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Сажетак
Моторичке способности су незаобилазан сегмент антрополошког простора човјека и често су предмет научних истраживања. 
Обзиром на њихову сложену структуру врло често у истраживањима овог сегмента користе се различити приступи у дефинисању 
модела који ће послужити као основа за одабир и дефинисање манифестних варијабли. Најчешће се ради о феноменолошком 
приступу али нису ријетка истраживања која су базирана на функционалном моделу моторичких способности. У раду је 
анализиран простор моторичких способности популације ученика и атлетичара, јуниорског узраста са циљем утврђивања 
разлика у простору механизма централне регулације. Истраживањем је обухваћено 90 ученика који су укључени у различите 
спортске клубове и 90 атлетичара из четири атлетска клуба. Измјерено је 12 манифестних моторичких варијабли из простора 
механизма централне регулације. У анализи података, примјеном т-теста и каноничке дискриминативне анализе добијени су 
резултати који статистички значајно (p<0.01) објашњавају разлике међу испитаницима. У седам варијабли ученици су остварили 
бољи резултат, а у четири варијабле је та разлика статистички значајна. Једино варијабле МИСП, МСПА, МСПОО, МФЛА из 
простора синергијске регулације и тонуса и варијабла МКОП из простора структуирања кретања нису оствариле статистички 
значајне разлике. Атлетичари су били бољи у тестовима флексибилности МДПК, МСРАС који су врло значајни у тркачким и 
скакачким дисциплинама. 
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УВОД

Атлетика обухвата тркачке, бацачке, ска-
качке и ходачке дисциплине које се одликују 
моторичким кретањима и успјешно се могу 
примјењивати у току образовног процеса или 
кроз друге облике вјежбања, помоћу којих се 
значајно утиче на подизање опште психофизич-
ке способности појединца. У било којем аспекту 
спорта, па тако и атлетског спорта неопходно је 
познавање одређених карактеристика које од-
говарају појединим узрастима, а под утицајем 

су ендогених или егзогених фактора. Бројна су 
истраживања која проучавају одређене сегменте 
антрополошког простора у карактеристичним 
узрасним периодима (млађи, средњи, старији 
школски узраст). Нека су оријентисана на млађи и 
средњи школски узраст проучавајући моторички 
статус дјеце или младих спортиста (Анастасовски, 
1981; Деспот, и Вискић-Шталец, 1983; Кукољ, 
Бокан, Копривица и Угарковић, 2001; Братић, 
Ђурашковић, и Ранђеловић, 2001; Breslauer, Delija, 
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i Mesarić, 2006; Павловић, Марковић, Бранковић, и 
Коцић, 2008; Cools, Christiane & Andries 2011; Van-
dorpe at al., 2012; Fransen at al., 2012). Врло често 
се као проблем истраживања дефинишу разлике 
у погледу морфолошких и моторичких димензија 
различитих популација исте старосне доби (Silva 
at al., 2012). Некада се ради о утврђивању разлика 
у спортским играма (Delija, Šimenc, i Vuleta,1995; 
Бојић, Коцић, и Миленковић, 2007; Prahović i 
Protić, 2007; Gabbett, Jenkins, & Abernethy, 2011) 
у моторичком простору, а нека су истраживања 
базирана на проучавању морфолошких димензија 
између спортиста и ученика (Trent, 1996; Bresla-
uer i sar., 2006; Пелемиш, и Стевић, 2009; Kos, 
Sitar, i Andrović, 2010, Lepers, & Stapley, 2010). 
Интереси за оваква истраживања се темеље на 
сазнањима постојања могућих разлика уколико 
су одређене групе ангажоване у одређеном виду 
физичке активности у односу на групе које то 
нису, или унутар истог спорта, дисциплине када 
је у питању провођење тренажног процеса и 
ефеката тог процеса на могуће модификације 
субјекта. Врло је важно правилно дозирање 
и извођење физичке активности у условима 
када се млад организам налази у фази раста 
и развоја (Михајловић, 1996). Тада долази до 
акцелерације, прије свега локомоторног апарата 
и других система у организму (мишићни, 
кардиоваскуларни, респираторни) на бази чијих 
могућности се темељи одређени тренажни 
процес како не би дошло до могућих нежељених 
посљедица опасних по здравље (Михајловић, 
1996; Тончев, и Михајловић, 1999; Павловић, 2010, 
Kazemi, 2012). Важан сегмент антрополошког 
простора чине моторичке способности на осно-
ву којих се добијају информације о моторичком 
функционисању човјека и као такве имају врло 
важну улогу у постизању спортског резултата. 
У анализи моторичких способности врло често 
се манифестне варијабле дефинишу по функци-
оналном моделу (подразумјевa промјене у ЦНС-у 
у току извођења кретања), а не по феноменолош-
ком моделу (подразумјева начин извођења мото-
ричког задатка). У оквиру функционалног моде-
ла (Стојиљковић, 2003), одређене способности 
из простора централне регулације кретања имају 
средњу (флексибилност) до високу генетску ком-
поненту (равнотежа, координација). Учинак 
тренинга на побољшању резултата ових способ-
ности је врло мали, односно нешто је већи кад је 

у питању флексибилност (Стојановић, Костић, 
и Ахметовић, 2006). Истраживања која су до 
сада вршена, а посебно новијег датума (Бојић 
и сар., 2007; Пелемиш, и Стевић, 2009; Cools et 
al., 2011; Kazemi, 2012) баве се човјеком као био-
психо-социјалним бићем и његовом могућношћу 
трансформације из једног облика у други путем 
усмјереног физичког вјежбања, различитим 
модификацијама тренажног рада или разликама 
између одређених популација. 

Проблем истраживања су разлике између 
ученика и атлетичара у простору моторичких спо-
собности (варијабли централне регулације). Циљ 
истраживања јесте да се испитају евентуалне 
постојеће разлике између ученика и атлетичара у 
простору дефинисаних моторичких способности. 

МЕТОД 

Узорак испитаника
Узорак испитаника је обухватио популацију 

атлетичара јуниора атлетских клубова: Приједор, 
Борац (Бања Лука), Добој, Прњавор и популацију 
ученика средње Машинске школе из Приједора, 
узраста 15±0,5 година. Укупно је обухваћено 90 
атлетичара тркача и скакача (просјечне висине 
173,37±8,94цм, тјелесне масе 60,21±10,46кг и 
БМИ 20,13±2,34кг/м2) из поменутих клубова 
који више од једне године тренирају атлетику и 
90 ученика (просјечне висине 172,82±9,01цм, 
тјелесне масе 60,76±12,06кг и БМИ 20,59±3,23кг/
м2) који такође више од једне године тренирају 
неки од спортова (фудбал 23, кошарка 18, рукомет 
14, одбојка, 19, бокс 2, карате 8, џудо 6). Сви 
испитаници су дали сагласност и добровољно 
учествовали у истраживању.

Узорак варијабли
За потребе овог истраживања утврђен је 

узорак од 15 варијабли. За процјену морфолош-
ког статуса мјерене су три варијабле: висина 
тијела -АВИС, маса тијела-АМАС, Body Mass 
Index-БМИ (према Heyward, & Stolarczyk, 1996). 
За процјену моторичких способности (механизам 
централне регулације кретања) примјењен је скуп 
варијабли узет из истраживања Курелић и сар. 
(1975), Иванић и Иванић, (1999):
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За процјену координације кретања 
примјењени су тестови:

1. вођење лопте око сталака (МВЛС), 
2. окретност у зраку (МОЗ), 
3. вођење лопте око сталака ногом (МВЛСН), 
4. координација са палицом (МКОП); 

За процјену флексибилности примјењени 
су тестови: 

1. дубоки претклон на клупици (МДПК), 
2. искрет палицом (МИСП),
3. чеона шпага (МШПА), 
4. претклон у сиједу разножно (МРАС) 

За процјену равнотеже примјењени су 
тестови:

1. стајање на једној нози уздужно на греди 
отворених очију (МСУОО),

2. стајање на једној нози попречно на греди 
отворених очију (МСПОО), 

3. стајање на једној нози попречно на греди 
затворених очијиу (МСПЗО), 

4.  фламинго (МФЛА).

Обрада података
Сва мјерења су извршена у првом полуго-

дишту школске 2011/12 године. Да би се добили 
релевантни резултати на бази којих су добијени 
одговори, примјењене су основне статистич-
ке процедуре, а у погледу утврђивања разли-
ка извршена је анализа примјеном Т-теста за ве-
лике независне узорке на униваријантном ни-
воу и каноничка дискриминативна анализа на 
мултиваријантном нивоу.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У Табели 1 налазе се основни статистички 
параметри моторичких способности и 
морфолошких димензија истраживаног узорка 
ученика и атлетичара, као и резултати т-теста. 
За сваку варијаблу израчунати су релевантни 
централни и дисперзиони параметри као и мјере 
варијабилности.

Табела 1. Средње вредности (АС), стандардне давијације (СД), минималне (Мин) и максималне (Макс) 
вриједности ученика и атлетичара и резултати т-теста

Варијабле
Ученици Атлетичари Т-тест

АС±СД Мин Макс АС±СД Мин Макс т

МДПК  (цм) 23.04±7.47 7.00 43.00 27.48±6.78 12.00 43.00 -4.40**
MИСП  (цм) 44.36±10.25 8.00 63.00 45.78±11.02 20.00 80.00 -0.944
MШПА (цм) 162.86±19.94 79.00 195.00 167.40±20.51 110.00 209.00 -1.58
MШРАС (цм) 29.34±10.38 9.00 57.00 33.71±12.69 12.00 65.00 -2.66**
MВЛС (сец) 9.16±2.25 5.90 15.50 10.07±2.47 5.90 19.60 -2.72**
MОЗ  (сец) 13.81±1.86 6.00 17.50 14.70±2.19 10.00 19.80 -3.08**
MВЛСН (сец) 13.87±5.15 7.40 33.30 15.55±3.56 9.80 29.30 -2.69**
MKОП (сец) 18.07±4.13 11.80 28.60 17.29±3.94 10.30 26.40 1.38
MСУОО (сец) 34.38±14.42 10.20 68.60 26.68±10.42 10.30 56.30 4.33**
MСПОО (сец) 19.05±10.83 2.80 45.80 17.04±7.81 3.60 44.80 1.51
MСПЗО (сец) 11.37±8.00 2.00 33.80 14.47±8.08 3.34 44.30 -2.72**
MФЛА  (сец) 37.93±11.59 13.20 60.60 38.87±11.05 15.30 58.90 -0.584
AВИС (цм) 172.82±9.01 150.00 193.00 173.37±8.94 150.00 197.00 0.681
AМАС (кг) 60.76±12.06 45.00 90.00 60.21±10.46 46.00 92.00 0.744
БМИ (кг/м2) 20.59±3.23 20.00 24.19 20.13±2.34 20.44 23.71 0.275
**Sig. (p<0.01)
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Већина варијабли се налази у границама 
нормалне расподијеле. Ако се посматрају ври-
једности резултата код варијабли координације 
и равнотеже најмања су одступања у погледу 
дистрибуције резултата. Наравно, треба има-
ти у виду и чињеницу да познат начин извођења 
конкретног моторичког задатка даје већу 
могућност његовог успјешнијег извођења. Позна-
то је да се тренингом врло мало може утицати на 
координацију и равнотежу, док је флексибилност 
подложна већем тренажном утицају. На бази тих 
промјена може доћи до помјерања иницијалног 
стања поменутих способности. С тим у вези, 
њихови репрезенти (варијабле) се тако и одно-
се и испољавају своје нумеричке вриједности, за 
разлику од оних на које се може у мањој мјери 
утицати. Овдје треба имати у виду чињеницу 
да се један број испитаника активно бави спор-
том, за разлику од оних који се не баве, па су и 
то лимитирајући фактори за евентуално другачију 
дистрибуцију варијабли, у позитивном смислу, 
зависно од типа моторичког задатака. Анализом 
вриједности резултата моторичких способности 
атлетичара (Табела 1) вриједности СД су у гра-
ницама на бази којих се може оцјенити значајна 
осјетљивост тестова. У неким варијаблама 
координације присутна је јака мезокуртична и 
више лептокуртична дистрибуција резултата 
што је показатељ изражене хомогености узорка у 
тим варијаблама. Значајне разлике између бољих 
и слабијих резултата у моторичким тестови-
ма атлетичара могу се објаснити претпоставком 
да су и у овом простору пресудну улогу одигра-
ли фактори: бављење неком другом физичком ак-
тивности (тренинг у спортским клубовима) којим 
се може повећати успјешност извођења тесто-
ва; претходно моторичко искуство; сазријевање 
ЦНС-а; те бројни егзогени и ендогени факто-
ри. У сваком случају овдје је јасније изражена 
дистрибуција резултата у позитивном смјеру, 
што је посљедица усмјерене физичке активности, 
конкретно тренажног процеса атлетичара. Може 
се закључити да су испитаници у фази бурних 
психосоматских промјена, и да су код узорка ат-
летичара моторичке спосбности биле подложане 
одређеним модификацијама и трансформацијама 
у позитивном смјеру, а код ученика у нешто 
мањем обиму. Скоро идентична ситуација је у 
морфолошком простору гдје су тестиране три 
варијабле (телесна висина, телесна маса, БМИ) 

показале приближно исте нумеричке средње 
вриједности ученика и атлетичара, тако да је то 
показатељ знатне хомогености узорка у погледу 
морфолошких димензија. Произилази да се на 
основу показатеља ових централних и дисперзи-
оних статистичких параметара могу предвидјети 
и промјене и разлике на мултиваријантном нивоу, 
њихова јачина и поузданост. 

Анализом разлика аритметичких средина у 
варијаблама флексибилности (Табела 1) уочавају 
се статистички значајне разлике између ученика 
и атлетичара у 50% мјерених тестова. Те разли-
ке су у корист узорка атлетичара (у случају три 
варијабле) и једна у корист ученика (МИСП). 
Наиме, ради се о варијаблама дубоки претклон 
(МДПК) и сједећи претклон (МСРАС) у којем 
су атлетичари остварили бољи резултат и тиме 
омогућили разлику аритметичких средина које су 
значајне. Преостале двије варијабле су биполар-
не, што значи, једна је у корист ученика, искрет 
палицом (МИСП) а друга у корист атлетичара, 
шпагат  (МШПА), али чије разлике нису значајне. 
Из овога произилази да су атлетичари више флек-
сибилни у регији карлице и трупа, а ученици у 
регији руку и раменог појаса. Такође, флекси-
билност је, као моторичка способност, подлож-
на промјенама услед усмјереног тренажног про-
цеса (Kurtz, 1994 према Стојиљковић, 2003) и има 
удјела у реализацији већине моторичких задата-
ка (Агреж, 1975). Границе оптималне флексибил-
ности је тешко прецизно одредити и оне примар-
но зависе од узраста, пола и спортске (тренаж-
не) активности (Heimar i sar. 1997). С обзиром да 
је код тркачких и скакачких  дисциплина важна 
флексибилност карлице, услед повећања дужине 
корака, дужине лета и покрета током лета резул-
тати су можда и очекивани. Међутим, у другим 
спортским гранама (рукомету, кошарци, фудбалу, 
одбојци или плесовима и спортској и ритмичкој 
гимнастици) флексибилност је такође врло 
значајна због боље реализације конкретних мото-
ричких задатка (вештина) и смањења могућности 
повређивања ( Бојић и сар.2007).  

У Табели 1 се могу уочити статистички 
значајане разлике аритметичких средина и стан-
дарне девијације у три од четири варијабле којима 
је процјењивана координација ученика и атлетича-
ра. Те разлике су са високим нивоом значајности 
у корист ученика који су остварили боље вријеме. 
То се прије свега односи на вођење лопте око ста-
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лака (МВЛС), окретност у ваздуху (МОЗ), вођење 
лопте ногама око сталака (МВЛСН). Једино ис-
питаници у варијабли координација палицом 
(МКОП) нису остварили статистички значајну 
разлику и једино је та разлика у корист атлети-
чара. Може се рећи да су ови резултати очекива-
ни ако се има на уму чињеница да се ради о уче-
ницима којима је у њиховим спортским гранама 
много важнија координација него у тркачким и 
скакачким дисиплинама. На једној страни су ци-
кличне структуре трчања и скокови, а на другој 
спортске игре и други спортови који су ациклич-
не и циклично-ацикличне структуре кретања. 
Координација као моторичка способност, као и 
брзина, је високо генетски условљена преко 80% 
па је називају и моторичка интелигенција (Гајић, 
1985; Кукољ, 1996; Нићин, 2000) а доминант-
на је у оним активностима гдје треба ријешити 
неке сложеније моторичке задатке у што краћем 
времену (Гајић, 1990). Такви задаци су управо у 
спортским играма у току неког напада или одбра-
не или неким другим спортовима (спортска и рит-
мичка гимнастика, акробатика...). 

Присутне су статистички значајне разли-
ке аритметичких средина и у варијаблама равно-
теже. У двије варијабле (стајање уздуж на клу-
пи отворених очију – МСУОО и стајање попреч-
но на клупи затворених очију) остварене су раз-
лике, једна у корист ученика, а друга у корист ат-
летичара. У тесту фламинго атлетичари су били 
бољи али није статистички значајна разлика која 
је остварена. Овакав резултат је очекиван јер је 
претпоставка да ни једни ни други у току тренин-
га не поклањају довољно пажење овој моторичкој 
способности, с обзиром на природу активности 
којом се баве. Да је ријеч о гимнастици или не-
ком другом спорту, гдје је равнотеже доминантна 
способност, резултати би били вјероватно бољи 
али у корист гимнастичара. Генерално се може 
закључити да су резултати обје популације изу-
зетно слаби па би се могло сугерисати на њиховом 
порасту. 

У односу на резултате униваријантне ана-
лизе, намеће се закључак да су се, од укупног 
броја манифестних варијабли (12), чак у седам 
оствариле статистички значајне разлике. Израже-
но у процентима то износи приближно 58% што 
висок процентуални однос. У већини варијабли 
(седам) ученици су били ти који су остварили 
бољи резултат, нарочито у оним варијаблама које 

су доминантне и значајне у спортским играма 
(координација, равнотежа). У четири варијабле је 
та разлика статистички значајна. Једино варијабле 
МИСП, МСПА, МСПОО, МФЛА из просто-
ра синергијске регулације и тонуса и варијабла 
МКОП из простора структуирања кретања нису 
оствариле статистички значајне разлике. То је 
утолико значајније за праксу, ако се узме у обзир 
чињеница, да је међу ученицима велики број оних 
који су активно укључени у различите спортске 
клубове и непосредно у тренажни процес, и тиме 
показали супериорније резултате у односу на ат-
летичаре истог узраста. Атлетичари су били бољи 
у тестовима флексибилности, МДПК, МСРАС 
који су врло значајни у тркачким и скакачким дис-
ицплинама. 

На мултиваријантном нивоу примјеном ка-
ноничке дискриминативне анализе анализира-
не су разлике моторичких способности између 
ученика и атлетичара. У простору 12 моторич-
ких варијабли, изолована је једна значајна дис-
криминативна функција дефинисаних варијабли 
(Р=0.84). Овако висока повезаност варијабли 
показује у којој је корелацији скуп података мото-
ричких способности, на основу којих је изврше-
на дискриминативна анализа моторичког просто-
ра. Резултати дискриминативне јачине варијабли, 
односно коефицијент детерминације функције 
моторичких способности су изузетно високи 
(Wилк'с Ламбда=0.69), што указује да су разлике 
између ученика и атлетичара у простору енергет-
ске регулације врло значајне (р=0.001). 

Табела 2. Факторска структура дискриминативне 
функције   

Варијабле Корен 1 Коеф.

МДПК -0.34 -0.18
MИСП 0.18 -0.16
MШПА -0.15 -0.17
MШРАС -0.29 -0.22
MВЛС 0.31 0.02
MОЗ 0.34 -0.20
MВЛСН 0.38 -0.08
MKОП -0.19 -0.15
MСУОО 0.31 -0.10
MСПОО 0.21 0.14
MСПЗО -0.29 -0.16
MФЛА 0.19 0.10
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параметрима функције и да је ипак у већини мо-
торичких способности различита, хетерогена. 

Генерално посматрано потврђени су резул-
тати из униваријантне анализе моторичких спо-
собности и на мултиваријантном нивоу. Разлике 
су у корист ученика у већини варијабли механиз-
ма централне регулације (структуирања кретања, 
синергијске регулације и мишићног тонуса), од-
носно координацији, неким мјерама флекси-
билности и равнотеже, односно оним кретним 
структурама које имају више утицаја и значаја у 
спортским играма и неким другим ацикличним 
кретњама у односу на атлетске тркачке и скакач-
ке дисциплине. 

ЗАКЉУЧАК 

Истраживање је спроведно на узорку 
180 испитаника хронолошке доби 15 ± 0.5 
година, са циљем утврђивања разлика између 
ученика и атлетичара јуниора у простору 
централне регулације. Анализом резултата 
разлика аритметичких средина тестираних мјера 
моторичког  простора ученика и атлетичара 
показано је да постоји значајна разлика у скоро 
свим мјерама али је само у 7 случајева та 
разлика статистички значајна, што износи 58% 
разлика од укупног броја мјерених варијабли. Те 
разлике су забиљежене у скоро свим варијаблама 
координације у корист ученика у односу на 
атлетичаре, док су у мјерама флексибилности 
и равнотеже те разлике квантитативно скоро 
идентичне. Ученици су генерално имали боље 
резултате из простора способности у оквиру 
механизма структуирања кретања, док су у 
флексибилности атлетичари остварили бољи 
резултат нарочито у оним варијаблама које су 
доминантне и значајне у атлетским тркачким и 
скакачким дисциплинама. У простору равнотеже 
двије варијабле су оствариле статистички значајне 
разлике, једна у корист атлетичара (МСПЗО), а 
једна у корист ученика (МСУОО). Произилази да 
су ученици и атлетичари сличних способности 
у простору механизма синергијске регулације и 
регулације мишићног тонуса.

Преостале четири варијабле из простора 
флексибилности и равнотеже су оствариле 
разлике у корист атлетичара или ученика али 

У Табели 2 дата је факторска структура 
дискриминативне функције, учешћа моторичких 
способности у њеном формирању. Од укупно 12 
варијабли највећи допринос дискриминативној 
функцији су оствариле оне којима је дефиниса-
на координација (МВЛСН, МОЗ, МВЛС), флек-
сибилност (МДПК, МСРАС) и равнотежа (МСУ-
ОО, МСПОО, МСЗПО) са ниским нумеричким 
пројекцијама. Главни носилац јесте варијабла 
вођење лопте око сталака ногом (МВЛСН), 
окретност у зраку (МОЗ), вођење лопте сла-
лом  (МВЛС). Такође и варијабле равнотеже су 
имале значајан допринос у дискриминационој 
функцији (МСУОО), (МСПЗО), (МСПОО) као и 
двије варијабле флексибилности гдје су атлетича-
ри постигли боље резултате (МДПК) и (МСРАС). 
Оно што је интересантно у овом случају јесте 
углавном позитиван предзнак свих варијабли 
централне регулације. Према позитивном пред-
знаку произилази да су ове варијабле код учени-
ка директно утицале на дискриминацију у одно-
су на атлетичаре, јер су у корелацији са позитив-
ним положајем центроида популације ученика. 
Провјеравањем удаљености аритметичких сре-
дина група уочавају се довољно велике разлике, 
које су потврђене на основу Махалобисове дис-
танце (Табела 3). На основу изолованих варијабли 
које су одредили дискриминативну функцију мо-
торичког простора ова би се функција могла де-
финисати као функција координације кретања. 
Из вриједности предзанка центроида, који је нега-
тивног карактера код узорка атлетичара, може се 
објаснити њихова директна веза са варијаблама 
које их дискриминишу од узорка ученика, а то су 
све варијабле које имају негативну вриједност. 

Tабела 3. Центроиди и Махалобисова дистанца  

Махалобисова 
дистанца Ф-вредности

Корен 1 G 1:1 G 2:2 G 2:2

G_1:1 1.72 0.00 9.19 -- 10.16

G_2:2 -1.72 14.72 0.00 15.10 --

Како би се провјерила значајност функ-
ције и оправданост резултата израчуната је 
Ф-вриједности. На основу ових показатеља може 
се закључити да је изолована дискриминативна 
функција статистички значајна, са релевантним 
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нису статистички значајне. Овај резултат и не 
изненађује јер ученици тренирају углавном 
спортске игре гдје координација има, вјероватно, 
већи значај у датој активности од неке тркачке или 
скакачке дисциплине. Такође, резултати каноничке 
дискриминативне анализе у моторичком простору  

су показали  да постоји статистички значајна 
разлика и да је функција дефинисана мјерама 
координације у корист ученика односно мјерама 
флексибилности и равнотеже у корист и ученика 
и атлетичара, односно биполарно у оквиру једног 
простора. 
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