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сажетак
У студији су истраживане когнитивне способности најбољих кошаркаша јуниора Србије. Истраживање је спроведено на узорку 
од 80 кошаркаша јуниора, узраста 17-18 година. Они су подељени у три групе на основу независне експертске оцене њихове 
успешности (од 1 до 10). Когнитивне способности су процењене са пет тестова: Д48 (тест опште интелигенције), С1 (тест визуелне 
спацијализације), П1, Ф1 и Ф2 (тестови перцептивних способности). Резултати истраживања су показали да постоји значајна 
разлика између три групе кошаркаша јуниора у простору когнитивних способности. Вредности центроида група показују да се 
прва група (најквалитетнији јуниори) значајно разликује од преостале две групе, и то у резултатима тестова Д48 и Ф2, док нема 
значајне разлике између друге и треће групе. 

Кључне речи:  КОГнИТИВнЕ СПОСОБнОСТИ / КОшАРКАшИ / УСПЕшнОСТ 

увод

Велики број младих људи (чак веома мла-
дих) се данас бави кошарком. неки од њих ко-
шарку прихватају као рекреацију или средство 
физичког васпитања, а неки имају јасну намеру 
да играње кошарке постане њихово занимање. У 
тој популацији младих неопходно је да тренери 
буду способни да користе сва доступна средства 
у покушају да талентованог дечака/девојчицу 
преведу у доброг, али и врхунског кошаркаша/
ицу. Ово захтева озбиљне и студиозне приступе 
раду са младим кошаркашима. Један од важних 
корака у томе је дијагностиковање оних карак-
теристика и способности младих које су битне 

за успех у кошарци. Јасно је да је кошарка ком-
плексна и полиструктурна спортска игра, у којој 
успех зависи од низа фактора, међу којима се 
налазе и одређене психолошке карактеристике и 
способности (Каралејић и Јаковљевић 2001; Пав-
лович, 1977;  Sandeford & Shoenfelt 2001). Успех 
у кошарци у највећој мери зависи од нивоа спец-
ифичних моторичких активности, али и од спо-
собности играча да тај моторички кошаркашки 
потенцијал реализују у игри. У основи те спо-
собности се налази тактичко мишљење играча. 
Оно се дефинише као специфично когнитивно 
деловање играча и способност кошаркаша да на 
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темељу когнитивних способности перцепције, 
едукције и кошаркашког тактичког знања решава 
проблеме у типичним и атипичним ситуацијама 
игре (Павлович, 1977).

Тако се оправдано претпоставља да су когни-
тивне способности веома важне за успех у кошар-
ци и да је неопходна њихова дијагностика (Becker, 
1981; Wolf & Horga, 1987; Zhang & Li, 2000). То 
се посебно односи на најбоље и најуспешније 
кошаркаше. најбољи кошаркаши се у многим 
способностима и вештинама разликују од оних 
средњих или лошијих и они су често својеврстан 
модел у изградњи индивидуалног квалитета сва-
ког играча. Додатни значај истраживању когни-
тивних способности даје чињеница да се у овом 
простору могу препознати нове резерве за на-
предак играча. Значај когнитивних способности 
за успех у кошарци је показан и веома манифе-
стан у пракси. Оне се у пракси називају: »памет«, 
»моћ антиципације«, »читање приотивника«, 
»преглед игре«, итд. Значај ових способности је 
показан и у одређеном броју истраживања (Бача-
нац, 2001; Becker, 1981; Боснар и Матковић 1983; 
Јаковљевић 1996; Јаковљевић 2003а; Јаковљевић 
2003б). Међутим, мали је број истраживања (бар 
доступних) когнитивних способности младих 
кошаркаша, поготово врхунских (Бачанац, 2001; 
Brooks, Boleach & Mayhew, 1987; Јаковљевић, 
2003а). Већи је број истраживања која су спро-
ведена на општој популацији младих која су по-
казала повезаност појединих моторичких способ-
ности, пре свега: координације, брзине извођења 
сложених моторичких задатака и равнотеже, са ге-
нералним и перцептивним фактором когнитивнх 
способности (Кејн, 1984). У односу на резултате 
ових истраживања и истраживања која су се одно-
сила на утицај когнитивних способности на успех 
у кошарци корисно је утврдити ниво когнитив-
них способности младих кошаркаша. Данашњи 
млади кошаркаши се припремају за неку будућу, 
другачију кошарку за коју се претпоставља да ће 
бити још захтевнија када су у питању когнитивне 
способности.

Циљ овог истраживања је да се процене ког-
нитивне способности најбољих младих кошарка-
ша – јуниора Србије, посебно у односу на њихову 
успешност. Претпоставка је да ће се показати 
разлике између успешнијих и мање успешних у 
односу на њихове когнитивне способности.  

метод

узорак испитаника

Узорак испитаника је чинило 80 младих 
кошаркаша – јуниора (17 – 18 година старости), 
чланова 8 најквалитетнијих екипа у Србији. Сва-
ки испитаник је био најмање пет година у про-
граму систематског и организованог кошаркаш-
ког тренинга. Они су подељени у три групе (1-3) 
на основу оцене њихове успешности играња ко-
шарке. Групу 1 сачињавају најуспешнији, њих 17 
(оцене од 8 до 10), групу 2 чини 37 средње успеш-
них (оцене од 5 до 8), и групу 3 мање успешни, 
њих 26 (оцене мање од 5). 

узорак варијабли и инструменти

Предикторске варијалбле су из просто-
ра когнитивних способности. Оне су добијене 
применом пет тестова за процену когнитивних 
способности. Варијабла општа интелигенција 
(ои) је процењена са тестом Домино тест Д-48 
(конструисао Анстеy, а адаптирана верзија 
Матића и Момировића); варијабла визуелна 
спацијализација (пс) је добијена на осно-
ву резултата теста С1 (из батерије СВПн-1) 
који процењује просторне релације, односно 
истовремене едукције просторних релација; 
варијабла перцептивна диференцијација и ло-
гичко закључивање (пд ) процењена је тестом 
геометријских разлика П1 (из батерије СВПн-1); 
варијабла перцептивна идентификација (пФ1) 
добијена је на основу резултата у тесту фигурал-
не идентификације Ф1; и варијабла перцептивна 
анализа и логичко закључивање (пФ2) која је 
процењена тестом разлагање квадрaта Ф2. Ови 
тестови су широко коришћени на нашој спортској 
популацији те су примењени и у овој студији (Ба-
чанац 2001; Јаковљевић 1996; Јаковљевић 2003а; 
Јаковљевић 2003б).

Критеријумску варијаблу представља 
успешност кошаркаша, односно њихов квалитет 
игре. Она је добијена на основу оцена (од 1 до 10) 
успешности игре које су дате за сваког испитаника 
од стране пет квалификованих оцењивача, кошар-
кашких експерата (Е1 – Е5). Тако је успешност 
сваког кошаркаша изражена једном јединственом 
оценом (ЈОУ), која представља аритметичку сре-
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дана девијација (СД), минималне (Мин) и мак-
сималне (Маx) вредности. У циљу провере хо-
могености и поузданости оцењивача примењена 
је факторска анализа. Утврђивање разлика у ког-
нитивним способностима између група унутар 
узорка, формираних по критеријуму успешности 
игре, извршено је применом каноничке дискри-
минативне анализе.  

  

резултати и дисКусија
Табела 1 показује дескриптивне параметрe 

оцена петорице оцењивача, експерата (Е1 до Е5) 
и јединствене мере успешности (JOU). 

дину добијених пет оцена. Оцењивање је спрове-
дено по прецизно утврђеној методологији са исто 
тако прецизним упутствима и критеријумима. 
Слични поступци у одређивању критеријума 
успешности кошаркаша су примењивани у већем 
броју истраживања (Боснар и Матковић 1983; 
Brooks et al 1987; Јаковљевић 1996; Јаковљевић 
2003а; Trninic, Dizdar & Dezman, 2002;  Trninic,  
Perica & Dizdar, 1999). 

обрада података
Примењена је стандардна дескриптивна 

статистика: аритметичка средина (АС), стандар-

табела 1.  Дескриптивни параметри оцена петорице оцењивача

е1 е2 е3 е4 е5 JOU

AS 6.26 5.41 6.11 5.99 5.84 5.94

SD 2.16 1.95 2.18 1.94 2.28 2.00

Min 2 1 2 2 1 1.80

Max 10 9 10 9 10 9.60

Аритметичке средине (АС) код свих оцењи-
вача и јединствене мере успешности су приближ-
но истих вредности, као и вредности стандардне 
девијације. Вредности минимума и максимума су 
релативно уједначене.

У табелама 2 и 3 је представљена латентна 
структура независних оцењивача. на основу ана-

лизе главних компонената издвојен је само један 
фактор који је довољан да објасни 94.294% тотал-
не варијансе. на главној компоненти све варијабле 
имају изразито високе пројекције, тако да егзи-
стира само један фактор оцењивања успешности 
игре, који се може интерпретирати као фактор 
»успешност играња кошарке«. 

табела 2.  Објашњена тотална варијанса

Компоненте тотал % варијансе Кумулативни %

1 5.658 94.294 94.294

2 .110 1.829 96.123

3 .087 1.451 97.574

4 .085 1.429 99.003

5 .056 .941 99.944

6 .003 .056 100.000
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табела 3. Матрица компонената
Компонента

е1 .964

е2 .959

е3 .967

е4 .973

е5 .963

JOU .999

табела 4. Дескриптивна статистика когнитивних способности
ас сд мин. маx.

ои                  1 32.11 4.35 25 39

2 27.81 5.79 6 37

3 26.07 6.67 10 38

тотал 28.20 6.16 6 39

пФ  1             1 22.23 6.45 14 32

2 21.08 4.75 8 29

3 21.03 6.49 10 31

тотал 21.31 5.68 8 32

пФ2               1 21.82 5.35 11 32

2 16.45 4.53 5 25

3 16.57 5.22 5 27

тотал 17.63 5.34 5 32

пс                  1 24.76 4.58 16 30

2 21.72 6.53 7 30

3 21.00 6.24 5 30

тотал 22.13 6.17 5 30

пд                 1 18.64 4.03 14 27

2 17.40 3.75 6 27

3 17.50 4.08 8 25

тотал 17.70 3.90 6 27

Резултати факторске анализе показују да 
постоји висока усаглашеност и хомогеност неза-
висних оцењивача у односу на предмет мерења – 
успешност игре кошаркаша. 

Табела 4 показује дескриптивне параметре 
резултата у тестовима за процену когнитивних 
способности за цео узорак и за све три групе. Код 
резултатa за цео узорак вредности аритметичких 

средина су приближно једнаке са вредностима 
добијеним на тестирању такође кошаркаша 
јуниора у ранијем периоду (Јаковљевић, 1996, 
2003а), и популацији спортиста јуниора из под-
ручја спортских игара (Бачанац, 2001). Ако 
се посматрају групе, види се да су вредности 
артиметичких средина у свим варијаблама 
различите, а посебно да испитаници прве групе 
постижу веће резултате у свим варијаблама, док 
су друга и трећа група прилично уједначене. 
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усмерене ка негативним вредностима. Позитив-
не вредности означавају да испитаник припада 
најквалитетнијој групи. Дијаграм 1 јасно показује 
издвајање прве групе у односу на остале групе, 
док су центроиди друге и треће групе веома близу 
један другом.

Табела 6 и Дијаграм 1 показују вредности 
центроида група. Вредности центроида група 
говоре да је прва група (најквалитетнији кошар-
каши) усмерена ка позитивним вредностима на 
првој функцији и веома ниској негативној вред-
ности на другој функцији, док су друге две групе 

Табела 5 приказује збирне резултате дис-
криминативне анализе. Добијене су две дискри-
минативне функције од којих прва објашњава 
92.3% од укупне варијансе, са коефицијентом ка-
ноничке корелације Рц = .526, односно квадратом 

табела 5.  Резултати дискриминативне анализе

Функција Карак. корен % варијансе Кумул. % Кан. корелац.

1 .383 92.3 92.3 .526

2 .032 7.7 100.0 .176

тест функције Wilks Lambda χ2 df Sig.

1 .701 26.645 10 .003

2 .969 2.350 4 .672

табела 6.   Центроиди група

ДИСК 1 2

1 1.161 -.036

2 -.252 .174

3 -.401 -.224

дијаграм 1

тог коефицијента Рц
2 = .276; са вредношћу Вилкс 

ламбда од .701 и нивоом значајности од .003. То 
значи да је прва функција статистички значајна и 
она се интерпретира. 
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закључивање (ПФ2) и општа интелигенција 
(ОИ) имају високе коефицијенте корелације са 
дискриминативном функцијом. 

Корелације појединих варијабли са дискри-
минативном варијаблом су приказане у табели 
7. Варијабле перцептивна анализа и логичко 

табела 7.   Корелације варијабли са дискриминативном функцијом

пФ2 .719

ои .595

пс .377

пд .204

пФ1 .137

Резултати дискриминативне каноничке ана-
лизе кошаркаша јуниора на основу оцене успеш-
ности кошаркаша показују да постоји значајна 
разлика између три групе кошаркаша различи-
тог квалитета. Вредности центроида група јасно 
показују да се групе разликују и то да се прва група 
(најквалитетнији кошаркаши), значајно разликује 
од друге и треће, док је разлика између друге и 
треће групе врло мала. Варијабле ОИ и ПФ2 
имају највеће корелације са дискриминативном 
варијаблом. Издвајање ових варијабли је у складу 
са неким ранијим студијама које су истражива-
ле повезаност когнитивних способности и успе-
ха у кошарци (Бачанац, 2001; Fiedler,  McGuire, 
& Richardson, 1989; Јаковљевић 1996, 2003; 
Kioumourtzoglou, Derri, Tzetzis & Theodorakis,  
1998). То се посебно односи на варијаблу ПФ2, 
односно на способност логичког резоновања. Ко-
шаркаши, због природе саме игре (велики број 
атипичних и неочекиваних игровних ситуација 
и потреба за њиховим брзим решавањем), морају 
брзо да опажају догађања на терену, да их брзо 
логички анализирају и да након тога, уз помоћ до 
тада стеченог искуства и тактичких знања, донесу 
одлуку о начину свог дејства. Може се претпоста-
вити да су способности прецептивне анализе и 
логичког закључивања, те општа интелигенција у 
основи тактичког мишљења кошаркаша, на осно-
ву кога кошаркаш решава игровне ситуације. Си-
гурно је да способност аналитичког опажања и 
резоновања у ситуацијама кошаркашке игре, које 
карактерише велики број различитих перцептив-
них информација, не може доћи до изражаја уко-

лико кошаркаш не поседује и висок ниво опште 
интелигенције (Бачанац, 2001).

Основне разлике у когнитивним димен-
зијама до којих је дошло у испитиваном узорку 
највероватније су, са једне стране, последица раз-
личитог степена тренираности и квалитета тре-
нинга у оквиру систематског и вишегодишњег 
тренажног рада. Уобичајено је у кошаркашкој 
пракси да талентованији млади играчи имају 
дужи спортски стаж, више играчког искуства 
те су у већој мери изложени стимулусима који 
захтевају боље когнитивно деловање, односно 
који подстичу развој опште интелигенције и пер-
цептивне способности. Са друге стране, разлике, 
у одређеној мери, могу да буду последица дис-
позиционих фактора, као и фактора селекције, 
односно критеријума селекције у одређеним фа-
зама развоја кошаркаша које су они прошли до 
јуниорског узраста. Ово иницира да се у будућим 
сличним студијама укључе варијабле: дужина 
спортског стажа, степен тренираности, квалитет 
тренинга. Добијени резултати из ове студије и дру-
гих сличних студија (Бачанац, 2001; Јаковљевић 
1996; 2003а; Kioumourtzoglu et al., 1998; Fiedler 
et al., 1989) иницирају да се у кошаркашком тре-
нингу у што већој мери користи вежбање у тзв. 
ситуационим условима. То подразумева креирање 
вежби у којима ће бити мањи или већи број из-
ненадних перцептивних стимулуса усклађених са 
узрасним и општим кошаркашким карактеристи-
кама играча.
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вредности центроида група јасно је да се прва гру-
па (најквалитетнији јуниори) значајно разликује 
од преостале две групе, и то у варијаблама општа 
интелигенција, перцептивна анализа и логичко 
закључивање. најквалитетнији јуниори су по-
стигли боље резултате на тестовима Д48 и Ф2. 
Са друге стране није добијена значајна разлика 
између друге и треће групе ни у једној варијабли 
когнитивних способности. Даља истраживања 
ових способности треба да укључе варијабле као 
што су: дужина спортског стажа, квалитет тре-
нинга, таленат младих играча; као и већи узорак 
младих кошаркаша. Резултати упућују да је у тре-
нингу кошаркаша потребно користити активности 
које ће стимулисати развој њихових когнитивних 
способности, а тиме развијати њихово тактичко 
мишљење. 

заКључаК

Циљ ове студије је био да се на узорку од 
80 најбољих кошаркаша јуниора, узраста 17-18 
година, који су подељени у три групе на основу 
независне експертске оцене њихове успешно-
сти, истраже поједине когнитивне способности и 
њихова повезаност са успехом у игри. Вредности 
аритметичких средина за цео узорак су приближно 
једнаке са вредностима добијеним на тестирању 
такође кошаркаша јуниора у ранијем периоду и 
популацији спортиста јуниора из подручја спорт-
ских игара, међу којима су били и кошаркаши. 

Применом дискриминативне анализе доби-
јени су резултати који показају да постоји значајна 
разлика између три групе кошаркаша јуниора у 
простору когнитивних способности. на основу 
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