolj (2010) je v svoji diplomi raziskoval osebnost, agresivnost in anksioznost znotraj karateja
ločeno po spolu. V raziskavi je uporabil Bus-Durkeejev vprašalnih za določanje agresivnosti, BFQ
(Big five questionnaaire) za določanje dimenzij osebnosti ter STAI (State Trait Anxiety Inventory)
za merjenje anksioznosti. Ugotovil je, da so enako anksiozni tako uspešnejši kot tudi manj uspešni
tekmovalci in da prihaja do statistično značilnih razlik v anksioznosti med spoloma. Ugotovil je, da
so ženske bolj agresivne od moških le v občutku krivde ter da imajo borci višje povprečne vrednosti
v indirektni agresivnosti kot tisti, ki tekmujejo samo v katah. Ugotovil je tudi, da imajo mlajši
karateisti v vseh parametrih agresivnosti višje povprečne vrednosti kot člani. Ni pa ugotovil
statistično značilnih razlik v agresivnosti med tistimi, ki tekmujejo na državni ravni, in tistimi, ki
tekmujejo na mednarodni ravni.
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1.5. OSEBNOST
Beseda osebnost je izpeljanka iz starejše besede »oseba«. Obe besedi imata indoevropski koren »su«,
ki pomeni »svoje«, »sebe«, pa tudi »dobro«. Izraz osebnost torej pomeni »to, kar je svoje« oziroma
»to, kar je v sebi« in je obenem tudi dobro. Če se torej nanašata na človeka, izražata torej nekaj
edinstvenega, ponotranjenega, dobrega, kar je v človeku samem. Gre torej za pojmovanje nečesa, kar
je v zvezi s človekovo notranjostjo, počutjem in sugerira notranje bistvo, notranjo naravo človeka, ki
naj bi bila dobra oziroma pozitivna. Vsekakor pa ne moremo zanikati povezanosti osebnosti in
zunanjega videza oziroma vedenja (Musek, 1982).
Zaradi širokega pomena in obsežnega področja so kratke definicije pojava osebnosti skorajda
nemogoče. Kljub temu je mnogo avtorjev želelo podati strnjeno definicijo osebnosti. Poglejmo si
nekaj primerov:
• Osebnost je združenje vseh relativno trajnih dimenzij individualnih razlik, ki jih lahko pri
posamezniku tudi izmerimo (Bryne, 1974, v Staub, 1980).
• Osebnost so značilni vzorci obnašanja (vključno z mislimi in emocijami), ki označujejo
zmožnost vsakega posameznika, da se prilagodi različnim situacijam v njegovem življenju
(Mischel, 1976, v Staub, 1980).
• Osebnost je relativno trajni vzorec medosebnih situacij, ki označujejo človekovo življenje
(Sullivan, 1953, v Staub, 1980).
• Osebnost je dinamična organizacija tistih psihofizičnih sistemov znotraj posameznika, ki
določajo njegovo značilno vedenje in načine razmišljanja (Allport, 1961, v Staub, 1980).
• Osebnost je posameznikov edinstven vzorec lastnosti (Guilford, 1959, v Staub, 1980).
• Osebnost je najustreznejša konceptualizacija vedenja posameznika v vseh svojih
podrobnostih (McClelland, 1951, v Staub, 1980).
Musek (1977) ugotavlja, da je definicij osebnosti ogromno in se med sabo glede na avtorje tudi zelo
razlikujejo. Deli jih na šest temeljnih karakteristik ali vsebinskih razsežnosti pojma osebnosti:
• prva skupina opredelitve poudarja predvsem notranje bistvo človeka, t. i. »jedro«, njegovo
substanco in njegove temeljne zmožnosti;
• druga skupina opredelitve osebnosti jo označuje kot nekaj enkratnega, posebnega,
individualnega, neponovljivega, kot specifičnost osebnosti;
• tretja skupina opredelitve osebnosti poudarja njeno sestavljenost, ukvarja se s tem, kakšna je
njena notranja struktura, kako je grajena in ali je sistematična;
• četrta skupina poudarja celovitost osebnosti;
• peta skupina definicije osebnosti daje v ospredje njeno razvojnost, procesualnost in
dinamičnost;
• v zadnji, šesti skupini pa se nahajajo definicije, ki osebnost pogojujejo z okoljem, še posebej
pa poudarjajo pomen družbenega in kulturnega okolja.
Osebnost je skupek posameznikovih psiholoških, bioloških in socialnih vidikov bivanja in vedenja.
Z drugimi besedami lahko osebnost pojmujemo kot kompleksen sklop značilnosti telesnega in
mentalnega funkcioniranja. Znotraj tega so zajete različne intelektualne in zaznavno-motorične
sposobnosti, značilnosti moralnega presojanja in človekovega čustvovanja, posameznikove značajske
lastnosti in njegov temperament ter njegovo socialno dogajanje (odnosi, komunikacija ipd.). Osebnost
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pa ne zajema samo notranjih oz. psihičnih vidikov, temveč zajema tudi posameznikove telesne
oziroma zunanje vidike ter tudi telesne in organske vidike. Pod to razumemo vse človekovo obnašanje,
telesni izgled, načine čustvovanja, kako doživlja svet, kakšne so njegove vrednote in kako usmerja
svoje misli ipd. Vsekakor pri tem ne smemo zanemariti njegove samopodobe, ki deluje kot filter pri
njegovi interakciji z zunanjim okoljem (Tušak in Tušak, 2003).
Tušak in Tušak (2003) osebnostno strukturo delita na:
1. konstitucijske lastnosti (posameznikove telesne značilnosti, njegov zunanji izgled),
2. značilnosti temperamenta (kako se posameznik odziva na določene dražljaje, gre torej za
načine in kakovost vedenja),
3. značaj ali karakterne lastnosti (kako posameznik doživlja in se vede v sklopu njegovih etično
moralnih značilnosti – ali je dober, odrezav, nesramen, neučakan, potrpežljiv)
4. dinamične poteze (posameznikove motivacijske značilnosti, interesi, želje, stališča, vrednote,
predsodki),
5. sposobnosti (kaj vse in v kakšnem obsegu je posameznik nekaj sposoben narediti, kakšne so
njegove zmožnosti in dispozicije, ali je v nečem spreten in tudi storilen).

1.5.1 TEORIJE OSEBNOSTI
Kompare idr. (2004) navajajo, da v grobem obstaja pet različnih teorij preučevanja osebnosti.
a) Psihoanalitične teorije osebnosti raziskujejo strukturo človeka in tudi sveta. Bazirajo na
analiziranju in raziskovanju nezavednih mehanizmov. Za začetnika psihoanalitične teorije osebnosti
velja Sigmund Freud, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja. Psihoanaliza je tako neposredno in
tudi posredno vplivala na veliko drugih področij človekovega delovanja, kot na primer umetnost,
filozofijo, sociologijo, vzgojo idr. Od drugih teorij osebnosti se razlikuje predvsem v poudarku na
nezavestne procese in mehanizme, ki strukturirajo naše doživljanje okolja. Psihodinamične teorije
definirajo (zavestne in nezavestne) težnje, želje, motive in potrebe za gibala duševnosti, slednjo pa
pojasnjujejo kot dinamično (stalno spreminjajoče se) ravnovesje le-teh. Avtorji pogosto govorijo o t.
i. potlačenih vsebinah, ki delujejo iz ozadja in vplivajo na posameznikovo doživljanje in obnašanje.
Avtorji, ki zagovarjajo te teorije, so poleg Sigmunda Freuda tudi: Carl Gustav Jung in njegova
analitična psihologija ter Erik Erikson in njegov psihosocialni razvoj (Kompare idr., 2004).
b) Vedenjske teorije osebnosti (ali behaviorizem) raziskujejo samo tisto, kar lahko dejansko vidimo,
torej posameznikovo vedenje. Te teorije temeljijo na učenju, za najenostavnejšo obliko učenja pa
predpostavljajo pogojevanje, ki ga delijo na instrumentalno in klasično. Zagovorniki teh teorij so
trdili, da se učimo na osnovi posledic našega vedenja. Posledice so lahko za posameznika prijetne in
tako utrjujejo vedenje - utrjevanje, ali pa neprijetne in tako vedenje oslabijo - kaznovanje. Našo
osebnost po teh teorijah sestavlja torej vedenje, utrjevanje pa je sredstvo za spreminjanje
posameznikove osebnosti. S spreminjanjem utrjevanja tako lahko vplivamo na spreminjanje
posameznikove osebnosti. Avtorji in teorije, ki so zagovarjali behaviorizem, so poleg John B.
Watsona, ki velja za očeta behaviorizma, tudi: Skinnerjeva teorija instrumentalnega pogojevanja in
Kognitivno-vedenjska teorija Edwarda Tolmana (Kompare idr., 2004).
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c) Humanistične teorije osebnosti temeljijo na predpostavki, da ima človek svobodno voljo.
Posameznika analizirajo s fenomenološkega vidika in ga obravnavajo holistično. Za eno izmed dveh
najbolj prepoznavnih humanističnih teorij velja Abraham Maslowa teorija o hierarhiji potreb, ki
predpostavlja dve ravni. Na najnižji ravni so človekove osnovne biološke potrebe, na najvišji pa je
samoaktualizacija, ki se kaže kot vrhunec človekovih motivov. Za drugega najbolj prepoznavnega
avtorja pa velja Carl Rogers, ki trdi, da so osnovni koncepti osebnosti posameznikova samopodoba,
potreba po aktualizaciji in pogoji osebnostne rasti (Kompare idr., 2004).
d) Koginitivne teorije osebnosti se največ ukvarjajo s človekovim mišljenjem ter vsemi ostalimi, s
tem povezanimi spoznavnimi procesi, kot so na primer reševanje problemov, spomin, fantaziranje,
pozornost idr. Znotraj teh teorij je med bolj uveljavljenimi Solomon Ascheva teorija atribucije, ki se
ukvarja z raziskovanjem načinov, s katerimi ljudje pripisujejo vzroke dogodkom, preučevanjem
vzgibov k določenemu vedenju ter iskanju vzročno-posledičnih povezav med razmerami in načinom
vedenja. Sem spadata tudi Fritz Heiderjeva teorija naivnega znanstvenika in Georg A. Kellyjeva
teorija konstruktov. Slednja zagovarja, da posameznik nenehno sam razvija konstrukte, ki delujejo
kot osebni vzorci in predstavljajo osnovo za posameznikovo vedenje. Med te teorije spadajo tudi
Socialni konstrukti in socialni konstrukcionizem, najpomembnejši predstavnik je Kenneth Gergen
(Kompare idr., 2004).
e) Strukturne (dispozicijske) teorije osebnosti pa predpostavljajo, da je osebnost sestavljena iz
posameznih enot in korelacije med temi enotami. V tem primeru posamezne enote predstavljajo
osebnostne lastnosti. V glavnem se torej zagovorniki teh teorij ukvarjajo s preučevanjem osebnostnih
lastnosti ter njihovih vzročnih dejavnikov. Osebnostnih lastnosti je ogromno, zato jih avtorji delijo
na štiri področja, in sicer temperament, značaj, sposobnosti in konstitucija. Med zagovornike teh teorij
lahko štejemo Hipokrat-Galenov model temperamenta, ki velja za tipološki model osebnosti in ljudi
razvršča v kategorije ali tipe. Hipokrat je že 400 let pr. n. št. raziskoval razlike v osebnostnih lastnostih.
Zanj najpomembnejše je bilo ravnovesje med sokovi krvi, žolčem, sluzjo in vraničnih sokov. Na
osnovi ravnovesja med temi telesnimi sokovi je Hipokrat ljudi razdelil v štiri tipe temperamenta:
sangvinik, kolerik, flegmatik in melanholik. Ta model je nato dopolnil še Galen. Kot drugi model
strukturnih teorij osebnosti lahko navedemo Konstitucijsko tipologijo E. Kretschmerja, ki ljudi glede
na telesno zgradbo deli na piknike, atlete in astenike. Eysenckova teorija osebnostnih potez in
dimenzij pa zagovarja, da je osebnost sestavljena iz različnih dimenzij – več v nadaljevanju (Kompare
idr., 2004).

1.5.2. EYSENCKOVA TEORIJA OSEBNOSTNIH POTEZ IN DIMENZIJ
Esyenck (Eysenck in Eysenck, 1975, v Kompare idr., 2004) zagovarja, da je osebnost skupek
različnih osebnostnih potez, ki so pri določenih ljudeh bolj ali manj zastopane in se torej izražajo v
različnih dimenzijah. Tako se posamezniki med sabo razlikujejo glede na to, katere lastnosti so pri
njih močne, katere pa šibke. Osebe tako delimo v tri glavne tipe oz. dimenzije, in sicer so to
ekstravertnost – intravertnost (ekstravertni ljudje veljajo za bolj družabne, odprte, se radi družijo in
povezujejo, imajo veliko prijateljev ipd.; introvertirani ljudje pa veljajo za bolj odmaknjene, nimajo
veliko prijateljev, raje kot da se družijo, prebirajo knjige ipd.), nevrocitizem (čustvena labilnost proti
čustveni stabilnosti) in psihocitizem – nepsihocitizem. Čustveno labilni posamezniki so pogosto v
skrbeh, se hitro in čustveno odzivajo na dražljaje, pogosto trpijo za nespečnostjo ipd. V nasprotju z
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njimi pa čustveno stabilni ljudje na dražljaje iz okolice reagirajo počasneje, so umirjeni, z lahkoto
nadzirajo svoja čustva in so umirjeni. Posameznike, ki imajo visok rezultat na EOV-lestvici
(Eysenckov osebnostni vprašalnik) v razmerju psihoticizem – nepsihocizizem, je označil za osebe, ki
so nedružabne, pogosto neprilagodljive, lahko celo krute in agresivne, tudi do ljudi, ki jih imajo radi.
Imajo pomanjkanje empatije, so pogosto zlobni in zmerljivi do drugih, uživajo v tem, da ujezijo druge,
ter iščejo nenavadna doživetja. Eysenck je svojo teorijo povezal s Hipokratovimi tipi osebnosti in
ustvaril naslednjo shemo:

LABILNOST
LABILNOST

MELANHOLIK
Čemernost
Plahost
Pesimizem
Nedružabnost
Mirnost

KOLERIK
Nemirnost
Agresivnost
Razburljivost
Optimizem
Aktivnost
EKSTRAVERTNOST

INTROVERTNOST
INTROVERTNOST
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Slika 4. Tipi temperamenta v koordinatah
temeljnihSTABILNOST
dimenzij osebnosti
po Eysencku (Kompare idr., 2004).
Ravnodušnost
Dominantnost
Hladnokrvnost

Slika 4 nam prikazuje povezanost Eysenckovih dimenzij in Hipokratovih tipov osebnosti. Sangvinik
je tako oseba, ki je ekstravertirana in čustveno stabilna, flegmatik je oseba, ki je čustveno stabilna in
introvertirana, melanholik je oseba, ki je introvertirana in čustveno labilna, kolerik pa je oseba, ki je
čustveno labilna in ekstravertirana.
Eysenck je prav tako zagovarjal, da je osnova naše osebnosti dedno pogojena. To je utemeljil z
razlikami v delovanju centralnega živčnega sistema, za katerega velja, da je dedno pogojen. Slednje
je dokazoval s Shieldsovo študijo o enojajčnih in dvojajčnih dvojčkih. Po njegovem mnenju naj bi
bili ekstravertiranost in introvertiranost odvisni od vzburjenosti možganske skorje, ki jo nadzoruje
struktura v spodnjem delu možganov, imenovana retikularna formacija. Razlike v vedenju med
ekstravertiranimi in introvertiranimi ljudmi naj bi po Eysenckovem mnenju tako pripisali ravno
delovanju retikularne formacije. Govoril je, da je primarna raven vzburjenosti tako višja pri
introvertiranih ljudeh, zato ti ljudje ne potrebujejo več dodatne vzburjenosti, ravno nasprotno pa velja
za ekstravertirane ljudi (Lamovec idr. 1975).
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Hierarhični model osebnostnih lastnosti
Osebnostne dimenzije so tako pogojene z osebnostnimi lastnostmi ali potezami, katerih pomembnost
se med sabo razlikuje. Nekatere osebnostne lastnosti bolje opišejo določeno osebo in o njej dajo več
podatkov kot druge. Nekatere so zelo splošne, spet druge zelo specifične. Introvertiranost tako zajema
več različnih specifičnih lastnosti, ki so med seboj povezane: vztrajnost, rigidnost, subjektivnost,
zanesljivost, vzdražljivost. Te poteze nadalje določajo habitualne reakcije, ki za določeno dimenzijo
veljajo kot tipične oblike vedenja, te pa nato določajo specifične reakcije, ki so pogojene tudi z
določenimi situacijami. Posamezniki se tako med sabo ne razlikujejo samo po svojih osebnostnih
potezah, temveč tudi kako so med seboj povezane. Psihologi, med njimi tudi Eysenck, so tako
ustvarili hierarhični model osebnostnih lastnosti, ki prikazuje navpično povezanost osebnostnih
lastnosti (Lamovec idr., 1975).
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Slika
5. Hierarhična struktura osebnosti (Eysenck, 1953, v Lamovec idr., 1975).

specifičnega
odgovora
Slika 5 prikazuje organiziranost in interakcijo osebnostnih potez na primeru introvertnosti. Na najnižji
ravni so specifični odgovori, ki predstavljajo reakcije posameznika v vsakdanjem življenju ali pa npr.
testni odgovori v eksperimentalni situaciji. Te odgovore je moč opazovati, vendar se moramo zavedati,
da niso nujno značilni za posameznika. Na drugi ravni imamo habituacijske odgovore, ki se kažejo
predvsem v ponovljenih dejanjih v podobnih ali ponovljenih situacijah in veljajo za najnižjo raven
osebnostne organizacije, ki jo lahko merimo s koeficienti zanesljivosti in v terminih verjetnosti. Na
eni ravni višje se habitualni akti združujejo v poteze, kot so na primer zanesljivost, subjektivnost,
rigidnost in vztrajnost in veljajo za teoretične konstrukte, ki so posledica interakcij, opaženih med
različnimi habitualnimi akcijami. Najvišji nivo osebnostne organizacije pa predstavljajo tipi, kot na
primer introvertirani tip. Slednji temeljijo na povezanosti in odnosih med različnimi potezami
(Lamovec idr., 1975).
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1.5.3. MODEL VELIKIH PET
Pojav modela velikih pet predstavlja enega izmed najpomembnejših dogodkov v razvoju raziskovanja
osebnosti in služi kot splošni model za opisovanje osebnostne strukture. Model izvira iz Cattellovega
dela in danes služi kot strukturna osnova pri sodobnem raziskovanju osebnosti (Hall, 1997, v Kajtna,
2013). Razvoj modela velikih pet se je začel z raziskovanjem Allporta in Odberta, ki sta na podlagi
izpisa vseh besed iz Webstrovega slovarja, ki se nanašajo na opis osebnosti, skušala identificirati
medosebne razlike. Ta pristop sicer na področju psihologije imenujemo leksikografski pristop. Prej
omenjeni pristop Eysencka, ki temelji na ugotavljanju osebnostnih dimenzij, pa imenujemo faktorski.
Allport je bil mnenja, da so vse najpomembnejše medosebne razlike že tako zapisane v jeziku, zato
sta skupaj z Odbertom izbrala 18000 izrazov, med katerimi se jih je 4500 nanašalo na stabilne in
generalizirane poteze. Nato je leta 1943 Cattell na podlagi tega seznama ekstrahiral osem sekundarnih
faktorjev, a vendar zanikal, da bi bil eden izmed izvornih avtorjev velikih pet. Kasneje so njegovemu
vzoru sledili tudi ostali avtorji, tako je Donald Fiske na podlagi Cattelovih študij ekstrahiral pet
repliciranih faktorjev osebnosti. Ponovno sta analizirala podatke Tupes in Christal (1961, v Kajtna
2013) in prišla do petih močnih in vztrajno ponavljajočih se faktorjev, ki sta jih poimenovala
surgentnost oziroma asertivna zgovornost, spremenljivost, odvisnost, čustvena stabilnost in kultura
(Goldberg, 1981, v Kajtna 2013). Eden izmed avtorjev, ki je prav tako raziskoval na tem področju, je
bil tudi Norman, ki je uporabil novejšo različico Webstrovega slovarja in iz nje izluščil 8081 izrazov,
ki jih je razdelil v tri kategorije: stabilne lastnosti, trenutna stanja in aktivnosti ter socialne vloge,
odnosi in čustva. Iz teh je nato zbral 2800 besed, ki opredeljujejo osebnost, jih zreduciral na 1600 ter
razvrstil v 10 širokih kategorij. Znotraj teh kategorij je besede nato razvrstil v skupno 75 ožjih
sistematičnih kategorij, na koncu pa je izraze združil v 571 sinonimnih setov (Kajtna, 2013).
Model velikih pet pa sta identificirala tudi McCrae in Costa na podlagi raziskovanja osebnostnih
vprašanj namesto izrazov za opis osebnosti. Pri raziskovanju sta opredelila naslednje faktorje:
nevrocitizem, ekstrovertnost, sprejemljivost, vestnost in odprtost. Ti faktorji izhajajo iz faktorskega
pristopa raziskovanja osebnosti. McCrae in Costa sta podala šest lastnosti, ki sestavljajo vsakega od
petih faktorjev (Costa, McCrae in Dye, 1991, v Kajtna 2013). Ekstravertnost tako po McCrae in Costa
sestavljajo: toplina, družabnost, asertivnost, iskanje razburljivosti in pozitivna čustva ( Kajtna, 2013).
Model velikih pet ne velja za teorijo osebnosti, vendar pa ima vse značilnosti teorije osebnostnih
potez. Osebo lahko z njim označimo z relativno trajnimi vzorci mišljenja, občutkov in vedenja, poteze
pa lahko kvantitativno merimo, kažejo pa tudi konsistentnost preko različnih situacij (McCrae in
Costa, 2006, v Novak, 2012).

1.5.3.1. DIMENZIJE OSEBNOSTI VELIKIH PET
Čeprav nam ime velikih pet vsiljuje mišljenje, da obstaja vsemogočnih pet dimenzij, moramo
razumeti, da osebnosti vsekakor ne moramo zreducirati na pet potez. To ime je model dobil samo
zato, ker so avtorji želeli poudariti, da te dimenzije predstavljajo osebnost na visoki ravni abstrakcije
(John, Naumann in Soto, 2008, v Novak, 2012). Te dimenzije so med seboj tudi zelo povezane in
imajo mnogo skupnih potez (Kajtna, 2013).
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Bucik (1998, v Novak, 2012) podaja naslednje dimenzije:
a) Ekstravertnost – Osebe, ki imajo visok rezultat v tej dimenziji, sebe označujejo kot družabne,
prijazne, dominantne, imajo radi družbo, so energične, aktivne, dinamične. Nasprotno tem so tisti, ki
imajo nizek rezultat in se označujejo kot podrejene, molčeče, manj dinamične in aktivne
(poddimenziji aktivnost in dominantnost).
b) Sprejemljivost – Osebe, ki dosegajo visok indeks, so bolj kooperativne, empatične, prijazne,
radodarne, prijateljske (poddimenziji sodelovanje in prijaznost).
c) Vestnost –Osebe, ki dosegajo visok rezultat v dimenziji vestnosti, veljajo za bolj urejene, natančne,
preudarne, vztrajne in skrbne. Nasprotno njim pa tiste z nižjim rezultatom veljajo za manj natančne,
urejene, manj časa vztrajajo in niso tako skrbne (poddimenziji natančnost in vztrajnost).
d) Čustvena stabilnost – Osebe, ki imajo nižji indeks, so manj anksiozne, bolje prenašajo stresne
situacije, se lažje prilagajajo nenadnim spremembam, niso tako čustvene in impulzivne. Nasprotno
njim pa so osebe z višjim indeksom navadno bolj razdražljive, nestrpne ter navadno reagirajo
impulzivno z veliko čustvi (poddimenziji kontrola čustev in kontrola impulzov).
e) Odprtost – Osebe, ki imajo visok rezultat, veljajo za bolj izobražene in informirane, si želijo
spoznavati okolico in pridobiti čim več izkušenj ter so odprte za stike z drugimi kulturami in navadami.
Nasprotno njim so osebe z nizkim indeksom navadno manj izobražene in informirane, imajo ozek
pogled na svet ter ne kažejo zanimanja za spoznavanje okolice, drugih kultur in navad (poddimenziji
odprtost za kulturo in odprtost za izkušnje).

1.5.3.2. KOMPONENTE TEORIJE OSEBNOSTI VELIKIH PET
McCrae in Costa (1996, v Kajtna, 2013) sta opredelila naslednjih pet velikih sklopov elementov
teorije osebnosti, s katerimi bi lahko razložili vsako teorijo osebnosti, med njimi seveda tudi model
velikih pet:
1. temeljne tendence – surovi materiali osebnosti, kapacitete in dispozicije (genetika, fizične
lastnosti, kognitivne kapacitete, fiziološki nagoni, nagnjenja ter osebnostne poteze);
2. karakteristična prilagodljivost – pridobljene zmožnosti, stališča, prepričanja in cilji, naučena
obnašanja in medosebna prilagodljivost;
3. samopodoba – implicitni in eksplicitni pogledi na jaz, samoocena, identiteta;
4. objektivna biografija – javno vedenje, tok zavedanja, življenjska pot (poti kariere in ključni
dogodki);
5. zunanji vplivi – razvojni vplivi, makrookolje in mikrookolje.
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Kot zadnji, šesti element pa avtorja navajata dinamične procese, ki določajo naravo interakcij med
prej omenjenimi petimi elementi:
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Slika 6. Prikaz petfaktorske teorije osebnosti s primeri specifičnih vsebin in puščicami, ki označujejo smer
glavnih
Samopodoba
Vestnost
vzročno-posledičnih
povezav, ki jih določajo dinamični procesi (McCrae
in Costa, 1996, v Kajtna 2013).
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1.5.4. OSEBNOSTNE LASTNOSTI ŠPORTNIKA
osebne lastnosti
Vsekakor ne moremo zanikati povezave med specifičnimi osebnostnimi strukturami in uspešnostjo v
športu. Tekmovanje v športu, sploh na vrhunski ravni, predstavlja specifično potrebo po določenih
značilnostih osebnosti. Tušak in Tušak (2003) sta osebnostne lastnosti razdelila v tri sklope oziroma
strukturne vidike osebnosti. Osebnostne lastnosti razumemo kot nekakšen odziv oziroma reakcijo
posameznika v dani situaciji, zato moramo pri raziskovanju teh upoštevati, da jih lahko spreminjamo
le v daljšem obdobju. Poleg osebnostnih lastnosti poznamo tudi stanja, ki jih posledično lažje
spreminjamo in prilagajamo glede na dano situacijo. Tak primer je na primer anksioznost, kot stanje
in kot lastnost.
Znotraj osebnostnih lastnosti športnika Tušak in Tušak (2003) navajata specialne strukturne lastnosti,
ki so za športnika izrednega pomena, saj preko njih športnik oblikuje svoj odnos do dela, treninga,
nasprotnikov, trenerja ipd. Predstavljajo izreden pomen pri večini dejavnosti, ki od športnika
zahtevajo izrazito storilnost. Sem spadajo na primer maskulinost, negativni sklop strukturnih lastnosti,
depresivnost, zavrtost in več oblik agresivnosti. Popoln model športnika bi bil čim bolj moški s čim
manj negativnimi lastnostmi, nizkim nivojem depresivnosti in zavrtosti ter ustrezno ravnjo
agresivnosti (reaktivno). Poleg teh navajata tudi socialnopsihološke lastnosti športnika, ki določajo
predvsem, kakšen bo njegov odnos in komunikacija z drugimi, na primer s trenerjem, starši, javnostjo
in soigralci. Popoln model športnika iz tega stališča bi bil nekdo, ki je komunikativen, odločen, ima
in tudi brani svoja stališča in interese, obenem pa zna prisluhniti drugim, jim pomaga v stiski ter
razvija prijetno klimo in kohezivnost v skupini. Najpomembnejša športnikova socialnopsihološka
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lastnost je ekstravertiranost. Kot zadnje pa navajata tekmovalne lastnosti. Za razumevanje
tekmovalnih lastnosti govorita, da se je potrebno dobro vživeti v športnikovo tekmovalno situacijo.
Slednja športniku predstavlja cilj, katerega posledica je izredno osredotočena motivacija. Športnik se
na poti do uspeha sooča z ogromno preprekami in mu ta ob dosegu prinaša ogromno pozitivnih
občutkov, nenazadnje pa seveda tudi potrditev njega in njegovega lahko večletnega truda ter dela.
Tekmovanje pri večini športnikov deluje kot izreden stresor. Športnik se namreč pred tekmovanjem
navadno sooča z veliko mero različnih strahov (pred neuspehom, zavrnitvijo trenerja, strah pred
poškodbo ipd.), ki ga lahko popolnoma zavrejo, posledica pa je neuspešen nastop. Predtekmovalna
napetost se pri različnih športnikih odraža različno. Dobri športniki navadno delujejo mirno, so
izredno osredotočeni, imajo veliko mero samozavesti, so emocionalno stabilni in se posledično lažje
spopadajo s predtekmovalno napetostjo.

1.5.4.1. AGRESIVNOST KOT OSEBNOSTNA LASTNOST
V športu se pogosti dogajajo situacije, ki se lahko športnikom zdijo neupravičene in namerne. Tušak
in Tušak (2003) govorita, da če športnik pogosto doživlja frustracije, ki so posledica občutkov krivice,
lahko v določenih stresnih situacijah odreagira agresivno, tako v športu kot tudi v vsakdanu. Tako
lahko na agresivnost gledamo kot na osebnostno lastnost, ki v interakciji s situacijo predstavlja
pomemben izvor agresivnega vedenja. Med pomembnejšimi zagovorniki te teorije je tudi Buss (1961,
v Tušak in Tušak, 2003), ki govori o štirih dejavnikih stopnje posameznikove agresivnosti. Velik
pomen daje pogostosti frustracij ter pozitivnim in negativnim ojačanjem. Poleg tega pa dodaja še
pomen socialnih vplivov in temperamenta. Pri agresivnih odzivih kot rezultatu teh dejavnikov daje
veliko pomena ravno temperamentu, ki pogojuje oblikovanje agresivnih navad preko vpliva stopnje
impulzivnosti, splošne dejavnosti in neodvisnosti. Drugi zagovornik pojmovanja agresivnosti v
smislu trajne osebnostne lastnosti pa je Berkowitz (1962, v Tušak in Tušak, 2003), ki trdi, da se
agresivnost kot osebnostna lastnost kaže preko konsistentnosti vedenja. Posameznik torej razvije
sovražna občutja do okolja in se v njem počuti ogroženo ter frustrirano. Zaradi tega se zelo hitro
vzburi, lahko tudi že samo z mislijo na neprijetno situacijo ter se posledično agresivno vede v večjem
številu situacij.
Agresivnost in osebnostna struktura sta povezani iz več vidikov. Agresivnost je namreč kot
osebnostna lastnost človeku dana ali pa ne v določeni meri že v genski osnovi in je torej dedna. Gre
torej za dedno pogojene lastnosti, ki že same po sebi ekscitatirajo ali pa inhibirajo agresivnost. V tem
primeru govorimo predvsem o temperamentu, ki pogojuje bolj ali manj agresivne odzive ljudi. Seveda
je agresivnost kasneje pogojena tudi z vplivi okolja in vzgoje. Tukaj pa se lahko naslonimo na že
omenjene teorije o izvoru agresivnosti, kot na primer teorijo socialnega učenja (Tušak in Tušak, 2003).
Poleg že omenjenega Tušak in Tušak (2003) navajata tudi osebnostne lastnosti, ki imajo vpliv na
agresivne odzive ljudi in so predvsem pod vplivom učenja. Sem avtorja prištevata naslednje
osebnostne lastnosti: dominantnost, stopnjo neodvisnosti, čustveno uravnoteženost, razvitost jaza in
nadjaza, zaupanje vase, samokontrolo, osebnostno integriranost in storilnostno motivacijo.
V športu se pogosto tudi sprašujemo o povezanosti anksioznosti z agresivnostjo. Kot smo že omenili,
v športu večinoma prevladujeta dva tipa agresivnega obnašanja. Prva, ki je sicer tudi zaželena, je
instrumentalna agresivnost, katere cilj je zmaga. Druga, ki načeloma v športu ni zaželena, pa je
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reaktivna agresivnost, ki je posledica neke težnje po obrambi, pri čemer sta v ospredju lastna
anksioznost in plašnost. Osebe, ki se obnašajo instrumentalno agresivno, pogosto delujejo tudi
pogumno. Vendar pa v športu pogosto ne moremo zares opaziti razlike v manifestaciji reaktivne in
instrumentalne agresivnosti, saj lahko pri obeh posamezniki navzven delujejo pogumno. Pogosto pa
lahko opazimo razliko med njima ravno v zelo stresnih situacijah. Osebe, pri katerih prevlada
reaktivna agresivnost kot posledica anskioznosti, v stresnih situacijah običajno odpovejo in ne
tekmujejo najbolje (Tušak in Tušak, 2003).
Zelo pomembna osebnostna lastnost v športu je tudi storilnostna motivacija. Ta se v športu odraža
kot močna usmerjenost k doseganju nekega cilja. Posledično lahko storilnostno motivacijo, če je ta
usmerjena k dosegi pravega cilja, tudi povezujemo z oblikami instrumentalne agresivnosti (Tušak in
Tušak, 2003).

1.5.5. RAZISKAVE NA PODROČJU OSEBNOSTI V ŠPORTU
Tušak in Tušak (2003) sta v svojem delu naredila obširen pregled dosedanjih raziskav na področju
osebnosti in športnikov. Naredila sta pet korelacij osebnosti športnikov z ostalimi, in sicer sta
raziskovala razlike v osebnosti med športniki in nešportniki, razlike v osebnosti med boljšimi in
slabšimi športniki, razlike v osebnosti med različnimi športnimi panogami, razlike v osebnosti glede
na različne stopnje vključenosti v šport ter razlike v osebnosti glede na spol.
Tušak in Tušak (2003) sta tako na podlagi pregleda dosedanjih raziskav ugotovila:
• da so športniki bolj agresivni v primerjavi z nešportniki (Tušak in Petrovič, 1994, v Tušak in
Tušak, 2003),
• da so športniki bolj čustveno stabilni in imajo boljšo emocionalno samokontrolo kot
nešportniki (Ogilvie in Tutko, 1966, v Tušak in Tušak, 2003),
• da so športniki bolj dominantni v primerjavi z nešportniki (Thakur in Thakur, 1980, v Tušak
in Tušak, 2003),
• da so športniki bolj odgovorni oz. izražajo večjo stopnjo odgovornosti kot nešportniki (Bruner,
1969, v Tušak in Tušak, 2003),
• da so športniki bolj storilnostno naravnani kot nešportniki (Davis in Mogk, 1994, v Tušak in
Tušak, 2003),
• da so športniki manj anksiozni v primerjavi z nešportniki (Martens in Gill, 1976, v Tušak in
Tušak, 2003),
• da so športniki bolj odprti navzven v interakciji z okoljem kot nešportniki (Eysenck s sod.,
1982, v Tušak in Tušak, 2003),
• da imajo športniki močnejšo potrebo po stimulaciji in dražljajih kot nešportniki (Cratty, 1989,
v Tušak in Tušak, 2003),
• da so športniki bolj psihično stabilni kot nešportniki (Hašek in sod., 1976, v Tušak in Tušak,
2003).
Prav tako sta Tušak in Tušak (2003) po pregledu literature ugotovila, da obstajajo razlike v osebnosti
med bolj in manj uspešnimi športniki, ter navajata:
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•
•
•
•
•
•

da imajo uspešnejši športniki večjo potrebo po iskanju senzorne stimulacije (Cratty, 1989, v
Tušak in Tušak, 2003),
da so uspešnejši športniki bolj ekstravertirani kot neuspešni (Eysenck, 1982, v Tušak in Tušak,
2003),
da imajo uspešnejši športniki večjo toleranco za neprijetne dražljaje in bolečino kot neuspešni
športniki (Lazarevič in Havelka, 1981, v Tušak in Tušak, 2003),
da so uspešnejši športniki bolj nagnjeni k psihoticizmu,
da imajo uspešnejši športniki boljšo samopodobo in večje samozaupanje kot neuspešni
(Ikegam, 1970; Ogilvie, 1968, v Tušak in Tušak, 2003),
da imajo boljši športniki manjšo predtekmovalno anksioznost in se bolje soočajo s temi
napetostmi kot nešportniki (Martens in Gill, 1976, v Tušak in Tušak, 2003).

Tušak in Tušak (2003) navajata, da prihaja do razlik v osebnosti med športniki, ki se ukvarjajo z
različnimi športnimi panogami. Tako sta v ospredje postavila razlike med športniki, ki se ukvarjajo z
ekipnimi in individualnimi športi. Za individualne športnike velja, da so bolj izražene lastnosti, kot
na primer dominantnost, vztrajnost, sposobnost samokontrole, sposobnost samomotivacije,
samoodgovorost in težnja po individualnosti, ki včasih meji že celo na sebičnost. Skratka v ospredju
so predvsem lastnosti, ki poudarjajo individualnost ter tehnike kontrole in motivacije samega sebe.
Pri športnikih, ki izhajajo iz ekipnih disciplin, pa so v ospredju in imajo večji pomen predvsem dobre
socialne lastnosti, socialna inteligentnost, zmožnost dobre komunikacije, vodenje, sposobnost
reševanja konfliktov, visoka frustracijska toleranca in empatija. Skratka v ospredju so predvsem
lastnosti in sposobnosti, ki povečujejo uspešno interakcijo z okoljem. Kot drugo delitev sta pa v
primeru iskanja razlik v osebnosti avtorja med sabo primerjala panoge, kjer prihaja do neposrednega
telesnega kontakta in panoge, kjer do njega ne prihaja. Ugotovila sta, da prihaja predvsem do razlik
v večji agresivnosti in sovražnosti, ki je pri športnikih iz kontaktnih panog večja. Temu pripisujeta
več različnih faktorjev, ki so lahko posredni ali neposredni način borbe, vpliv publike, pomen
popularnosti športne panoge (Tušak in Tušak, 2003).
Zanimive so tudi raziskave na področju osebnosti glede na različne stopnje vključenosti v šport.
Pogosto so različni raziskovalci med sabo primerjali razlike v osebnosti med vrhunskimi,
univerzitetnimi, rekreativnimi in mladimi športniki. Davis in Mogk (1994, v Tušak in Tušak, 2003)
menita, da so stereotipni podobi vrhunskega športa najbolj podobni ravno rekreativni športniki. Rycht
(1985, v Tušak in Tušak, 2003) je na podlagi raziskave, ki je zajela 211 poljskih športnikov iz mnogih
različnih športov, ugotovil, da z leti športniki postajajo manj konvencionalni in bolj radikalni.
Postajajo torej bolj neodvisno misleči, bistri in občutljivi. Z leti ukvarjanja s športom razvijajo tudi
višji nivo socialnega razvoja, kar se kaže v bolj prefinjenih medosebnih kontaktih. Izvedel je tudi
korelacijo med osebnostnimi lastnostmi in trajanjem delovanja v državni reprezentanci ter ugotovil,
da dlje kot so športniki v državni reprezentanci, bolj so prepričani sami vase, bolj so dominantni in
pogosto tudi bolj agresivni. Pogosto pa se dogaja tudi, da s tem postajajo tudi bolj egocentrični,
samozadostnejši in odločnejši ter posledično sčasoma postanejo individualisti (Tušak in Tušak, 2003).
Raziskave so pokazale, da obstajajo tudi razlike v osebnosti med moškimi in ženskami. Tušak in
Tušak (2003) tako navajata, da so moški v primerjavi z ženskami v športu manj nevrotični, imajo
boljšo sposobnost obvladovanja, so bolj dominantni, manj zavrti (niso tako plašni, so bolj odločni in
imajo manj problemov v navezovanju stikov), so bolj čustveno stabilni, izražajo večjo mero moškosti
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in so bolj tekmovalni. Vsekakor ne moremo zanikati dejstva, da je šport kot takšen bolj pisan na kožo
moškim kot pa ženskam. Še danes obstajajo velike razlike v vrednotenju moškega in ženskega športa.
To se danes na primer še vedno močno kaže v košarki in nogometu, kjer so moški bistveno bolje
plačani, prav tako je gledanost bistveno večja. Vendar se s časom te razlike tudi manjšajo, dober
primer tega sta smučanje in tenis. Vseeno šport pogojuje osebnostne značilnosti, ki jih športniki
morajo ponotranjiti, če želijo biti uspešni. Tako se morajo ženske spoprijeti z višjim nivojem
agresivnosti, zvišanjem dominantnosti in storilnostne motivacije ipd., da so lahko posledično
uspešnejše med njihovo športno kariero. Seveda to zanje predstavlja večji problem kot za moške,
prav tako se morajo po končani športni karieri zopet spopasti s spreminjanjem vlog, ki so bolj značilne
za ženske (Tušak in Tušak, 2003). Podobne ugotovitve je v svoji raziskavi prikazala tudi Erjavčeva
(2002, v Kajtna, 2013), ki ni zaznala razlik med osebnostnimi lastnostmi športnikov in športnic. To
je pripisala visokim zahtevam, ki jih ima danes vrhunski šport tudi za ženske. Nasprotno Erjavčevi
pa sta Pedersen in Darhl (1997, v Kajtna, 2013) ugotovila, da so športniki v primerjavi s športnicami
bolj agresivni, tekmovalni, aktivni in dominantni. Na drugi strani so bile športnice bolj organizirane,
usmerjene na cilj in so bolj upoštevale pravila.
Gondola in Waughalter (1991, v Kajtna, 2013) sta raziskovala, ali obstajajo razlike v osebnosti med
tenisačicami in nešportnicami z uporabo Cettelovega osebnostnega vprašalnika. Ugotovila sta, da so
bile tenisačice v primerjavi z nešportnicami bolj zadržane, bolj inteligentne, bolj preproste in bolj
sumničave. O'sullivan, Zuckerman in Kraft (1998, v Kajtna, 2013) so z uporabo Zuckermanovega
osebnostnega vprašalnika želeli dokazati razlike v osebnostnih dimenzijah športnikov v primerjavi z
nešportniki. Ugotovili so, da so vse skupine športnikov v primerjavi z nešportniki dosegale nižje
vrednosti v anksioznosti in višje vrednosti v dimenziji aktivnosti.
Zanimivo raziskavo na področju osebnosti mlajših športnikov sta naredila tudi slovenska avtorja
Justin in Zupančič (1998, v Kajtna, 2013). Z uporabo Catellovega vprašalnika sta raziskovala, ali
obstajajo razlike med učenci športnih razredov in učenci navadnih razredov. Ugotovila sta, da so
učenci športnih razredov v primerjavi z učenci nešportnih razredov bolj spontani, nezahtevni in so
bili posledično tudi bolj praktični in življenjski. Prav tako sta ugotovila, da športniki dosegajo višje
rezultate pri samokontroli in čustveni stabilnosti. Iz slednjega lahko sklepamo, da so torej učenci
športnih razredov bolj čustveno stabilni in mirni v življenjskih situacijah kot učenci nešportnih
razredov. Podobne rezultate je v svoji študiji podala tudi Merceva (1996, v Kajtna, 2013), ki ugotavlja,
da so dijaki, ki se aktivno ukvarjajo s športom, bolj emocionalno stabilni, brezskrbni in realistični in
imajo bolj zrelo osebnost v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki se s športom ne ukvarjajo. Na drugi
strani so bili nešportniki v primerjavi z njihovimi vrstniki bolj sentimentalni, občutljivi, bolj
feminilnega vedenja, pogosteje so odtavali v domišljijski svet in izražali večjo mero napetosti (Merc,
1996, v Kajtna, 2013). Podobno kot prejšnji avtorji sta tudi Zupančič in Svetina (1995, v Kajtna 2013)
ugotovila, da imajo mladi športniki v primerjavi z njihovimi vrstniki bolj realen pogled na svet, so
bolj sproščeni in naravni ter se vedejo bolj praktično.
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1.6. PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE
1.6.1. PROBLEM
Na področju borilnih veščin in borilnih športov še danes vlada ogromno zmede med tem, kaj je
veščina in kaj šport. Zato želimo s klasifikacijo veščine in športa jasno opredeliti, kakšna je razlika
med njima. To je najenostavneje narediti tako, da naredimo pregled izvora borilnih veščin in športov,
raziščemo, kakšna so pravila določenih športov in kaj jih loči od veščine ter določimo temelje
filozofije oziroma spiritualnosti, ki se pogosto skriva za veščino in tudi športom. Prav tako želimo
med raziskovanjem tudi ugotoviti, kakšne so razlike v tekmovanjih med bolj zastopanimi borilnimi
športi v Sloveniji in kateri od teh športov imajo več uspešnejših športnikov.
Agresivnost v borilnih športih in v športu nasploh je že precej raziskana tema. Veliko raziskovalcev
se je že v preteklosti ukvarjalo in spraševalo po agresivnosti v borilnih športih. Po pregledu literature
smo ugotovili, da med borilnimi športi in nešportniki ni bistvenih razlik v agresivnosti oziroma je v
določenih primerih nivo agresivnosti, ki se kaže navzven v borilnih športih, celo manjši. Te raziskave
so bile sicer narejene v karateju, ki je sicer manj kontakten šport ali pa celo nekontakten, če se
tekmovanje odvija v katah. Zanima nas, kako pa je z agresivnostjo pri bolj kontaktnih športih, kot je
na primer kickbox, in ali so tudi tam športniki dejansko manj agresivni. Seveda je pri temu potrebno
upoštevati različne nivoje oz. klasifikacije agresivnosti, ki se v športu in nasploh tudi pojavlja.
Potrebno je razumeti, da je določen nivo agresivnosti v športu zaželen in celo nujno potreben za
uspešno tekmovanje. Zanimivo področje raziskovanja je tudi iskanje razlik v pokazateljih
agresivnosti med splošnimi športniki (mešano populacijo) in športniki, ki se ukvarjajo z borilnimi
športi. Tudi na tem področju je bilo opravljenih že kar nekaj raziskav, ki govorijo, da so načeloma
športniki iz kontaktnih športov bolj agresivni kot športniki ki se ukvarjajo z nekontaktnimi športi.
Seveda to pogojuje tudi narava tekmovanja in je tudi v tem primeru po pregledu literature ta vrsta
agresivnosti nujno potrebna za uspešno delovanje v športu. Na področju agresivnosti se bomo v
glavnem spraševali o razlikah v pokazateljih agresivnosti po Buss-Durkeju med kontrolno skupino
(mešani športniki) in izbranimi borilnimi športi (taekwondo, kickbox, judo in karate) ter med samimi
omenjenimi športi. Zanimalo nas bo, katere vrste agresivnosti se v borilnih športih največ pojavljajo
in kakšni so njihovi vzroki ter posledice.
Tudi osebnost športnikov je že kar raziskana tema, saj se je z njo prav tako ukvarjalo že kar nekaj
avtorjev. Ugotovili smo, da so načeloma uspešnejši ekstravertirani športniki, ki niso zavrti, imajo
dobro samopodobo, so bolj dominanti in še bi lahko naštevali. Kakšna pa je torej vzročno-posledična
povezava med osebnostnimi lastnostmi in uspešnostjo športnikov, ki se ukvarjajo z borilnimi športi?
Borilni športi spadajo med kontaktne športe in tako za uspešno tekmovanje od športnikov verjetno
zahtevajo specifične lastnosti, ki športnikom pomagajo pri doseganju športnih kolajn. Raziskovali
bomo torej, katere lastnosti oziroma dimenzije osebnosti so bolj zaželene v svetu borilnih športov in
kako se te odražajo. Slednje bomo raziskovali v iskanju razlik v dimenzijah osebnosti z vprašalnikom
BFI glede na kategorizacijo, ki jo športniki imajo. Predpostavljali bomo, da so bolj uspešni športniki
tudi višje kategorizirani. Zanimiva je tudi primerjava v osebnostnih lastnostih med športniki in
nešportniki. Raziskave kažejo, da so športniki nasploh bolj srečni in bolj uspešni v življenju v
primerjavi z nešportniki. V raziskavi se bomo spraševali tudi o razlikah v osebnostnih lastnostih med
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osebami, ki se ukvarjajo z borilnimi športi ter kontrolno skupino (mešani športniki). Prav tako bomo
iskali razlike v osebnostnih lastnostih med izbranimi borilnimi športi. Ugotovili smo, da se pravila in
načini tekmovanja med borilni športi zelo razlikujejo, pri karateju na primer je v večini udarec samo
nakazan in mora biti nakazan, prav tako tudi pri taekwondoju. Na drugi strani pa imamo kickbox in
judo, ki veljata za bolj kontaktna športa kot zgoraj omenjena. Zanimivo bo videti, ali posledično glede
na pravila obstajajo tudi dejanske razlike v osebnostnih lastnostih med bolj in manj uspešnimi športi.
Namen raziskave je torej ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike med pokazatelji
agresivnosti med izbranimi borilnimi športi in drugimi športi ter ali obstajajo statistično značilne
razlike v agresivnosti med izbranimi športi. Zanima nas, kakšne so razlike in zakaj se pojavljajo – ali
je torej smiselno, da se agresivnost pojavlja in zakaj. Prav tako želimo ugotoviti, ali obstajajo
statistično značilne razlike v dimenzijah osebnosti med izbranimi borilnimi športi in drugimi športi
ter ali obstajajo statistično značilne razlike v dimenzijah osebnosti med izbranimi športi. Tudi tukaj
bomo poizkušali opredeliti vlogo določenih osebnostnih lastnosti za doseganje športnih ciljev (zmag)
in se spraševali, ali obstajajo statistično značilne razlike v osebnostnih lastnostih med bolj in manj
uspešnimi športniki.

1.6.2. CILJI
Cilji naše raziskave so:
1. ugotoviti, ali obstajajo razlike v agresivnosti med kontrolno skupino in osebami, ki se
ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi;
2. ugotoviti, ali obstajajo razlike v agresivnosti med štirimi izbranimi borilnimi športi;
3. ugotoviti, ali obstajajo razlike v agresivnosti znotraj izbranih borilnih športov glede na spol;
4. ugotoviti, ali obstajajo razlike v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki v borilnih
športih;
5. ugotoviti, ali obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih med kontrolno skupino in osebami,
ki se ukvarjajo z izbranimi borilni športi;
6. ugotoviti, ali obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih med štirimi izbranimi športi;
7. ugotoviti, ali obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih znotraj izbranih borilnih športov
glede na spol;
8. ugotoviti, ali obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih med bolj in manj uspešnimi športniki
v borilnih športih;
9. ugotoviti, ali je razvoj agresivnosti pri osebah, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi,
povezan s trajanjem tekmovanja oz. izkušnjami.
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1.6.3. HIPOTEZE
H01: Ni razlik v agresivnosti med osebami, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi (taekwondo,
karate, kickbox in judo), in kontrolno skupino.
H02: Ni razlik v agresivnosti med štirimi izbranimi borilnimi športi (taekwondo, karate, kickbox in
judo).
H03: Ni razlik v agresivnosti znotraj izbranih borilnih športov (taekwondo, karate, kickbox in judo)
glede na spol.
H04: Ni razlik v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki štirih izbranih borilnih športov
(taekwondo, karate, kickbox in judo).
H05: Ni razlik v osebnostnih lastnostih oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi
(taekwondo, karate, kickbox in judo), in kontrolno skupino.
H06: Ni razlik v osebnostnih lastnostih oseb med štirimi izbranimi borilnimi športi (taekwondo,
karate, kickbox in judo).
H07: Ni razlik v osebnostnih lastnostih znotraj izbranih borilnih športov (taekwondo, karate,
kickbox in judo) glede na spol.
H08: Ni razlik v osebnostnih lastnostih med bolj in manj uspešnimi športniki štirih izbranih borilnih
športov (taekwondo, karate, kickbox in judo).
H09: Razvoj agresivnosti pri osebah, ki se ukvarjajo s štirimi izbranimi borilnimi športi (taekwondo,
karate, kickbox in judo), ni povezan s trajanjem tekmovanja oz. izkušnjami.

57

2.

METODE DELA

2.1.

PREIZKUŠANCI

K izpolnjevanju anketnega vprašalnika smo povabili 268 oseb, ki so morale biti starejše od 17 let oz.
v 18. letu. Trajanje ukvarjanja z borilnimi športi nismo pogojevali, potrebno pa je bilo, da so bili
anketiranci v trenažnem procesu, torej da se pripravljajo na tekmovanje ali že aktivno tekmujejo.
Anketni vprašalnik nam je v celoti izpolnjenega vrnilo 197 oseb, 27 anketnih vprašalnikov je bilo
pomanjkljivo izpolnjenih, 44 vprašalnikov pa smo dobili vrnjenih praznih. Za pomoč pri
izpolnjevanju smo se obrnili na številne znane in uspešne klube v Sloveniji in pa tudi dotične
reprezentančne vrste Republike Slovenije. Anketne vprašalnike smo razdelili tekmovalcem, ki
zastopajo Kickboxing zvezo Slovenije, Taekwondo zvezo Slovenije, Karate zvezo Slovenije, Judo
zvezo Slovenije, Karate klub Žalec, Kickboxing Center Ljubljana, Barada športni center, Fight club
Gepard, Judo klub Branik, Taekwondo klub Dragon, Taekwondo klub Orient idr. Kontrolno skupino
je predstavljala skupina študentov Fakultete za šport, ki prav tako še tekmujejo ali pa so aktivno
tekmovali v različnih športih (smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, košarka, odbojka, rokomet,
nogomet, tenis, badminton idr.), ki so po klasifikaciji tako kontaktni kot tudi nekontaktni športi.
Tabela 3
Prikaz delitve vzorca glede na šport

Taekwondo
Kickbox
Judo
Karate
SKUPAJ
Drugi športi

Število

Odstotek

39
35
37
40
151
46
197

19,8
17,8
18,8
20,3
76,6
23,4
100,0

Iz Tabele 3 je razvidno, da smo v vzorec zajeli 197 športnikov, od tega 39 taekwondoistov (19,8 %),
35 kickboxerjev (17,8 %), 37 judoistov (18,8 %), 40 karateistov (20,3 %) in 46 športnikov kontrolne
skupine (23,4 %). Skupno je bilo oseb, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, 151 (76,6 %).
Tabela 4
Prikaz delitve vzorca glede na spol

N

Odstotek

Moški

120

60,9

Ženski

77

39,1

Skupaj

197

100,0

V Tabeli 4 je razviden prikaze delitve vzorca glede na spol. Pričakovano je več udeležencev moškega
spola (60,9 %) in manj ženskega (39,1 %).
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Tabela 5
Prikaz delitve vzorca po spolu glede na šport

Šport

Spol

Število

Odstotek

Taekwono

Moški
Ženski

26
13

66,7
33,3

Kickbox

Moški
Ženski

27
8

77,1
22,9

Judo

Moški
Ženski

19
18

51,4
48,6

Karate

Moški
Ženski

21
19

52,5
47,5

Drugo

Moški
Ženski

27
19

58,7
41,3

Iz Tabele 5 je razvidna delitev vzorca po spolu glede na šport. Pričakovano je udeleženk ženskega
spola približno enako pri judu in karateju, medtem ko je udeleženk v kickboxingu bistveno manj kot
udeležencev. Malce nas je presenetil delež udeleženk ženskega spola v taekwondoju, za katerega smo
pričakovali višjo vrednost. V raziskavo smo vključili moški (1) in ženski (2) spol. Najmlajši
udeleženec v raziskavi je bil star 17 let, najstarejši 30. Povprečna starost znaša 22,03 leta. Povprečna
starost oseb, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, znaša 21,61 leta, povprečna starost kontrolne skupine
pa 23,41 leta. Iz tabele je razvidno tudi, da tekmovalec z najmanj izkušnjami tekmuje 0 let, torej je
še v pripravi na tekmovanje, medtem ko tekmovalec z največ izkušnjami v svojem športu tekmuje že
22 let. Povprečno obdobje tekmovanja vzorca je 9,01 leta, kar nakazuje na vzorec z veliko izkušnjami
v tekmovanju. Uspešnost v športu smo opredelili s trenutno kategorizacijo anketirancev in smo jo
razdelili v 6 razredov (svetovni razred, mednarodni razred, perspektivni razred, državni razred,
mladinski razred in nima kategorizacije).
Tabela 6
Prikaz delitve vzorca glede na kategorizacijo

Svetovni
Mednarodni
Perspektivni
Državni
Mladinski
Brez
Skupaj

N
5
16
27
39
26
84
197

Odstotek
2,5
8,1
13,7
19,8
13,2
42,6
100,0

Iz Tabele 6 je razvidno, da imamo v vzorcu skupaj 113 kategoriziranih športnikov, od tega 5
svetovnega razreda, 16 mednarodnega razreda, 27 perspektivnega razreda, 39 državnega razreda in
26 kategoriziranih športnikov mladinskega razreda. Brez kategorizacije športnika Republike
Slovenije je bilo 84 tekmovalcev.
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2.2.

PRIPOMOČKI

2.2.1. BUSS-DURKEEJEV VPRAŠALNIK AGRESIVNOSTI
Za raziskovanje oziroma preučevanje agresivnosti smo uporabili Buss-Durkeejev vprašalnik
agresivnosti (1961, v Lamovec in Rojnik, 1978), ki je splošen in se lahko uporablja v kateri koli
situaciji za ocenjevanje pojava agresivnosti v športu. Vprašalnik vsebuje ocenjevalno lestvico, ki
sestoji iz 75 postavk oz. trditev, na katere anketiranec odgovarja z drži ali ne drži. V kolikor se
anketiranec strinja z določeno mislijo oz. postavko, obkroži trditev drži, v nasprotnem primeru
obkroži trditev ne drži. Vsak odgovor na trditev, ki se ujema s ključem, prinaša eno točko. Različne
oblike agresivnosti pa vsebujejo različno število trditev, ki so del ključa pri merjenju določene oblike
agresivnosti, zato enako število točk med dvema pojavnima oblikama agresivnosti še ne pomeni tudi
enake intenzitete. Vprašalnik meri osem pojavnih oblik agresivnega vedenja. To so:
1. telesna ali fizična agresivnost, ki se kaže kot pripravljenost osebe na fizični spopad oz. fizično
obračunavanje, ne vključuje pa uničevanja predmetov;
2. posredna ali indirektna agresivnost, ki opredeljuje aktivnosti oz. oblike agresivnosti, ki niso
usmerjene na specifičen cilj in se navzven kažejo kot na primer loputanje z vrati, napadi besa,
opravljanje na račun drugih ipd.;
3. razdražljivost, ki se kaže kot zmožnost impulzivne in močne agresivne reakcije že ob najmanjšem
izzivu oz. impulzu; razdražljive osebe so pogosto ogorčene, slabe volje, grobe in so hitre jeze;
4. besedna ali verbalna agresivnost, ki se kaže kot negativni odnos, ki se izraža preko neprimernega
načina ali vsebine govora; verbalno agresivna oseba je po navadi prepirljiva, pogosto kriči, uporablja
grožnje ter preklinja in je pretirano kritična;
5. negativizem, ki se kaže kot vse oblike nasprotovalnega vedenja, ki so usmerjene proti avtoriteti;
negativni ljudje pogosto odklanjajo sodelovanje, se brez pravih razlogov upirajo avtoriteti, zakonom
ali konvencijam;
6. sovražnost, ki se kaže kot generaliziran občutek zamere, ljubosumnosti oz. sovražna čustva do
vsega sveta zaradi resničnega ali umišljenega zapostavljanja;
7. sumničavost, ki deluje kot projekcija sovražnosti na druge; sumničave osebe so navadno
nezaupljive in izredno previdne v odnosu z drugimi ljudmi, v skrajni obliki pa se kažejo tudi preko
prepričanja, da nas drugi ves čas zaničujejo in nam želijo škodo;
8. občutki krivde, ki pa se kažejo kot navznoter obrnjena agresivnost ali agresivnost do samega sebe;
osebe so pogosto prepričane, da so moralno neustrezne, da so njihove odločitve in ravnanja napačne
in imajo pogoste občutke slabe vesti.
Na tem mestu je potrebno dodati, da zaporedje trditev ni naključno, prav tako sta avtorja uporabila
posebne tehnike, s katerimi sta skušala olajšati priznanje socialno nesprejemljivega vedenja. Potrebno
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je razumeti, da se ljudje po navadi želijo predstaviti v najboljši luči in pogosto zavedno ali pa tudi
nezavedno prikrivajo vzgibe socialno neprimernega vedenja. Uporabila sta tri tehnike. S prvo sta
predpostavila, da socialno nesprejemljivo vedenje že obstaja in sta se spraševala le, kako se ta izraža.
Z drugo sta hotela nesprejemljivo vedenje opravičiti, tako da sta ga zakrila v odnos z drugimi, ne pa
neposreden odnos z anketirancem. In kot tretjo sta vključila uporabo žargona, ki naj bi zaradi občutka
sprejetosti olajšal priznanje nesprejemljivega vedenja (Lamovec, 1988).

2.2.2. VPRAŠALNIK PETIH VELIKIH FAKTORJEV OSEBNOSTI - BFI (BIG
FIVE INVENTORY)
Za ugotavljanje dimenzij osebnosti smo uporabili BFI-vprašalnik (Big Five Inventory), katerega
avtorji so John, Donahue in Kentle (1991, v Avsec, 2007). To je samoocenjevalni vprašalnik, ki meri
pet različnih dimenzij osebnosti. Sestoji iz 44 postavk, izmed katerih 8 postavk meri ekstravertiranost,
8 postavk nevrocitizem ali čustveno nestabilnost, 9 postavk sprejemljivost, 9 vestnost in 10 odprtost
za izkušnje. Anketiranci se morajo pri vsaki postavki opredeliti glede na strinjanje ali nestrinjanje s
postavko na petstopenjski ocenjevalni lestvici (5 – popolnoma se strinjam, 4 – večinoma se strinjam,
3 – deloma se strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 1 – se sploh ne strinjam). Nekaj izmed postavk
se ovrednoti obrnjeno (5 = 1, 4 = 2, 3 = 3 4 = 2, 5 = 1). Za vsako dimenzijo posebej se nato izračuna
tudi dosežek (seštevek postavk). John idr. (1991, v Avsec, 2007) tako opredeljujejo pet izbranih
dimenzij in njihove pripadajoče postavke (postavke, označene s *, se vrednotijo obrnjeno).
1. Ekstravertnost se kaže kot energičen odnos do socialnega in materialnega sveta. Osebe, ki so
ekstravertirane, so navadno bolj socialne, družabne, pozitivno emocionalno naravnane, aktivne in
asertivne. Osebe, ki imajo visok rezultat v tej dimenziji, sebe označujejo kot družabne, prijazne,
dominantne, imajo rade družbo, so energične, aktivne, dinamične. Nasprotno tem so tiste osebe, ki
imajo nizek rezultat in se označujejo kot podrejene, molčeče, manj dinamične in aktivne.
2. Sprejemljivost vključuje nasprotujoča si pola prosocialne in skupnostne orientacije do okolice in
drugih ter antagonizma. Osebe, ki dosegajo visok rezultat, so navadno bolj prijazne, zaupljive,
skromne, kooperativne, empatične, radodarne in prijateljske.
3. Vestnost se kaže kot uspešna kontrola impulzov in reagiranja v luči socialno sprejemljivih dejanj
ter pomaga pri ciljno usmerjenem vedenju. Osebe, ki so bolj vestne, so navadno bolj organizirane,
lažje določajo prednostne naloge, sledijo normam in pravilom, premislijo, preden odreagirajo,
odlagajo zadovoljitev, so bolj natančne, preudarne, vztrajne in skrbne.
4. Nevroticizem ali čustvena nestabilnost vključuje nasprotujoča si pola čustvene stabilnosti in
uravnoteženega čustvovanja (posledično tudi vedenja) ter negativnega čustvovanja (posledično tudi
vedenja). Osebe, ki so nevrotične, so navadno bolj anksiozne, slabo prenašajo stresne situacije, se ne
prilagajajo dobro nenadnim spremembam, so izjemno čustvene in impulzivne.
5. Odprtost (za izkušnje) opredeljuje globino, širino, kompleksnost in originalnost
posameznikovega eksperimentalnega in mentalnega življenja. Navadno so bolj odprte osebe bolj
dostopne za stike z drugimi ljudmi in kulturami ter navadami. So bolj izobražene, informirane in
imajo širok pogled na svet.
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Koeficienti zanesljivosti posameznih dimenzij oz. faktorjev se za tuje vzorce nahajajo med 0,72 in
0,86 (John in Srivastava, 1999, v Novak, 2012), za slovenski vzorec pa med 0,77 in 0,84 (Avsec in
Sočan, 2007, v Novak, 2012).

2.3.

POSTOPEK

Zbiranje kontaktnih podatkov klubov in zvez smo pridobili s pomočjo informacij znancev in
strokovnih sodelavcev ter internetnih strani. Tako smo stopili v kontakt s klubi in zvezami ter
posledično tudi reprezentančnimi vrstami. Za obisk kluba ali treninga oz. priprav reprezentance smo
se dogovorili vnaprej s trenerji. Ti so k sodelovanju in pomoči pozvali svoje varovance, ki so
vprašalnike nato rešili. Večino vprašalnikov smo razdelili pred treningi ali po njih v klubih, na
reprezentančnih pripravah ali pa tudi v manjši meri na tekmovanjih. Tekmovalci so lahko vprašalnike
rešili takoj, če so imeli čas, ali pa so jih vzeli s sabo domov in jih rešili doma ter jih v prihodnjih dneh
vrnili svojim trenerjem. S trenerji smo nato zopet stopili v kontakt teden, dva in tri pozneje, če je bilo
to potrebno. Nekateri trenerji so bili manj odzivni, zato smo morali anketne vprašalnike dvigniti tudi
do mesec ali dva po delitvi. Preden smo razdelili vprašalnike, smo tekmovalcem in trenerjem
predstavili smisel in cilje raziskave ter jim podali natančna navodila za reševanje. Navodila in cilji
raziskave so bili predstavljeni tudi na začetku vprašalnika. Navadno so tekmovalci za celostno
izpolnitev anketnega vprašalnika porabili med 10 in 20 minut, odvisno od posameznika. Na
vprašalniku smo najprej spraševali po splošnih informacijah, kot so: s katerim športom se ukvarjajo,
koliko časa že aktivno tekmujejo, njihova starost, njihova kategorizacija, lahko pa so tudi dodatno
dopisali svoje največje dosežke, če so to želeli. Za osnovnimi podatki je sledil BFI-vprašalnik in nato
Buss-Durkeejev vprašalnik agresivnosti. Podatki so bili zbrani med 6. 3. 2017 in 29. 11. 2017.
Nato smo zbrane podatke vnesli v program SPSS 20.0, jim dodali opise spremenljivk ter jih opredelili
v ustrezne range. Z istim programom smo opravili osnovno opisno statistiko, s katero smo predstavili
osnovne lastnosti vzorca.
Glede na prej omenjene izračune predpostavk BFI – Big Five Inventory (John idr. 1991, v Avsec
2007) smo najprej izračunali dimenzije osebnosti (ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, čustvena
nestabilnost in odprtost za izkušnje). Glede na vnaprej podane seštevke predpostavk pa smo izračunali
pojavne oblike agresivnosti (fizična agresivnost, indirektna agresivnost, razdražljivost, verbalna
agresivnost, negativizem, sovražnost, sumničavost in občutki krivde) po Buss-Durkeeju (1961, v
Lamovec in Rojnik, 1978).
S korelacijo smo predstavili povezanost med oblikami agresivnosti in dimenzijami osebnosti. S
perasonovim korelacijskim koeficientom smo predstavili povezanost med izkušnjami (leti
tekmovanja) in oblikami agresivnosti. Primerjavo dimenzij osebnosti in oblik agresivnosti glede na
borilne športe smo opravili z enosmerno analizo variance (One-way ANOVA). Prav tako smo z
enosmerno analizo variance (One-way ANOVA) naredili primerjavo oblik agresivnosti in dimenzij
osebnosti glede na športno uspešnost (ki smo jo opredelili s kategorizacijo). Primerjavo dimenzij
osebnosti in oblik agresivnosti glede na spol smo opravili s T-testom. Prav tako smo s T-testom
opravili primerjavo dimenzij osebnosti in oblik agresivnosti oseb, ki se ukvarjajo z borilnimi športi,
in kontrolne skupine. Razlike smo preverjali pri stopnji 5-odstotnega tveganja.
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3. REZULTATI
V prvem poglavju bomo predstavili korelacijo med oblikami agresivnosti in dimenzijami osebnosti.
V drugem bomo predstavili rezultate, ki so vezani na agresivnost v borilnih športih:
• razlike med agresivnostjo oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi, in kontrolno
skupino
• razlike v agresivnosti med izbranimi štirimi borilnimi športi
• razlike v agresivnosti znotraj izbranih izbirnih športov glede na spol
• razlike v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki
• povezanost agresivnosti s trajanjem tekmovanja oz. izkušnjami
V tretjem poglavju pa bomo predstavili rezultate, ki so vezani na osebnostne lastnosti v borilnih
športih:
• razlike v osebnostnih lastnostih oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi, in
kontrolno skupino
• razlike v osebnostnih lastnostih oseb med štirimi izbranimi borilnimi športi
• razlike v osebnostnih lastnostih znotraj izbranih borilnih športov glede na spol
• razlike v osebnostnih lastnostih med bolj in manj uspešnimi športniki

3.1. KORELACIJA MED OBLIKAMI AGRESIVNOSTI IN DIMENZIJAMI
OSEBNOSTI
Tabela 7
Korelacija med agresivnostjo in osebnostnimi lastnostmi

Ekstravertnost Sprejemljivost

Vestnost

r
-0,34
-0,26
p (r)
0,00
0,00
r
Indirektna
agresivnost
p (r)
r
-0,18
-0,29
-0,34
Razdražljivost
p (r)
0,02
0,00
0,00
r
0,16
-0,18
Verbalna
agresivnost
p (r)
0,05
0,03
r
-0,29
-0,25
Negativizem
p (r)
0,00
0,00
r
-0,33
-0,30
-0,36
Sovražnost
p (r)
0,00
0,00
0,00
r
-0,26
-0,37
-0,25
Sumničavost
p (r)
0,00
0,00
0,00
r
Občutki krivde
p (r)
Legenda: p (r) – statistična značilnost parametra r, r – korelacijski koeficient

Čustvena
nestabilnost

Odprtost za
izkušnje

0,19
0,02
0,39
0,00

-0,16
0,05

Fizična
agresivnost
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0,40
0,00
0,29
0,00
0,24
0,00

-0,24
0,00

V Tabeli 7 smo zaradi boljše preglednosti predstavili samo statistično značilne povezave.
Interpretirali bomo samo povezave, katerih moč povezanosti je nad 0,30 in imajo vsaj zmeren učinek.
Iz Tabele 7 je razvidna korelacija med kar nekaj oblikami agresivnosti in dimenzijami osebnosti.
Statistično značilna negativna korelacija se pojavlja med ekstravertiranostjo in sovražnostjo; med
sprejemljivostjo in fizično agresivnostjo, sovražnostjo ter sumničavostjo; med vestnostjo in
razdražljivostjo ter sovražnostjo. Statistično značilna pozitivna korelacija pa se pojavlja med
čustveno nestabilnostjo in razdražljivostjo in sovražnostjo.

3.2. AGRESIVNOST V BORILNIH ŠPORTIH
Tabela 8
Primerjava agresivnosti med borilnimi športi in kontrolno skupino

M

SD

t

p (t)

borilni športi
4,50
2,43
4,55
0,00
drugi športi
2,65
2,33
borilni športi
4,86
2,20
0,50
0,62
Indirektna agresivnost
drugi športi
4,67
2,30
borilni športi
5,51
2,15
1,29
0,20
Razdražljivost
drugi športi
5,04
2,16
borilni športi
7,48
2,27
1,36
0,18
Verbalna agresivnost
drugi športi
6,96
2,28
borilni športi
2,74
1,28
1,52
0,13
Negativizem
drugi športi
2,41
1,20
borilni športi
2,94
1,84
3,31
0,00
Sovražnost
drugi športi
1,93
1,68
borilni športi
3,75
2,11
5,41
0,00
Sumničavost
drugi športi
2,20
1,57
borilni športi
4,81
1,87
0,61
0,54
Občutki krivde
drugi športi
4,63
1,50
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (t) – statistična značilnost parametra t
Fizična agresivnost

Tabela 8 prikazuje razlike v oblikah agresivnosti med borilni športi in kontrolno skupino. Do
statistično značilnih razlik prihaja v fizični agresivnosti, sovražnosti in sumničavosti. Osebe, ki se
ukvarjajo z borilnimi športi, so bolj fizično agresivne, sovražne in tudi sumničave v primerjavi s
kontrolno skupino.
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Tabela 9
Primerjava agresivnosti glede na borilne športe

M
SD
F
p (F)
taekwondo
4,36
2,41
0,23
0,87
kickbox
4,43
2,73
Fizična agresivnost
judo
4,78
2,14
karate
4,43
2,49
taekwondo
4,85
2,27
0,68
0,56
kickbox
4,54
2,11
Indirektna agresivnost
judo
4,76
2,10
karate
5,25
2,34
taekwondo
5,28
1,99
6,73
0,00
kickbox
4,37
2,24
Razdražljivost
judo
5,86
1,95
karate
6,40
1,98
taekwondo
8,03
2,23
2,11
0,10
kickbox
7,14
2,44
Verbalna agresivnost
judo
6,89
1,88
karate
7,78
2,38
taekwondo
2,69
1,42
0,93
0,43
kickbox
2,46
1,44
Negativizem
judo
2,92
0,95
karate
2,85
1,25
taekwondo
2,87
1,75
0,70
0,56
kickbox
2,63
1,91
Sovražnost
judo
3,24
1,89
karate
3,00
1,84
taekwondo
3,72
1,90
1,24
0,30
kickbox
3,20
1,80
Sumničavost
judo
4,03
2,36
karate
4,03
2,28
taekwondo
4,87
2,13
0,20
0,90
kickbox
4,66
1,85
Občutki krivde
judo
4,97
1,72
karate
4,75
1,81
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (F) – statistična značilnost parametra F

Iz Tabele 9 je razvidno, da prihaja do razlik v agresivnosti glede na borilne športe samo v
razdražljivosti. Za najbolj razdražljive veljajo karateisti, za najmanj kickboxerji.
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Tabela 10
Primerjava agresivnosti glede na spol

M

SD

t

p (t)

moški
5,22
2,14
4,95
0,00
ženske
3,34
2,43
moški
4,69
2,13
-1,22
0,22
Indirektna agresivnost
ženske
5,14
2,31
moški
5,11
2,22
-2,99
0,00
Razdražljivost
ženske
6,16
1,87
moški
7,66
2,15
1,23
0,22
Verbalna agresivnost
ženske
7,19
2,44
moški
2,81
1,30
0,87
0,39
Negativizem
ženske
2,62
1,25
moški
2,90
1,88
-0,31
0,75
Sovražnost
ženske
3,00
1,79
moški
3,71
2,13
-0,33
0,74
Sumničavost
ženske
3,83
2,09
moški
4,69
1,83
-1,05
0,29
Občutki krivde
ženske
5,02
1,93
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (t) – statistična značilnost parametra t
Fizična agresivnost

V Tabeli 10 je predstavljena primerjava agresivnosti znotraj vseh borilnih športov glede na spol.
Razvidno je, da prihaja do statistično značilnih razlik v fizični agresivnosti in razdražljivosti glede na
spol znotraj izbranih borilnih športov. Moški so bolj fizično agresivni in manj razdražljivi glede na
ženske.
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Tabela 11
Primerjava agresivnosti glede na športno uspešnost

M

SD

F

p (F)

svetovni
4,00
2,83
0,30
0,91
mednarodni
4,63
2,50
perspektivni
4,33
2,45
Fizična agresivnost
državni
4,76
2,48
mladinski
4,72
2,03
brez
4,23
2,62
svetovni
7,20
1,30
2,01
0,08
mednarodni
5,13
1,96
perspektivni
5,15
2,05
Indirektna
agresivnost
državni
4,84
2,25
mladinski
4,96
2,39
brez
4,23
2,17
svetovni
5,60
0,55
3,40
0,01
mednarodni
5,56
2,16
perspektivni
6,07
1,73
Razdražljivost
državni
5,79
2,06
mladinski
6,20
2,10
brez
4,40
2,32
svetovni
9,60
1,52
3,07
0,01
mednarodni
8,38
2,68
perspektivni
6,37
2,42
Verbalna
agresivnost
državni
7,39
2,32
mladinski
7,92
1,53
brez
7,40
2,11
svetovni
2,80
1,79
0,61
0,70
mednarodni
3,00
1,15
perspektivni
2,56
1,58
Negativizem
državni
2,89
1,06
mladinski
2,84
1,21
brez
2,53
1,30
svetovni
2,00
1,22
2,23
0,05
mednarodni
2,00
1,55
perspektivni
3,59
1,53
Sovražnost
državni
3,24
1,84
mladinski
3,00
2,00
brez
2,68
1,95
svetovni
2,60
1,14
1,18
0,32
mednarodni
3,06
2,29
perspektivni
4,33
1,96
Sumničavost
državni
3,97
2,24
mladinski
3,72
2,11
brez
3,60
2,06
svetovni
5,40
2,51
1,13
0,35
mednarodni
4,19
1,64
perspektivni
5,22
1,93
državni
5,00
1,61
Občutki krivde
mladinski
4,96
1,86
brez
4,45
2,05
Total
4,81
1,87
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (F) – statistična značilnost parametra F
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V Tabeli 11 je prikazana primerjava agresivnosti glede na športno uspešnost, ki smo jo ovrednotili s
trenutno veljavno kategorizacijo športnika Republike Slovenije. Statistično značilne razlike smo
opazili v razdražljivosti, verbalni agresivnosti in sovražnosti. Najbolj razdražljivi so športniki, ki
imajo mladinski status, najmanj tisti brez statusa. Najbolj verbalno agresivni so svetovno
kategorizirani športniki, najmanj perspektivni. Najbolj sovražni so perspektivno kategorizirani
športniki, najmanj svetovni in mednarodni.
Tabela 12
Povezanost agresivnosti s trajanjem tekmovanja oz. izkušnjami

Izkušnje
Personova korelacija
-0,11
Sig. (2-tailed)
0,17
Personova korelacija
0,21**
Indirektna agresivnost
Sig. (2-tailed)
0,01
Personova korelacija
0,22**
Razdražljivost
Sig. (2-tailed)
0,01
Personova korelacija
0,15
Verbalna agresivnost
Sig. (2-tailed)
0,07
Personova korelacija
0,02
Negativizem
Sig. (2-tailed)
0,83
Personova korelacija
0,09
Sovražnost
Sig. (2-tailed)
0,28
Personova korelacija
0,03
Sumničavost
Sig. (2-tailed)
0,76
Personova korelacija
0,18*
Občutki krivde
Sig. (2-tailed)
0,03
* – povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** – povezava je statistično značilna na nivoju 0,01
Fizična agresivnost

V Tabeli 12 je prikazana povezava med agresivnostjo in trajanjem tekmovanja oz. izkušnjami.
Razvidno je, da prihaja do pozitivne povezanosti med izkušnjami ter indirektno agresivnostjo,
razdražljivostjo in občutki krivde. Vseeno so korelacije tako majhne, da jih ni smiselno interpretirati.
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3.3.

OSEBNOST V BORILNIH ŠPORTIH

Tabela 13
Primerjava razlik v osebnosti med borilnimi športi in kontrolno skupino

Ekstravertnost
Sprejemljivost
Vestnost
Čustvena nestabilnost

borilni športi
drugi športi
borilni športi
drugi športi
borilni športi
drugi športi
borilni športi
drugi športi

M

SD

t

p (t)

30,07
29,85
33,58
36,13
33,24
33,04
21,16
20,61

4,74
4,93
4,49
4,15
5,59
4,83
4,93
4,38

0,28

0,78

-3,43

0,00

0,21

0,83

0,68

0,50

borilni športi
35,55
5,57
-0,22
0,82
drugi športi
35,76
5,97
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (t) – statistična značilnost parametra t

Odprtost za izkušnje

V Tabeli 13 smo predstavili primerjavo razlike v osebnosti med borilnimi športi in kontrolno skupino.
Do statistično značilnih razlik prihaja v dimenziji sprejemljivost, in sicer so osebe, ki se ukvarjajo z
borilnimi športi, manj sprejemljive v primerjavi z drugimi športi.
Tabela 14
Primerjava osebnosti glede na borilne športe

M

SD

F

taekwondo
30,69
4,32
1,40
kickbox
30,20
4,86
Ekstravertnost
judo
28,73
4,99
karate
30,60
4,72
taekwondo
34,59
4,42
6,70
kickbox
34,86
3,64
Sprejemljivost
judo
30,92
5,05
karate
33,95
3,76
taekwondo
34,33
4,61
7,13
kickbox
35,57
4,89
Vestnost
judo
30,14
5,99
karate
33,00
5,51
taekwondo
20,97
4,85
3,17
kickbox
19,17
4,57
Čustvena nestabilnost
judo
21,86
4,24
karate
22,43
5,50
taekwondo
36,23
5,60
0,81
kickbox
34,66
6,24
Odprtost za izkušnje
judo
34,94
4,79
karate
36,20
5,61
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (F) – statistična značilnost parametra F
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p (F)
0,25

0,00

0,00

0,03

0,49

V Tabeli 14 smo predstavili primerjavo osebnosti glede na borilne športe. Do statistično značilnih
razlik prihaja v dimenzijah sprejemljivost, vestnost in čustvena nestabilnost. Najbolj sprejemljivi so
kickboxerji, najmanj judoisti. Najbolj vestni so prav tako kickboxerji, najmanj judoisti. Najbolj
čustveno stabilni so karateisti, najmanj kickboxerji.
Tabela 15
Razlike v osebnosti glede na spol

M

SD

t

moški
30,38
4,81
1,00
ženske
29,59
4,62
moški
33,41
4,37
-0,60
Sprejemljivost
ženske
33,86
4,71
moški
33,59
5,53
0,98
Vestnost
ženske
32,67
5,69
moški
20,00
4,65
-3,82
Čustvena nestabilnost
ženske
23,02
4,84
moški
35,82
5,21
0,74
Odprtost za izkušnje
ženske
35,12
6,12
Legenda: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; p (t) – statistična značilnost parametra t
Ekstravertnost

p (t)
0,32
0,55
0,33
0,00
0,46

V Tabeli 15 so prikazane razlike v osebnosti znotraj vseh borilnih športov glede na spol. Statistično
značilne razlike so se pokazale pri dimenziji čustvena nestabilnost. Ugotovili smo, da so ženske bolj
čustveno nestabilne kot moški.
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Tabela 16
Primerjava osebnosti glede na športno uspešnost

M
SD
F
p (F)
svetovni
32,80
4,92
1,63
0,16
mednarodni
32,19
3,83
Ekstravertnost
perspektivni
28,48
5,40
državni
30,16
5,22
mladinski
29,84
3,80
brez
30,03
4,42
svetovni
33,00
2,55
0,71
0,62
mednarodni
33,63
5,81
perspektivni
33,59
3,90
Sprejemljivost
državni
32,53
5,16
mladinski
34,36
4,18
brez
34,15
4,00
svetovni
37,20
5,89
3,39
0,01
mednarodni
36,44
4,57
perspektivni
31,78
6,00
Vestnost
državni
31,87
6,01
mladinski
31,88
5,25
brez
34,60
4,57
svetovni
22,40
5,13
1,30
0,27
mednarodni
19,44
5,67
perspektivni
21,22
5,48
Čustvena
nestabilnost
državni
22,08
4,18
mladinski
22,20
4,35
brez
20,13
5,13
svetovni
38,60
3,58
1,48
0,20
mednarodni
37,63
7,04
perspektivni
33,56
3,83
Odprtost za izkušnje
državni
35,51
5,63
mladinski
35,88
5,37
brez
35,50
5,97
Legenda: M – aritmetična sredina; SD –- standardna deviacija; p (F) – statistična značilnost parametra F

V Tabeli 16 smo prikazali primerjavo osebnosti glede na športno uspešnost. Do statistično značilnih
razlik je prišlo v dimenziji vestnost. Za najbolj vestne veljajo športniki, ki imajo status svetovnega
kategoriziranega športnika Republike Slovenije.
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4. RAZPRAVA
4.1. KORELACIJA MED OBLIKAMI AGRESIVNOSTI IN DIMENZIJAMI
OSEBNOSTI
Iz Tabele 7 je razvidno, da se statistično značilna korelacija pojavlja kar med nekaj oblikami
agresivnosti in dimenzijami osebnosti oseb, ki se ukvarjajo z borilnimi športi. To bi lahko nakazovalo
na smiselnost in pravilnost dobljenih rezultatov.
Prva korelacija, ki je razvidna iz razpredelnice, je negativna korelacija med ekstravertiranostjo in
sovražnostjo. Bucik (1998, v Novak, 2012) trdi, da so osebe, ki imajo visok rezultat v dimenziji
ekstravertnost, bolj družabne, prijazne, dominante, energične, dinamične in se rade družijo.
Nasprotno tem so osebe z nizkim indeksom v dimenziji ekstravertnost bolj podrejene, tihe, manj
aktivne in manj socialne. Lamovec (1988) govori, da se sovražnost v večini primerov kaže kot
občutek zamere, ljubosumnosti oz. kot generalizirana sovražna čustva do okolice zaradi resničnega
in umišljenega zapostavljanja. Smiselno je, da se je korelacija torej pokazala med to obliko
agresivnosti in dimenzijo osebnosti. Osebe, ki so bolj dinamične, energične, imajo veliko energije, se
rade družijo, bodo tako manj verjetno sovražne do okolice, saj se v njej očitno dobro počutijo in težijo
k druženju z ljudmi. Tušak in Tušak (2003) ugotavljata, da ekstravertirani športniki hitro navezujejo
prijateljstva in imajo potrebo po kontaktu z drugimi. Sklepamo lahko, da so osebe, ki so
ekstravertirane zaradi svoje osebnostne naravnanosti in karakterja tako tudi manj sovražne.
Druga statistično značilna negativna korelacija, ki je razvidna iz Tabele 7, se pojavlja med osebnostno
dimenzijo sprejemljivost ter fizično agresivnostjo, sovražnostjo in sumničavostjo. Lamovec (1988)
trdi, da se fizična agresivnost kaže kot pripravljenost osebe na fizični spopad ali obračunavanje, ne
vključuje pa uničevanja predmetov. Po njenem mnenju se sovražnost kaže kot generaliziran občutek
zamere, ljubosumnosti oz. kot sovražna čustva do vsega sveta zaradi resničnega ali umišljenega
zapostavljanja. Sumničavost pa naj bi bila projekcija te sovražnosti na druge, zato sumničave osebe
delujejo previdno v odnosih z drugimi, v skrajnem primeru so tudi prepričane, da jim drugi želijo
samo slabo. Osebe, ki pa dosegajo visok rezultat v dimenziji sprejemljivost, so navadno bolj prijazne,
zaupljive, skromne, kooperativne, empatične, radodarne in prijateljske, trdijo John idr. (1991, v Avsec
2007). Iz zgoraj naštetih razlogov je smiselno med sabo povezati sovražnost in sumničavost, saj je
prva pogoj za drugo. V skrajnih primerih bi lahko ob pretirani sovražnosti in sumničavosti prišlo tudi
do fizične agresivnosti in fizičnega obračunavanja. Vsekakor pa so vsi zgoraj našteti pridevniki o
sumničavosti, fizični agresivnosti in sovražnosti ravno nasprotni tistim, ki se pojavljajo v
sprejemljivosti. Nekdo, ki dobro sprejema svojo okolico, se v njej tudi dobro počuti, zaupa ljudem in
z njimi rad sodeluje. Ravno nasprotno temu pa se osebe, ki so do svoje okolice sovražne in sumničave,
v njej ne počutijo dobro, na splošno ljudem ne zaupajo in so lahko v skrajnih primerih tudi celo fizično
agresivne. Sklepamo lahko torej, da se osebe, ki bolje sprejemajo svojo okolico, v njej tudi bolje
počutijo, ker od nje dobivajo pozitivno povratno informacijo, kar pa posledično izzove manj občutkov
odtujenosti in nesprejetosti. Take osebe so tako posledično tudi manj sovražne, sumničave in fizično
agresivne.
Statistično značilno negativno korelacijo iz Tabele 7 smo razbrali tudi med osebnostno dimenzijo
vestnost ter razdražljivostjo in sovražnostjo. John idr. (1991, v Avsec 2007) trdijo, da se vestnost
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izraža predvsem kot kontrola impulzov in posledične reakcije v skladu s socialno sprejemljivimi
dejanji. Tako pomaga pri ciljno usmerjenem vedenju, zato so bolj vestne osebe navadno tudi bolj
organizirane, sledijo normam in pravilom, premislijo, preden odreagirajo, so natančne in preudarne
ter vztrajne in skrbne. Lamovec in Rojnik (1978) pa pravita, da se razdražljivost kaže kot zmožnost
impulzivne in močne agresivne reakcije že ob najmanjšem izzivu oz. impulzu. Razdražljive osebe so
pogosto ogorčene, slabe volje, grobe in so hitre jeze. Podobno se obnašajo tudi sovražne osebe, ki so
navadno tudi precej razdražljive, saj jih spremljajo občutki krivice in ljubosumja. Podobno kot pri
prejšnjih korelacijah je tudi tukaj takoj jasno razvidna negativna korelacija med vestnostjo ter
razdražljivostjo in sovražnostjo. Osebe, ki so vestne, navadno delujejo v luči socialno sprejemljivih
dejanj, so uspešne in usmerjene v cilj ter se tako posledično počutijo dobro v svoji koži. Takšne osebe
torej navadno nimajo razloga za sovražne občutke do okolice, saj so navadno tudi zaradi svoje
osebnostne naravnosti bolj ciljno usmerjene, organizirane ter posledično najverjetneje tudi uspešnejše.
Takšne osebe gojijo pozitiven odnos do okolice, saj se odločajo ter posledično delujejo v skladu z
družbeno sprejemljivimi normami in nimajo razloga, da bi se do okolice vedle sovražno ter bile
razdražljive. Sklepamo lahko torej, da so osebe, ki so manj vestne, tudi zaradi svojega morebitnega
neuspeha ali pa slabega občutka in nezaupanja vase tako posledično bolj razdražljive in sovražne do
okolice.
Iz Tabele 7 je razvidna tudi statistično značilna pozitivna korelacija med osebnostno dimenzijo
čustvena nestabilnost ter razdražljivostjo in sovražnostjo. John idr. (1991, v Avsec 2007) pravijo, da
so čustveno nestabilne osebe navadno bolj anksiozne, ne marajo hitrih sprememb, slabo prenašajo
stresne situacije, so izjemno čustvene in impulzivne. Podobno tem so po Lamovec in Rojnik (1979)
razdražljive osebe zelo impulzivne, jih je lahko izzvati k prepiru, navadno so tudi nemirne. Ugotovili
smo že, da so sovražne osebe do okolice navadno zelo neprijazne, za to pa naj bi bili krivi resnični
ali neresnični občutki zapostavljanja. Smiselno je torej sklepati, da so krivec za razvoj čustvene
nestabilnosti, razdražljivosti in tudi sovražnosti ravno ti občutki zapostavljanja. Nekdo, ki se je v
življenju počutil zapostavljenega, najverjetneje ni razvil čustvene stabilnosti, saj ni imel primerne in
ustrezne čustvene podpore. Sklepamo lahko torej, da so čustveno nestabilne osebe zaradi zgoraj
naštetih razlogov v življenju tudi bolj razdražljive in posledično sovražne. Izvor tega pa navadno
lahko iščemo pri osebah samih, prve sledi pa vsekakor lahko zaznamo že v čustvenem zapostavljanju
v najzgodnejšem otroštvu.
V vseh primerih se lahko deloma tudi naslonimo na ugotovitve LeUnes in Nation (2002), ki pravita,
da je agresivno vedenje okrepljeno in ne ublaženo ali zmanjšano z agresijo. Primeri, v katerih se
posameznikovo agresivno vedenje pojavlja, samo še povečajo možnost, da se bo agresivno vedenje
zopet pojavilo. Agresivna vedenja, ki so podkrepljena s tiho odobritvijo, tako da trenerji ali starši ne
kaznujejo pravočasno, posameznikom delujejo kot sprejemljiva in jih bodo v prihodnosti še pogosteje
in bolj izraženo uporabljali. Prav tako starši, ki so agresivni, delujejo kot napačen vzornik za svoje
otroke, ki nato podobno obnašanje tudi posnemajo. V tem primeru torej govorimo o teoriji socialnega
učenja, ki bi lahko pojasnila nekatere pojavne oblike agresivnosti. Lahko da se pri posameznikih
dogaja ravno to, da so ujeti v vzorec obnašanja, ki ni bil pravočasno prekinjen, zato se generalno ne
čutijo samozavestne v svojih odločitvah, ki so lahko družbeno sporne, ter posledično razvijajo
napačne dimenzije osebnosti, ki se nato navzven kažejo kot različne oblike agresivnosti.
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4.2.

AGRESIVNOST IN OSEBNOST V BORILNIH ŠPORTIH

V naslednjem poglavju se bomo ukvarjali z interpretacijo rezultatov o pojavnih oblikah agresivnosti
in dimenzijah osebnosti v borilnih športih. Zajeli bomo vseh 9 ničelnih hipotez, ki se nanašajo na
različne oblike agresivnosti in dimenzije osebnosti znotraj različnih borilnih športov, med kontrolno
skupino in borilnimi športi, glede na spol, status in trajanje tekmovanja ter glede na športno uspešnost.
Zaradi lažje preglednosti bomo poglavje razdelili v več podpoglavij, ki se bodo nanašala na
posamezne hipoteze.

4.2.1. PRIMERJAVA AGRESIVNOSTI IN OSEBNOSTI MED BORILNIMI
ŠPORTI IN KONTROLNO SKUPINO
Iz Tabele 8 je razvidno, da smo statistično značilno razliko v agresivnosti med osebami, ki se
ukvarjajo z borilnimi športi, in kontrolno skupino opazili pri fizični agresivnosti, sovražnosti in
sumničavosti. Pri vseh teh oblikah agresivnosti so osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, dosegale
statistično značilno višje vrednosti kot kontrolna skupina.
Za začetek se naslonimo na možnost razvoja in pojavljanja splošne agresivnosti glede na
športnotekmovalne pogoje. Tušak in Tušak (2003) navajata, da raziskave kažejo, da s stopnjo
fizičnega kontakta raste tudi verjetnost agresivnega vedenja. Prav tako po njunem mnenju ni vseeno,
ali prihaja do neposredne ali posredne agresivnosti. Vsekakor lahko v obeh primerih takoj opazimo
razliko med borilnimi športi in kontrolno skupino, ki jo sestavljajo osebe, ki se tekmovalno ukvarjajo
z manj kontaktnimi športi (tek na smučeh, umetnostno drsanje, košarka, nogomet, tenis, badminton
ipd.). Kljub temu, da sicer košarka in nogomet spadata med kontaktne športe, pa tega za razliko od
borilnih športov s pravili ne spodbujata. Za pretiran kontakt so načeloma tekmovalci kaznovani,
medtem ko pri ostalih nekontaktnih športih sploh ne prihaja do fizične agresivnosti. Posledično bi
bilo smiselno razmišljati, da osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, tako razvijejo tudi večjo stopnjo
fizične agresivnosti, saj jim to pogojujejo športnotekmovalni pogoji. Glede na to Tušak in Tušak
(2003) ugotavljata, da s tem sorazmerno raste tudi verjetnost splošnega agresivnega vedenja, kar bi
lahko pojasnilo tudi višjo stopnjo sovražnosti in tudi sumničavosti pri osebah, ki se ukvarjajo z
borilnimi športi. LeUnes in Nation (2002) ugotavljata, da se ljudje bolj hitro postavijo v bran in
postanejo bolj fizično agresivni tudi, kadar se počutijo tako ali drugače utesnjeni. Ugotovili smo, da
so tekmovalci pri vseh borilnih športih omejeni na določeno površino oz. ring in so za prestop
površine tudi kaznovani. V tem primeru se lahko torej počutijo bolj utesnjeni, kar pa ob še dodatnem
neposrednem kontaktu vzbuja dodatno mero agresivnosti. Vsekakor pa to ni nujno slabo in še ne
pomeni, da so te osebe dejansko tudi bolj pripravljene na spopad zunaj tekmovalnih pogojev. LeUnes
in Nation (2002) navajata, da se instrumentalna agresivnost lahko pri športnikih izraža tudi kot
namera fizično nadvladati nasprotnika, vendar je ciljno usmerjena za dosego višjega cilja, ki je v tem
primeru zmaga. Vsekakor pa ne moremo zanikati možnosti pojava višjih vrednosti fizične
agresivnosti, saj to od tekmovalcev neposredno nujno zahtevajo tudi pravila.
A vendar se v našem primeru ob fizični agresivnosti statistično značilna razlika pojavlja tudi v
sumničavosti in sovražnosti, kar pa lahko nakazuje tudi na neprimeren odnos do nasprotnika in
morebiten pojav frustracijske ali posnemovalne agresivnosti. Razloge za to lahko po Lamovec in
Rojnik (1978) najdemo tudi v posnemanju. Pogosto se dogaja, da se v športu trenerji do svojih
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vadečih vedejo agresivno oz. delujejo agresivno, saj želijo s tem na neprimeren način spodbuditi svoje
varovance, da bi lažje zmagali na tekmovanjih. Tukaj se lahko navežemo tudi na teorijo socialnega
učenja Bandure s sodelavci (1977, v Tušak in Tušak, 2003), ki govori, da so ljudje agresivni predvsem
zaradi tega, ker so bili v preteklosti za svoje dejanje tudi nagrajeni oz. niso bili primerno kaznovani.
Tako lahko mladi borci povzemajo napačne vzorce obnašanja in delujejo agresivno. Vsekakor pa tega
ne moremo posploševati, saj nasprotno tej teoriji Jarvis (2006) trdi, da socialno učenje ne more v
celoti pojasniti agresivnosti posameznika. Kot že omenjeno, pa se lahko dogaja tudi to, da je vzrok
za povišano agresivnost tudi frustracija sama, ki se lahko sprošča preko različnih ventilov.
Čuk (1999) je ugotovil, da so judoisti v primerjavi s kontrolno skupino statistično bolj telesno in
verbalno agresivni ter sumničavi. Nasprotno temu je Kregarjeva (2007) ugotovila, da so karateisti
načeloma manj agresivni kot kontrolna skupina. Vsekakor moramo razumeti, da se naš vzorec
bistveno razlikuje od zgoraj naštetih, saj smo mi v vzorec všteli tudi bolj kontaktne športe, medtem
ko karate velja za manj kontaktnega. Prav tako moramo upoštevati, da je naš vzorec v celoti sestavljen
iz tekmovalcev in je relativno mlad. To pa je seveda izjemnega pomena za nastanek agresivnosti, ki
je v veliko primerih v športu celo spodbujana za dosego zmage. Lahko pa je prihajalo tudi do napak
pri merjenju vzorca oz. se anketiranci niso popolnoma resnično opredelili do problema. Lahko pa so
anketiranci želeli prikriti svoje dejanske občutke in so odgovarjali prikrito.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 8 lahko zavržemo hipotezo 1 (H01) in ugotovimo, da
obstajajo razlike med agresivnostjo oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi, in kontrolno
skupino. Te se kažejo v fizični agresivnosti, sovražnosti in sumničavosti.
Iz Tabele 13 je razvidno, da smo zaznali statistično značilne razlike v osebnosti med borilnimi športi
in kontrolno skupino v dimenziji sprejemljivost. Tekmovalci, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, so
statistično manj sprejemljivi za okolico kot kontrolna skupina.
Iz tega lahko torej po Buciku (1998, v Novak, 2012) sklepamo, da so osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi
športi, manj kooperativne, empatične, prijazne in radodarne kot kontrolna skupina. Zopet se vračamo
k opisu vzorca kontrolne skupine. Kot že omenjeno, so v njej prevladovale osebe, ki se večinsko
ukvarjajo z ekipnimi športi. Tukaj pa so predstavljene večinoma individualistične prvine. Borilni
športi so po klasifikaciji individualni športi. Tušak in Tušak (2003) navajata, da pri individualnih
športnikih prihaja bolj do izraza dominantnost, vztrajnost, sposobnost samomotivacije, skratka v
ospredju je težnja po individualnosti. V nasprotju z njimi pa se osebe, ki se raje odločajo za ekipne
športe, bolj usmerijo v ekipne športe, kjer prevladujejo predvsem socialne lastnosti, socialna
inteligentnost, zmožnost dobre komunikacije, vodenje, sposobnost reševanja konfliktov ipd.
Smiselno je torej sklepati, da se za borilne športe v primerjavi z ostalimi športi odločajo večji
individualisti, ki načeloma niso toliko sprejemljivi za okolico. Posledično lahko na ta način pojasnimo
razliko v sprejemljivosti med osebami, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, in kontrolno skupino.
Statistično značilne razlike med borilnimi športi in kontrolno skupino v dimenziji sprejemljivosti pa
lahko iščemo tudi drugje. Tudi tukaj lahko vključimo teorijo socialnega učenja. Sicer je možno, da
so osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, iz bolj konvencionalnega okolja, ki ni tako odprto za
sprejemanje okolice. Možno je, da so zato tudi sami povzeli podoben način razmišljanja in svojo
osebnost razvijali v tej smeri. Prav tako tukaj ne smemo zanemariti razlike v starosti med skupinama.
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Smiselno interpretacijo razlike v starosti pa lahko enačimo z interpretacijo o nastanku agresivnosti,
ki je predstavljena višje v poglavju.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 13 lahko zavržemo hipotezo 5 (H05) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi, in
kontrolno skupino, in sicer se te kažejo v osebnostni dimenziji sprejemljivost.

4.2.2. PRIMERJAVA AGRESIVNOSTI IN OSEBNOSTI MED BORILNIMI
ŠPORTI
Iz Tabele 9 je razvidno, da smo zaznali statistično značilne razlike v agresivnosti med borilnimi športi
v razdražljivosti. Najvišjo vrednost so presenetljivo imeli karateisti, sledijo jim judoisti, nato
taekwondoisti, najnižjo vrednost pa so imeli kickboxerji.
Sama pravila načeloma naj ne bi vplivala na višji nivo razdražljivosti v karateju v primerjavi z
ostalimi borilnimi športi. Načeloma se sicer razlikuje časovni obseg, velikost borišča, oprema, pravila,
vendar mislimo, da to ne more bistveno vplivati na razdražljivost. Prav tako v tem primeru pojava
razdražljivosti ne bi pripisovali socialnemu učenju, saj načeloma pravila in filozofija karate kumite
borbe ne predpostavljajo agresivnosti. V bistvu bi lahko rekli, da izmed naštetih športov karate še
najmanj spodbuja agresivnost, ker gre za borbo na prvi kontakt, vsi premočni udarci so torej strogo
sankcionirani. Prav tako ima karate dobro vzpostavljen pasovni sistem in filozofijo, ki naj bi
tekmovalce učila socialno sprejemljivega vedenja.
Na tem mestu bi se najprej obrnili na Tabelo 14, ki prikazuje vrednosti o dimenzijah osebnosti ločeno
glede na borilne športe. V poglavju 4.1 smo ugotovili, da obstaja negativna statistično značilna
povezanost med razdražljivostjo in vestnostjo ter pozitivna statistično značilna povezanost med
čustveno nestabilnostjo in razdražljivostjo. Naj omenimo, da so karateisti v dimenziji vestnost dosegli
statistično značilne nižje vrednosti kot na primer kickboxerji in taekwondoisti. Prav tako so statistično
značilne višje vrednosti dosegli v dimenziji čustvena nestabilnost, kjer so zavzeli celo najvišje
vrednosti. Posledično lahko iz tega sklepamo, da so karateisti bolj razdražljivi tudi zaradi posledic
njihove osebnostne naravnanosti oz. vrednosti, ki so jih dosegli v dimenzijah osebnosti.
Prav tako lahko za to najdemo razloge drugje. Pomembno vlogo pri tem najverjetneje odigra čas
zbiranja podatkov. Večino anket karateistov smo zbrali na pripravah, nekaj pa tudi na tekmovanjih.
To pomeni, da so bili tekmovalci v tem času najverjetneje obremenjeni s prihajajočimi velikimi
tekmovanji ali celo neposrednimi občutki po tekmi. Lahko je zaradi morebitnega poraza ali stresa
pred velikimi tekmami prihajalo do višjega nivoja razdražljivosti, kar pa se je nato odražalo tudi na
rezultatih. Možnost za povišan nivo razdražljivosti lahko torej pripišemo tudi utrujenosti, ki bi lahko
nastala zaradi napornih priprav ali tekmovanja. Razdražljivost se sicer po Lamovec in Rojnik (1978)
kaže kot zmožnost impulzivne in močne agresivne reakcije že ob najmanjšem izzivu oz. impulzu.
Torej je močno pogojena tudi z občutki frustracije, ki pa so lahko pred velikimi tekmami bistveno
višji, kot so sicer. Prav tako se občutki frustracije pogosto pojavljajo ob porazu, občutkih krivice ipd.
(LeUnes in Nation, 2002).
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Smiselno se je tudi navezati na kontrolo agresivnosti v športu. Načeloma so bili tekmovalci iz juda
in kickboxa tudi bolj uspešni glede na status športnika Republike Slovenije, kar lahko posledično
pomeni, da so bolj zadovoljni že z dosedanjimi uspehi in to posledično pri njih ne vzbuja dodatne
razdražljivosti. Prav tako obstaja možnost, da so ti borci starejši od karateistov ali pa so razvili večjo
zmožnost kontrole agresivnosti v športu. Vseeno pa temu na tem mestu ne bi dajali prevelike teže.
Vsekakor pa nas ne preseneča podatek, da med vsemi borilnimi športi ne prihaja do pretiranih razlik
v ostalih oblikah agresivnosti. V fizični agresivnosti so bili po podatkih najbolj agresivni ravno
judoisti, kar nas glede na pravila in potek borbe ne preseneča. Zanimivo je, da so karateisti visoke
vrednosti zavzeli tudi v verbalni agresivnosti in negativizmu, kar lahko še dodatno nakazuje na
ustreznost naše domneve, da so bili pod stresom prihajajočih tekem ali občutkov morebitnih trenutnih
porazov.
V primerjavi z drugimi raziskavami so Mroczkowska, Kownacka in Obminski (2008) ugotovili, da
so karateisti manj agresivni v primerjavi z judoisti in rokoborci v nasprotju s tem, kar smo ugotovili
mi. Smrkolj (2010) pa je ugotovil, da imajo načeloma mlajši borci višje povprečne vrednosti v
agresivnosti kot člani, kar pa bi lahko bil tudi razlog za razlike v agresivnosti v našem primeru, saj
smo, kot že povedano, imeli mlajši vzorec.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 9 lahko zavržemo hipotezo 2 (H02) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v agresivnosti med osebami, ki se ukvarjajo z izbranimi štirimi športi, in sicer se te
kažejo v razdražljivosti.
Iz Tabele 14 je razvidno, da do statistično značilnih razlik v dimenzijah osebnosti med borilnimi
športi prihaja v dimenzijah sprejemljivost, vestnost in čustvena nestabilnost. Za najbolj sprejemljive
in vestne glede na podatke veljajo kickboxerji, za čustveno najbolj nestabilne pa karateisti.
V dimenziji sprejemljivost za najbolj sprejemljive veljajo kickboxerji, sledijo taekwondoisti, nato
karateisti in zadnji judoisti. V tem primeru se težko nanašamo na tekmovalne pogoje kot možnost za
nastajanje razlik v sprejemljivosti. Podobno kot pri primerjavi med kontrolno skupino in borilnimi
športniki lahko tudi tukaj iščemo razloge v teoriji socialnega učenja. Sicer je možno, da so osebe, ki
se ukvarjajo z borilnimi športi, iz bolj konvencionalnega okolja, ki ni tako odprto za sprejemanje
okolice. Vsekakor pa moramo to obravnavati z zadostno mero kritičnosti. Zakaj judoisti dosegajo
bistveno nižje vrednosti od kickboxerjev, ni povsem jasno.
V dimenziji vestnost najvišje vrednosti dosegajo kickboxerji in taekwondoisti. Tukaj bi lahko
statistično značilne razlike pojasnili tudi s športno uspešnostjo. Vemo, da so v vzorcu v povprečju
bili najvišje kategorizirani kickboxerji. John idr. (1991, v Avsec 2007) trdijo, da so bolj vestne osebe
navadno tudi bolj organizirane, lažje določajo prednostne naloge, sledijo normam in pravilom,
premislijo, preden odreagirajo, odlagajo zadovoljitev, so bolj natančne, preudarne, vztrajne in skrbne.
Posledično bi se to lahko odražalo tudi na rezultatih. Same razlike v vestnosti torej ne bi pripisovali
razlikam v poučevanju ali filozofiji določenega športa, temveč bolj razliki v športni uspešnosti med
skupinami. To lahko podkrepimo tudi s podatki iz Tabele 16, v kateri je razvidna statistično značilna
razlika v dimenziji vestnost glede na kategorizacijo. Najbolj vestni so tisti z najvišjo kategorizacijo.
Zanimiva je tudi obratna povezanost s čustveno nestabilnostjo. Tukaj najnižje vrednosti zopet
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dosegajo kickboxerji in taekwondoisti. Tudi to lahko nakazuje na povezanost med športno
uspešnostjo, vestnostjo in čustveno nestabilnostjo.
Opazili smo tudi statistično značilne razlike v čustveni nestabilnosti med različnimi borilnimi športi.
Tudi tukaj lahko razloge iščemo v okolju in teoriji socialnega učenja. Čustveno nestabilni ljudje so
po John idr. (1991, v Avsec 2007) navadno bolj čustveni in impulzivni, anksiozni ter slabo prenašajo
stresne situacije. Vzroke za to lahko iščemo v okolju in vzgoji. Možno je, da med odraščanjem niso
pridobili ustrezne čustvene podpore, zato so posledično razvijali tudi napačne dimenzije osebnosti.
Možno pa je tudi, da so k temu nagnjeni že dedno. Vsekakor je razlogov za to več in jih najverjetneje
ne moramo pripisovati ukvarjanju z različnimi borilnimi športi, pri zaključevanju pa moramo seveda
upoštevati zadostno mero kritičnosti in možnosti zmote.
Iz zgoraj naštetih razlogov lahko utemeljeno sklepamo, da so osebnostne dimenzije med sabo močno
povezane in se prepletajo. Spremembe v eni lahko imajo posledice tudi na drugi dimenziji. Vsekakor
pa je športna uspešnost lahko tudi posledica bolj ali manj izražene ene ali pa vseh izmed dimenzij.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 14 lahko zavržemo hipotezo 6 (H06) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih med osebami, ki se ukvarjajo z izbranimi štirimi športi
(taekwondo, karate, kickbox in judo). Te se kažejo v osebnostnih dimenzijiah sprejemljivost, vestnost
in čustvena nestabilnost.

4.2.3. PRIMERJAVA AGRESIVNOSTI IN OSEBNOSTI V BORILNIH ŠPORTIH
GLEDE NA SPOL
Iz Tabele 10 je razvidno, da smo statistično značilne razlike v borilnih športih glede na spol izmerili
v fizični agresivnosti in razdražljivosti, in sicer so glede na rezultate bolj fizično agresivni moški,
ženske pa so bolj razdražljive.
Ni presenetljivo, da so moški dobili bistveno višji rezultat v fizični agresivnosti kot ženske. Tušak in
Tušak (2003) ugotavljata, da so fantje načeloma bistveno bolj agresivni kot ženske. Razloge za to
pripisujeta različnim dejavnikom, ki so lahko biološki ali pa so posledica učenja socialnih vlog. Pri
fantih sicer za povišan nivo agresivnosti odigrajo bistveno vlogo ravno hormoni, ki povečujejo
agresivnost z dvigom splošne vzburjenosti. Iz vidika učenja socialnih vlog se fante bolj uči postaviti
v bran, dekleta pa se uči umakniti se. To vsekakor razloži povišan nivo fizične agresivnosti. Prav tako
je v borilnih športih že na prvi pogled mogoče zaznati bistveno razliko v moči udarcev med moškimi
in ženskami. Borba že navzven in na prvi pogled deluje bolj čvrsta in agresivna pri moških v
primerjavi z žensko borbo. Moramo pa se zavedati, da vprašalnik meri splošno pripravljenost na
borbo kot obliko fizične agresivnosti. V tem primeru pa to lahko pojasnimo že s prej omenjenim
dvigom splošne vzburjenosti na račun hormonov. Zgoraj našteto podkrepijo tudi rezultati po Tušak
in Tušak (2003), ki pravita, da so moški glede na ženske športnice bolj tekmovalni in izražajo večjo
mero moškosti v športu. Glede na to, da se osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, dejansko merijo
v športni borbi, je torej smiselno razmišljati, da se to seveda odraža tudi na fizični agresivnosti. Prav
tako izražajo večjo mero moškosti, ki se lahko kaže tudi kot povišana fizična agresivnost.
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Iz Tabele 10 je razvidno tudi, da so ženske statistično značilno bolj razdražljive kot moški. Tušak in
Tušak (2003) sta ugotovila, da so moški v primerjavi z ženskami manj nevrotični, imajo boljšo
sposobnost obvladovanja, so bolj dominantni, manj zavrti in so bolj čustveno stabilni. To pojasnjuje
tudi nastanek statistično značilnih razlik v čustveni stabilnosti med moškimi in ženskami. Prav tako
lahko slednje pripišemo tudi biološkim dejavnikom. Ženske so naravno bolj čustvene kot moški ter
se načeloma hitreje in bolj čustveno odzovejo na različne impulze. Kajtna (2006) pa tudi ugotavlja,
da so ženske bolj pripravljene priznati, da so čustvene. V raziskovalni nalogi smo namreč zavzeli
samoopisovalne vprašalnike, ki ne vključujejo lestvice socialne zaželenosti. Obstaja možnost, da
fantje niso pripravljeni priznati svojih čustev do te mere kot ženske in posledično tudi dosegajo višji
rezultat pri dimenziji čustvene stabilnosti.
Ni nas presenetilo, da v ostalih oblikah agresivnosti nismo zaznali statistično značilnih razlik. Kot
ugotavljata že Tušak in Tušak (2003), moderni šport ni ravno pisan na kožo nežnejšemu spolu.
Vseeno vrhunski šport kot takšen pogojuje osebnostne značilnosti, ki jih športniki morajo ponotranjiti,
če želijo biti uspešni. Tako se morajo ženske spopasti z višjim nivojem agresivnosti, dominantnosti
in storilnostne motivacije, da so lahko posledično tudi uspešne. V našem vzorcu smo zajeli kar nekaj
vrhunskih športnic, med njimi tudi svetovnega razreda, zato lahko posledično sklepamo, da je
smiselno, da v ostalih oblikah agresivnosti ne prihaja do statistično značilnih razlik.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 10 lahko zavrženo hipotezo 3 (H03) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v agresivnosti znotraj borilnih športov (taekwondo, karate, kickbox in judo) glede
na spol, in sicer se te kažejo v fizični agresivnosti in razdražljivosti.
Iz Tabele 15 je razvidno, da smo statistično značilne razlike v borilnih športih glede na spol izmerili
v čustveni nestabilnosti. Višje vrednosti so v primerjavi z moškimi dosegle ženske. Podobno kot pri
iskanju razlogov za pojav razlik v razdražljivosti lahko tudi tukaj smiselno pomislimo na biološke
vzroke za čustveno nestabilnost, kar ugotavljata tudi Tušak in Tušak (2003). Obenem pa moramo
upoštevati tudi možnost priznavanja čustev na samoopisovalnih vprašalnikih, kot ugotavlja Kajtna
(2006).
Vsekakor pa je smiselno v tem primeru razmišljati o povezanosti med čustveno nestabilnostjo in
razdražljivostjo. To povezavo smo prikazali in dokazali že v poglavju 4.1.
Opazili smo tudi, da pri drugih dimenzijah ni zaznati statistično značilnih razlik. To še dodatno
dokazuje na potrebnost prevzemanja moških vlog in osebnostnih lastnosti, ki so bolj pisane na kožo
moškim za doseganje športne uspešnosti v borilnih športih. Rezultati iz Tabele 15 kažejo na to, da se
morajo tekmovalke v borilnih športih za uspešno tekmovanje posluževati spreminjanja vlog, ki so
bolj značilne za moške. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Tušak in Tušak (2003) in Erjavčeva
(2002).
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 15 lahko zavržemo hipotezo 7 (H07) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih znotraj borilnih športov (taekwondo, karate, kickbox in judo)
glede na spol, in sicer se te kažejo v osebnostni dimenziji čustvena nestabilnost.
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4.2.4. PRIMERJAVA AGRESIVNOSTI IN OSEBNOSTI V BORILNIH ŠPORTIH
GLEDE NA ŠPORTNO USPEŠNOST
Iz Tabele 11 je razvidno, da smo statistično značilne razlike v borilnih športih glede na športno
uspešnost (kategorizacijo) izmerili v razdražljivosti, verbalni agresivnosti in sovražnosti.
Najvišje vrednosti so v razdražljivosti dosegali športniki z mladinskim statusom, malo nižje
perspektivni športniki, najnižje vrednosti pa so dosegali tisti, ki nimajo statusa športnika. Tukaj se
lahko obrnemo na ugotovitve številnih avtorjev, med njimi na Tušak in Tušak (2003), ki pravita, da
so športniki v primerjavi z nešportniki bolj agresivni. Iz tega lahko tudi sklepamo, da športniki nekako
skozi izkušnje v tekmovanju za doseganje športne uspešnosti pridobivajo tudi na agresivnosti. Prav
tako avtorja trdita, da je za ustrezno aktivacijo potrebno imeti tudi primerno mero vzdraženosti, ki jo
lahko športniki dosegajo tudi z ustrezno razdražljivostjo, ki pa ne sme biti previsoka. Iz tega vidika
je zanimiv podatek, da mednarodno in svetovno kategorizirani športniki zavzemajo srednje vrednosti
v razdražljivosti. Ta mora biti na nek način izražena za uspešnost v borilnih športih, saj je potrebno
na akcijo nekoga tudi ustrezno reagirati (na primer s kontroliranim udarcem). Vsekakor pa mora biti
ta agresivnost kontrolirana in ne sme prehajati v občutke jeze. Iz tega lahko torej sklepamo tudi, da
so višje kategorizirani športniki tudi bolj uspešni v kontroli agresivnosti. Najvišje vrednosti dosegajo
mladinsko kategorizirani športniki, kar še dodatno potrjuje domneve o povezanosti starosti in
agresivnosti. Mladinsko kategorizirani športniki namreč predstavljajo mlajši del našega vzorca.
Zanimiv je tudi podatek, da najvišje vrednosti v verbalni agresivnosti dosegajo svetovno in takoj za
njimi mednarodno kategorizirani športniki. Avtorji, kot na primer Coakley (1998), so zagovarjali
teorijo, da se agresivni impulzi nabirajo v človeškem organizmu in se kopičijo kot nekakšna energija.
To energijo pa je potrebno tudi sprostiti. Vrhunski športniki se lahko torej poslužujejo katarze v obliki
verbalne agresivnosti. Načeloma, če zadeva ni preveč ekscesna, lahko svoj nivo splošne agresije
kontrolirajo tudi na takšen način. Vsekakor je pri tem potrebna tudi zadostna kontrola agresivnosti.
Zaznali smo tudi statistično značilne razlike med kategorizacijami znotraj sovražnosti. Višje
vrednosti dosegajo perspektivno, državno in mladinsko kategorizirani športniki, medtem ko bistveno
nižje vrednosti zavzemajo svetovno in mednarodno kategorizirani športniki. Tukaj se lahko zopet
vrnemo na podatke iz Tabele 16, iz katere lahko razberemo, da so svetovno in mednarodno
kategorizirani športniki bistveno bolj vestni kot ostali. Iz tega lahko sklepamo, da vestne osebe
navadno delujejo v luči socialno sprejemljivih dejanj, so uspešne in usmerjene v cilj ter se tako
posledično počutijo dobro v svoji koži. Takšne osebe torej navadno nimajo razloga za sovražne
občutke do okolice, saj so navadno tudi zaradi svoje osebnostne naravnosti bolj ciljno usmerjene,
organizirane ter posledično najverjetneje tudi uspešnejše. Sovražnost v skrajnih primerih vodi tudi v
ciljno namero škodovati, vrhunski športniki pa se morajo posluževati instrumentalne agresivnosti,
katere cilj je zmaga.
V drugih oblikah agresivnosti se ne pojavljajo statistično značilne razlike med bolj in manj
agresivnimi športniki. Najbližje temu pride indirektna agresivnost, pri kateri najvišje vrednosti
dosegajo svetovno kategorizirani športniki. Tudi ta oblika agresivnosti bi lahko služila kot način
sproščanja odvečnih frustracij za dosego kontrole agresivnosti. To velikokrat opazimo namreč tudi
pri tenisačih, ki pogosto svoj višek energije sprostijo z metanjem loparjev.
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Iz rezultatov lahko torej zopet opazimo povezanost med osebnostnimi lastnostmi in agresivnostjo.
Prav tako lahko glede na rezultate sklepamo, da so bolj uspešni športniki v borilnih športih manj
razdražljivi. To posledično pomeni, da bodo lažje usmerjali svoje misli in dejanja v dosego nekega
cilja, bodo manj anksiozni in bodo bolje kontrolirali agresivnost. Bolj uspešni športniki v borilnih
športih bodo uporabljali v skrajnih primerih tudi sredstva za sproščanje agresivnosti, kot na primer
verbalno agresivnost. Vsekakor pa je v tem primeru bolj zaželena uporaba manj spornih tehnik
kontrole agresivnosti. Bolj uspešni športniki v borilnih športih bodo manj sovražni do okolice ter
bodo na ta način prav tako lažje usmerjali svoje misli in si ne pustili, da jih preplavijo občutki jeze.
To je seveda tudi predpogoj za instrumentalno agresivnost, ki pa je v vrhunskem športu tudi zaželena.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 11 lahko zavržemo hipotezo 4 (H04) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki izbranih štirih borilnih športov
(taekwondo, karate, kickbox in judo), in sicer se te kažejo v razdražljivosti, verbalni agresivnosti in
sovražnosti.
Iz Tabele 16 je razvidno, da smo statistično značilne razlike v osebnostnih lastnostih glede na športno
uspešnost opazili v dimenziji vestnost. Iz Tabele 16 je razvidno tudi, da so svetovno in mednarodno
kategorizirani športniki dosegli bistveno višje vrednosti od vseh ostalih. John, Donahue in Kentle
(1991) trdijo, da se vestnost izraža predvsem kot kontrola impulzov in posledične reakcije v skladu s
socialno sprejemljivimi dejanji. Tako pomaga pri ciljno usmerjenem vedenju, zato so bolj vestne
osebe navadno tudi bolj organizirane, sledijo normam in pravilom, premislijo, preden odreagirajo, so
natančne in preudarne ter vztrajne in skrbne. Iz tega lahko sklepamo torej, da bodo bolj vestne osebe
bolj uspešne tako na splošno kot tudi v borilnih športih.
Zanimivi so tudi podatki v drugih dimenzijah osebnosti, ki pa sicer niso statistično značilni, a menimo,
da se jih je vseeno smiselno dotakniti. Bistveno višje vrednosti so višje kategorizirani športniki
dosegali tudi v dimenziji ekstravertnost in odprtost za izkušnje.
Iz rezultatov lahko torej sklepamo, da bodo bolj vestni športniki dosegali tudi boljše športne rezultate
v borilnih športih. Razmišljamo lahko tudi o možnosti pomoči za dosego višjega cilja na račun razvite
dimenzije ekstravertnosti in pa tudi odprtosti za izkušnje.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 16 lahko zavržemo hipotezo 8 (H08) in ugotovimo, da
obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih med bolj in manj uspešnimi športniki izbranih štirih borilnih
športov (taekwondo, karate, kickbox in judo), in sicer se te kažejo v osebnostni dimenziji vestnost.

4.2.5. POVEZANOST AGRESIVNOSTI S TRAJANJEM TEKMOVANJA OZ.
IZKUŠNJAMI
Iz Tabele 12 lahko razberemo, da smo statistično značilno korelacijo med agresivnostjo in izkušnjami
zasledili v indirektni agresivnosti, razdražljivosti in občutku krivde. Sicer gre v vseh primerih za
nizko korelacijo, najvišja vrednost korelacijskega koeficienta znaša namreč 0,22, zato menimo, da jih
ni smiselno interpretirati.
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Tabela 12 nam vseeno daje tudi zanimiv vpogled na odnos agresivnosti s trajanjem ukvarjanja z
borilnimi športi. Ugotovili smo že, da vsi borilni športi poudarjajo spiritualnost in kontrolo udarcev
ter agresivnosti. Slednja je še toliko bolj pomembna ravno v borilnih športih. Iz tega lahko še enkrat
razberemo tudi, da nivo agresivnosti najverjetneje sorazmerno pada tudi z leti. Vetongen in
Theeboom (2010) sta prav tako ugotovila, da trening borilnih veščin še ne pomeni tudi povečan nivo
agresivnosti, temveč ravno nasprotno, da ima pozitiven vpliv na osebnostni profil oseb, ki se z njim
ukvarjajo. Smrkolj (2010) je podobno ugotovil, da so mlajši karateisti v primerjavi s starejšimi bolj
agresivni v vseh parametrih. Zanimiva je tudi negativna povezanost z izkušnjami in fizično
agresivnostjo, ki pa sicer ni statistično značilna.
Na podlagi dobljenih podatkov iz Tabele 12 lahko zavržemo hipotezo 9 (H09) in ugotovimo, da razvoj
agresivnosti pri osebah, ki se ukvarjajo s štirimi izbranimi borilnimi športi (taekwondo, karate,
kickbox in judo), ni povezan s trajanjem tekmovanja oz. izkušnjami.
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5. SKLEP
V današnjih časih vedno bolj ugotavljamo, da je zanesljivo eden izmed ključnih pogojev za športno
uspešnost športnik sam s svojim odnosom, odzivi, trenutnimi akcijami kot tudi dolgoročno vizijo in
širšim smislom. Kaj je tisto, kar ga dela drugačnega od drugih in ga žene v skrajnosti, o katerih lahko
drugi samo sanjajo? Področje borilnih športov še danes velja za enega izmed manj raziskanih in bolj
kaotičnih področij v športu. Ravno zato smo v tem raziskovalnem delu želeli ugotoviti, ali obstaja
kakšna povezanost med osebnostnimi lastnostmi in agresivnostjo tudi v borilnih športih. Zanimalo
nas je, kakšen je odnos med slednjima, ali lahko športno uspešnost v borilnih športih pogojujemo tudi
z osebnostnimi lastnostmi in agresivnostjo ter v kolikšni meri.
V raziskavo smo vključili štiri najbolj zastopane borilne športe v Sloveniji (taekwondo, karate, judo
in kickbox) ter kontrolno skupino, ki se sestoji iz športnikov, ki se ukvarjajo z različnimi popularnimi
slovenskimi športi (odbojka, nogomet, smučanje, drsanje …). Skupno je sodelovalo 197 oseb, ki so
bile starejše od 17 let. V njej smo želeli preveriti povezanost osebnostnih lastnosti in agresivnosti ter
ugotoviti, kakšne so pojavne oblike in posledice izraženosti ene in druge na športno uspešnost. Vzorec
smo večinoma pridobili na klubskih in reprezentančnih treningih, v manjši meri tudi na tekmovanjih.
Opozoriti moramo, da smo vzorec zbirali dalj časa, kar lahko v določenih primerih zaradi razlik v
pripravah na tekmovanja povzroči tudi razlike v dobljenih rezultatih. Smiselno je tudi razmišljati o
možnosti pojava napak v rezultatih zaradi obširnosti anketnega vprašalnika. Nekateri so za
izpolnjevanje porabili tudi do 20 minut. Vsekakor pa upamo, da te napake niso bistveno vplivale na
dobljene rezultate, saj smo zagotovili relativno velik vzorec.
Preverjali smo 9 ničelnih hipotez, od katerih smo jih 8 ovrgli:
• H01: Ni razlik med agresivnostjo oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi (taekwondo,
karate, kickbox in judo), in kontrolno skupino.
• H02: Ni razlik v agresivnosti med štirimi izbranimi borilnimi športi (taekwondo, karate,
kickbox in judo).
• H03: Ni razlik v agresivnosti znotraj izbranih borilnih športov (taekwondo, karate, kickbox in
judo) glede na spol.
• H04: Ni razlik v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki štirih izbranih borilnih
športov (taekwondo, karate, kickbox in judo).
• H05: Ni razlik v osebnostnih lastnostih oseb, ki se ukvarjajo z izbranimi borilnimi športi
(taekwondo, karate, kickbox in judo), in kontrolno skupino.
• H06: Ni razlik v osebnostnih lastnostih oseb med štirimi izbranimi borilnimi športi
(taekwondo, karate, kickbox in judo).
• H07: Ni razlik v osebnostnih lastnostih znotraj izbranih borilnih športov (taekwondo, karate,
kickbox in judo) glede na spol.
• H08: Ni razlik v osebnostnih lastnostih med bolj in manj uspešnimi športniki štirih izbranih
borilnih športov (taekwondo, karate, kickbox in judo).
Popolnoma smo potrdili H09: Razvoj agresivnosti pri osebah, ki se ukvarjajo s štirimi izbranimi
borilnimi športi (taekwondo, karate, kickbox in judo), ni povezan s trajanjem tekmovanja oz.
izkušnjami.
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Vse hipoteze smo statistično obdelali v programu SPSS 20.0 in pred tem preverili tudi predpostavke,
ki so za izvajanje testov tudi potrebne. Korelacije smo preverjali s Pearsonovim korelacijskim
koeficientom. Za iskanje statistično značilnih razlik med skupinami smo večinoma uporabili
enosmerno analizo variance (One-way ANOVA) in pa tudi T-test. Vse hipoteze smo ovrgli oziroma
potrdili pri stopni 5-odstotnega tveganja.
Vsekakor ne moramo zanikati povezanosti med osebnostnimi lastnostmi in agresivnostjo. Opazili
smo veliko korelacij med njima. Že na prvi pogled je bilo jasno razvidno, da se korelacija pojavlja
med več dimenzijami in pojavnimi oblikami agresivnosti in je lahko tako pozitivna kot tudi negativna.
Očitno je osebnostna naravnanost velikega pomena za pojavljanje oziroma kontrolo agresivnosti.
Smiselno je torej razmišljati, da ima izražanje različnih osebnostnih dimenzij posledice tudi v
izražanju agresivnosti, za kar pa smo ugotovili tudi, da ima posledice na športno uspešnost. Vse kaže
torej na to, da so osebnost, agresivnost, športna uspešnost in tudi splošna uspešnost v tesni korelaciji,
kar smo uspeli potrditi tudi z že znanimi raziskavami.
Ugotovili smo, da se agresivnost oseb, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, razlikuje v nivoju
agresivnosti oseb, ki se ukvarjajo z drugimi športi. Načeloma so športniki iz borilnih športov dosegali
višje vrednosti, kar pa ni nujno tudi slabo. Našli smo sledi oziroma povezave z instrumentalno
agresivnostjo, ki je vsekakor potrebna za doseganje višjih športnih ciljev. Prav tako smo ugotovili, da
je pojav višjih vrednosti oblik agresivnosti, kot na primer fizična agresivnost, nujno potrebna za
uspešno tekmovanje v borilnih športih. Ugotovili smo tudi, da prihaja do razlik v agresivnosti med
izbranimi borilnimi športi, ki pa niso nujno velike. Te smo pripisali tekmovalnim pogojem (pravila,
način borbe), osebnostni naravnanosti, izključili pa tudi nismo možnosti napake vzorca. Vsekakor pa
ugotavljamo, da obstajajo povezanosti v agresivnosti med različnimi oblikami borilnih športov.
Opazili smo razlike v agresivnosti med bolj in manj uspešnimi športniki. Slednje smo pripisali
možnosti kontrole agresivnosti, sproščanja odvečnih frustracij in pa tudi izraženosti osebnostnih
dimenzij. Na področju agresivnosti vsekakor ne moremo spregledati podatka, da imajo mlajše osebe
bolj izražene različne oblike agresivnega vedenja.
Na področju osebnostnih lastnosti smo ugotovili, da prihaja do razlik med osebami, ki se ukvarjajo z
borilnimi športi, in kontrolno skupino. To smo deloma pripisali teoriji socialnega učenja in okolja ter
tudi tekmovalnim pogojem. Sklenili smo, da so osebe, ki se ukvarjajo z borilni športi, bolj
individualistično naravnane v primerjavi s kontrolno skupino. Prav tako smo ugotovili, da je za
športno uspešnost v borilnih športih in pa nasploh pomembna tudi izraženost različnih dimenzij. Med
njimi smo izpostavili dimenzijo vestnosti, katere povprečne vrednosti so bile bistveno višje pri bolj
uspešnih športnikih. Podobno kot pri agresivnosti smo tudi tukaj opazili, da ni pretiranih razlik v
osebnostnih lastnostih med moškimi in ženskami (razen v dimenziji čustvena nestabilnost), saj to
pogojuje vrhunski šport. Vsekakor pa ne moremo v celoti sklepati, da dejanske razlike ne obstajajo.
Nenazadnje pa smo tudi potrdili hipotezo, kot že mnogi prej, da trening borilnih športov nima
dolgoročnega učinka na razvoj različnih pojavnih oblik agresivnosti. Iz tega in vsega zgoraj naštetega
bi lahko tudi sklepali, da je lahko agresivnost v borilnih športih izražena le kot pogoj za doseganje
trenutnih tekmovalnih ciljev in ne pomeni tudi, da so osebe, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, tudi
dejansko bolj agresivne v vsakdanjem življenju.
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