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Abstrakt 

 
Ky studim është realizuar me qëllim që të vërtetohet lidhshmëria, apo ndikimi në mes tre 

segmenteve te kjo moshë specifike e futbollistëve. Në studim janë përzgjedhur 32 variabla prej të 

cilëve shtatëmbëdhjetë (17) variabla për vlerësimin e karakteristikave antropometrike, dhjetë (10) 

variabla për vlerësimin e aftësive bazike motorike dhe pesë (5) variabla  për vlerësimin e aftësive 

specifike motorike te futbollistët e moshave 17 vjeçe. Në metodën e përpunimit të rezultateve për 

analizën e rezultateve të karakteristikave antropometrike, aftësive motorike bazike dhe aftësive 

motorike specifike, janë përfshirë metodat e punës statistikore si: analiza deskriptive, korrelacioni 

ose lidhshmëria, t-testi në mes të dy grupeve dhe analizën e regresionit.  Në bazë të rezultateve të 

fituara mund të vijmë në perfundim, se variabla i fleksibilitetit ka lidhshmëri në ndikimin pozitiv 

me udhëheqjen e topit slalom 20m me dy topa (r=-0.439*, p-value=0.012), pastaj me zhonglim me 

një këmbë (r-0.401*, p-value=0.023), zhonglim me të dyja këmbët (r=0.465**, p-value=0.007) 

dhe goditjen e topit me kokë ( r=0.360*, p-value=0.043), kjo jep një pasqyrë më të saktë, që sa më 

i mirë është fleksibiliteti si afësi motore, aq më e mirë është performanca dhe koordinimi. Analiza 

e T-testit është realizuar me qëllim të krahasimit të ekipit të klubit futbollistik “Shkupi” dhe klubit 

“Makedonija Gjorqe Petrov”. Dallimet statistikore janë paraqitur në treguesit e aftësive bazike 

motorike te fleksibiliteti, forca eksplozive e ekstremiteteve të poshtme, agjiliteti dhe në variablën 

e qëndrushmërisë “aerobe beep” test. Variabli i fleksibilitet (pvalue <0.05), kërcim në gjatësi nga 

vendi (p-value <0.01 ), kërcim në lartësi nga vendi (p-value <0.05), T-test agjilitet (p-value <0.05) 

dhe “Beept test” (p-value <0.01 ). Siç mund të shohim më poshtë nga rezultatet e analizës 

regresive, ku si kriter është marrë variabla vrapimi në shpejtësi me top 20 metra me start nga vendi, 

ndërsa si prediktorë janë marrë (5) pesë variabla antropometrike të cilat janë: Bmi, Lartësia e trupit, 

Masa e trupit, Perimetri i krahut dhe gjatësia e krahut të majtë. Analizat janë klasfikuar në pesë 

modele, ku në asnjërin prej rasteve nuk ka ndikim domethënës, p-value >0.05 

Rezultatet e fituara do të kenë aplikim të gjërë në sportin e futbolit dhe  këto të dhëna mund të 

shfrytëzohen si ndihmesë për shumë pedagog të futbollit, trajner të kësaj fushe në lidhje me 

lidhshmëritë në mes karakteristikave dhe aftësive, që  paraqiten  më saktësisht me anë të tabelave 

dhe  përshkrimit të tyre më poshtë?  

Fjalë kyçe: karakteristikat antropometrike, aftësitë motorike, aftësitë motorike specifike, 

korrelacioni, t-test, regresioni.    



 

 

Abstract 

 

This study was conducted in order to prove the connection, or the impact between the three 

segments on this specific age of footballers. In the study, 32 variables were selected, of which 

seventeen (17) variables for the assessment of anthropometric characteristics, ten (10) variables 

for the assessment of basic motor skills and five (5) variables for the assessment of specific motor 

skills of 17-year-old footballers. In the method of processing the results for the analysis of the 

results of anthropometric characteristics, basic motor skills and specific motor skills, are included 

the methods of statistical work such as: descriptive analysis, correlation or connectivity, t-test 

between the two groups and regression analysis. Based on the obtained results we can conclude 

that the flexibility variable is related to the positive impact with the leadership of the 20m slalom 

ball with two balls (r = -0.439 *, p-value = 0.012), then with one-foot juggling (r-0.401 *, p-value 

= 0.023), juggling with both feet (r = 0.465 **, p-value = 0.007) and hitting the ball with the head 

(r = 0.360 *, p-value = 0.043), this gives a more accurate picture, that the better the flexibility as 

motor skills, the better the performance and coordination. The analysis of the T-test was performed 

in order to compare the team of the football club "Shkupi" and the club "Makedonija Gjorqe 

Petrov". Statistical differences are presented in the indicators of basic motor skills in flexibility, 

explosive force of the lower extremities, agility and in the aerobic endurance variable beep test. 

Variability of flexibility (p-value <0.05), long jump from place (p-value <0.01), high jump from 

place (p-value <0.05), T-test agility (p-value <0.05) and “ Beep test ”(p-value <0.01). As we can 

see below from the results of the regression analysis, where as a criteria is taken the variable of 

running with a ball at speed 20 meters starting from the ground, while as predictors are taken (5) 

five anthropometric variables which are: Bmi, Body height , Body mass, Arm circumference and 

left arm length. The analyzes are classified into five models, where in none of the cases has a 

significant impact, p-value> 0.05. 

The results obtained will have wide application in the sport of football and this data can be used 

as a help to many football educators, coaches in this field in relation to the connections between 

characteristics and skills, which are presented more precisely through tables and their description 

below. 

Keywords: anthropometric characteristics, motor skills, specific motor skills, correlation, t-test, 

regression. 
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1.HYRJE  

 

Futbolli si sport numërohet në grupin e sporteve kolektive, kurse sipas lëvizjeve bënë  pjesë në 

grupin e sporteve polistrukturale të aktiviteteve komplekse, i cili dallohet me lëvizje ciklike dhe 

aciklike, gjë që kërkon një përcjellje më të detajuar në lidhje me profilin e çdo sportisti veç e veç 

(Gardasevic, Bjelica, Vasiljevic, & Corluka, 2020). Ndërkohë futbolli bashkëkohorë po merr hov 

të madh për nga aspekti i përgatitjes tekniko-taktike si dhe asaj psiko-fizike. Në fushat e gjelbërta 

të futbollit, po i shohim të gjithë futbollistët për nga struktura morfologjike një konstrukt muskuloz 

(kanë një pamje-zhvillim të theksuar muskulore) për një krahasim nga vitet e mëparshme, që do 

të thotë niveli i formimit dhe ngritjes të të gjitha aftësive motorike, por kryesisht i të gjitha grupeve 

muskulore si nga pjesa e ekstremiteteve të poshtme, po ashtu edhe të sipërme.  Nga ana ime do t’i 

përshkruaj aftësitë të cilat do jenë më dominante si nga pjesa e hulumtimit, por edhe nga puna e 

përditshme e trajnerëve (pedagogëve), që kryejnë në pjesën e procesit stërvitor dhe lojës së 

futbollit, ku kërkon nivel të lartë të përgatitjeve bazike motorike siç janë: shpejtësia, forca, forca 

eksplozive, fleksibiliteti, koordinimi, baraspesha, preciziteti dhe qëndrueshmëria janë indikator 

kryesor në realizimin e detyrave të situatës në lojën e futbollit. Lojtarët e futbollit kërkojnë forcë, 

si në pjesën e poshtme ashtu edhe në pjesën e sipërme të trupit. Gati çdo lëvizje në lojë nga goditja 

(e topit me këmbë ose shputë), goditja me kokë, kthesa dhe kthimi, sprintimi dhe drejtimi, kërkon 

një bazë të mirë të forcës dhe fuqisë (Phill, 2005). Futbolli ka evoluar gjithnjë e më shumë në një 

sport shumë atletik dhe lojtarët e futbollit janë në mënyrë progresive duke u bërë atletë më të mirë. 

Brenda një loje, lojtarët kryejnë në mënyrë të përsëritur  veprime me intensitet të lartë në të cilën 

fuqia e muskujve është vendimtare (Stølen T ; Chamari K ;Castagna C ; Wisløff U, 2005). 

Përshkrimi dhe forma e realizimit të procesit stërvitor, njëkohësisht dhe selektimit nuk është e 

mundur të realizohet, poqë se nuk do mundeshim t’i ndanim, apo t’i  përcjellim futbollistët për ka 

formimi i karakterit antropologjik: formimi morfologjik i sportistit, paraqitja manifeste në fushë 

si nga aspekti i aftësive motorike, po ashtu edhe ajo pjesa teknike dhe taktike në sportin e futbollit. 

Çdo informacion i saktë, që nxjerrim si përfundim nga variabilet e dëshiruara do të mundemi 

shumë më lehtë me një përqindje më të saktë të besueshmërisë të arrijmë deri te pika e dëshiruar, 

apo rezultati më i lakmueshëm. Karakteristikat morfologjike dhe shkathtësitë specifike motorike  

bëjnë pjesë me 42% të variablave dhe po me atë futbollistët me më së shumti fuqi dhe precizitet 



 

 

më të mirë gjatë goditjes së topit me këmbë dhe kokë (Siozios S, 1992). Brenda karakteristikave 

antropometrike, dimensioni skeletorë dhe pesha trupore kanë ndikim pozitiv te aftësitë motorike 

(Sekereš, S, 1985)  

Karakteristikat morfologjike kanë ndikim më të madh për nga aspekti i performancës dhe 

përzgjedhjes te shumica e sporteve, po ashtu edhe në sportin e futbollit ka një ndikim shumë të 

madh edhe funksioni specifik në ekip, dimensionet morfologjike zënë një nga pozicionet më të 

rëndësishme. Karakteristikat morfologjike krahas aftësive motorike, sipas rezultateve të 

hulumtimeve atyre të mëparshme (B, Kuleš; S, Jerković; J, Marić, 1991); (Petrić, 1994); 

(Joksimović, S, 1997); (Miljković Z; Jerković S; Šimenc Z , 2002), Vučetić, Ivanjko, Šentija dhe 

Sedak, 2003) ishin më së shumti të hulumtuara, kjo edhe është e vërtetuar, se më së shumti i sjellë 

rezultate përmirësimi të lojës së futbollit. 

Futbolli i sotëm kërkon atletë të fortë, të qëndrueshëm, me aftësi të mira motorike dhe funksionale 

(shpejtësia, forca shpërthyese, koordinimi, fleksibiliteti, saktësia, kapaciteti aerob dhe anaerob) 

dhe me ndjenjën e improvizimit dhe lojës kolektive. Një lojtar nëse nuk është i kompletuar me të 

gjitha aftësitë bazike motorë dhe atyre funksionale nuk mund të përballojë ngarkesat po dhe 

kërkesat e ekipit, që i kërkon futbolli modern-bashkëkohorë. Në këtë kontekst, është e nevojshme 

të njihet dhe të përcaktohet roli i aftësive motorike, si nënsistem i veçantë i lojës së futbollit 

(Joksimović A, 2005 )   

Hulumtimet e tilla kanë treguar, se përbërja trupit ose karakteristikat antropometrike e 

futbollistëve, përveç se varet nga karakteristikat e tyre individuale, varet edhe nga specifikat e 

pozicionit në të cilin ata luajnë (Osiecki R; Arruda M; Moura J. A; De Campos, W, 2001); (Guerra 

I; Chaves R; Tirapegui J; Barros T, 2004). Shumë hulumtime janë kryer në aspekte të ndryshme 

të futbollit. Shumica e studimeve relevante janë të bazuara në pjesëmarrësit e elitës, por ka pak 

hulumtime rreth futbollistëve të rinj (Ramos P; Vale B ; Salgado P ; Correia E ; Oliveira A ; 

Seabra,, 2008) . Me rritjen e theksit të talenteve zhvillimi dhe minimizimi i lëndimeve të 

mundshme në mesin e atletëve adoleshentë, ekziston një konsensus midis trajnerëve dhe 

sportistëve, se një hetim gjithëpërfshirës dhe     specifik për sportin, do të ndihmonte në përcaktimin 

e niveleve më të qarta të aftësive fiziologjike dhe aftësive sportive specifike për futbollin rinor 

(Vanderford ML ; Meyers MC; Skelly WA ; Stewart CC ; Hamilton KL, 2004) . Në të gjitha 
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aktivitetet sportive, e sidomos në sportin e futbollit si sport më të popullarizuar në botë, me mbi 

270 milion pjesëmarrës (Hadi A ; Mansour S ;Ablolhamid D ; Mohammadtaghi A-Khorasani, 

2018), rezultati më i lartë mund të arrihet vetëm në kushte të programuara mirë të procesit te 

trajnimit dhe përcjelljes së tyre morfo-funksionale (Amani, S, & A, 2018) . 

 

Këto përcjellje dhe diagnostikime tek të rinjtë dhe sportistët profesional, duhet që së paku dy herë 

gjatë vitit të realizohen, që të kemi të dhëna të sakta në lidhje me gjendjen e tyre psiko-fizike dhe 

me qëllim të trajtimit të ndonjë problemi të mundshëm dhe përmirësimin e performancës sportive 

tek atletët. Kështu duke pasur njohuri rreth karakteristikave antropometrike dhe aftësive motorike 

bazike dhe atyre specifike te futbollistët e moshave të reja mund të japim më shumë informacion 

për problemin e trajtuar në  këtë temë. 

Në kohën e sotme, niveli i arritjes në sportin kulmues aq është i lartë, saqë sportistët gjatë sistemeve 

të përgatitjes stërvitore mund të arrijnë, ose t’i tejkalojnë vetëm me anë  të ngritjes më të madhe të 

efikasitetit stërvitor. Mirëpo, rritja e efikasitetit supozohet, jo vetëm rritja e sasisë së punës, por në 

rend të parë organizimin më të mirë të procesit stërvitor, zgjedhja më e mirë e mjeteve dhe 

metodave, renditja më racionale e punës dhe e çlodhjes gjatë një procesi stërvitor, disa proceseve 

stërvitore, etapave dhe periudhave, dhe e gjithë kjo pandërprerë duke u kujdesur për gjendjen e 

sportistit.  

 

Njëkohësisht si shtytje për të realizuar, apo për të përzgjedh këtë temë dhe studim më nxiti 

përgaditja fizike e futbollistëve, që po bëhet në kohë të fundit. Në hulumtimin, që kemi realizuar 

jam munduar të jem më i qartë si dhe të dëshmoj rëndësinë e hulumtimeve në sportin më të 

popullarizuar në botë, si nga aspekti rekreativ, po edhe ai profesional, ky hulumtim do të jep qartësi 

më të mëdha nga pasqyra e rëndësisë së saj nga aspekti profesional, si nga përgatitja e aspektit 

psiko-motorik dhe asaj specifike. Hulumtimi do të jep një pasqyrë më të saktë rreth situatës së 

krijuar në nivelin e përgatitjes, si dhe garimit të ekipeve brenda shtetit tonë, ku garojmë dhe 

performojmë me këtë sport.  

 



 

 

2. HULUMTIMET E DERITANISHME 

 

Në këtë hulumtim në do të citojmë, ose do t’i përfshijmë vetëm ato hulumtime, që   kanë lidhshmëri 

me temën tonë: 

 

2.1 Hulumtimet e deritanishme të karakteristikave antropometrike 

 

(Jovan G ; Dusko B ; Ivan V ; Bojan M, 2020 ) Autorët në revistën “Pedagogy of Physical Culture 

and Sports”, publikuan punimin e tyre shkencor duke i përcaktuar dallimet midis futbollistëve të 

rinj (U19) në aspektin e karakteristikave antropometrike dhe përbërjes së trupit. Në këtë studim 

kanë marrë pjesë (3) tri skuadra të futbollit nga (3) tre shtete të ndryshme. Nën-mostra e parë e 

subjekteve përbëhej nga 19 lojtarë të FC “Radniçki” nga Serbia të moshës mesatare 17.84 ± .37. 

Nën-mostra e dytë ishte e përbërë nga 19 lojtarë të FC “Sarajevo” nga Bosnja dhe Hercegovina, të 

moshës mesatare 17.53 ± .51. Nën-mostra e fundit e të anketuarve përbëhej nga 13 lojtarë të FC 

“Shkupi” nga Maqedonia e Veriut të moshës mesatare 18.00 ± .00. Karakteristikat antropometrike 

në përbërjen e trupit u vlerësuan nga një bateri prej 11 variablat. Rëndësia e dallimeve midis 

lojtarëve të rinj të futbollit në karakteristikat antropometrike dhe variablat për vlerësimin e 

përbërjes së trupit, u përcaktuan me testin ANOVA dhe LSD. Rezultatet treguan, se futbollistët e 

rinj të tre klubeve të përmendura kanë dallime statistikash të rëndësishme nga dy variablat, që 

vlerësojnë përqindjen e yndyrës dhe masën e muskujve. Të rinjtë e futbollit të FC “Radniçki”, janë 

dukshëm më të mirë në përqindje yndyre të ndryshueshme, se lojtarët e tjerë. Futbollistët e rinj të 

FC “Shkupi” kanë dukshëm më pak masë muskulore, sesa lojtarët e tjerë. 

 

  (S Gil; Ruiz, F; Irazusta A; Gil J; Irazusta J, 2007) Këta autorë në studimin e tyre hulumtuan 

karakteristikat antropometrike dhe fiziologjike të futbollistëve të rinj (14-17 vjeç) të cilat lidheshin 

me suksesin, ose jo të tyre si futbollistë. Metodat: Somatotipi dhe përbërja e trupit u llogarit duke 

matur palosjet e lëkurës, perimetrin e gjymtyrëve dhe diametrat e kyçeve. VO (2 max.) u vlerësua 

nga Testi i Astrand. Gjithashtu janë kryer teste sprint, kërcimi dhe qëndrueshmërie. Nga Rezultatet 

e fituara nga autorët e këtij hulumtimi mund të thuhet, se dallimet më të rëndësishme u gjetën 

midis lojtarëve të përzgjedhur dhe jo të përzgjedhur, që i përkasin ekipit të 14-vjeçarëve. Lojtarët 

e përzgjedhur ishin më të gjatë, më të rëndë, më të dobët dhe më të shpejtë dhe kishin VO më të 

lartë absolute ose relative (2 max.). Gjithashtu, një përqindje më e lartë e lojtarëve të përzgjedhur 
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është gjetur tek ata, që kanë lindur gjatë 6 muajve të parë të vitit. Në pjesën tjetër të skuadrave, 

zhdërvjelltësia ishte më e mirë te lojtarët e përzgjedhur, sesa te lojtarët jo të përzgjedhur. Në 

moshat e mëvonshme ka pasur edhe një mbizotërim të lojtarëve të lindur gjatë 6 muajve të parë të 

vitit. Si përfundim, këto rezultate nga ky hulumtim tregojnë, se rreth kohës së pubertetit, 

parametrat që lidhen me pjekurinë fizike si lartësia, madhësia, shpejtësia, VO2(max.), ose mosha 

kronologjike janë të rëndësishme për të përcaktuar suksesin e një futbollisti. Në moshat më të 

mëdha, faktorë të tjerë si shkathtësia duket, se janë më të rëndësishme. Megjithatë, lojtarët e lindur 

në semestrin e parë të vitit janë gjithashtu më të shpeshtë në ekipet më të vjetra. Këto gjetje duhet 

të merren parasysh nga trajnerët, në mënyrë që të shmangen paragjykimet e zgjedhjeve të tyre të 

përzgjedhjes. 

(Gardasevic, Bjelica, Vasiljevic, & Corluka, 2020) Autorët në këtë studim kanë gjetur dallime 

statistikash të rëndësishme në indet dhjamore nën lëkurore dhe te përqindja e yndyrave mes 

futbollistëve të rinj të gjeneratës U19. Në këtë studim kanë marr pjesë (3) skuadra të futbollit. Për 

sa i përket karakteristikave antropometrike dhe përbërjes së trupit nën-mostra e parë përbëhej nga 

17 lojtarë të OFC “Titograd” nga Mali i Zi, në moshë mesatare 17 vjeç, nën-mostra e dytë përbëhej 

nga 14 lojtarë të FC “Siroki Brijeg” nga Bosnja dhe Hercegovina, në moshë mesatare prej 18,1 

vjeç dhe nën-mostra e tretë përbëhej nga 15 lojtarë të FC “Feronikeli” nga Kosova, me moshë 

mesatare 18 vjeç. Karakteristikat antropometrike dhe përbërja e trupit u vlerësuan nga një bateri 

prej 11 ndryshoresh, me çka erdhën në përfundim, se futbollistët e rinj të tre klubeve të 

përmendura, kanë ndryshime statistikash të rëndësishme e sidomos në indet dhjamore nën lëkurore 

dhe përqindja e yndyrave. Lojtarët e OFC “Titograd” janë dukshëm më të mirë në indin dhjamor 

të kofshës, se sa lojtarët tjerë, ndërsa futbollistët e FC “Feronikelit” janë dukshëm më të mirë në 

përqindjen e yndyrave, sesa lojtarët e OFC “Titograd”. 

(Gontarev S ; Kalac R ; Zivkovic V ; Ameti V & Redjepi R, 2016) Autorët në revistën 

“Internacional Journal of Morphology” në punimin e tyre shkencor, kanë vlerësuar ndryshimet në 

karakteristikat antropometrike dhe somatotipet e futbollistëve të rinj në mosha të ndryshme dhe 

pastaj i kanë krahasuar këto karakteristika me popullatën e përgjithshme. Matjet i kanë realizuar 

në mostër prej 486 futbollistëve të rinj, që luajnë në ekipe të para në kampionatet e shtetit, me një 

moshë mesatare prej 15,8 vite. Futbollistët janë ndarë në 5 nëngrupe dhe janë realizuar matje në 

lartësinë e trupit, peshën, bmi, diametrat e trupit, perimetrat e trupit, indet dhjamore nën lëkurore 



 

 

dhe somatotipet. Autorët erdhën në përfundim, se djemtë e moshës 14 vjeçare ishin më të ulët në 

krahasim me popullatën e përgjithshme, nga 16 vjet e tutje nuk ka pasur dallime të theksuara, 

pothuajse në të gjitha matjet antropometrike, që do të thotë, se të testuarit gradualisht marrin 

pamjen e lojtarëve të rritur. Indet dhjamore nën lëkurore janë më të ulëta te futbollistët në krahasim 

me popullatën e përgjithshme, dhe vlen të theksohet, se tek të gjitha grup moshat mbizotëron 

somatotipi mezomorf. 

(Arjan H ; Edmond B ; Ali Mysliu & Agron C, 2017) Në punimin e publikuar shkencor në revistën 

“Sport Mont”, autorët si lëndë studimi kanë pasur 32 futbollistë, duke trajtuar lidhjen midis 

performancës së sprintit dhe parametrave antropometrikë te futbollistët e rinj. Hulumtimi është 

realizuar në shembullin e 32 futbollistëve. Ndryshoret e testuara ishin: vrapimi sprinterik në 50 

metër, pesha dhe lartësia e trupit, përqindja e yndyrave dhe indeksi i masës trupore (BMI). 

Rezultatet e fituara treguan lidhshmëri të rëndësishme të performancës së vrapimit sprinterik në 

50 metër, me të gjitha parametrat antropometrikë. 

 

 

(Erik N ; Vincenzo R ; Rodrigo A ; Georgios E ; Morten B. Randers, 2020) autorët në studimin e 

tyre krahasuan profilet antropometrike dhe funksionale të futbollistëve 13 deri në 17 vjeç sipas 

nivelit të tyre konkurrues. Lartësia, masa trupore, përqindja e yndyrës së trupit, lartësia e kërcimit 

në lëvizje, ndryshimi i drejtimit, koha e vrapimit 5 dhe 15 metra, aftësia e përsëritur e sprintit 

(RSA), performanca e ndërprerë e rimëkëmbjes dhe aftësitë e driblimit u mblodhën në 115 

futbollistë të rinj italianë. Lojtarët u ndanë në grupe të zgjedhura (d.m.th., që konkurrojnë në nivel 

kombëtar, n = 17 U15 dhe 47 U17) dhe të pazgjedhur (d.m.th., që garojnë në nivel rajonal, n = 43 

U15 dhe 8 U17) grupe. Lojtarët e përzgjedhur U17 ishin më të gjatë, më të shpejtë mbi 5 dhe 15 

m, më të shkathët dhe më të mirë në sprint aftësi, sesa homologët e tyre të pazgjedhur (d = 0.28-

0.55, p <0.05). Analiza diskriminuese zbuloi, se aftësitë e driblimit, koha e vrapimit 15-m dhe 

lartësia i diskriminojnë më së miri lojtarët U17, sipas nivelit konkurrues (p <0.001). Karakteristikat 

antropometrike dhe aftësitë funksionale, mund të diskriminojnë standardet konkurruese midis 

futbollistëve meshkuj U17, por jo U15. Në veçanti, këto gjetje sugjerojnë rëndësinë e aftësive të 

driblimit, sprintin 15-m dhe lartësinë në lojtarët U17. 
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(Gall Franck le; C Christopher; R Mark W; Thomas, 2010) Autorët në studimin e tyre i vlerësuan 

lojtarët duke përdorur masa standarde të karakteristikave antropometrike dhe të fitnesit. Mosha 

skeletore e lojtarëve u mat, gjithashtu për të përcaktuar statusin e pjekurisë. Analiza multi-variante 

(MANCOVA)  identifikoi një efekt të rëndësishëm (p <0,001) për statusin e lojës. Me këto 

rezultate autorët sugjerojnë, që vlerësimet antropometrike dhe fizike të lojtarëve të futbollit të 

elitës së të rinjve mund të luajnë  një rol në përcaktimin e shanseve për të vazhduar në nivelet e 

tyre më të larta të arritjes. 

 

 

 

2.2 Hulumtimet e deritanishme të aftësive motorike bazike 

 
(Pržulj, R, 2016) Autori në këtë gjurmim përfshiu dymbëdhjetë punime shkencore dhe mbi 850 të 

anketuar. Autori ka përcaktuar të hetojë ndikimin e aftësive motorike në performancën e futbollit. 

Për rezultatet e këtij hulumtimi autori ka bërë përzgjedhjen e punimeve nga viti 2006 deri në vitin 

2015. Në bazë të rezultateve autori përfundon, se aftësitë motorike specifike dhe aftësitë themelore 

motorike, si faktor i efikasitetit të përgjithshëm, kanë ndikimin më të madh në cilësinë e lojtarëve, 

pra në suksesin e futbollistëve. Dhe se zhvillimi i aftësive të veçanta motorike në kategoritë më të 

reja ka një ndikim pozitiv në rezultate më të mira në testet specifike në futboll.  

 

(Zalai D; Bobak P; Csáki I; Hamar P; Myrer J. W; Mitchell U. H; Johnson A, 2015) Në këtë studim 

autorët ekzaminuan modelet e lëvizjes funksionale, karakteristikat antropometrike dhe aftësitë 

motorike te futbollistët e rinj elitarë. Në studim morën pjesë 60 lojtarë të gjinisë mashkullore, të 

moshës 16 vjeçare nga katër ekipe kombëtare në Hungari. Testet të cilat u realizuan në këtë 

hulumtim ishin: vrapim 5 metër, vrapim 10 metër, vrapim sprint 30 metër, kërcim në lartësi, kërcim 

në gjatësi, indeksi i masës trupore dhe një lëvizje funksionale FMS. Studimi  tregoi, se 5 nga 7 

ndryshoret e matura ishin domethënëse duke marrë parasysh caktimin e pozitës së futbollistëve të 

rinj, këto janë vrapimi 5 metër, vrapimi sprint 30 metër, BMI, kërcimi në gjatësi dhe lëvizja 

funksionale FMS. 

 

 



 

 

 

(Lolić V; Bajrić O; Lolić D & Goranović S., 2011) Në këtë studim autorët përzgjodhën mostrën e 

të testuarve me numër prej 137 futbollistësh, mosha e të cilëve ishte nga 14-16 vjeç. Në hulumtim 

autorët  kanë aplikuar 9 variabla për përcaktim të karakteristikave antropometrike,15 variabla për 

përcaktim të aftësive bazike motorike dhe 12 variabla për përcaktim të aftësive të situatës-

motorike. Për përcaktimin e shkallës të ndikimit tek aftësitë morfologjike dhe atyre të aftësive 

bazike motorike me rezultatet e atyre testeve të situatave të aplikuara te futbolli është analiza 

klasike kanonike (Bonacin 2010). Analiza e rezultateve të analizës së korrelacionit kanonik 

përcaktoi, se ato ishin hulumtuar hapësira të shoqëruara me tre palë faktorë kanonik në një nivel 

statistikash domethënëse .001. Në bazë të rezultateve të fituara, mund të konstatohet, se suksesi në 

lojën e futbollit në mënyrë statistikore varet dukshëm nga karakteristikat antropologjike të 

analizuara dhe lidhja e tyre reciproke. 

 (BCH, Huijgen; S, Leemhuis; NM, Kok; Verburgh L, Oosterlaan J; Elferink-Gemser MT; V, 

Chris, 2015) Autorët e sipërshënuar në studimin e tyre kanë hulumtuar funksionet njohëse te 

futbollistët e rinj të elitës dhe nën-elitës të moshës 13 deri në 17 vjeç. Lojtarëve të futbollit u 

kërkohet, që të parashikojnë dhe të reagojnë vazhdimisht në çdo situatë, që krijohet ndryshëm në 

fushën e futbollit, relativisht në situata të paparashikueshme në fushë. Studimi aktual hulumtoi 

lidhjen midis funksioneve njohëse dhe nivelit të performancës te futbollistët e rinj të moshës 13-

17 vjeç. Gjithsej 47 futbollistë të rinj elitë (mosha mesatare 15,5 vjeç, SD = 0,9) dhe 41 futbollistë 

të rinj nën elitë (mosha mesatare 15,2 vjeç, SD = 1,2) kryen detyra për funksionet njohëse "të 

nivelit më të lartë" për matjen e kujtesës së punës ( d.m.th. Hapësira e kujtesës vizuale), kontrolli 

frenues (d.m.th., detyra e sinjalit të ndalimit), fleksibiliteti njohës (d.m.th. Testi i shkathtësive) dhe 

meta-kognicioni (d.m.th. Testi i rrjedhshmërisë së dizajnit të funksionit ekzekutiv të sistemit Delis-

Kaplan). Duke kontrolluar orët e stërvitjes dhe nivelin akademik MANCOVA, tregoi dallime në 

favor të lojtarëve të rinj elitë të futbollit në kontrollin frenues (p = .001) dhe fleksibilitetin kognitiv 

(p = .042), por jo në meta-njohjen (p = .27). Nuk u gjetën dallime në lidhje me kujtesën e punës 

dhe as proceset njohëse të "nivelit të ulët" (p > .05). Si përfundim, lojtarët e elitës së futbollit të të 

rinjve kanë kontroll më të mirë frenues, fleksibilitet kognitiv dhe veçanërisht meta-njohje, sesa 

homologët e tyre nën-elitë. Megjithatë, kur merren parasysh orët e stërvitjes, dallimet midis 

lojtarëve të rinj të elitës dhe atyre nën-elitës mbeten të dukshme në kontrollin frenues dhe 

fleksibilitetin kognitiv, në kontrast me meta-njohjen. Kjo nënvizon nevojën për studime gjatësore 
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për të hetuar më tej rëndësinë e funksioneve njohëse "të nivelit më të lartë" për identifikimin e 

talenteve, zhvillimin e talenteve dhe performancën në futboll. 

(Hadžić, Rašid, 2005) Autorët në studimin e tyre kanë hulumtuar vlerat paradiktive të aftësive 

bazike motorike në rezultatet të aftësive të motorikes së situatës te futbollistët e moshës 14 - 16 

vjeç . Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi nga autorët është të gjejë vlerën parashikuese të aftësive 

motorike bazë kriteret (rezultatet në testet e situatës-motorike të drejtimit të topit). Këtyre matjeve 

iu nënshtruan 147 futbollistëve të moshës 14-16 vjeç, dhe të gjithë janë anëtarë të klubeve nga 

divizioni i parë dhe i dytë në Serbi dhe Mali i Zi, si dhe të gjithë janë nga territori i Malit të Zi. 

Variablat parashikuese në këtë hulumtim janë 25 teste motorike. Variablat e kritereve janë 

rezultatet në testet situatë-motorike dhe ato janë: SNBV- 20 m drejtimi i topit, dhe SNBVPO- 

udhëheqja e topit në gjysmërreth. Rezultatet e analizës regresive kanë treguar, se parashikimi i 

rezultateve rreth aftësive të motorikes specifike në variablën e  shpejtësisë të udhëheqjes së topit 

është e mundur dhe dominante forca shpërthyese dhe koordinimi. Rezultate e fituara në këtë 

hulumtim japin pamje më të mira nga aspekti i përafërt i problematikës, i cili ekziston tek aspekti 

motorik dhe cilat përfitime prediktive kanë variablat e ndara tek aftësitë motorike për gjatë 

udhëheqjes së topit. 

(PELEMIS V; UJSASI D; DZINOVIĆ D; JOSIC D, 2018) Autorët në studimin e tyre kanë 

hulumtuar, nëse ka një lidhje midis disa matjeve antropometrike dhe një testi për vlerësimin e 

aftësisë aerobike te futbollistët e kategorive të ndryshme të moshave. Këtyre matjeve iu nënshtruan 

65 lojtarë, nga të cilët 25 lojtarë të moshës 13-14 vjeç (pionierë); 20 lojtarë të moshës 15-16 vjeç 

(kadetë) dhe 20 lojtarë të moshës 17-18 vjeç (juniorë). Duke përdorur instrumente standarde 

antropometrike, lartësia e trupit, pesha trupore, vëllimi mesatar i gështenjës dhe qëndrueshmëria 

aerobike u matën duke përdorur një test "shuttle run" 20m. Duke përdorur analizën e regresionit 

linear, u zbulua, se nuk ka asnjë efekt domethënës statistikor të variablave antropometrike në një 

variabël (20m "shuttle run") të tre lojtarëve të moshës. Në këto mosha, padyshim që disa 

karakteristika të tjera kanë më shumë ndikim në shfaqjen e aftësisë aerobike. Rezultatet e 

hulumtimit mund të përdoren nga ekspertë të fushës së sportit, në planifikimin dhe organizimin e 

mëtejshëm të përmbajtjeve të trajnimit. 

 



 

 

 

(Ates B., 2018) Autori në revistën “Journal of Education and Learning” ka publikuar punimin e tij 

shkencor, duke përcaktuar efektet e fuqisë dhe shpejtësisë së vrapimit në lidhje me moshën në 

aftësinë e shkathtësisë së lojtarëve të rinj të futbollit. Në këtë studim kanë marrë pjesë gjithsej 

tetëdhjetë e një futbollistë, të cilët nuk kanë kontrata profesionale me asnjë klub profesionist, por 

luajnë rregullisht për ekipe të ndryshme lokale dhe shkollore, (mosha mesatare:17,7±1,16, 

diapazoni 16-19) në këtë studim.  Testet përbëhen nga variablat antropometrikë, matjet e fuqisë 

dhe shpejtësisë, dhe testi (T-Agility). Në përfundim të protokollit të nxehjes, lojtarët përfunduan 

vlerësimet e kërcimit kundër lëvizjes (CMJ), kërcimit në squat (SJ), shpejtësisë (sprintet 10- dhe 

30-m, respektivisht) dhe Agility T-Test . Një analizë e variablës (ANOVA) u përdor për të 

krahasuar parametrat midis secilit grup dhe analizat e korrelacionit Pearson, u aplikuan për të 

përcaktuar marrëdhëniet midis testit të gatishmërisë, shpejtësisë dhe fuqisë. Kur u vlerësuan sipas 

moshës, vetëm lojtarët U16 shfaqën korrelacion të moderuar midis Agility T-Test dhe S10m dhe 

S30m (P<0.05). I vetmi korrelacion dukshëm i dobët u gjet midis Agility T-Test dhe S30m për 

lojtarët U19 (P<0.05). Në mënyrë të ngjashme, i vetmi korrelacion i dobët domethënës u gjet midis 

T-Testit të Agility dhe CMJ dhe SJ për lojtarët U19 (P<0.05). Si përfundim, rezultatet treguan, se 

shpejtësia dhe fuqia e ekstremiteteve të poshtme, nuk duhet të konsiderohen si parashikues të 

rëndësishëm të performancës së shkathtësisë tek atletët e rinj. 

 

2.3 Hulumtimet e deritanishme të aftësive të motorikës specifike 

 

(R Aquino; RFR Marques; GH Petiot; LGC Gonçalves; C Moraes; EF Santiago PRP; Puggina, 

2016) Në publikim e tyre shkencor, autorët janë përcaktuar të hetonin lidhjen midis njohurive 

taktike ofensive dhe performancës së aftësive motorike specifike të futbollit. 15 pjesëmarrës iu 

nënshtruan dy testeve të vlerësimit, një për të vlerësuar analizën e tyre teknike dhe taktike. 

Performanca e aftësive motorike u mat përmes katër testeve të aftësive teknike të futbollit: 

kontrolli i topit, gjuajtja, kalimi dhe driblimi. Performanca taktike u bazua në një sistem vlerësimi 

taktik të quajtur FUT-SAT (Analizat e Njohurive Taktike Procedurale në Futboll). Më pas, 

rezultatet e vlerësimit teknik dhe taktik u renditën me dhe pa përdorimin e metodës së grupimit. 

Një korrelacion pozitiv dhe i dobët u perceptua në të dyja analizat (rho = 0.39, jo i rëndësishëm p 
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= 0.14 (me analizë grupore); dhe rho = 0.35; jo i rëndësishëm p = 0.20 (pa analiza grupore). Mund 

të përfundojmë, se ka pasur një lidhje të dobët midis njohurive taktike teknike dhe ofensive. Kjo 

tregon nevojën për të reflektuar mbi përdorimin e testeve të tilla, për të vlerësuar aftësitë teknike 

në sportet ekipore, pasi ato nuk marrin parasysh ndryshueshmërinë dhe pa para-shikueshmërinë e 

veprimeve të lojës dhe nuk marrin parasysh nevojat e qenësishme për të vlerësuar performancën e 

tillë të aftësive në lojë. 

(Visar S.Ganiu, 2010) Autori në punimin e tij të doktoratës ka hulumtuar dallimet në 

karakteristikat antropometrike, aftësive bazike motorike, aftësive specifike dhe aftësive kognitive 

duke i aplikuar dy modele të ndryshme stërvitore te futbollistët e moshave të reja.  Në këtë studim 

të autorit kanë marrë pjesë 50 futbollistë të moshës 14 ± 6 muaj të klubit futbollistik “Slloga 

Jugomangnat” nga qyteti i Shkupit. Në punimin e tij autori i ka ndarë dy grupe me nga 25 futbollist, 

respektivisht dallimin në mes grupit eksperimental dhe kontrollues, ku janë aplikuar gjithsej 37 

variabla dhe atë: 14 variabla antropomotorike, 6 variabla të aftësive motorike,12 variabla të 

aftësive specifiko motorike dhe 5 variabla për vlerësim e aftësive kognitive. Nuk janë gjetur 

dallime statistikore, në mes grupit eksperimental dhe kontrollues gjatë matjeve iniciale dhe finale 

në karakteristikat antropometrike. Me ndihmën e (ANOVES) autori ka konstatuar dallime 

statistikore në aftësitë bazike motorike edhe atë në variablat: Taping me këmbë, Kërcim në gjatësi 

nga vendi dhe kërcim në lartësi nga vendi. Gjatë inspektimeve të rezultateve të fituara autori ka 

konstatuar edhe dallime statistikore domethënëse e në mes grupit eksperimental dhe kontrollues 

ne aftësitë specifike motorike, ndërsa dallime statistikore nuk janë gjetur në aftësitë kognitive. 

 

(Zoran M ; Srđan M ; Dragana B ; Tatjana M.Đukić ; Srđan B, 2020) Në publikimin e tyre shkencor 

autorët kanë shqyrtuar ndryshimet në aftësitë motorike të futbollistëve të moshës 16-18 vjeç, që 

luajnë në nivele të ndryshme të konkurrencës (Liga Kombëtare dhe Lidhja Rajonale), si dhe 

lojtarët që luajnë në pozicione të ndryshme në ekip. Bateria standarde e testimit për vlerësimin e 

aftësive motorike të lojtarëve të futbollit u përdor për të vlerësuar aftësitë motorike. Sa i përket 

vlerësimit të dallimeve midis pozicioneve të ndryshme të lojës, u përdor një ANOVA me dy 

faktorë me faktorin Niveli i Konkurrencës (Niveli Kombëtar dhe Rajonal) dhe faktori Pozicioni 

(sulmues, mesfushor, mbrojtës anësor, mbrojtës qendror). Një ANOVA me dy faktorë me faktorin 

Niveli i Konkurrencës (Niveli Kombëtar dhe Rajonal) dhe faktori Mosha (16, 17 dhe 18 vjeç) u 

përdor për të vlerësuar ndryshimet midis niveleve të ndryshme të cilësisë. Studimi përfshiu 126 



 

 

futbollistë meshkuj 16 deri në 18 vjeç (N16 = 45, N17 = 41, N18 = 40) të ndarë në 4 pozicione në 

ekip: sulmues (N = 37, BH = 179.2 ± 5.0, BM = 70.1 ±) 6.6), mesfushorë (N = 48, BH = 177.9 ± 

6.3, BM = 69.6 ± 7.9), mbrojtës anësorë (N = 22, BH = 176.6 ± 5.4, BM = 67.5 ± 5.7) dhe mbrojtës 

qendror (N = 19, BH = 184.0 ± 4.3, BM = 72.3 ± 6.6). Për shkak të aktiviteteve dukshëm të 

ndryshme në fushë, pozicioni i portierit u përjashtua nga ky studim. Rezultatet tregojnë, se aftësitë 

motorike nuk i dallojnë lojtarët e niveleve të ndryshme të konkurrencës dhe se ekziston një hendek 

midis lojtarëve të moshës 18 vjeç në qëndrueshmërinë aerobike, që është baza e suksesit në futboll. 

Gjithashtu, rezultatet e marra sugjerojnë, që aftësitë motorike mund të dallojnë lojtarët në 

pozicione të caktuara.  

(B Saiti ; D. Shukova-Stojmenovska ; V Zhivkoviq ; M Dalip ; V Ganiu ; B Telai, 2014) Autorët 

në revistën “Sport and Health”, kanë publikuar punimin e tyre shkencor në të cilin kanë hulumtuar 

karakteristikat antropometrike, klasifikimin dhe lidhshmërinë e komponentëve të somatotipëve 

dhe aftësive motorike te futbollistët e moshave të reja 17-18 vjeçar, të cilët janë në fazën 

përfundimtare të pubertetit. Metodat e punës: në studim janë përfshirë 50 subjekte studimi të cilët 

i përkasin tre ekipeve të futbollit KF. “ Shkëndija ”, KF. ”Renova”, dhe “KF. Drita”, pjesëmarrës 

të ligës së parë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, futbollist të moshave të reja 17-18 vjeçe + 

6 muaj. Klasifikimi i somatotipëve është realizuar sipas metodologjisë së Heath-Carter-it, ku 

përfshihen 10 parametra antropometrik të cilat janë të përcaktuara nga Shoqata Internacionale për 

Avancimin e Kinantropometry (ISAK), për vlerësimin e hapësirës motorike dhe funksionale është 

e përcaktuar sipas baterisë së testeve të standardizuara të Eurofit-it. Përpunimi statistikorë është 

realizuar sipas Programit Statistikor për Shkencat Sociale SPSS 15, ndërsa klasifikimi i 

somatotipëve sipas programit Somatotype 1.2. Përfundime: sipas rezultateve të përfituara nga ky 

studim përfundojmë, që klasifikimi i komponentëve të somatotipëve te futbollistët e moshave të 

reja paraqitet me vlerat mesatare 2.48-4.78-3.08, ku i përkasin komponentë mezomorf i balancuar, 

ndërsa nga 13 komponentët e somatotipëve te subjektet janë gjetur 6 komponentë të somatotipëve. 

Ne lidhshmërinë mes komponentëve të somatotipëve dhe hapësirës motorike është gjetur 

korrelacion statistikash domethënëse negative mes komponentëve endomorfe me variabla 

MNVZ(p ≤ .013) dhe BT20M (p ≤ .003), ndërsa te komponenti mezomorfe korrelacion pozitiv 

paraqitet me variablat HST (p ≤ .044), ndërsa korrelacion negativ paraqitet me variablën MNVZ 

(p ≤ .02) 
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(Mehmeti E.; Muhedin H.; Amela H.; Aldin F, 2010) Në eksperimentin e autorëve është dhënë 

sqarim i plotë rreth mostrës dhe entiteteve. Mostra e të anketuarve në këtë studim janë futbollistët 

- juniorë të bundes ligës në moshës prej 12 - 14 vjeç. Të gjithë të anketuarit janë lojtarë të 

regjistruar në ekipin e të rinjve të Bundes-ligës, nga klubet: FC “Bayer 04 Leverkusen” – Bundes-

liga e parë dhe  FC “Köln” nga Kelni – Bundes-liga e Dytë. Numri total i të testuarve është 88. Në 

studimin e tyre autorët kanë aplikuar 17 variabla aftësitë motorike dhe (3 variabla) të aftësive të 

situatës të futbollit.  Rezultatet tregojnë, se testet motorike dukshëm kanë ndikim (p=.01) në nivelin 

e arritjeve në të gjitha vlerësimet e testeve të situatës të futbollit.  

 

(Aleksandar R; Vlatko V; Dario B, 2014) Në këtë gjurmim autorët kanë pasur për studim ndikimin 

e trajnimit specifik të shpejtësisë, shkathtësisë dhe shpejtësisë (SAQ). Zhvillimi dhe përparimi i 

shpejtësisë dhe fuqisë shpërthyese te futbollistët. Mostra përbëhej nga 28 futbollistët e ligës së parë 

kombëtare kroate të pionierëve të vjetër (U-15) nga NK Zagreb – 14 lojtarë në grupin e 

eksperimentit dhe 14 në grupin e kontrollit. Matjet u kryen në dy periudha kohore: matja iniciale  

dhe matja finale duke matur 6 javë në harkun kohor të konkursit. Përveç parametrave përshkrues 

(mosha, lartësia, pesha) për vendosjen e fuqisë shpërthyese kemi përdorur teste të sprinteve 5, 10, 

20 metra dhe teste të kërcimit. Për vendosjen e shkathtësisë autorët kanë përdorur teste; (9-3-6-3-

9 përpara-mbrapa, 9-3-6-3-9 me kthesë 180 gradë, gatishmëri e kombinuar ballore dhe anësore – 

T-test). Testi T për mostrat e varura, tregoi dallime midis masave fillestare dhe përfundimtare të 

grupit eksperimental pasi u krye hulumtimi. Këto rezultate konfirmojnë një ndikim pozitiv të SAQ 

stërvitje për parametra të caktuar të shpejtësisë dhe shpërthyeshmërisë së futbollistëve. 

 

(Niko Raičković, 2015) Në revistën “Sport Mont” autori ka publikuar punimin e tij në mostrën 

prej 36 futbollistësh nga mosha 17-19 vjeç, të cilët janë lojtar aktiv te liga e të rinjve në Mal të Zi, 

u testuan në aftësitë motorike të situatës: preciziteti i gjuajtjes me top (me tre variabla) dhe 

koordinimi (me katër variabla).Vlerësimin e suksesit në ndeshjen e futbollit e kanë bërë dy trajner 

te futbollistët e lartë, ku janë bazuar në variablat e mëposhtëm: vlerësimi i teknikës, vlerësimi i 

taktikave në sulm dhe vlerësimi i taktikave në mbrojtje. Qëllimi i hulumtimit ishte përcaktimi i 

ndikimit më të madh te variablat e situatës-motorike, që mbulojnë hapësirën e saktësisë me topin 

dhe koordinim me variabla të veçanta të futbollit, si sukses i lojës së futbollit.  



 

 

3. LËNDA, QËLLIMI DHE HIPOTEZAT E HULUMTIMIT 
 

 

3.1 Lënda e hulumtimit 

 

Lëndë e këtij hulumtimi janë futbollistët e ligës së parë të K.F.“Shkupi” dhe K.F.“Makedonija 

Gjorçe Petrov” të moshës 17 vjeçarë ± 6 muaj, karakteristikat e tyre antropometrike, aftësitë bazike 

motorike dhe aftësitë specifike motorike. 

 

3.2 Qëllimi i hulumtimit 
 

Në përputhshmëri me vendosjen dhe harmonizimin e lëndës së hulumtimit, qëllimi kryesor i këtij 

hulumtimi ka të bëjë me vërtetimin e relacioneve ndërmjet karakteristikave antropometike, 

aftësive motorike dhe aftësive specifike motorike te futbollistët 17 vjeçare ± 6 muaj, të cilat garojnë 

në ligën e parë. 

 

Në bazë të qëllimit kryesorë dalin edhe qëllime tjera të veqanta: 

 

1.Të vërtetohet lidhshmëria ose korrelacioni mes tre segmenteve të hulumtuara: karakteristikat 

antropometrike, aftësitë bazike motorike dhe aftësitë specifike motorike. 

 

2.Të vërtetohet dallimi mes futbollistëve të K.F.“Shkupi” dhe K.F.“Makedonija Gjorçe Petrov”  

në aftësitë e tyre motorike , motorike specifike dhe karakteristikave antropometrike. 

 

3.Të vërtetohet ndikimi domethënës ndërmjet parametrave antropometrik ndaj atyre motorike 

specifike tek entitetet e hulumtuara.  
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3.4  Hipotezat E Hulumtimit 
 

 

Duke u bazuar në studimet e deritanishme, në qëllimin, problemin dhe objektivat e studimit tonë 

përcaktojmë  hipotezat e mëposhtme: 

 

H1- Pritet të ketë lidhshmëri në mes karakteristikave antropometrike dhe motorikës bazike te 

futbollistët e moshave 17 vjeçare të marra në studim. 

 

H2- Pritet të ketë lidhshmëri në mes karakteristikave antropometrike dhe aftësive motorike 

specifike te futbollistët e moshave 17 vjeçare të marra në studim. 

 

 H3 - Pritet të ketë lidhshmëri të  aftësive të motorikës bazike dhe të motorikës specifike te 

futbollistët e moshave 17 vjeçare të marra në studim. 

 

H4- Ekziston lidhshmëri, apo ndikim domethënës ndërmjet disa variablave të karakteristikave 

antropometrike (si variabla predikatore) dhe aftësive specifike motorike (si variabël kriteri) te 

futbollistët e moshave 17 vjeçare të marra në studim. 

 

 H5- Nuk presim dallime statistikore në karakteristikat antropometrike, në mes dy ekipeve te 

futbollistët e moshës 17 vjeçare të marra në studim. 

 

H6- Nuk presim dallime statistikore në aftësitë bazike motorike, në mes dy ekipeve te futbollistët 

e moshës 17 vjeçare të marra në studim. 

 

H7- Nuk presim dallime statistikore aftësitë specifike motorike, në mes dy ekipeve te futbollistët 

e moshës 17 vjeçare të marra në studim. 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGJIA  E HULUMTIMIT 
 

4.1 Subjektet e studimit 

 
Në studimin tonë të mikrotezës janë përfshirë gjithsej  32 subjekte, futbollistë nga  klubet e futbollit 

FC “Shkupi “dhe FC “Makedonija Gjorçe Petrov”, të moshës  17 vjeçarë ± 6 muaj meshkuj në 

ligën e parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut U-18, të cilët janë pjesëmarrës aktiv në lojën 

e futbollit, të cilët garojnë në ligën e parë, nën organizimin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë 

së Veriut. Subjektet qëllimisht u përzgjodhën. Në këtë rast për hulumtim kemi përzgjedhur  dy 

ekipet të cilat kanë nivel lartë të rangimit në ligën e parë U-18. Në mostrën e subjekteve janë 

përfshirë gjashtëmbëdhjetë (16) futbollistë të klubit futbollistik Shkupi dhe 16 futbollistë të klubit 

futbollistik Makedonija Gjorçe Petrov. 

 

4.2 Mostra të variablave 
 

Në studim janë përzgjedhur  32 variabla prej të cilëve shtatëmbëdhjetë (17) variablat për vlerësimin 

e karakteristikave antropometrike, dhjetë (10) variabla për vlerësimin e aftësive bazike motorike 

dhe pesë (5) variabla për vlerësimin e aftësive specifike motorike te futbollistët e moshave 17 

vjeçe. 

 

- Të gjitha masat antropometrike janë marrë sipas udhëzimeve të programit Biologjik 

Ndërkombëtar, që vlejnë për të gjitha grup moshat dhe të dyja gjinitë. Sa i përket 

standardeve të IBP (Programit Biologjik Ndërkombëtar), vlejnë të theksohet, se gjitha 

matjet, në secilin segment të trupit (dora, këmba, barku), duhet të realizohen në anën e 

majtë të testuesit. (Lohman ; Tomothy G ; Roche ; Alex F ; Martorell ; Reynaldo, 1991) 

 

- Variablat për vlerësimin e aftësive motorike, përcaktohen në bazë të protokollit të baterisë 

së testeve të Eurofit-it ( Eurofit,1993 ) . 

-Variablat për vlerësimin e aftësive specifiko motorike janë marrë sipas protokolleve të 

disa autorëve. Tre 3 variablat janë marrë duke ndjekur protokollet nga disertacioni i 

doktoratës së (Markovski N, 2000) të cilët janë: Zhonglim me një këmbë, zhonglim me të 

dyja këmbët ndryshim këmbësh, vrapim në shpejtësi me top, 20 metërsh me start nga vendi. 



23 

 

Ndërsa variabla udhëheqja e topit slalom 20m me dy topa është marrë sipas protokolleve 

të autoreve (D. Metikoš, F. Prot, V. Horvat, B. Kuleš, E. Hofman:, 1982) dhe variabla 

goditja e topit me kokë nga udhëzimet e autorit (Radosav R, 2000) . 

 

4.2.1 Përcaktim të variablave të dimensionit longitudinal të skeletit, 

përcaktim të perimetrit dhe masës së trupit, indi dhjamor nen lëkuror 

 

 
 

Nr. Shkurtesa  Emri i variablave 

1. LATRU Lartësia e trupit  

2. GJAKR Gjatësia e krahut të majtë 

3. GJAKË Gjatësia e këmbës së majtë 

4. MASTR Masa e trupit  

5. PRKOF Perimetri i kofshës 

6. PEKËR Perimetri i kërcirit  

7. PRKRA Perimetri i krahut  

8. PRGJO Perimetri i gjoksit  

9. BMI Indeksi  i masës trupore 

10. IDHKR Indi dhjamor i krahut (Triceps brachii) 

11 IDHGJ Indi dhjamor i gjoksit 

12 IDHMI Indi dhjamor midaxillar 

13 IDHBA Indi dhjamor barkut (abdomen) 

14 IDHSU Indi dhjamor Suplrailac  

15 IDHSH Indi dhjamor i shpatullës (subscapular) 

16 IDHKË Indi dhjamor i kërcirit  

17 IDHKO Indi dhjamor i kofshës 

   

 

 



 

 

4.3 Variablat  motorike 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Variablat e motorikës specifike 

 
 

Nr Shkurtesa  Emri i variablave  

28. UDHSL  Udhëheqja e topit slalom 20m. Me dy topa  

29. VR20MT Vrapim në shpejtësi me top, 20 metërsh me start nga vendi 

30. GOTOK Goditje e topit me kokë 

31. ZNJKË Zhonglim me një këmbë 

32. ZDYKË Zhonglim me të dyja këmbët ndryshim këmbësh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Shkurtesa  Emri i variablave  

18. STRTE Sit and reach test  

19. FLTES Flamingo test  

20. VR10M Vrapim nga vendi 10 m 

21. VR20M Vrapim nga vendi 20 m 

22. TTEST T-test 

23. KËGJV Kërcim në gjatësi nga vendi  

24. KRLAV Kërcim në lartësi nga vendi  

25. KRPËR Krah përkulje 

26. TAPKË Taping me këmbë 

27. BEEPT Beep test  



25 

 

4.5 Përshkrimi i matjeve të variablave antropometrike 

 
Matjet e standardizuara të variablave antropometrike janë të përcaktuara nga ana e Programit 

Biologjik Ndërkombëtar (IBP), që vlejnë për të gjitha grup moshat dhe të dyja gjinitë. Sa i përket 

standardeve të IBP (Programit Biologjik Ndërkombëtar), vlen të ceket, se të gjitha matjet, në 

secilin segment të trupit (dora, këmba, barku), duhet të realizohen në anën e majtë të testuesit. 

Gjatë planifikimit dhe realizimit të matjeve në segmentin e karakteristikave morfologjike, të cilët 

janë vërtetuar me anë të instrumenteve matëse, jemi munduar, që në secilin dimension të kemi 

parametra të cilët definojnë dimensionet antropometrike, edhe atë: dimensionin longitudinal të 

skeletit, dimensionin transversal të skeletit, perimetrin, masën e trupit dhe indet dhjamore nën 

lëkurore. Besueshmërinë e rezultateve gjatë matjeve antropometrike, e mundësuan edhe mjetet me 

standarde të sistemit metrik, si: peshorja medicinale në decimale, antropometri, kaliperi dhe mjete 

tjera. 

 

4.5.1 Përshkrim i variablave të dimensionit longitudinal të skeletit 

 
1. LATRU – Lartësia e trupit, matet me antropometër. I testuari, që matet duhet të jetë i 

zbathur, në brekë dhe të qëndrojë në bazament të fortë horizontal. Koka e tij duhet të jetë 

në atë pozitë, që skaji i poshtëm i syrit dhe skaji i epërm i zgavrës së jashtme të veshit të 

jenë në pozitë horizontale (horizontalja e Frankfurtit). Qëndrimi i trupit të entiteteve duhet 

të jetë i relaksuar dhe i drejtë, shputa e bashkuar, ndërkaq matësi qëndron në të majtë të 

entitetit. Pasi që e kontrollon pozitën e entitetit dhe të instrumentit (antropometrik), e 

lëshon krahun horizontal të antropometrit deri në pjesën  parietale të kokës (pika më e lartë 

e kokës-vertex). Rezultati lexohet me saktësi 0.1cm.  

 

Foto 1. Matja e lartësisë së trupit 

2. GJAKR – Gjatësia e krahut , matet me antropometër të shkurtër. I testuari qëndron në 



 

 

këmbë, në pozitë të drejtë (ngjashëm me pozitën e matjes së lartësisë së trupit), me dorë 

dhe shuplakë të majtë të shtrirë, lehtësisht të larguar nga trupi. Njëri skaj i antropometrit 

vendoset në majë të gishtit të mesëm të dorës së majtë, kurse tjetri skaj (aty ku lexohet 

rezultati) në zgjatimin shpatullor ( processes acromialis) të anës së njëjtë. Rezultati lexohet 

me saktësi 0.1cm. 

 

     Foto 2. Gjatësia e krahut 

 

3. GJAKË - Gjatësia e këmbës është matur me antropometër. I eksperimentuari duhet të 

qëndrojë, sikurse në matjen e lartësisë së trupit. Matja bëhet nga dyshemeja, ku qëndron i 

eksperimentuari deri në pikën e quajtur "gjemb i sipërm i përparmë i çapokut" (spina iliaca 

anterior superior) të anës së majtë, e cila caktohet me gishtin e mesëm të dorës, që mban 

pjesën horizontale të antropometrit. Rezultati lexohet me saktësi 0.1 cm. 

 

Foto 3. Gjatësia e këmbës 

4.5.2 Përshkrimi variablave të perimetrit dhe masës së trupit 



27 

 

 

4. MASTR - Masa e trupit është matur me peshoren me sustë, e cila mundëson saktësinë e 

matjes prje 0.1 kg., treguesi rregullohet në pozitën zero.  E domosdoshme është, që peshorja 

të vihet në pozitë horizontale. I eksperimentuari është i zbathur, në brekë të shkurtëra, 

qëndron i qetë në këmbë në mes të peshores. Pasi që treguesi në peshore të qetësohet, 

rezultati lexohet me saktësi prej 0.1 kg. 

 

Foto 4. Masa e trupit 

 

5. PRKOF - Perimetri i kofshës është matur me shirit milimetrik. I maturi qëndron në këmbë, 

me gjymtyrë të poshtme diç të larguara. Shiriti milimetrik mbështjellët horizontalisht rreth 

këmbës së majtë nën lugun gluteal (vendi më i gjerë i kofshës). Rezultati lexohet me saktësi 

0.1cm. 

 

Foto 5. Perimetri i kofshës 

 



 

 

6. PEKËR - Perimetri i kërcirit matet me shirit milimetrik. I maturi qëndron drejt me këmbë 

pak të larguara njëra nga tjetra, por me peshë të shpërndarë në të dy këmbët. Shiriti 

milimetrik mbështillet horizontalisht rreth kërcirit në pjesën më të gjerë. Rezultati lexohet 

me saktësi prej 0.1 cm. 

 

Foto 6.Perimetri i kërcirit 

7. PRKRA – Perimetri i krahut, matet me shirit centimetrik. I maturi është në drejtqëndrim 

me krahë afër trupit. Shiriti vendoset në 1/3 e sipërme të parakrahut (në gjerësinë më të 

madhe të tij). Saktësia e matjes është 0.1cm. 

 

Foto 7. Perimetri i krahut 

 

8. PRGJO - Perimetri i gjoksit matet me shirit milimetrik. I maturi është në lartësi të gjinjve 
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në mënyrë horizontale. Perimetri i gjoksit matet në fund të fazës së ekspirimit. Rezultati 

lexohet me saktësi prej 0.1 cm.  

 

Foto 8  (Fotografi e huazuar nga : http://back.vsebolezni.com/anatomija/opredelenie-

okruzhnosti-grudnoj-kletki.html) 

 

9. BMI - Indeksi i masës trupore është llogaritur përmes formulës: masa trupore pjesëtuar për 

lartësinë e trupit ngritur në katrorë. 

 

 

4.5.3 Përshkrim i variablave të indi dhjamor nën lëkuror 

 

10. IDHKR -  Indi dhjamor nën lëkuror në krah (Triceps brachii ) është matur me kaliper. 

Kaliperi rregullohet ashtu që presioni i majave të krahëve të tij të jetë 10 gr /mm2. Për 

matjen e perimetrit të krahut subjekti merr pozitën në drejtqëndrim me krahë bri trupit dhe 

të relaksuar. Matësi me gishtin e madh dhe tregues të dorës e ngrit rrudhën lëkurore në 

anën e pasme të krahut përkatësisht mbi muskulin tre krerësh (Triceps brachii) duke u 

kujdesur, që të mos kapet indi muskulor. Rrudha lëkurore kapet me krahë të kaliperit, të 

cilët vendosen buzë gishtërinjve të matësit. Rezultati lexohet pasi të jetë arritur 

komprimimi adekuat i krahëve të kaliperit në lëkurë, saktësia e leximit është 0,1 mm. 



 

 

 

Foto 9. Indi dhjamor nën lëkuror në krah (Triceps brachii) 

 

11. IDHGJ -Indi Dhjamor i Gjoksit. Matet me kaliper. I testuari është në pozitë të zgjuar  me 

krahët e shtrirë përskaj trupit. Indi dhjamorë matet nën muskulit e madh të gjoksit 

(pectoralis major) tek i djathti nëpër vijën nënsqetullore të përparshme. Pala dhjamore 

kapet me dy gishtërinjë në drejtim të tërthortë, nga lart poshtë, nga jashtë përbrenda. Matja 

kryhet tri herë, ndërsa si rezultat i saktë merret mesi qendror. Rezultati lexohet me saktësi 

prej 0,1 mm. 

 

Foto 10. (Fotografi e huazuar nga : https://exrx.net/Testing/BodyCompSites) 

 

12. IDHMI-Indi dhjamor Midaxillar. Matet me kaliper. I testuari rri në pozicion drejtqëndrimi 

dhe i qetë, dorën e djathtë e largon mbrapa koke. Matësi qëndron në anën e djathtë tek të 
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testuarit dhe kap me dy gishta palën dhjamore nën sqetulla, vertikalisht nga pjesa e 

suprailiac-ut dhe kryqëzohet me një nivel të vijës horizontale me skajin e poshtëm të 

procesit xiphoid, dhe vendos majat e këmbëzave të kaliperit në palën lëkurore dhe me 

shtypje prej 10gr/mm lexohet rezultati. Rezultati lexohet me saktësi prej 0,1 mm.  

 

 

Foto 11. (Fotografi e huazuar nga : https://exrx.net/Testing/BodyCompSites) 

 

13. IDHBA-Indi dhjamor i barkut (abdomen) Indi dhjamor i barkut, matet me kaliper. Matësi 

me gishtin e madh dhe me gishtin tregues ngrit rrudhën lëkurore (rrudha ka drejtim 

horizontal) në anën e majtë të barkut, në nivelin e kërthizës 5 cm në të majtë të saj duke u 

kujdesur, që të mos kapet indi muskulor. Rrudha lëkurore kapet me krahë të kaliperit, të 

cilët vendosen buzë gishtërinjve të matësit. Rezultati lexohet pasi, që të arrihet shtypja 

adekuate e krahëve të kaliperit në lëkurë, me saktësi prej 0,2 mm. 

 

 



 

 

 

 
Foto 11. Indi dhjamor i barkut (Fotografi e huazuar nga 

https://exrx.net/Testing/BodyCompSites) 

 

 

14. IDHSU-Indi dhjamor  (Suplrailac). Matet me kaliper. I testuari rri në pozicion 

drejtqëndrimi dhe i qetë, i kryqëzon duart dhe i vendosë në pjesën e përparme të gjoksit. 

Matësi qëndron në anën e djathtë të testuarit dhe kap me gishta pjesën anësore të kreshtës 

së iliumit, horizontalisht me pjesën e umbilicusit dhe vertikalisht nga kufiri anësor axillar, 

dhe vendos majat e këmbëzave të kaliperit në palën lëkurore dhe me shtypje prej 10gr/mm 

lexohet rezultati. Matja kryhet tri herë, kurse si rezultat i saktë merret vlera qendrore. 

Rezultati lexohet me saktësi prej 0,1 mm. 
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Foto 12. Indi dhjamor  (Suplrailac) 

 

 
15. IDHSG-Indi dhjamor i shpatullës (Subsapular) – matet me kaliper në mënyrë, që pjesa e 

majës së krahëve të kaliperit në lëkurë të jetë 10 gr/mm2. Matësi me gishtin tregues të 

dorës së majtë, kap dhe ngrit rrudhën lëkurore (rrudha është paralel me boshtin e kurrizit) 

nën këndin e poshtëm të shpatullës së majtë duke u kujdesur, që të mos kapet edhe indi 

muskulor. Rrudha lëkurore kapet me krahë të kaliperit, që vendosen buzë gishtërinjve të 

mesëm. Rezultati lexohet pasi që të stabilizohet treguesi i kaliperit, respektivisht pasi të 

arrihet shtypja adekuate (10gr/mm2). Rezultati lexohet me saktësi prej 0.2 mm. 

 

            Foto 13. -Indi dhjamor i shpatullës (Subsapular) 



 

 

 
16. IDHKË - Indi dhjamor nën lëkuror në kërcir  është matur me kaliper. I testuari qëndron 

ulur, këmba e majtë është e mbledhur në nyjën e gjurit. Me gishtërinjtë e dorës së majtë 

ngritët rrudha lëkurore në anën e majtë të kërcirit në pjesën më të gjerë, ku vendosen majat 

e kaliperit dhe lexohet rezultati me saktësi prej 0.1mm 

 

Foto 14.  (Fotografi e huazuar nga: https://www.sportnova.co.uk/measure-body-fat) 

 

17. IDHKS-Indi dhjamor i kofshës. Matet me kaliper. I testuari është në pozitë të ulur me 

krahët e shtirë përskaj trupit, gjymtyrët e mbledhura në kyçet e gjunjëve me një kënd të 

drejtë. Indi dhjamor kapet në pjesën e sipërme të kofshës së djathtë, mbi sipërfaqen e 

përparshme anësore, paralel me palën inguinale, pak më poshtë saj.  Matja kryhet tri herë, 

ndërsa si rezultat i saktë merret mesi aritmetik. Rezultati lexohet me saktësi prej 0,1 mm.  

 

 

 

Foto 15.  (fotografi e huazuar nga : https://exrx.net/Testing/BodyCompSites) 
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4.6  Përshkrimi i variablave të aftësive bazike motorike 

 
18. STRTE – “Sit and reach test” (testi i fleksibilitetit)  i testuari këmbë zbathur ulet para 

instrumentit matës. I shtrin këmbët duke  i mbështetur shputat e këmbëve në instrumentin 

matës, vendos të dy duart bashkë duke tentuar kështu mundësisht, sa më larg të shtrij të dy 

duart para, njëkohësisht duke mos lakuar gjunjët fare. Rezultati matet me shirit centimetrik 

me saktësi 1 cm.  

 

 

Foto 16. Sit and reach test (testi i fleksibilitetit) 

 

19. FLTES - Testi Flamingo- (ekuilibri) është aplikuar me kronometër, tra i drurit 50 cm i 

gjatë, 5 cm i lartë dhe 3 cm i gjerë (trari stabilizohet nga dy mbështetëse në çdo skaj dhe 

duhet të ketë një sipërfaqe që nuk rrëshqet). Njërën dorë e shtrinë para horizontalisht, kurse 

me tjetrën dorë e mban këmbën të palosur prapa. Kur subjekti merr pozitën e duhur dhe 

sinjalizon, se është gati, matësi starton matësin e kohës në sekonda. Regjistrohet numri 

total i rënieve ose humbjes së ekuilibrit në 60 sekonda. Tabelat e rezultateve janë të 

disponueshme në Manualin Eurofit. Pas tri tentimeve rezultati më i mirë shënohet në fletë-

testim me saktësi prej 0.1 sekonda. 



 

 

 

 

Foto 17. Testi Flamingo- (ekuilibri) 

 

20. VR10M - Vrapim 10 metra nga nisja e lartë. I testuari vendoset në pozitë të hapit, prapa 

vijës   për nisje. Detyra e nxënësit është që pas komandës -gati!- dhe sinjalit për nisje, me 

shpejtësi maksimale duhet të kaloj distancën e caktuar deri në vijën e cakut. 

 

 

Foto 18. Vrapim 10 metra nga nisja e lartë 

 

 

 

 



37 

 

21. VR20M - Vrapim 20 metra nga nisja e lartë. I testuari vendoset në pozitë të njëjtë, sikurse 

në vrapimin 10 metra, prapa vijës për nisje. Po ashtu, detyra e të testuarit  është që pas 

komandës -gati!- dhe sinjalit për nisje, me shpejtësi maksimale duhet të kaloj distancën e 

caktuar deri në vijën e cakut.  

 

 

Foto 19. Vrapim 20 metra nga nisja e lartë 

 

22. T TEST– (agjilitet) – testi i agjilitetit, përbëhet prej vrapimit para, anësh dhe mbrapa. 

Mjetet: kronometër, konuset dhe euro ngjitës. Përshkrimi i testit: vendosja e konuseve 

është e ilustruar me foto 1. I testuari fillon prej te konusi A. Në momentin që i testuari është 

gati fillon nga pozita e startit të lartë, dhe vrapon drejt konusit B, dhe e prek fundin e konusit 

me dorën e djathtë. Pastaj i testuari vrapon anësh deri te konusi C, dhe gjithashtu e prek 

bazamentin e konusit, këtë herë me dorën e majtë. Pastaj vazhdon vrapimin anësor deri te 

konusi D dhe e prek bazën e konusit me dorën e djathtë. Pastaj prapë vrapon anësh deri te 

konusi B,  e prek me dorën e majtë dhe në fund i testuari kthehet me vrapim mbrapa kah 

konusi A, me çka edhe përfundon testi. Vlerësimi i rezultatit: nuk do të vlerësohet i 

testuari nëse gjatë vrapimit anësor i kryqëzon këmbët, nëse nuk arrin që t’i prekë bazat e 

konuseve dhe nëse nuk shikon drejtë nga kahja e vrapimit. Merret koha më e mirë e 

realizuar prej 3 tentativave dhe shënohet me saktësi prej 0,1 sekonde.  (Kainoa P ; Kent M 

; John G ; Michael L & Ralph R , 2000). 



 

 

 

Foto 20. T TEST– (agjilitet) 

 

23. KËGJV - Kërcimi nga vendi në gjatësi. Kërcimi nga vendi në gjatësi realizohet, kur 

subjekti i vendos shputat e këmbëve pranë vijës, ndërsa trupi është në drejtqëndrim në 

terren të rrafshët. Kërcimi bëhet me të dy këmbët para nga vendi duke u ndihmuar me hov 

të krahëve, distanca matet nga vija e shtytjes deri te gjurma e fundit e pjesës së thembrës 

së subjektit. Testi aplikohet deri në tri herë, ndërsa rezultati më i mirë shënohet në fletë-

testim me saktësi në 1 cm.  

 

 

Foto 21. Kërcimi nga vendi në gjatësi 

24. KRLAV- Kërcimi së larti: I testuari vendoset afër shufrës metalike në të cilën është i 
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vendosur shiriti antropometrik. Shputat i ka të vendosura ne gjerësi të legenit, i maturi me 

dorën afër shufrës prek me pëllëmbë shufrën metalike. Matësi regjistron lartësinë e prekjes. 

Pas kësaj i testuari kërcen sa më lartë që është e mundur duke prekur me dorë (dorën e ka 

të lagur me parë me shpuzë) shufrën ku mbetet gjurma e dorës, që të ia lehtëson matësit 

leximin e rezultatit. Bëhen tri tentativa dhe regjistrohet rezultati më i mirë. 

 

Foto 22. Kërcimi së larti 

 

25. KRPËR -Krahë përkulje  –Përshkrim i testit: realizohet numër maksimal i përsëritjeve 

deri në pamundësi. Mjetet: dysheme e rrafshët dhe kronometër. Detyrat e të testuarit: I 

testuari shtrihet në pozicion të krah përkuljeve, ashtu që këmbët i ka të bashkuara, ndërsa 

shputat qëndrojnë me gishtërinjtë, duart të drejtuara në bërryla, kurse trupi i drejtuar në 

kënd përafërsisht prej 25-30 shkallë. Duart janë të zgjeruara, aq sa është gjerësia e 

kraharorit. Para se të fillohet testi kontrollohet pozicioni i drejtë i të testuarit. Pas marrjes 

së pozicionit të duhur, jepet shenja “tash” për të filluar ushtrimi. Mbas dhënies së komandës 

“tash” ushtrimi ekzekutohet deri në pamundësi. Në fund të çdo përsëritje të drejtë, 

numërohet me zë. Mos numërimi do të thotë, që ushtrimi nuk realizohet në mënyrë 

korrekte. Vlerësimi i rezultatit: në fund numërohet numri total i regjistruar i krahë 

përkuljeve të rregullta. 



 

 

 

Foto 23. Krahë përkulje 

 

26. TAPKË - Taping me këmbë. I testuari ulet në karrige para veglës së konstruktuar për 

matjen e këtij testi. Në shenjë për start fillon me shpejtësi të madhe të bëj lëvizje alternative 

me këmbën e përzgjedhur vetë nga i testuari deri sa me këmbën tjetër është i fiksuar për 

dysheme. Numërohen të gjitha kontaktet brenda kohës prej 1 minute. 

 

27. BEEPT- Beep test .Rregullat e testimit- Testi Standard ka 21 nivele. Testi kryhet duke 

vrapuar midis dy shënuesve të vendosur në largësi prej 20 metra larg njëri -tjetrit, me një 

ritëm në rritje siç tregohet nga sinjalizimi (bi jepet). Testi përfundon kur nuk mund të mbani 

më ritmin, ose niveli 21 është niveli përfundimtar. Pajisjet- 1. Zërim për Beep Fitness Test 

; 2.Dy ose më shumë ndjekës të testit, 3. Shënim i fushës me anë të konave (poligonit). Një 

sipërfaqe e rrafshët, e përshtatshme për vrapim, e cila është 20m e gjatë me hapësirë të 

mjaftueshme në secilin skaj për tu ndaluar. 

 

 

  Foto 24. Beep test 
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4.7 Përshkrimi i variablave të motorikes specifike 
 
 

28. UDHSL- Udhëheqja e topit slalom 20 metërsh me dy topa. Instrumentet: (2) dy topa 

futbollistik, (1) një kronometër, (5) pesë shkopinjtë për slalom. Detyra: I testuari në shenjë 

fillon t’i udhëheqë njëkohësisht me të dyja këmbët të dy topat në mes shkopinjve deri në 

(5) pesë shkopinj dhe pas. Kronometri ndërpritet kur me të dyja këmbët e kalon vijën e 

startit. 

 

Foto 25. Udhëheqja e topit slalom 

 

 

29. VR20M – Vrapim në shpejtësi me top 20 metërsh me start nga vendi.  Instrumentet: 1 top 

futbollistik, 1 kronometër, 2 kolonus. Detyra: I testuari në shenjë fillon të udhëheqë topin 

nga vija e startit në shteg prej 20 metërsh deri në pikën e fundit të sinjalizuar me kolonus 

në një shpejtësi maksimale.  Kronometri ndërpritet kur i testuari kalon vijën fundore 

(kolonusin) së bashku me topin. 

 

        Foto 26. Vrapim në shpejtësi me top 20 metërsh 

 



 

 

30. GOTOK – Goditja e topit me kokë – Instrumenti: fusha e rrafshët e gjelbër në të cilën ka 

vija të shënuara në çdo 5 metërsh dhe tre top futbollistik standard. 

Detyra: i testuari ka për detyrë ta hedh topin vet dhe të ekzekuton goditje maksimale me 

kokë ndaj topit dhe më pas të kaloj topi gjatësinë më të madhe të mundshme, në kornizat e 

fushës së selektuar. 

Matja: secili i testuar ka të drejtë për tre tentime, ndërsa për trajtim merret rezultati më i 

mirë. 

 

                   Foto 27. Goditja e topit me kokë 

31. ZNJKË- Zhonglim me një këmbë – Instrumentet: kronometër, fushë me sipërfaqe të 

rrafshët, top futbollistik standard, rreth i vizatuar në radius prej 3 metërsh. 

Detyra: I testuari hyn në rreth dhe me dorë e hedh topin në drejtim të këmbës më të mirë, 

mundohet të godet topin në mundësi, aq sa mundet më shpejtë, ndërsa dhe mos të del nga 

rrethi. Matja: Maten dy tentativa të drejta, ndërsa për trajtim merret rezultati më i mirë. 

Testi zgjatë 20 sekonda. 
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            Foto 28. Zhonglim me një këmbë 

 

32. ZDYKË – Zhonglim me të dyja këmbët ndryshim këmbësh - Instrumentet: kronometër, 

fushë me sipërfaqe të rrafshët, top futbollistik standard, rreth i vizatuar në radius prej 3 

metërsh. Detyra: I testuari hyn në rreth dhe me dorë e hedh topin në drejtim të këmbëve, 

mundohet të godet topin me ndryshim këmbësh në mundësi aq sa mundet më shpejtë, 

ndërsa dhe mos të del nga rrethi. Matja: Maten dy tentativa të drejta, ndërsa për trajtim 

merret rezultati më i mirë. Testi zgjatë 20 sekonda. 

 

 

                             Foto 29. Zhonglim me të dyja këmbët ndryshim këmbësh 

 

 

 

 

 



 

 

4.8  Kushtet, instrumentet dhe teknikat e matjeve 
 
Para se të fillohet me matjet e karakteristikave antropometrike dhe testet për vlerësimin e aftësive 

bazike motorike dhe aftësive specifike motorike, çdo futbollist është udhëzuar (shpjeguar) 

verbalisht lidhur me pikat matëse si dhe nga ana e matësve ju është demonstruar pozita e qëndrimit 

gjatë matjeve (antropometrike). Secilit futbollist është i informuar për qëllimin e matjeve, duke u 

sugjeruar gjatë tërë procesit, që të jenë sa më të vëmendshëm. Matja dhe testimi i të gjithë 

futbollistëve është realizuar në kushte relativisht të ngjashme kohore, hapësinore dhe klimatike. 

Matjet antropometrike janë realizuar në hallën sportive pranë SHFK “Zhivko Brajkovski”-Butel. 

Gjatë organizimit të matjeve kanë qenë të angazhuar kryesisht kolegë të kulturës fizike dhe 

studentë të Shkencave Sportive, i tërë stafi matës ka njohuri paraprake me teknikat matëse.  

- Matja për të gjithë futbollistët është kryer në kohë relativisht të ngjashme, kushtet hapësinore dhe 

klimatike. 

- Për secilin futbollist, pikat dhe nivelet përkatëse antropometrike janë përcaktuar përpara matjes. 

- Kemi siguruar kontroll adekuat gjatë leximit dhe shkrimit të rezultateve në listat. 

- Instrumentet që janë përdorur  janë me mjeshtri standarde, të kalibruar para fillimit të matjes. 

-Testet e aftësive specifike motorike janë realizuar në terrenet e gjelbërta futbollistike të 

KF“Shkupi”- Çair dhe KF”M.Gjorçe Petrov”- Gjorçe Petrov, të matura me instrumentet që do të 

përdoren me aparaturë të sofistikuar. 

-Periudha kohore në të cilën janë realizuar matjet dhe testimet e parapara në hulumtim ishte muaji 

dhjetor vitit 2021. 

-Rezultatet e fituara janë marrë vetëm nga testuesit të cilët rregullisht kanë përcjellë seancat e 

rregullta stërvitore. Gjatë planifikimit dhe organizimit të matjeve kujdes i veçantë i është kushtuar 

rradhitjes së detyrave, si përshembull testet, ku ka dominuar forca të mos ekzekutohen para testeve 

të shpejtësisë, koordinimit dhe fleksibilitetit. 
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4.9   Metodat e përpunimit të rezultateve 

 

 
Për rezultatet e këtij hulumtimi janë shfrytëzuar metodat të cilat janë aplikuar për përpunimin e të 

dhënave. Me qëllim që të arrihen rezultat e këtij hulumtimi janë përdorur procedura përkatëse, 

korrekte në pajtim me temën, qëllimin, hipotezat dhe detyrat e ngritura . 

 

Metodat statistikore për përcaktimin e tregueseve themelor të variablave deskriptive janë: Rezultati 

minimal; Rezultati maksimal; Mesatarja aritmetikore (Mean); Devijimi Standad (Std. Deviation); 

Asimetria e kurbës së shpërndarjes (Skewess) dhe mprehtësia e kurbës së shpërndarjes (Kurtosis). 

Ndërsa treguesit themelor statistikor të karakteristikave morfologjike, motorike bazike si dhe 

performancat në rezultatet e motorikës specifike janë: Mesatarja aritmetikore (Mean) dhe Devijimi 

Standard (Std. Deviation). Testi i normalitetit (Kolmogorov-Smirnova test). Inter-korrelacionet, 

korrelacioni i spearman-it dhe korrelacioni i pearson-it.  

Për të arritur një rezultat sa më të favorshëm dhe të besueshëm për të gjithë kritikët e shkencës së 

sportit dhe në këtë rast të statistikës, kam aplikuar testet para metrike dhe jo-para metrike në kuadër 

të vërtetimin e të hipotezave. Vërtetimi i hipotezave është realizuar përmes korrelacionit Pearson 

(para metrike), Spearman (jo-para metrike), Independent Sample T-test (para metrike) – Mann 

Whitney U-test (jo-para metrike), Regresioni i shumëfishtë linear (jo-para metrike). 

 

Do të aplikohet analiza e regresionit, si analizë multi-variante, për vërtetimin e ndikimit dhe 

lidhshmërisë ndërmjet disa variablave antropometrike (morfologjike), si variabla prediktore dhe 

një variabël kriteri nga rezultatet e performancës të motorikes specifike te futbollistët. Përpunimi 

statistikorë i të dhënave është në bërë me programin statistikor SPSS. Gjithë koeficientet e 

korrelacionit dhe korrelacionit parcial do të konsiderohen statistikisht domethënës prej 

besueshmërisë 0.000 deri më 0,05, më saktësisht, saqë probabiliteti është 0,95 deri në 0,99. 

                            

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.REZULTATET DHE DISKUTIMI 
 

Në kapitullin rezultatet dhe diskutimet paraqesim analizën e rezultateve të treguesve  

antropometrike, aftësitë motorike bazike dhe aftësive motorike specifike, duke përfshirë në 

statistikën deskriptive, korrelacionin ose lidhshmërinë e faktorëve antropometrik me aftësive 

motorike, t-testin në mes të dy grupeve dhe analizën e regresionit.  

 

5.1 ANALIZA  DESKRIPTIVE TË KARAKTERISTIKAVE 

ANTROPOMETRIKË, AFTËSIVE MOTORIKE BAZIKE DHE AFTËSIVE 

MOTORIKE SPECIFIKE 
 

5.1.1 Treguesit themelor statistikor në karakteristikat antropometrike 

te futbollistët e moshës 17- vjeçare 
 
 

Tabela 1. Treguesit themelorë statistikorë të karakteristikave antropometrike 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

LATRU 32 138 192 173.50 9.24 -1.49 6.56 

MASTR 32 56 80 65.09 7.38 0.79 -0.68 

PRKRA 32 23.7 32 27.10 2.28 0.68 -0.23 

GJAKR 32 70 81 74.84 3.14 0.18 -0.72 

PRGJO 32 81 98.4 89.43 4.61 0.10 -0.75 

PRKOF 32 47.3 59.6 52.26 3.27 0.23 -0.63 

PEKËR 32 33 41.1 36.86 2.17 0.10 -0.97 

GJAKË 32 91 113.5 101.63 5.52 0.35 -0.58 

BMI 32 17.81 25 21.42 1.84 0.11 -0.47 

IDHGJ 32 2 5 3.69 0.59 -0.80 0.91 

IDHMI 32 3 5.1 3.88 0.50 -0.22 1.33 

IDHBA 32 3 10.2 4.75 1.58 2.20 5.24 

IDHSU 32 2 9 4.64 1.72 1.04 1.26 

IDHKR 32 2 10 4.55 1.86 1.03 1.38 

IDHSH 32 3 9 5.89 1.55 0.81 0.09 

IDHKO 32 2 6 3.54 1.00 0.89 0.80 

IDHKË 32 2 5 2.88 0.87 0.57 -0.64 

 

Në tabelën nr.1 janë paraqitur treguesit themelor të karakteristikave antropometrike te futbollistët 

e moshës 17 vjeçare,  përfshirë rezultatet minimale (Minimum), rezultatet maksimale (Maximum), 

mesatarja aritmetike (Mean), devijimi standart (Std.Deviation) asimetria e kurbës (lakores) së 

shpërndarjes (Skewness) si dhe mprehtësia apo rrumbullakësia e kurbës (lakores) së shpërndarjes 

(Kurtosis). Nga vëzhgimi i tabelës mund të shohim se janë nxjerrë rezultatet për 17 variabla 
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antropometrike. Duke u ndalur tek dy shtyllat e Minimumit dhe Maksimumit vihet re, se të gjitha 

variablat kanë dallime të mëdha ndërmjet vlerës minimale dhe asaj maksimale, konkretisht : te 

lartësia e trupit (LATRU) 54 cm (diferenca më e madhe ndërmjet të 17-të variablave); masa e 

trupit (MASTR) 24 kg; perimetri i krahut (PRKRA) 8,3cm; gjatësia e krahut të majtë (GJAKR) 

11cm;  perimetri i gjoksit (PRGJO)17,4 cm; perimetri i kofshës (PRKOF) 12, 3 cm; perimetër i 

kërcirit (PEKËR) 8,1cm; gjatësia e këmbës së majtë (GJAKË) 22,5 cm; indeksi i masës trupore 

(BMI) 7,19; indi dhjamor i gjoksit (IDHGJ) 3mm, indi dhjamor midaxillar (IDHMI) 2,1mm 

(diferenca më e vogël ndërmjet 17-të variablave); indi dhjamor i barkut (IDHBA) 7,2mm; indi 

dhjamor suplrailac (IDHSU) 7mm; indi dhjamor i krahut (IDHKR) 8mm; indi dhjamor i shpatullës 

(IDHSH) 6mm; indi dhjamor i kofshës (IDHKO) 4mm; indi dhjamor i kërcirit (IDHKË) 3mm.  

Në shtyllën e mesatares aritmetike (Mean) vërehet qartë mesi aritmetik i çdo variable të marrë. 

Vlen të tregohet, se sipas mesit aritmetik të lartësisë së trupit(LATRU) 173.50 cm dhe mesit 

aritmetik të masës së trupit (MAST) 65.09 kg, këto dy variabla janë në harmoni me njëra tjetrën.  

Treguesi statistikor i devijimit standard (Std. Deviation) mat sasinë e ndryshueshmërisë ose 

shpërndarjes rreth një mesatareje. Ajo që mund të shohim te tabela nr.1 është se tek të gjitha 

variablat, vlerat e devijimit standard janë nën vlerën e mesatares aritmetike dhe kjo gjë tregon, se 

kemi të bëjmë me shpërndarje homogjene. 

Dy treguesit statistikorë të fundit janë matësit e lakueshmërisë apo asimetrisë (Skewness) dhe  

mprehtësisë apo rrumbullakësisë të kurbës së shpërndarjes (Kurtosis). Sipas treguesit të shkallës 

së asimetrisë (Skewness) vihet re që pjesa më e madhe e variablave të hapësirës antropometrike 

ka asimetri pozitive përveç variablave: Lartësia e trupit (LATRU) me vlerë të asimetrisë -1,48;  

Indi dhjamor i gjoksit (IDHGJ) me vlerë të asimetrisë -0,80 dhe Indi dhjamor i gjoksit (IDHMI) 

me vlerë -0,22. Dy variablat të cilat sipas treguesit të asimetrisë së kurbës së shpërndarjes 

(Skewness) që janë më afër 0 pra, me afër një shpërndarje simetrike është: Perimetri i gjoksit 

(PRGJO) me vlerë 0,10 dhe Indeksi  i masës trupore (BMI) me vlerë 0,11 . Treguesi statistikor i 

mprehtësisë, apo rrumbullakësisë së kurbës (Kurtosis) pothuajse tek të gjitha variablat është nën 3 

kjo tregon, se këto vlera kanë tendencë platikurtike (Negative kurtosis), kurba e shpërndarjes 

platikurtike do të jetë shumë më e sheshtë, po të krahasohet me shpërndarjen normale. Të vetmet 

variabla ku kurba e shpërndarjes do të arrijë kulmin pra vlerat kanë tendencë leptokurtike (Positive 

kurtosis) do të jenë: Lartësia e trupit (LATRU) 6,56 dhe Indi dhjamor barkut (abdomen) (IDHBA) 

5,24 pra me vlera më të larta se 3.  



 

 

 

5.1.2 Treguesit themelor statistikor në aftësitë bazike motorike 
 

 

Tabela 2. Treguesit themelor statistikor të aftësive motorike bazike 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

STRTE 32 21 34 26.94 3.21 0.24 -0.41 

FLTES 32 4 16 8.66 3.30 0.51 -0.57 

KËGJV 32 1.49 2.5 1.96 0.24 -0.08 0.05 

KRLAV 32 2.33 2.93 2.69 0.13 -0.99 2.13 

TAPKË 32 65 106 94.38 10.19 -1.35 1.56 

VR10M 32 1.71 2.61 2.08 0.17 0.64 1.86 

VR20M 32 2.87 3.78 3.36 0.22 -0.02 -0.24 

T-Test 32 10.33 13.16 11.82 0.73 -0.06 -0.44 

KRPËR 32 13 74 32.56 15.00 0.76 0.48 

BEEPT 32 47.1 79.1 61.00 10.04 0.02 -1.41 

 

 

       

 

Siç shohim në tabelën nr. 2 janë paraqitur të dhënat themelore statistikore të aftësive motorike 

bazike për çdo variabël veç, veç. Është përfshirë vlerësimi për Sit and reach test (STRTE), 

Flamingo test (FLTES), Kërcim në gjatësi nga vendi (KËGJV), Kërcim në lartësi nga vendi 

(KRLAV), Taping me këmbë (TAPKË), Vrapim nga vendi 10 metra (VR10M), Vrapim nga vendi 

20 metra (VR20M), T-test(T-test), Krahë përkulje (KRPËR), VO2max beep (BEEPT).  

Në 10 variablat e mara në këtë tabele vihet re dallimi i vlerave ndërmjet rezultatit minimal dhe atij 

maksimal respektivisht në: Sit and reach test (STRTE) 13; Flamingo test (FLTES) 12; Kërcim në 

gjatësi nga vendi (KËGJV) 1,01;  Kërcim në lartësi nga vendi (KRLAV) 0,6; Taping me këmbë 

(TAPKË) 41;  Vrapim nga vendi 10 metra (VR10M) 0,9; Vrapim nga vendi 20 metra (VR20M) 

0,91;  T-test(T-test) 2,83;  Krahë përkulje (KRPËR) 61; VO2 max beep (BEEPT) 32. Të gjitha 

testet kanë pothuajse shpërndarje normale.  

Sipas treguesit të shkallës së asimetrisë (Skewness) vihet re, se variablat e aftësive motorike 

bazike, që kanë asimetri pozitive janë: Sit and reach test (STRTE)  me vlerë të asimetrisë 0,24; 

Flamingo test (FLTES)  me vlerë të asimetrisë 0,51;  Vrapim nga vendi 10 metra (VR10M) me 

vlerë të asimetrisë 0,64; Krahë përkulje (KRPËR) me vlerë të asimetrisë 0,76 dhe VO2max beep 

(BEEPT) me vlerë 0,02. Te këto variabla, ku treguesi skewness është pozitiv shpërndarja e vlerave 

lakohet djathtas. Variabla e cila sipas treguesit të asimetrisë së kurbës së shpërndarjes (Skewness), 
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që është më afër 0 pra, me afër një shpërndarje simetrike është: VO2max beep (BEEPT) me vlerë 

0,02. Treguesi statistikor i mprehtësisë apo rrumbullakësisë së kurbës (Kurtosis) tregon, se të gjitha 

variablat janë nën 3 kjo tregon, se këto vlera kanë tendencë platikurtike (Negative kurtosis), tek të 

gjitha variablat kurba e shpërndarjes platikurtike do të jetë shumë më e sheshtë, po të krahasohet 

me shpërndarjen normale.  

                     5.1.3 Treguesit themelor statistikor të aftësive motorike specifike 

 

Tabela 3. Treguesit themelor statistikor në hapësirën motorike specifike.  

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

VR20MT 32 3.24 4.28 3.80 0.30 -0.11 -0.95 

UDHSL 32 7.31 12.43 9.61 1.34 0.12 -0.61 

ZNJKË 32 20 71 49.84 10.07 -0.77 1.68 

ZDYKË 32 18 51 39.84 6.89 -1.12 2.02 

GOTOK 32 7 12 9.03 1.30 0.55 -0.37 

 
Sa i përket të dhënave të aftësive të motorikes specifike në tabelën numër 3 janë paraqitur rezultatet 

e testit në kuadër të vrapimit në shpejtësi me top 20 metërsh me start nga vendi (VR20MT), 

udhëheqjen e topit slalom 20 me-me dy topa (UDHSL), pastaj zhonglim me një këmbë (ZNJKË), 

zhonglim me dy këmbë (ZDYKË) dhe goditjen e topit me kokë (GOTOK).  Bazuar në rezultatet e 

mësipërme shohim se diferenca ndërmjet rezultatit minimal dhe atij maksimal janë respektivisht: 

te vrapimi në shpejtësi me top 20 metërsh me start nga vendi (VR20MT) 1,04 sekonda; udhëheqjen 

e topit slalom 20 me- me dy topa (UDHSL) 5,12 sekonda; zhonglim me një këmbë (ZNJKË) 51; 

zhonglim me dy këmbë (ZDYKË) 33 dhe goditjen e topit me kokë (GOTOK) 5 metra. Vlerat e 

devijimit standard  janë përgjithësisht të nivelit të ulët, kjo tregon se kemi të bëjmë me rezultat 

homogjene me variacion relativisht të ulët. Përveç treguesve statistikorë të tjerë në këtë tabelë dy 

statistikat përshkruese po aq të rëndësishme janë matësit e asimetrisë, lakueshmërisë (skewness) 

dhe mprehtësisë, apo rrumbullakësisë të kurbës (lakores) së shpërndarjes kurtozës (kurtosis). Ajo 

që vihet re është, se nga gjithsej  5 variabla, tri prej tyre e kanë asimetrinë e kurbës (lakores) së 

shpërndarjes negative për këtë shpërndarja e vlerave lakohet majtas, ndërsa dy variablat e tjera 

udhëheqja e topit slalom 20 me-me dy topa (UDHSL) dhe  goditja e topit me kokë (GOTOK) kanë 

rezultate pozitive, për këtë shpërndarja e vlerave lakohet djathtas. Gjithashtu për sa i përket 

treguesit të kurtozës (kurtosis) të pesta variablat kanë tendencë platikurtike (negative kurtosis) 

(rezultatet janë të shpërndara nga mesi aritmetik). 



 

 

5.2 TESTI I NORMALITETIT 
 

5.2.1 Testi i normaliteti në karakteristikat antropometrike 

 
Nga pasqyrimi i tabelës numër 4, shohim rezultatet e testit Shapiro-Wilk, test ky specifik për 

normalitetin dhe rezultatet nga testi Kolmogorov-Smirnov. Vëmë re, se variablat të cilat rezultojnë 

të kenë shpërndarje normale (p-value >= 0.05), janë: PRKRA, GJAKR, PRGJO, PRKOF, 

PEKR,GJAKË dhe BMI,  kurse pjesa tjetër e të dhënave si LATRU, MASTR, IDHGJ, IDHMI, 

IDHBA, IDHSU, IDHKR, IDHSH, IDHKO, IDHKË, kanë shpërndarje jo-normale ( p-

value<0.05). Si rezultat i kësaj duhet aplikuar testet para metrike dhe ato jo-para metrike për të 

vërtetuar hipotezat e hulumtimit.  

 

 

 

Tabela 4. Testi i normaliteti në hapësirën antropometrike 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

LATRU 

  0.196 32 0.003 0.856 32 0.001 

MASTR 0.194 32 0.004 0.874 32 0.001 

PRKRA 0.132 32 0.165 0.939 32 0.070 

GJAKR 0.079 32 0.200* 0.965 32 0.367 

PRGJO 0.081 32 0.200* 0.978 32 0.740 

PRKOF 0.106 32 0.200* 0.963 32 0.325 

PEKR 0.107 32 0.200* 0.970 32 0.486 

GJAKË 0.112 32 0.200* 0.967 32 0.424 

BMI 0.108 32 0.200* 0.964 32 0.350 

IDHGJ 0.389 32 0.000 0.732 32 0.000 

IDHMI 0.409 32 0.000 0.667 32 0.000 

IDHBA 0.294 32 0.000 0.703 32 0.000 

 IDHSU 0.239 32 0.000 0.884 32 0.002 

IDHKR 0.209 32 0.001 0.904 32 0.008 

IDHSH 0.235 32 0.000 0.865 32 0.001 

IDHKO 0.269 32 0.000 0.850 32 0.000 

IDHKË 0.249 32 0.000 0.826 32 0.000 
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5.2.2 Testi i normalitetit në aftësitë bazike motorike 
 

Më poshtë kam paraqitur rezultatet e normalitetit për të dhënat motorike. Sipas rezultateve të 

mëposhtme edhe në këtë rast të dhënat kanë shpërndarje normale dhe jo-normale. Sipas testit 

Shapiro-Wilk dhe testit të metodës Kolmogorov-Smirnov nga gjithsej dhjetë (10) variabla të 

aftësive motorike bazike, pesë (5) prej tyre kanë shpërndarje normale: STRTE, VR20M, T-test, 

KRPËR dhe BEEPT (p-value >= 0.05). Ndërsa pesë (5) variablat e tjerë të mbetur si: FLTES, 

KËGJV, KRLAV, TAPKË dhe VR10M kanë shpërndarje jo-normale (p-value<0.05). 

 

 
Tabela 5. Testi i normalitetit në aftësitë motorike bazike 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

STRTE 0.117 32 0.200* 0.969 32 0.477 

FLTES 0.161 32 0.034 0.946 32 0.109 

KËGJV 0.162 32 0.032 0.948 32 0.128 

KRLAV 0.189 32 0.005 0.913 32 0.014 

TAPKË 0.158 32 0.041 0.871 32 0.001 

VR10M 0.408 32 0.000 0.304 32 0.000 

VR20M 0.105 32 0.200* 0.981 32 0.832 

T-Test 0.106 32 0.200* 0.976 32 0.666 

KRPËR 0.123 32 0.200* 0.936 32 0.057 

BEEPT 0.143 32 0.095 0.921 32 0.022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.3 Testi i normalitetit në aftësitë e motorikës specifike 
 

 
Gjatë inspektimit të tabelës numër 6, shohim se janë paraqitur të dhënat në rezultatet e motorikës 

specifike. Sipas testit Shapiro-Wilk dhe testit të metodës Kolmogorov-Smirnov nga gjithsej 5 

variabla të aftësive motorike specifike, katër (4) prej tyre tregojnë, se këto variabla VR20M, 

UDHSL, ZNJKË, GOTOK kanë shpërndarje normale (p-value >= 0.05). Ndryshe nga variabla 

ZDYKË e cila ka shpërndarje  jo-normale (p-value<0.05). 

Tabela 6. Testi i normalitetit në aftësitë motorike specifike 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

VR20MT 0.130 32 0.187 0.962 32 0.307 

UDHSL 0.100 32 0.200* 0.976 32 0.692 

ZNJKË 0.171 32 0.019 0.946 32 0.110 

ZDYKË 0.176 32 0.013 0.922 32 0.024 

GOTOK 0.136 32 0.142 0.946 32 0.108 

 

5.3 INTERKORELACIONET NDËRMJET TREGUESVE ANTROPOMETRIKË, 

AFTËSIVE MOTORIKE DHE AFTËSIVE MOTORIKE SPECIFIKE  TEK 

FUTBOLLISTËT 
 

Variabla e pavarur: të dhënat antropometrike 

Variabla e varur: të dhënat motorike + motorike specifike 

Variabla kontrolluese: ekipi K.F Shkupi dhe K.F “Makedonija Gjorqe Petrov” ( ekipi 1 & ekipi 2) 

 

Duke u bazuar në rezultatet e mësipërme nga testi i normalitetit vërejtëm se nga gjithsej 32 variabla 

të karakteristikave antropometrike, aftësive bazike motorike dhe aftësive specifike motorike 

gjysma e tyre, pra gjashtëmbëdhjetë (16) variabla kanë rezultuar të kenë shpërndarje normale (p-

value >= 0.05) dhe gjysma tjetër gjashtëmbëdhjetë (16) variabla kanë rezultuar të kenë shpërndarje 

jo-normale ( p-value<0.05).  Në këtë kontekst kemi aplikuar testet para metrike dhe jo-para metrike 

në kuadër të vërtetimit të hipotezave. Vërtetimi i hipotezave është realizuar përmes korrelacionit 

Pearson (para metrike), Spearman (jo-para metrike), Independent Sample T-test (para metrike) – 

Mann Whitney U-test (jo-para metrike), Regresioni i shumëfishtë linear (jo-para metrike) 

5.3.1 Korrelacioni i Pearsonit ndërmjet treguesve antropometrikë - motorike 
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Tabela 7. Korrelacioni i Pearsonit ndërmjet treguesve antropometrikë - motorike 

 



 

 

Bazuar në rezultatet e mësipërme, do të interpretoj korrelacionin në mes të të dhënave 

antropometrike dhe atyre motorike, të cilat janë realizuar përmes testit të korrelacionit  

( Pearson). Të gjitha korrelacionet të markuar me një yllth ⃰  tregojnë lidhshmëri domethënëse 

statistikore në nivel të probabilitetit 95%, ndërsa të gjitha korrelacionet e markuar me dy yllthka ⃰⃰ 

 ⃰  tregojnë lidhshmëri statistikisht domethënës në nivel probabiliteti 99%.  

Sipas rezultateve shohim, se është gjetur një korrelacion negativ në mes të lartësisë së trupit dhe 

Taping me këmbë ( r=-0.376*, p-value=0.034), dhe T-test ka korrelacion pozitiv ( r=0.359*, p-

value=0.044).  Korrelacion pozitiv është gjetur edhe në mes të gjatësisë së krahut të majtë dhe 

kërcimit në lartësi nga vendi  ( r=0.352*, p-value=0.048).  Në mes të perimetrit të kofshës dhe 

Beep test-it ka korrelacion pozitiv ( r=0.375*, p-value=0.035 ). Korrelacion pozitiv është gjetur 

edhe në mes të gjatësisë së këmbës së majtë dhe kërcimit në lartësi nga vendi ( r=0.354*, p-

value=0.047) dhe korrelacion negativ me taping me këmbë ( r=-0.392*, p-value=0.026).  

Një korrelacion pozitiv është edhe në mes të indit dhjamor midaxillar dhe T-test ( r=0.401*, p-

value=0.023). Pastaj ka korrelacion pozitiv edhe në mes të indit dhjamor të barkut dhe kërcimit në 

gjatësi nga vendi (r=0.511**, p-value=0.003). Korrelacion pozitiv ka edhe në mes të indit dhjamor 

suplrailac dhe kërcimit në gjatësi nga vendi ( r=0.432*, p-value=0.013 ).  

Korrelacion negativ është në mes të indit dhjamor të krahut dhe Taping me këmbë ( r=-0.417*, p-

value=0.018 ) dhe indit dhjamor të shpatullës dhe Taping me këmbë ( r=-0.379*, p-value=0.033).  

Nga kjo tabelë me numër 7 mund të nxjerrim një përkufizim ku shohim, se gjatësia e krahut të 

majtë r=0.352*, p-value=0.048,  si dhe variabla e gjatësisë së këmbës të majtë r=0.354*, p-

value=0.047,  ka një lidhshmëri në ndikim pozitiv prej 95% besueshmërie me kërcim nga vendi në 

lartësi që do të thotë, sa më të gjata ekstremitetet e sipërme po ashtu forca eksplozive është më e 

madhe. Po ashtu ndikim pozitiv, apo me një besueshmëri me të madhe prej 99% paraqesin edhe 

variablat e indit dhjamor i barkut r=0.511**, p-value=0.003, dhe në mes të indit dhjamor suplrailac  

r=0.432*, p-value=0.013, tek variabla motorike  kërcimit në gjatësi nga vendi, që do të thotë, sa 

me e vogël masa yndyrore aq më e madhe forca eksplozive. 

5.3.2 Korrelacioni i Spearman (testi jo-parametrik) në raport me të 

dhënat antropometrike dhe motorike. 

 
 

Në tabelën nr. 8, paraqiten rezultatet në kuadër të korrelacionit Spearman ( testi jo-parametrik ) në 

raport me të dhënat antropometrike dhe motorike. 
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Të gjitha korrelacionet e markuara me një yllth ⃰  tregojnë lidhshmëri statistikisht domethënëse në 

nivel të probabilitetit 95%, ndërsa të gjitha korrelacionet e markuara me dy yllthka ⃰⃰  ⃰  tregojnë 

lidhshmëri statistikisht domethënëse në nivel probabiliteti 99%.  

 

Tabela 8. Korrelacioni i Spearman (testi jo-parametrik) antropometri dhe motorike bazike. 
 

  STRTE FLTES 

KËGJ

V 

KRLA

V 

TAPK

Ë 

VR10

M 

VR20

M 

TTE

ST 

KRP

ËR 

BEE

PT  
LATRU COR -0.100 

0.587 

0.210 

0.249 

0.115 

0.530 

0.395* -0.412* 0.093 

0.615 

0.183 

0.317 

0.312 

0.082 

-

0.068 

0.710 

0.205 

0.260 P-

value 

0.025 0.019 

MASTR COR -0.050 

0.787 

0.210 

0.249 

0.130 

0.477 

0.363* -0.383* -0.145 

0.427 

0.134 

0.465 

0.049 

0.789 

0.208 

0.253 

0.333 

0.062 P-

value 

0.041 0.030 

PRKRA COR -0.004 

0.984 

0.114 

0.535 

-0.115 

0.531 

-0.055 

0.765 

-0.205 

0.261 

-0.124 

0.498 

0.158 

0.387 

-

0.120 

0.513 

0.271 

0.134 

0.140 

0.444 P-

value 

GJAKR COR -0.229 

0.207 

0.142 

0.438 

0.100 

0.587 

0.419* -

0.451** 

0.102 

0.577 

0.086 

0.641 

0.248 

0.170 

-

0.227 

0.212 

-

0.045 

0.807 P-

value 

0.017 0.010 

PRGJO COR -0.042 

0.820 

0.061 

0.740 

0.084 

0.647 

0.193 

0.289 

-0.271 

0.133 

-0.150 

0.411 

0.106 

0.563 

-

0.029 

0.875 

0.349 

0.050 

0.213 

0.242 P-

value 

PRKOF COR 0.049 

0.788 

0.143 

0.435 

0.167 

0.361 

0.203 

0.266 

-0.165 

0.367 

-0.149 

0.417 

0.113 

0.537 

-

0.071 

0.701 

0.383

* 

0.360

* 

P-

value 

0.031 0.043 

PEKËR COR 0.000 

0.998 

0.055 

0.765 

0.160 

0.381 

0.233 

0.200 

-0.171 

0.350 

-0.153 

0.403 

0.014 

0.941 

-

0.078 

0.670 

0.315 

0.079 

0.213 

0.242 P-

value 

GJAKË COR 0.093 

0.613 

0.201 

0.269 

0.122 

0.505 

0.420* -0.362* 0.068 

0.712 

0.202 

0.268 

0.187 

0.306 

-

0.007 

0.969 

0.218 

0.231 P-

value 

0.017 0.042 

BMI COR -0.136 

0.459 

0.030 

0.871 

-0.063 

0.734 

0.002 

0.990 

-0.172 

0.347 

-0.153 

0.402 

0.124 

0.498 

-

0.156 

0.394 

0.389

* 

0.174 

0.341 

P-

value 

0.028 

IDHGJ COR 0.043 

0.814 

0.263 

0.145 

0.124 

0.500 

0.092 

0.615 

0.050 

0.784 

-0.024 

0.898 

-0.013 

0.942 

0.223 

0.219 

-

0.044 

0.812 

-

0.166 

0.364 
P-

value 

IDHMI COR -0.129 

0.481 

0.280 

0.121 

-0.126 

0.494 

-0.017 

0.927 

-0.225 

0.216 

0.365* 0.267 

0.140 

0.414

* 

0.083 

0.652 

-

0.223 

0.221 P-

value 

0.040 0.019 

IDHBA COR 0.106 

0.563 

0.082 

0.655 

0.535** 0.387* 0.224 

0.218 

-0.153 

0.404 

-

0.422* 

0.008 

0.965 

0.224 

0.219 

0.214 

0.240 

P-

value 

0.002 0.029 0.016 

 IDHSU COR 0.278 

0.124 

0.118 

0.519 

0.429* 0.377* 0.053 

0.775 

0.175 

0.338 

-0.098 

0.594 

0.094 

0.609 

0.025 

0.892 

0.027 

0.882 P-

value 

0.014 0.033 

IDHKR COR 0.142 

0.438 

0.057 

0.758 

0.142 

0.438 

0.329 

0.066 

-0.375* 0.324 

0.071 

0.138 

0.450 

0.117 

0.523 

-

0.307 

0.088 

-

0.199 

0.275 
P-

value 

0.034 

IDHSH COR -0.229 

0.208 

0.111 

0.546 

-0.146 

0.427 

0.105 

0.567 

-0.342 

0.055 

0.221 

0.225 

0.044 

0.810 

0.211 

0.247 

-

0.236 

0.194 

-

0.280 

0.121 
P-

value 

IDHKO COR -0.071 

0.700 

0.168 

0.357 

0.077 

0.676 

0.031 

0.865 

0.175 

0.338 

0.202 

0.266 

0.099 

0.590 

0.226 

0.214 

-

0.159 

0.386 

-

0.186 

0.308 
P-

value 

IDHKË COR 0.309 -0.001 0.033 -0.006 0.058 0.098 0.102 0.055 -

0.278 

-

0.160 



 

 

Në kuadër të Spearman, shohim se është gjetur fillimisht një korrelacion pozitiv në mes të lartësisë 

së trupit dhe kërcimit në lartësi nga vendi ( rho=0.395*, p-value=0.025), ndërsa ka korrelacion 

negativ me Taping me këmbë ( rho=-0.412*, p-value=0.019).    

Korrelacion kemi edhe në mes të masës së trupit dhe kërcim në lartësi nga vendi ( rho=0.363*, p-

value=0.041) dhe korrelacion negativ me Taping me këmbë ( rho=-0.383*, p-value=0.030).  

Gjatësia e krahut të majtë ka korrelacion me kërcim në lartësi nga vendi ( rho=0.419*, p-

value=0.017) dhe me Taping me këmbë ( rho=0.451*, p-value=0.010).  Perimetri i kofshës, ka 

korrelacion pozitiv me krahë përkulje ( rho=0.383*, p-value=0.031), si dhe me beep test-i ( 

rho=0.360*, p-value=0.043).  Gjatësia e këmbës të majtë si faktor antropometrik, ka korrelacion 

pozitiv me kërcimit në lartësi nga vendi tek aftësia motorike (rho=0.420*, p-value=0.017) dhe 

korrelacion negativ me Taping me këmbë ( rho=-0.362, p-value=0.042)., kurse BMI ka korrelacion 

pozitiv vetëm me krahë përkulje ( rho=0.389*, p-value=0.028). Indi dhjamor midaxillar ka 

korrelacion pozitiv me vrapimin nga vendi 10 metra ( rho=0.378*, p-value=0.033) dhe me T-test 

( rho=0.414*, p-value=0.019). Indi dhjamor i barkut ka korrelacion pozitiv me kërcimin në gjatësi 

nga vendi (rho=0.535*, p-value=0.002), pastaj me kërcimin në lartësi nga vendi ( rho=0.387*, p-

value=0.029 ) dhe korrelacion negativ me vrapimin nga vendi 20 metra ( rho=-0.422*, p-

value=0.016).  Korrelacion pozitiv është gjetur edhe në mes të  Indi dhjamor Suplrailac dhe 

Kërcimit në gjatësi nga vendi ( rho=0.429*, p-value=0.014 ) dhe kërcimit në lartësi nga vendi ( 

rho=0.377*,p-value=0.033), kurse ka korrelacion negativ në mes të Indi dhjamor i krahut dhe 

Taping me këmbë ( rho=-0.375*, p-value=0.034). 

Nga tabela me numër 8. më saktë paraqesin variablat  me besueshmëri më të madhe BMI r=38, ku 

paraqet korrelacion pozitiv me variabilen motorike krahë përkulje r=38. Nëpërmjet vlerave të 

fituara shohim, që sa me e madhe të jetë forca përsëritëse, aq më e madhe forca është eksplozive, 

po ashtu dhe variablat vrapim 10 metra r=37 si dhe variablat kërcim nga vendi kanë lidhshmëri 

dhe janë pjesë përbërëse të ndikimit pozitiv ndaj indit dhjamor midaxillar r=37 dhe suplrailac r=42. 

Evidente është, që sa me e vogël të jetë masa yndyrore, aq me e madhe do jetë forca eksplozive. 

Kjo lidhshmëri është vërejtur edhe te hulumtuesit tjerë, në hulumtimet e mëparshme te sporti i 

futbollit. Në bazë të vlerave të fituara mund të përfundojmë, se hipoteza e parë është vërtetuar. 

5.3.3 Korrelacioni Pearson në karakteristikat antropometrike dhe aftësive të  

motorikës specifike 
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Më poshtë kam paraqitur korrelacionin në mes të të dhënave antropometrike dhe atyre motorike 

specifike përmes Pearson korrelacionit. 

 

Tabela 9. Korrelacioni Pearson në hapësirën antropometrike dhe motorikës specifike 

  VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYKË GOTOK 

LATRU Cor -0.198 

0.278 

-0.213 

0.241 

0.109 

0.554 

0.030 

0.870 

0.336 

0.060 P-value 

MASTR Cor -0.300 

0.095 

-0.280 

0.121 

0.051 

0.782 

0.045 

0.808 

0.406* 

P-value 0.021 

PRKRA Cor -0.090 

0.623 

-0.170 

0.351 

-0.057 

0.756 

0.029 

0.876 

0.092 

0.615 P-value 

GJAKR Cor -0.047 

0.798 

0.003 

0.986 

0.206 

0.258 

0.070 

0.701 

0.176 

0.336 P-value 

PRGJO Cor -0.395* -0.375* 0.015 

0.936 

0.119 

0.517 

0.354* 

P-value 0.025 0.034 0.047 

PRKOF Cor -0.249 

0.169 

-0.441* 0.021 

0.909 

0.057 

0.755 

0.433* 

P-value 0.012 0.013 

PEKËR Cor -0.272 

0.132 

-0.254 

0.161 

-0.140 

0.446 

-0.014 

0.941 

0.288 

0.110 P-value 

GJAKË Cor -0.233 

0.199 

-0.244 

0.179 

0.155 

0.398 

0.145 

0.428 

0.405* 

P-value 0.021 

BMI Cor -0.236 

0.194 

-0.227 

0.212 

-0.098 

0.593 

-0.022 

0.907 

0.146 

0.424 P-value 

IDHGJ Cor 0.247 

0.173 

-0.005 

0.978 

0.078 

0.671 

-0.012 

0.946 

-0.153 

0.403 P-value 

IDHMI Cor -0.103 

0.576 

-0.013 

0.944 

0.164 

0.371 

0.050 

0.787 

0.126 

0.493 P-value 

IDHBA Cor 0.004 

0.984 

-0.137 

0.456 

0.216 

0.234 

0.149 

0.415 

0.289 

0.109 P-value 

IDHSU Cor 0.248 

0.170 

0.018 

0.923 

0.288 

0.110 

0.177 

0.331 

0.256 

0.158 P-value 

IDHKR Cor 0.300 

0.096 

0.138 

0.451 

0.318 

0.076 

0.244 

0.179 

0.300 

0.095 P-value 

IDHSH Cor 0.106 

0.563 

0.034 

0.853 

-0.021 

0.910 

-0.108 

0.556 

0.131 

0.475 P-value 

IDHKO Cor 0.085 

0.644 

0.394* -0.093 

0.613 

-0.181 

0.320 

-0.132 

0.472 P-value 0.026 

IDHKË Cor 0.209 0.196 0.101 0.153 0.069 

P-value 

 

Në kuadër të korrelacionit të të dhënave antropometrike dhe atyre motorike specifike, shohim se 

janë gjetur disa lidhje korrelative pozitive dhe negative domethënëse.  

Saktësisht është gjetur korrelacion pozitiv në mes të masës së trupit dhe goditjes së topit me kokë 

(r=0.406*, p-value=0.021). Pastaj, në mes të perimetrit të gjoksit dhe vrapimit në shpejtësi me top 

20 metërsh me start nga vendi kemi korrelacion negativ (r=-0.395*, p-value=0.025) dhe me 

udhëheqjes e topit slalom 20 metra, me dy topa (r=-0.375*, p-value=0034) , si dhe ka korrelacion 

pozitiv me goditjen e topit me kokë (r=0.354, p-value=0.047). Korrelacion negativ është gjetur 

edhe në mes të perimetrit të kofshës dhe udhëheqjes së topit slalom 20 m me dy topa (r=-0.441*, 



 

 

p-value=0012) dhe korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë (r=0.433*, p-value=0.013).  

Kemi edhe një korrelacion pozitiv në mes të gjatësisë së këmbës së majtë dhe goditjes së topi me 

kokë (r=0.405*, p-value=0.021) si dhe në mes të indit dhjamor të kofshës me udhëheqjen e topit 

slalom 20 metra, me dy topa (r=0.394*, p-value-0.026).  

Në tabelën me numër 9. nga variabla e karakteristikave antropometrike masa trupore paraqet 

besueshmëri më të madhe me variablën e aftësive motorike specifike të goditjes së topit me kokë 

r=40, shohim se  masa trupore ndikon dukshëm tek forca eksplozive.  

5.3.4 Korrelacioni Spearman në karakteristikat antropometrike dhe 

aftësive të motorikës specifike 
 

Gjithashtu gjatë punimit kam kryer edhe analizën përmes Spearman korrelacionit për të parë lidhjet 

në mes të të dhënave antropometrike dhe atyre motorike-specifike.  

Tabela 10. Korrelacioni Spearman në karakteristikat antropometrike dhe motorikës specifike 

  VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYKË GOTOK 

Spearman's 

rho 

LATRU Cor -0.138 

0.452 

-0.220 

0.227 

0.183 

0.316 

0.127 

0.487 

0.388* 

P-value 0.028 

MASTR Cor -0.333 

0.062 

-0.313 

0.081 

-0.072 

0.694 

0.042 

0.819 

0.443* 

P-value 0.011 

PRKRA Cor -0.162 

0.376 

-0.201 

0.270 

-0.088 

0.633 

0.032 

0.862 

0.106 

0.565 P-value 

GJAKR Cor -0.024 

0.896 

-0.011 

0.954 

0.196 

0.283 

0.060 

0.743 

0.146 

0.424 P-value 

PRGJO Cor -0.430* -0.313 

0.081 

-0.142 

0.439 

0.009 

0.961 

0.383* 

P-value 0.014 0.031 

PRKOF Cor -0.289 

0.109 

-0.380* -0.079 

0.669 

0.027 

0.884 

0.406* 

P-value 0.032 0.021 

PEKËR Cor -0.299 

0.097 

-0.215 

0.238 

-0.272 

0.132 

-0.075 

0.685 

0.352* 

P-value 0.048 

GJAKË Cor -0.143 

0.434 

-0.226 

0.214 

0.243 

0.181 

0.234 

0.197 

0.357* 

P-value 0.045 

BMI Cor -0.269 

0.137 

-0.184 

0.314 

-0.216 

0.235 

-0.083 

0.652 

0.135 

0.463 P-value 

IDHGJ Cor 0.174 

0.341 

-0.024 

0.898 

0.023 

0.899 

-0.069 

0.709 

-0.036 

0.843 P-value 

IDHMI Cor -0.099 

0.589 

-0.007 

0.969 

-0.041 

0.823 

-0.107 

0.561 

0.083 

0.652 P-value 

IDHBA Cor -0.152 

0.405 

-0.095 

0.604 

-0.107 

0.559 

-0.029 

0.875 

0.332 

0.064 P-value 

IDHSU Cor 0.159 

0.383 

-0.013 

0.945 

0.179 

0.326 

0.074 

0.686 

0.221 

0.225 P-value 

IDHKR Cor 0.315 

0.079 

0.248 

0.171 

0.164 

0.369 

0.179 

0.328 

0.156 

0.392 P-value 

DIHSH Cor 0.104 

0.571 

0.156 

0.393 

-0.240 

0.186 

-0.306 

0.088 

0.035 

0.850 P-value 

IDHKO Cor 0.123 

0.502 

0.281 

0.119 

0.031 

0.864 

-0.106 

0.563 

-0.072 

0.697 P-value 

IDHKË Cor 0.248 0.168 0.093 0.182 0.082 

P-value 
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Është gjetur korrelacion pozitiv në mes të lartësisë së trupit dhe goditjes së topit me kokë 

(rho=0.388*, p-value=0.028), si dhe në mes të masës së trupit dhe goditje së topit me kokë. Masa 

e trupit ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë (rho=0.443*, p-value=0.011).  Perimetri 

I gjoksit ka korrelacion negativ me vrapimin në shpejtësi me top, 20 metërsh me start nga vendi ( 

rho=-0.430*, p-value=0.014), kurse ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë ( 

rho=0.383*, p-value=0.031). Gjithashtu kemi korrelacion negativ në mes të perimetrit të kofshës 

dhe udhëheqjes së topit me slalom 20 metra, me dy topa (rho=-0.380*, p-value=0.032), kurse ka 

korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë (rho=0.406*, p-value=0.031).  

Perimetri i kërcirit ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë (rho=0.352*, p-

value=0.048), si dhe në mes të gjatësisë së këmbës së majtë me goditjen e topit me kokë 

(rho=0.357*, p-value=0.045). Në bazë të këtyre rezultateve mund të konstatojmë se edhe hipoteza 

e dytë është vërtetuar. 

 

 

5.3.5 Korrelacioni Pearson  në mes të parametrave Antropometrike 

 
Tek korrelacioni në mes të të dhënave antropometrike janë gjetur korrelacione të ndryshme 

pozitive dhe negative domethënëse. Vërehen korrelacione domethënëse me besueshmëri shume të 

lartë: lartësia e trupit ka korrelacion me masën e trupit (r=0.505*m*,p-value=0.003), gjatësisë e 

krahut (r=0.566**, p-value=0.001), pastaj me gjatësinë e këmbës së majtë (r=0.689**, p-

value=0.000) si dhe me indin dhjamor midaxillar (r=0.429*, p-value=0.014).  

Ndërsa variabla tjetër, po ashtu paraqitet me një besueshmëri dukshëm më të madhe, se sa Largësia 

e trupit me disa variabla tjera: Masa e trupit ka korrelacion me perimetrin e krahut (r=0.658**, p-

value=0.000), me gjatësinë e krahut (r=0.519*, p-value=0.002), pastaj me perimetrin e gjoksit 

(r=0.794**, p-value=0.000), perimetrin e kofshës (r=0.804**, p-value=0.000), perimetrin e 

kërcirit (r=0.674**,p-value=0.000), pastaj me gjatësinë e këmbës së majtë (r=0.634**, p-

value=0.000), BMI ( r=0.725**, p-value=0.000), indin dhjamor të kofshës (r=-0.451**, p-

value=0.010) dhe indin dhjamor të kërcirit (r=-0.445**, p-value=0.011). 

                      

 

 



 

 

Tabela 11. Korrelacioni Pearson  në mes të parametrave Antropometrike 
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Të gjitha korrelacionet e markuara me një yllth ⃰ tregojnë lidhshmëri statistikisht domethënëse në 

nivel të probabilitetit 95%, ndërsa të gjitha korrelacionet e markuara me dy yllthka ⃰⃰  ⃰  tregojnë 

lidhshmëri statistikisht domethënëse në nivel probabiliteti 99%. Perimetri i krahut ka korrelacion 

me perimetrin e gjoksit ( r=0.690**, p-value=0.000), pastaj me perimetrin e kofshës ( r=0.808**, 

p-value=0.000), perimetrin e kërcirit( r=0.568**, p-value=0.001), BMI(r=0.787**, p-

value=0.000), me indin dhjamor të kofshës ( r=-0.642**, p-value=0.000 ) dhe me indin dhjamor 

të kërcirit (r=-468**, p-value=0.007). Gjatësia e krahut të majtë ka korrelacion me gjatësinë e 

këmbës së majtë ( r=0.711*, p-value=0.000). Perimetri i gjoksit ka korrelacion me perimetrin e 

kofshës ( r=0.836**, p-value=0.000), perimetrin e kërcirit ( r=0.875*, p-value=0.000), pastaj me  

BMI ( r=0.865**, p-value=0.000), indi dhjamor i kofshës ( r=-0.635**, p-value=0.000) me indin 

dhjamor të kërcirit ( r=-0.505**, p-value=0.003). Perimetri i kofshës ka korrelacion me perimetrin 

e kërcirit ( r=0.725**, p-value=0.000), pastaj me gjatësinë e këmbës së majtë ( r=0.438*, p-

value=0.012), BMI ( r=0.834**, p-value=0.000), pastaj me indin dhjamor të kofshës (r=-627**, 

p-value=0.000) dhe me indin dhjamor të kërcirit ( r=-508**,p-value=0.003). Perimetri i kërcirit ka 

korrelacion me BMI ( r=0.717**, p-value=0.000), indin dhjamor të kofshës ( r=-0.453**, p-

value=0.001) dhe indi dhjamor i kërcirit ( r=-0.436*, p-value=0.013).  BMI ka korrelacion me 

indin dhjamor të kofshës ( r=-0.681**, p-value=0.000) dhe me indin dhjamor të kërcirit ( r=-

0.563**, p-value=0.001). Korrelacion është gjetur edhe në mes të indit dhjamor të gjoksit dhe indit 

dhjamor midaxillar ( r=0.532**, p-value=0.002), pastaj me indit dhjamor të barkut ( r=0.473**, p-

value=0.006), indit dhjamor suplrailac ( r=0.456**, p-value=0.009), indit dhjamor të krahut ( 

r=0.364*, p-value=0.040) dhe indit dhjamor të shpatullës ( r=0.454**, p-value=0.009). Indi 

dhjamor midaxillar ka lidhje korrelative domethënëse me indin dhjamor të krahut (r=0.372*, p-

value=0.036) dhe me indin dhjamor të shpatullës (r=0.537**, p-value=0.002). Indi dhjamor i 

barkut ka korrelacion domethënës me indin dhjamor suplrailac ( r=0.647**, p-value=0.000), indi 

dhjamor i krahut (r=0.521**, p-value=0.002) dhe indi dhjamor i shpatullës ( r=0.370*, p-

value=0.037).  Korrelacion ka edhe në mes të indit dhjamor Suplrailac dhe indit dhjamor të krahut 

(  r=0.781**, p-value=0.000 ) dhe indit dhjamor të shpatullës ( r=0.500**, p-value=0.004). Indi 

dhjamor i krahut ka korrelacion me indin dhjamor të shpatullës (r=0.601**, p-value=0.000) dhe 

indin dhjamor të kërcirit (r=0.503**, p-value=0.003).  Indi dhjamor i kofshës ka korrelacion me 

indin dhjamor të kërcirit ( r = 0.486**, p-value=0.005).  

5.3.6Korrelacioni Spearman në mes të parametrave Antropometrike 



 

 

Tabela 12. Korrelacioni Spearman në mes të parametrave Antropometrike 
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Variabla lartësia e trupit ka korrelacion me masën e trupit (rho=0.606**,p-value=0.000), gjatësinë 

e krahut të majtë (rho=0.776**, p-value=0.000) , gjatësinë e këmbës së majtë (rho=0.835**, p-

value=0.000) dhe indi dhjamor i gjoksit (rho=0.454**, p-value=0.009), që do të thotë, se shtat 

lartësia në masë të konsiderueshme ndikon edhe në gjatësinë e gjymtyrëve të trupit.  

Masa e trupit ka korrelacion me perimetrin e krahut (rho=0.672**, p-value=0.000), gjatësia e 

krahut të majtë (rho0.478**, p-value=0.006),  perimetri i gjoksit (rho=0.820**,p-value=0.000), 

perimetri i kofshës (rho=0.863**, p-value=0.000), perimetri i kërcirit (rho=0.705**, p-

value=0.000) , gjatësia e këmbë së majtë (rho=0.599**, p-value=0.000), BMI (rho=0.729**, p-

value=0.000), indin dhjamor të kofshës (rho=-0.531, p-value=0.002) dhe indin dhjamor të kërcirit 

(rho=-0.485**, p-value=0.005). Perimetri i krahut ka korrelacion me perimetri i gjoksit ( rho-

0.722**, p-value=0.000), perimetri i kofshës ( rho=0.814**, p-value=0.000 ), perimetri i kërcirit ( 

rho=0.588**, p-value=0.000), gjatësinë e këmbës së majtë (rho=0.365**, p-value=0.040), BMI 

(rho=0.782**, p-value=0.000), indin dhjamor të kofshës (rho=-0.676**, p-value=0.000) dhe indin 

dhjamor të kërcirit ( rho=-0.479**, p-value=0.006).   

Gjatësia e krahut ka korrelacion domethënës me gjatësinë e këmbës së majtë (rho=0.751**, p-

value=0.000). Perimetri i gjoksit ka korrelacion domethënës me perimetrin e kofshës ( 

rho=0.817**, p-value=0.000), perimetrin e kërcirit ( rho=0.882**, p-value=0.000), BMI 

(rho=0.883**, p-value=0.000), pastaj me indin dhjamor të kofshës ( rho=-0.642**, p-value=0.000) 

dhe indin dhjamor të kërcirit ( rho=-0.558**, p-value=0.001).  

Perimetri i kofshës ka korrelacion me perimetrin e kërcirit ( rho=0.757**, p-value=0.000), 

gjatësinë e këmbë së majtë (rho=0.441**, p-value-0.011), BMI (rho=0.822**, p-value=0.000) 

,indin dhjamor të kofshës ( rho=-0.612**, p-value=0.000) dhe indin dhjamor të kërcirit ( rho=-

0.549**, p-value=0.001).  Perimetri i kërcirit ka korrelacion me BMI ( rho=0.708**, p-

value=0.000) , indin dhjamor të kofshës ( rho=-0.595**, p-value=0.000) dhe indin dhjamor të 

kërcirit ( rho=-0.487**, p-value=0.005 ). BMI ka korrelacion domethënës me indin dhjamor të 

krahut (rho=-0.358*, p-value=0.044), indin dhjamor të kofshës (rho=-0.702**, p-value=0.000) 

dhe indin dhjamor të kërcirit (rho=-0.639**, p-value=0.000). Indi dhjamor i gjoksit ka korrelacion 

me indin dhjamor të midaxillar ( rho=0.573**, p-value=0.001), indin dhjamor të barkut 

(rho=0.473**, p-value=0.006), indin dhjamor suplrailac ( rho=0.481**, p-value=0.005), indin 

dhjamor të krahut (rho=0.356**, p-value=0.046), indin dhjamor të shpatullës (rho=0.474**, p-

value=0.006). Indi dhjamor midaxillar ka korrelacion me indin dhjamor të shpatullës ( 



 

 

rho=0.499**, p-value=0.004), pastaj ka korrelacion në mes të indit dhjamor të Suplrailac dhe indit 

dhjamor të shpatullës ( rho=0.377*, p-value=0.034). Korrelacion kemi dhe në mes të indit dhjamor 

të krahut dhe indit dhjamor të shpatullës ( rho=0.595**, p-value=0.000) dhe indit dhjamor të 

kërcirit ( rho=0.606**, p-value=0.000). Indi dhjamor i kofshës ka korrelacion domethënës me 

indin dhjamor të kërcirit ( rho=0.538**, p-value=0.001).  

 

5.3.7 Korrelacioni Pearson / Korrelacioni në mes aftësive bazike motorike 
 

Është paraqitur edhe korrelacioni në mes të të dhënave motorike në kuadër të analizës së 

korrelacionit të Pearson. Siç edhe mund të shohim, është gjetur korrelacion në mes të “Sit and 

reach test” dhe “Flamingo test” (r=-0.367*, p-value=0.039), pastaj me T-test (r=-0.443*, p-

value=0.011), Krahë përkulje (r=0.590**, p-value=0.000) si dhe me beep test-i (r=0.364*, p-

value=0.040). Edhe flamingo testi ka korrelacion me T-test (r=0.397*, p-value=0.024). 

Tabela 13. Korrelacioni Pearson / Korrelacioni në mes të parametrave Motorike 

Correlations 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

STRT

E 

 1 -0.367* 0.261 

0.150 

0.151 

0.410 

-0.006 

0.973 

-0.042 

0.821 

-0.116 

0.526 

-0.443* 0.590** 0.364* 

 
 

0.039 0.011 0.000 0.040 

FLTE

S 

 
 

1 0.017 

0.926 

0.153 

0.403 

0.057 

0.758 

-0.042 

0.820 

0.110 

0.550 

0.397* -0.308 

0.087 

0.024 

0.895  
  

0.024 

KËGJ

V 

 
  

1 0.363* 0.379* -0.181 

0.322 

-0.330 

0.065 

-0.442* 0.403* 0.511** 

 
   

0.041 0.032 0.011 0.022 0.003 

KRLA

V 

 
   

1 -0.217 

0.233 

0.087 

0.634 

-0.118 

0.521 

-0.270 

0.135 

-0.053 

0.774 

0.441* 

 
    

0.012 

TAPK

[ 

 
    

1 -0.424* 

0.016 

-0.222 

0.221 

-0.195 

0.284 

0.322 

0.072 

0.262 

0.147  
     

VR20

M 

 
     

1 0.330 0.146 

0.427 

-0.105 

0.566 

-0.293 

0.104  
      

0.065 

VR20

M 

 
      

1 0.202 

0.267 

-0.138 

0.451 

-0.102 

0.579  
       

TTES

T 

 
       

1 -0.447* -0.478** 

 
        

0.010 0.006 

KRPË

R 

 
        

1 0.500** 

 
         

0.004 

BEEP

T 

 
         

1 

           

 

Siç shihet me sipër, kemi korrelacion në mes të kërcimit në gjatësi nga vendi dhe kërcimit në lartë 

nga vendi (r=0.363*, p-value=0.041), pastaj taping me këmbë (r=0.379*, p-value=0.032), T-test 

(r=-0.442*, p-value=0.011), Krahë-përkulje (r=0.403*, p-value=0.022) dhe VO2max beep 

(r=0.511**, p-value=0.003). Korrelacion ka edhe në mes të kërcimit në lartësi nga vendi dhe 

VO2max beep (r=0.441*, p-value=0.012). Gjithashtu ka korrelacion pozitiv edhe në mes të vrapim 



65 

 

nga vendi 10 metra dhe vrapim nga vendi 20 metra (r=0.416, p-value=0.018). T-test ka korrelacion 

me krahë përkulje (r=-0.447*, p-value=0.010) dhe me VO2max beep (r=0.500**, p-value=0.004).  

 

5.3.8 Korrelacioni Spearman / Korrelacioni në mes aftësive bazike motorike 
 

Tabela 14. Korrelacioni Spearman / Korrelacioni në mes të parametrave Motorike 

Correlations 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Spearman'
s rho 

STRTE Cor 1.00

0 

-

0.385* 

0.393
* 

0.139 

0.448 

0.079 

0.669 

-

0.024 

0.897 

-

0.059 

0.750 

-

0.419* 

0.448* 0.330 

0.065 

P-

valu

e 

 
0.030 0.026 0.017 0.010 

FLTES Cor 
 

1.000 -

0.102 

0.580 

0.132 

0.470 

0.120 

0.513 

-

0.110 

0.550 

0.098 

0.593 

0.443* -0.275 0.000 

P-

valu

e 

  
0.011 0.128 0.998 

KËGJV Cor 
  

1.000 0.526*

* 

0.349 

0.051 

-

0.181 

0.323 

-

0.324 

0.070 

-

0.391* 

0.401* 0.519*

* 

P-

valu

e 

   
0.002 0.027 0.023 0.002 

KRLA
V 

Cor 
   

1.000 -

0.106 

0.562 

-

0.159 

0.384 

-

0.136 

0.456 

-0.098 

0.595 

-0.058 

0.751 

0.377* 

P-

valu

e 

    
0.033 

TAPKË Cor 
    

1.000 -

0.171 

0.349 

-

0.294 

0.102 

-0.107 

0.559 

0.266 

0.141 

0.297 

0.099 P-

valu

e 

     

VR10M Cor 
     

1.000 0.295 0.004 

0.983 

0.024 

0.896 

-0.266 

0.141 P-

valu

e 

      
0.101 

VR20M Cor 
      

1.000 0.153 

0.402 

-0.117 

0.523 

-0.153 

0.404 P-

valu

e 

       

TTEST Cor 
       

1.000 -

0.371* 

-

0.356* 

P-

valu

e 

        
0.036 0.046 

KRPË
R 

Cor 
        

1.000 0.451*

* 

P-

valu

e 

         
0.010 

BEEPT Cor 
         

1.000 

P-

valu

e 

          

 

Në tabelën nr.14, kam paraqitur korrelacionin në mes të parametrave motorike në kuadër të 



 

 

analizës së Spearman korrelacionit. Bazuar në rezultatet e mëposhtme, shohim se kemi lidhje 

korrelative në mes të “Sit and reach” test dhe “Flamingo” test ( rho-0.385*, p-value=0.030), kërcim 

në gjatësi nga vendi ( rho=0.393*, p-value=0.028), T-test ( rho=-0.419*, p-value=0.017) dhe krahë 

përkuljes ( rho=0.448*, p-value=0.010). Flamingo test dhe T-test kanë korrelacion ( rho=0.443*, 

p-value=0.011). 

5.3.9 Korrelacioni Pearson / Korrelacioni në mes aftësive të motorikës specifike 

 

Të gjitha korrelacionet e markuara me një yllth ⃰  tregojnë lidhshmëri statistikisht domethënës në 

nivel të probabilitetit 95%, ndërsa të gjitha korrelacionet e markuara me dy yllthka ⃰⃰  ⃰  tregojnë 

lidhshmëri statistikisht domethënës në nivel probabiliteti 99%. Më poshtë kam paraqitur rezultatet 

e korrelacionit, në mes të parametrave motorike specifike, ku shohim se kemi korrelacion në mes 

të vrapimit në shpejtësi me top 20 metra, vrapim me start nga vendi dhe udhëheqjes së topit slalom 

20 metra me dy topa (r=0.352*, p-value=0.048). Pastaj ka korrelacion në mes të udhëheqjes së 

topit slalom 20 metra me dy topa dhe zhonglim me një këmbë (r=-0.520**, p-value=0.002), 

zhonglim me të dyja këmbët  (r=-0.400*, p-value=0.023) dhe goditja e topit me kokë (r=-0.498**, 

p-value=0.004). Zhonglimi me një këmbë ka korrelacion me zhonglim me të dyja këmbët 

(r=0.839**, p-value=0.000) dhe me goditje të topit me kokë (r=0.367*, p-value=0.039). Gjithashtu 

ka korrelacion edhe në mes të zhonglim me të dyja këmbët dhe goditje e topit me kokë (r=0.376*, 

p-value=0.034). Nga rezultatet e sipër shënuara mund të përkufizojmë, që ndikim të madh mund 

të jep ekuilibri dhe koordinimi te shpejtësia dhe forca eksplozive. 

Tabela 15. Korrelacioni Pearson / Korrelacioni në mes të parametrave të motorikës specifike 

 
Correlations 

  VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYKË GOTOK 

VR20MT Pearson 

Correlation 

1 0.352* -0.148 -0.173 -0.307 

Sig. (2-tailed) 
 

0.048 0.419 0.345 0.088 

UDHSL Pearson 

Correlation 

 
1 -0.520** -0.400* -0.498** 

Sig. (2-tailed) 
  

0.002 0.023 0.004 

ZNJKË Pearson 

Correlation 

  
1 0.839** 0.367* 

Sig. (2-tailed) 
   

0.000 0.039 

ZDYK Pearson 

Correlation 

   
1 0.376* 

Sig. (2-tailed) 
    

0.034 

GOTOK Pearson 

Correlation 

    
1 

Sig. (2-tailed) 
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Tabela 16. Korrelacioni në mes të parametrave të aftësive të motorikës specifike në kuadër të 

analizës së Spearman 

Correlations 

  VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYKË GOTOK 

Spearman’s 

rho 

VR20MT Correlation 

Coefficient 

1.000 0.408* -0.024 -0.055 -0.319 

Sig. (2-tailed) 
 

0.021 0.895 0.766 0.075 

UDHSL Correlation 

Coefficient 

 
1.000 -0.536** -0.397* -0.505** 

Sig. (2-tailed) 
  

0.002 0.024 0.003 

ZNJKË Correlation 

Coefficient 

  
1.000 0.812** 0.231 

Sig. (2-tailed) 
   

0.000 0.203 

ZDYKË Correlation 

Coefficient 

   
1.000 0.360* 

Sig. (2-tailed) 
    

0.043 

GOTOK Correlation 

Coefficient 

    
1.000 

Sig. (2-tailed) 
     

  
 

-Tabela nr.16, paraqet rezultatet e korrelacionit në mes të të dhënave motorike specifike në kuadër 

të analizës së Spearman. Sipas rezultateve shohim se kemi korrelacion në mes të vrapimit në 

shpejtësi me top 20 metra me start nga vendi  rho=0.408*, p-value=0.021), pastaj ka korrelacion 

në mes të udhëheqjes së topit slalom 20 metra me dy topa dhe zhonglim me një këmbë (rho=-

0.536**, p-value=0.002), zhonglim me të dyja këmbët (rho=-0.397*, p-value=0.024) dhe goditje 

e topit me kokë (rho=-0.505**, p-value=0.003).  

 

Korrelacion ka edhe në mes të zhonglimit me një këmbë dhe zhonglimit me të dyja këmbët 

(rho=0.812**, p-value=0.000) dhe në mes të zhonglim me të dyja këmbëve dhe goditje e topit me 

kokë (rho=0.360*, p-value=0.043).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3.10 Korrelacioni Pearson / Korrelacioni në mes aftësive bazike motorike dhe 

aftësive të motorikës specifike 

 
Këtu paraqitet korrelacioni në mes të të dhënave motorike dhe atyre motorike specifike, ku janë të 

paraqitura në bazë të korrelacionit pearson. Korrelacion është gjetur në mes të “Sit and reach test” 

dhe udhëheqjes së topit slalom 20m, me dy topa (r=-0.439*, p-value=0.012), pastaj me zhonglim 

me një këmbë (r-0.401*, p-value=0.023), zhonglim me të dyja këmbët (r=0.465**, p-value=0.007) 

dhe goditja e topit me kokë ( r=0.360*, p-value=0.043), kjo jep një pasqyrë më të saktë, që sa më 

i mirë është fleksibiliteti si aftësi motorike, aq më e mirë është Performanca e  koordinimi. Kërcimi 

në gjatësi nga vendi ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë (r=0.505**, p-

value=0.003). Kërcimi në lartësi nga vendi ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit me kokë 

(r=0.492**, p-value=0.004). Korrelacion pozitiv është gjetur edhe në mes të vrapimit nga vendi 

20 metra dhe vrapimit në shpejtësi me top 20 metra me start nga vendi (r=0.351*, p-value=0.049).  

Tabela 17. Korrelacioni Pearson / Korrelacioni në mes të parametrave të motorikes bazike dhe 

motorikës specifike 

Correlations 

  VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYKË GOTOK 

STRTE Pearson 

Correlation 

-0.226 

0.215 

-0.439* 0.401* 0.465** 0.360* 

Sig. (2-tailed) 0.012 0.023 0.007 0.043 

FLTES Pearson 

Correlation 

-0.089 

0.628 

0.123 

0.503 

-0.199 

0.275 

-0.277 

0.125 

0.024 

0.897 

Sig. (2-tailed) 

KËGJV Pearson 

Correlation 

-0.121 

0.509 

-0.327 

0.067 

0.081 

0.659 

0.022 

0.903 

0.505** 

Sig. (2-tailed) 0.003 

KRLAV Pearson 

Correlation 

-0.153 

0.404 

-0.246 

0.176 

0.248 

0.171 

0.159 

0.386 

0.492** 

Sig. (2-tailed) 0.004 

TAPKË Pearson 

Correlation 

-0.207 

0.255 

-0.191 

0.296 

-0.016 

0.929 

-0.109 

0.554 

-0.042 

0.819 

Sig. (2-tailed) 

VR10M Pearson 

Correlation 

0.005 

0.977 

0.351* 

0.049 

0.248 

0.172 

0.195 

0.286 

0.155 

0.397 

Sig. (2-tailed) 

VR20M Pearson 

Correlation 

0.351* 0.191 

0.295 

0.024 

0.897 

0.120 

0.514 

0.157 

0.391 

Sig. (2-tailed) 0.049 

TTEST Pearson 

Correlation 

0.098 

0.595 

0.347 

0.051 

-0.304 

0.091 

-0.372* -0.125 

0.494 

Sig. (2-tailed) 0.036 

KRPËR Pearson 

Correlation 

-0.526** -0.378* 0.216 

0.234 

0.327 

0.067 

0.353* 

Sig. (2-tailed) 0.002 0.033 0.047 

BEEPT Pearson 

Correlation 

-0.283 

0.116 

-0.664** 0.389* 0.381* 0.566** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.028 0.032 0.001   
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T-test (agjilitet) dhe zhonglim me të dyja këmbët kanë korrelacion negativ ( r=-0.372*, p-

value=0.036). Krahë përkulja dhe vrapim të shpejtë me top 20 metra me start nga vendi kanë 

korrelacion negativ( r=-9.526**, p-value=0.002), pastaj mes udhëheqjes e topit slalom 20 metra 

me dy topa ( r=-0.378*, p-value=0.033), dhe goditjes së topit me kokë (r=0.353*, p-value=0.047). 

Gjithashtu korrelacion ka në mes të VO2max beep dhe udhëheqjes së topit slalom 20 metra me dy 

topa ( r=-0.664**, p-value=0.000), pastaj me zhonglim me një këmbë ( r=0.389*, p-value=0.028), 

zhonglim me të dyja këmbët (r=0.381*, p-value=0.032) dhe goditje e topit me kokë (r=0.566**, 

p-value=0.001).  

5.3.11 Korrelacioni Spearman / Korrelacioni në mes të aftësive bazike 

motorike dhe aftësive motorike specifike                          
Tabela 18. Korrelacioni Spearman / Korrelacioni në mes të parametrave motorike dhe motorike 

specifike 

Correlations 

  VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYK GOTOK 

Spearman’s 

rho 

STRTE Cor -0.111 

0.546 

-0.425* 0.382* 0.501** 0.359* 

P-value 0.015 0.031 0.004 0.044 

FLTES Cor -0.072 

0.695 

0.187 

0.304 

-0.157 

0.392 

-0.211 

0.247 

0.006 

0.973 P-value 

KËGJV Cor -0.068 

0.711 

-0.368* 0.162 

0.375 

0.161 

0.377 

0.563** 

P-value 0.038 0.001 

KRLAV Cor -0.118 

0.519 

-0.240 

0.186 

0.246 

0.174 

0.180 

0.324 

0.511** 

P-value 0.003 

TAPKË Cor -0.085 

0.646 

-0.222 

0.221 

0.111 

0.544 

0.020 

0.914 

0.038 

0.838 P-value 

VR10M Cor 0.116 

0.527 

0.282 

0.118 

0.227 

0.212 

0.165 

0.368 

-0.025 

0.891 P-value 

VR20M Cor 0.370* 0.221 

0.225 

0.015 

0.934 

0.171 

0.350 

0.162 

0.375 P-value 0.037 

TTEST Cor 0.010 

0.957 

0.287 

0.111 

-0.302 

0.093 

-0.431* -0.057 

0.758 P-value 0.014 

KËPËR Cor -0.499** -0.344 

0.054 

0.093 

0.611 

0.266 

0.141 

0.341 

0.056 P-value 0.004 

BEEPT Cor -0.322 

0.072 

-0.708** 0.431* 0.472** 0.632** 

P-value 0.000 0.014 0.006 0.000 

 

Në tabelën me nr.18, paraqesim korrelacionin në mes të “Sit and reach test” dhe udhëheqjes së 

topit slalom 20 m me dy topa (rho=-0.425**, p-value=0.015), me zhonglim me një këmbë 

(rho=0.382*, p-value=0.031), zhonglim me të dyja këmbët ( rho=0.501**, p-value=0.004) dhe 

goditje të topit me kokë (rho=0.359*, p-value=0.044).  Korrelacion ka edhe në mes të kërcimit në 

gjatësi nga vendi dhe udhëheqjes së topit slalom 20 m, me dy topa (rho=-0.368*, p-value=0.038) 



 

 

si dhe goditja e topit me kokë ( rho=0.563**, p-value=0.001).  

Korrelacion pozitiv është gjetur në mes të vrapimit nga vendi 20 metra dhe vrapimit në shpejtësi 

me top, 20 metra me start nga vendi (rho=0.370*, p-value=0.037), kurse ka korrelacion negativ në 

mes të T-test dhe zhonglim me të dyja këmbët (rho=-0.431*, p-value=0.014).  Në mes të krahë 

përkuljes dhe vrapimit në shpejtësi me top, 20 metra me start nga vendi kemi korrelacion negativ 

(rho=-04.999**, p-value=0.004).  Korrelacioni gjithashtu është gjetur edhe në mes të “beep” testit 

dhe udhëheqjes së topit slalom 20m me dy topa (rho=-0.708**, p-value=0.000), pastaj me 

zhonglim me një këmbë (rho=0.431*, p-value=0.014), zhonglim me të dyja këmbët (rho=0.472**, 

p-value=0.006) dhe me goditjen e topit me kokë (rho=0.632**, p-value=0.000). 

 

Me inspektimin e rezultateve të mësipërme shihet, se në mes të aftësive motorike bazike dhe 

aftësive motorike specifike, janë realizuar korrelacione të shumta, që flasin për lidhshmërinë 

ndërmjet këtyre dy hapësirave. Në bazë të vlerave të fituara mund të përfundojmë, se hipoteza e 

tretë është vërtetuar.  
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5.4 T-TESTI 
 
Analiza e mëposhtme është realizuar me qëllim të krahasimit të ekipit të klubit futbollistik Shkupi 

dhe klubit Makedonija Gjorqe Petrov, në raport me faktorët antropometrikë që kanë. Fillimisht 

kam aplikuar testin “Independent Sample” T-test në kuadër të testeve parametrike, pastaj kam 

aplikuar Mann Whitney U-test.  

 

5.4.1 T-Testi / Ekipi 1 dhe Ekipi 2  në karakteristikat antropometrike 

 

Tabela 19. Ekipi 1 dhe Ekipi 2  në hapësirën antropometrike 
Group Statistics 

 Ekipet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

LATRU Ekipi 1 16 172.63 10.664 2.666 

Ekipi 2 16 174.38 7.813 1.953 

MASTR Ekipi 1 16 65.50 6.314 1.579 

Ekipi 2 16 64.69 8.507 2.127 

PRKRA Ekipi 1 16 27.144 2.1423 0.5356 

Ekipi 2 16 27.063 2.4768 0.6192 

GJAKR Ekipi 1 16 74.456 3.2582 0.8146 

Ekipi 2 16 75.219 3.0797 0.7699 

PRGJO Ekipi 1 16 89.975 4.1417 1.0354 

Ekipi 2 16 88.894 5.1112 1.2778 

PRKOF Ekipi 1 16 53.212 3.1513 0.7878 

Ekipi 2 16 51.300 3.1967 0.7992 

PEKËR Ekipi 1 16 37.038 2.0291 0.5073 

Ekipi 2 16 36.688 2.3463 0.5866 

GJAKË Ekipi 1 16 101.944 4.4861 1.1215 

Ekipi 2 16 101.319 6.5283 1.6321 

BMI Ekipi 1 16 21.5887 1.65079 0.41270 

Ekipi 2 16 21.2500 2.04939 0.51235 

IDHGJ Ekipi 1 16 3.63 0.719 0.180 

Ekipi 2 16 3.75 0.447 0.112 

IDHMI Ekipi 1 16 3.756 0.6957 0.1739 

Ekipi 2 16 4.000 0.0000 0.0000 

IDHBA Ekipi 1 16 4.975 1.7718 0.4430 

Ekipi 2 16 4.525 1.3767 0.3442 

IDHSU Ekipi 1 16 5.075 1.9482 0.4870 

Ekipi 2 16 4.206 1.3892 0.3473 
IDHKR Ekipi 1 16 4.513 1.9225 0.4806 

Ekipi 2 16 4.581 1.8659 0.4665 

IDHSH Ekipi 1 16 5.700 1.7359 0.4340 

Ekipi 2 16 6.088 1.3691 0.3423 

IDHKO Ekipi 1 16 3.313 0.7042 0.1760 

Ekipi 2 16 3.775 1.2130 0.3032 

IDHKË Ekipi 1 16 2.69 0.704 0.176 

Ekipi 2 16 3.06 0.998 0.249 

 

 

 

 



 

 

Tabela 20. Ekipi 1 dhe Ekipi 2 në karakteristikat antropometrike 
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Bazuar në rezultatet e mësipërme, nuk është gjetur asnjë dallim sinjifikant në mes të ekipit 1 dhe 

ekipit 2 në kuadër të faktorëve antropometrikë p-value >0.05. Në bazë të kësaj mund të 

konstatojmë se është vërtetuar edhe hipoteza e (5) pestë. H5- Nuk presim dallime statistikore në 

karakteristikat antropometrike në mes dy ekipeve tek futbollistët e moshës 17 vjeçare të marra në 

studim. Në bazë të analizës së treguesve statistikorë antropometrikë, kemi ardhur deri te këto 

përfundime si në vazhdim:  Futbollistët e kësaj moshe në aspektin e zhvillimit trupor, respektivisht 

raportet e treguesve morfologjikë janë në nivel të përafërt në mes dy ekipeve. Raporti i lartësisë së 

trupit dhe masës është brenda kufijve të zhvillimit normal dhe bëhet fjalë për një masë optimale, 

indet dhjamore nën lëkurore po ashtu kanë raporte të mira me lartësinë e trupit e cila është e nivelit 

të lartë dhe mund të themi, se nuk kanë rrezik nga mbipesha (obeziteti), ku paraqita e rezultateve 

të të dyja ekipeve ishte e përafërt. Bazuar në rezultatet e mëposhtme, nuk është gjetur asnjë dallim 

domethënës në mes të ekipit 1 dhe ekipit 2 në kuadër të karakteristikave antropometrikë p-value 

>0.05. Tabela e mëposhtme paraqet rezultatet e testit Mann Whitney U-test ( test jo-parametrik ) 

që tregon se nuk asnjë prej rasteve nuk ka dallim domethënës p-value>0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 21. Testi Mann Whitney U-test ( test jo-parametrik ) 
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5.4.2 T-Testi / Ekipi 1 dhe Ekipi 2  në aftësitë bazike motorike 
 

Rezultatet e mëposhtme paraqesin të dhënat përmes testit “Independent Sample T-test” dhe në 

pjesën e dytë janë rezultatet përmes “Mann Whitney U-test”. Bazuar në rezultatet e mëposhtme 

shohim, se te “Sit and reach test” mesatarja tek ekipi 1 është 28.13, krahasuar me ekipin 2 e cila 

është 25.75. Mesatarja e Flamingo testit tek ekipi 1 është 8.38, krahasuar me mesataren e ekipit 2 

e cila është 8.94.  Ekipi i parë paraqet rezultat dukshëm më të mirë në aftësitë motorike të ekuilibrit 

dhe fleksibilitetit, për dallim nga ekipi i dytë.    

 

Tabela 22. Ekipi 1 dhe Ekipi 2  në hapësirën e motorikës bazike 

Group Statistics 

 

Ekipet 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

STRTE Ekipi 1 16 28.13 3.462 0.865 

Ekipi 2 16 25.75 2.517 0.629 

FLTES Ekipi 1 16 8.38 3.538 0.884 

Ekipi 2 16 8.94 3.130 0.782 

KËGJV Ekipi 1 16 2.09 0.18062 0.04516 

Ekipi 2 16 1.83 0.22397 0.05599 

KRLAV Ekipi 1 16 2.73 0.07051 0.01763 

Ekipi 2 16 2.60 0.15942 0.03985 

TAPKR Ekipi 1 16 97.19 9.432 2.358 

Ekipi 2 16 91.56 10.424 2.606 

VR10M Ekipi 1 16 2.40 1.47278 0.36819 

Ekipi 2 16 2.12 0.17998 0.04500 

VR20M Ekipi 1 16 3.34 0.21089 0.05272 

Ekipi 2 16 3.37 0.22727 0.05682 

T-Test Ekipi 1 16 11.46 0.58969 0.14742 

Ekipi 2 16 12.17 0.70490 0.17622 

KRPËR Ekipi 1 16 39.69 15.776 3.944 

Ekipi 2 16 25.44 10.392 2.598 

BEEPT Ekipi 1 16 69.88 4.2923 1.0731 

Ekipi 2 16 52.10 4.6125 1.1531 

 



 

 

Tabela 23. Ekipi 1 dhe Ekipi 2  në hapësirën e motorikes bazike 

Independent Samples Test 

 

Levene’s Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SRTRE  2.470 0.126 2.220 30 0.034 2.375 1.070 0.190 4.560 

   2.220 27.394 0.035 2.375 1.070 0.181 4.569 

FLTES  0.336 0.567 -0.476 30 0.637 -0.563 1.181 -2.974 1.849 

   -0.476 29.560 0.637 -0.563 1.181 -2.976 1.851 

KËGJV  0.295 0.591 3.641 30 0.001 0.26188 0.07193 0.11497 0.40878 

   3.641 28.712 0.001 0.26188 0.07193 0.11469 0.40906 

KRLAV  4.017 0.054 2.266 30 0.031 0.09875 0.04358 0.00975 0.18775 

   2.266 20.653 0.034 0.09875 0.04358 0.00803 0.18947 

TAPKË  0.141 0.710 1.601 30 0.120 5.625 3.514 -1.553 12.803 

   1.601 29.705 0.120 5.625 3.514 -1.556 12.806 

VR10M  
2.969 0.095 0.773 30 0.445 0.28687 0.37093 

-

0.47067 
1.04442 

 
  0.773 15.448 0.451 0.28687 0.37093 

-

0.50176 
1.07551 

VR20M  
0.640 0.430 -0.282 30 0.780 -0.02187 0.07751 

-

0.18017 
0.13642 

 
  -0.282 29.834 0.780 -0.02187 0.07751 

-

0.18021 
0.13646 

T-Test  
0.983 0.329 -3.104 30 0.004 -0.71312 0.22976 

-

1.18235 

-

0.24390 

 
  -3.104 29.093 0.004 -0.71312 0.22976 

-

1.18297 

-

0.24328 

KRPËR  2.296 0.140 3.017 30 0.005 14.250 4.723 4.605 23.895 

   3.017 25.955 0.006 14.250 4.723 4.541 23.959 

BEEPT  0.063 0.803 11.288 30 0.000 17.7813 1.5752 14.5643 20.9982 

   11.288 29.846 0.000 17.7813 1.5752 14.5636 20.9989 
 

Sipas rezultateve të mësipërme shohim, se është gjetur dallim domethënës në rastin e Sit and reach 

test F=2.470, t=2.220, df=30, kurse p-value=0.035, me një diferencë mesatare në mes të dy ekipeve 

prej 2.37, ku ekipi 1 ka një mesatare prej 28.13, krahasuar me ekipin 2 me mesatare prej 25.75.  

Gjithashtu dallim domethënës është gjetur edhe tek kërcimi në gjatësi nga vendi, F=0.295, t=3.641, 

df=30 dhe p-value=0.001, kurse diferenca mesatare është 0.26, ku në këtë rast ekipi 1 ka mesatare 

prej 2.09 dhe ekipi 2 ka 1.83.  Dallim domethënës kemi edhe tek kërcimi në lartësi nga vendi 

F=4.017, t=1.601, df=30, p-value=0.034, kurse diferenca mesatare është 0.09. Sa i përket kësaj 

ekipi 1 ka mesatare prej 2.73, krahasuar me ekipin 2 që ka mesatare prej 2.60. beep test-i është 

elementi i katërt që është gjetur dallimi në mes të ekipit 1 dhe 2, ku kemi F=0.063, t=11.288, 

df=30, p-value=0.000, me një diferencë prej 17.78, ku mesatarja e ekipit 1 është 69.88, krahasuar 

me mesataren e ekipit 2 që është 52.10. 

Mann Whitney U-test  
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Tek analiza jo-para metrike shohim, se janë gjetur dallime domethënëse te Sit and reach test 

(MWU=73.000, Z=-2.087 dhe p-value=0.0039), pastaj tek Kërcimi në gjatësi nga vendi 

(MWU=43.500, Z=-3.21, p-value=0.001), kërcim në lartësi nga vendi (MWU=74.500, Z=-2.027, 

p-value=0.043), gjithashtu edhe tek T-test kemi dallime (MWU=64.000, Z=-2.414, p-

value=0.015), si dhe te  beep test-i (MWU=0.000, Z=-4.830, p-value=0.000).  

Tabela 24. Mann Whitney U-test 

Test Statisticsa 
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B
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E
P
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Mann-Whitney 

U 
73.000 113.000 43.500 74.500 76.500 112.500 121.000 64.000 57.500 0.000 

Wilcoxon W 209.000 249.000 179.500 210.500 212.500 248.500 257.000 200.000 193.500 136.000 

Z -2.087 -0.569 -3.216 -2.027 -1.945 -0.585 -0.264 -2.414 -2.661 -4.830 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0.037 0.569 0.001 0.043 0.052 0.559 0.792 0.016 0.008 0.000 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

0.039b 0.590b 0.001b 0.043b 0.051b 0.564b 0.809b 0.015b 0.007b 0.000b 

a. Grouping Variable: Ekipet 

b. Not corrected for ties. 

 

Duke u bazuar në rezultatet e mësipërme mund të përfundojmë, se nga (10) dhjetë variabla gjithsej 

të aftësive motorike, (5) pesë variabla kanë dallime domethënëse. Të cilat janë në kuadër të Sit 

and reach test (p-value <0.05), kërcim në gjatësi nga vendi (p-value <0.01 ), kërcim në lartësi nga 

vendi (p-value <0.05), T-test (p-value <0.05) dhe Beep test (p-value <0.01 ). Nga kjo mund të 

konstatojmë se janë gjetur dallime statistikore në aftësitë bazike motorike në mes dy ekipeve te 

futbollistët dhe hipoteza e (6) gjashtë nuk vërtetohet. 

 

5.4.3 T- Testi / Ekipi 1 dhe Ekipi 2  në aftësitë e motorikës specifike 
 

Më poshtë kam paraqitur rezultatet e analizës në kuadër të matjeve motorike specifike, të cilat janë 

të paraqitura përmes T-test dhe Mann Whitney U-test. Më poshtë konkretisht paraqiten në kuadër 

të Independent Sample T-test.  

 

 

 

 



 

 

Tabela 25. T-testi Ekipi 1 & Ekipi 2  në hapësirën e motorikës specifike 

 

 Ekipet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VR20MT Ekipi 1 16 3.7794 0.33741 0.08435 

Ekipi 2 16 3.8238 0.25935 0.06484 

UDHSL Ekipi 1 16 8.8806 1.05971 0.26493 

Ekipi 2 16 10.3419 1.19804 0.29951 

ZNJKË Ekipi 1 16 53.19 10.986 2.747 

Ekipi 2 16 46.50 8.058 2.015 

ZDYKË Ekipi 1 16 42.19 7.432 1.858 

Ekipi 2 16 37.50 5.574 1.393 

GOTOK Ekipi 1 16 9.581 1.1297 0.2824 

Ekipi 2 16 8.487 1.2596 0.3149 
 

Më poshtë paraqiten rezultatet e Independent Sample T-test.  

 

 
 

Tabela 26. Independent Sample T-test- motorikë specifike 

 
Independent Samples Test 

 

Levene’s Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VR20MT Equal variances 

assumed 

1.619 0.213 -

0.417 

30 0.680 -0.04437 0.10639 -

0.26166 

0.17291 

Equal variances 

not assumed 
  

-

0.417 

28.139 0.680 -0.04437 0.10639 -

0.26226 

0.17351 

UDHSL Equal variances 

assumed 

0.063 0.804 -

3.654 

30 0.001 -1.46125 0.39987 -

2.27788 

-

0.64462 

Equal variances 

not assumed 
  

-

3.654 

29.559 0.001 -1.46125 0.39987 -

2.27839 

-

0.64411 

ZNJKË Equal variances 

assumed 

0.022 0.882 1.963 30 0.059 6.688 3.406 -0.269 13.644 

Equal variances 

not assumed 
  

1.963 27.517 0.060 6.688 3.406 -0.295 13.670 

ZDYKË Equal variances 

assumed 

0.010 0.920 2.018 30 0.053 4.688 2.322 -0.055 9.430 

Equal variances 

not assumed 
  

2.018 27.819 0.053 4.688 2.322 -0.071 9.446 

GOTOK Equal variances 

assumed 

0.014 0.906 2.586 30 0.015 1.0938 0.4230 0.2299 1.9576 

Equal variances 

not assumed 
  

2.586 29.652 0.015 1.0938 0.4230 0.2295 1.9580 

 

Sipas rezultateve të mësipërme shohim, se është gjetur dallim domethënës në mes të ekipit 1 dhe 

2 tek udhëheqja e topit slalom 20 metra me dy topa F=0.063, t=-3.654, df=30, p-value=0.001 dhe 

diferencë mesatare prej -1.46, ku ekipi 1 ka mesatare prej 8.88 dhe ekipi 2 mesatare prej 10.34. 

Dallimi domethënës është gjetur edhe në kuadër të goditjes së topit me kokë, F=0.014, t=2.586, 
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df=30 dhe p-value=0.015, kurse diferenca mesatare është 1.09, me mesatare të ekipit 1 prej  9.581 

dhe ekipi 2 mesatare prej 8.48. 

Edhe përmes analizës së Mann Whitney U-test është gjetur dallimi domethënës tek Udhëheqja e 

topit slalom 20 metra me dy topa ( MWU=46.000, Z=-3.093, P-value=0.001 ), pastaj te Zhonglimi 

me një këmbë ( MWU=65.000, Z=-2.384, P-value=0.017 ) dhe te Zhonglimi me të dyja këmbët ( 

MWU=58.500, Z=-2.632, P-value=0.007 ). 

 

Tabela 27. Mann Whitney U-test – motorikë specifike 

 
 

 VR20MT UDHSL ZNJKË ZDYKË GOTOK 

Mann-Whitney U 117.000 46.000 65.000 58.500 56.000 

Wilcoxon W 253.000 182.000 201.000 194.500 192.000 

Z -0.415 -3.093 -2.384 -2.632 -2.729 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.678 0.002 0.017 0.008 0.006 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0.696b 0.001b 0.017b 0.007b 0.006b 

a. Grouping Variable: Ekipet 

b. Not corrected for ties. 

 
Duke inspektuar  rezultatet e mësipërme shohim, se në (4) katër variabla të aftësive motorike 

specifike futbollistët e të dy grupeve të marra për studim, kanë dallime statistikore domethënëse 

edhe atë në udhëheqjen e topit slalom 20 metra me dy topa, në kuadër të goditjes së topit me kokë, 

pastaj te Zhonglimi me një këmbë dhe te Zhonglimi me të dyja këmbët. Nga kjo mund të 

konstatojmë, se janë gjetur dallime statistikore në aftësitë specifike motorike në mes dy ekipeve te 

futbollistët dhe hipoteza e (7) shtatë nuk vërtetohet. 

 
 
 
 
 
 



 

 

5.5 ANALIZA E REGRESIONIT 

 
Analiza e regresionit është realizuar për të parë, nëse vrapimi në shpejtësi me top 20 metra me start 

nga vendi, diktohet nga Bmi, Lartësia e trupit, Masa e trupit, Perimetri i krahut dhe Gjatësia e 

krahut të majtë.  

 

Tabela 28. ANALIZA E REGRESIONIT, karakteristikat antropometrike dhe aftësia specifike 

motorike 

 

 Mean Std. Deviation N 

VR20MT 3.8016 0.29689 32 

BMI 21.4194 1.83861 32 

LATRU 173.50 9.239 32 

MASTR 65.09 7.381 32 

PRKRA 27.103 2.2783 32 

GJAKR 74.837 3.1426 32 

                        

Tabela 29. ANALIZA E REGRESIONIT, karakteristikat antropometrike dhe aftësia specifike 

motorike 

 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0.236a 0.056 0.024 0.29329 0.056 1.766 1 30 0.194 

2 0.319b 0.102 0.040 0.29088 0.046 1.499 1 29 0.231 

3 0.320c 0.103 0.006 0.29594 0.001 0.016 1 28 0.900 

4 0.363d 0.132 0.003 0.29638 0.029 0.917 1 27 0.347 

5 0.384e 0.147 -0.017 0.29939 0.015 0.461 1 26 0.503 

a. Predictors: (Constant), BMI 

b. Predictors: (Constant), BMI 

, Lartësia e trupit 

c. Predictors: (Constant), BMI 

, Lartësia e trupit, 

  Masa e trupit 

d. Predictors: (Constant), BMI 

, Lartësia e trupit, 

Masa e trupit , Perimetri i krahut 

e. Predictors: (Constant), BMI 

, Lartësia e trupit, 

   Masa e trupit , Perimetri i krahut , Gjatësia e krahut të majtë 

f. Dependent Variable: Vrapim në shpejtësi me top ,20 metërsh me start nga vendi 

 

Nga rezultatet e mësipërme të analizës regresive, ku si kriter është marrë variabla vrapimi në 

shpejtësi me top 20 metra me start nga vendi, ndërsa si prediktorë janë marrë (5) pesë variabla 
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antropometrike të cilët janë: Bmi, Lartësia e trupit, Masa e trupit, Perimetri i krahut dhe Gjatësia 

e krahut të majtë. Analizat janë klasifikuar në pesë modele, ku në asnjërin prej rasteve nuk ka 

ndikim domethënës, p-value >0.05.  Në bazë të vlerave të fituara, përmes kësaj procedure regresive 

mund të themi, se hipoteza e 4 nuk është vërtetuar. H4- Ekziston lidhshmëri, apo ndikim 

domethënës ndërmjet disa variablave të karakteristikave antropometrike (si variabla prediktore ) 

dhe aftësive specifike motorike (si variabla kriterike) te futbollistët e moshave 17 vjeçare të marra 

ne studim. Tabela e koeficienteve tregon, se në asnjërin prej rasteve nuk kemi dallime 

domethënëse. 

                                                   Tabela 30. Tabela e koeficienteve  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.617 0.616  7.497 0.000 

BMI -0.038 0.029 -0.236 -1.329 0.194 

2 (Constant) 5.875 1.196  4.914 0.000 

BMI -0.041 0.028 -0.251 -1.425 0.165 

LATRU -0.007 0.006 -0.216 -1.224 0.231 

3 (Constant) 5.698 1.853  3.075 0.005 

BMI -0.034 0.062 -0.208 -0.542 0.592 

LATRU -0.006 0.010 -0.184 -0.602 0.552 

MASTR -0.002 0.018 -0.056 -0.127 0.900 

4 (Constant) 4.878 2.043  2.387 0.024 

BMI -0.050 0.064 -0.311 -0.779 0.443 

LATRU -0.003 0.010 -0.082 -0.253 0.802 

MASTR -0.009 0.019 -0.232 -0.482 0.633 

PRKRA 0.039 0.041 0.301 0.958 0.347 

5 (Constant) 3.513 2.882  1.219 0.234 

BMI -0.023 0.076 -0.144 -0.304 0.763 

LATRU -0.002 0.011 -0.066 -0.202 0.841 

MASTR -0.018 0.023 -0.449 -0.772 0.447 

PRKRA 0.038 0.041 0.289 0.907 0.373 

GJAKR 0.018 0.026 0.186 0.679 0.503 

a. Dependent Variable: VR20MT ( Vrapim në shpejtësi me top ,20 metërsh me start nga vendi ) 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

 

6. RËNDËSIA TEORIKE DHE PRAKTIKE E HULUMTIMIT 

   

 

Duke iu përkushtuar me vëmendje kërkimeve të deritanishme nga lëmi i kineziologjisë vihet re, se 

ekziston një numër relativisht i konsiderueshëm i tyre, që kanë lidhshmëri me hulumtimin tim. 

Aspekti teorik dhe pjesa praktike, kanë domethënie shumë të rëndësishme për gjatë këtij 

hulumtimit dhe për të dhënë një pasqyrë, sa më reale në lidhshmëri me problemin e hulumtimit 

mendojmë, se këto rezultate mund të shërbejnë për konceptualizim të modelit teorik dhe praktik 

valid, për ndjekjen e zhvillimit fizik dhe aftësive motorike te futbollistët e rinj. Në këtë kontekst 

në hulumtim kemi eksploruar duke kërkuar përgjigje në disa pyetje në drejtim, se në cilat anë dhe 

si do mundemi t’i ndjekim parametrat antropometrike (morfologjike), aftësitë bazike motorike si 

dhe aftësitë specifiko motorike te futbollistët e rinj në përgjithësi. Të mendimit jemi që ky 

hulumtim, do të plotësoj fondin e njohurive shkencore për nevojat e realizimit efikas të 

përmbajtjeve stërvitore në zhvillimin e performancave sportive dhe besoj, që kjo nismë do t’i ofroj 

material hulumtues të përafërt me ngecjen të cilën e hasa unë në disa pjesë dhe ishte evidente. Si 

dukuri relative e shoh, që kjo moshë është udhëkryq për arritjen, apo ngecjen e karrierës së 

dëshiruar nga performimi në vendin tonë, si lojtar profesionist, apo jashtë shtetit tonë për nga 

aspekti profesional. Ne me këtë hulumtim jemi munduar t’ju ofrojmë një pasqyrë më relevante 

rreth lidhshmërisë të hulumtimeve, që realizohen dhe kanë ndikim në sportin profesional. 

Njëkohësisht edhe klubeve sportive si dhe federatës së futbollit, që të kenë informacion të përafërt 

për gjendjen momentale, si dhe asaj afatgjate për nga struktura e përgatitjes të aftësive motorike 

dhe motorikës specifike, si dhe vetëbesim më të plotë për nga ngritja e nivelit të dëshiruar, të cilat 

rezultate gjithashtu do të pasurojnë teorinë antropologjike, praktikën mësimore dhe stërvitore. 

 

Prezantimi i këtillë i vlerës teorike dhe praktike të këtij hulumtimi, si dhe mundësia e përgjithësimit 

të rezultateve të fituara plotësisht është në harmoni për realizimin e qëllimeve të këtij hulumtimi. 
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7. PËRFUNDIM 
 

Hulumtimi është zbatuar me qëllim, që të vërtetohen relacionet e disa karakteristikave 

antropometrike, aftësive bazike motorike dhe aftësive specifike motorë te futbollistët e moshave 

17 vjeçare ± 6 muaj, si dhe janë definuar dallimet ndërmjet dy grupeve të futbollistëve të marra në 

studim. Në këtë punim hulumtues mund të vërehet, që në të tre segmentet shohim, se nga gjithsej 

32 variabla të karakteristikave antropometrike, aftësive bazike motorike, dhe aftësive specifike 

motorike gjysma e tyre pra gjashtëmbëdhjetë (16) variabla, kanë rezultuar të kenë shpërndarje 

normale (p-value >= 0.05) dhe gjysma tjetër gjashtëmbëdhjetë (16) variabla, kanë rezultuar të kenë 

shpërndarje jo-normale ( p-value<0.05). Duke pasur për bazë të dhënat e rezultateve të fituara dhe 

interpretuara në (3) segmentet e hulumtuara, do të vërtetojmë këto hipoteza të mëposhtme.  

 

-Në bazë të analizës së korrelacionit shohim, se (7) shtatë variabla të karakteristikave 

antropometrike kanë lidhshmëri me ndikim pozitiv ndaj (4) variablave të aftësive bazike motorike. 

Ndërsa (3) tre variabla antropometrike kanë korrelacion negativ ndaj variablës së aftësive bazike 

motorike Taping me këmbë, nga rezultatet e më sipërme  vërtetohet hipoteza e pare (H1). 

Korrelacione janë shfaqur edhe në mes të karakteristikave antropometrike dhe aftësive specifike 

motorë, ku (5) pesë variabla antropometrike shfaqin lidhshmëri me ndikim pozitiv me variabilen 

e aftësive specifike motorike goditja e topit me kokë. Lartësia e trupit dhe goditjes së topit me 

kokë (rho=0.388*, p-value=0.028). Masa e trupit ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit me 

kokë (rho=0.443*, p-value=0.011). Perimetri i gjoksit ka korrelacion pozitiv me goditjen e topit 

me kokë ( rho=0.383*, p-value=0.031). Perimetri i kërcirit ka korrelacion pozitiv me goditjen e 

topit me kokë (rho=0.352*, p-value=0.048), si dhe në mes të gjatësisë së këmbës së majtë me 

goditjen e topit me kokë (rho=0.357*, p-value=0.045). Në bazë të këtyre rezultateve mund të 

përfundojmë, se edhe hipoteza e dytë (H2) është vërtetuar. Variabla e fleksibilitetit Sit and reach 

test ka një lidhshmëri në ndikim pozitiv me udhëheqjen e topit slalom 20m me dy topa (r=-0.439*, 

p-value=0.012), pastaj me zhonglim me një këmbë (r-0.401*, p-value=0.023), zhonglim me të dyja 

këmbët (r=0.465**, p-value=0.007) dhe goditjen e topit me kokë ( r=0.360*, p-value=0.043), kjo 

jep një pasqyrë më të saktë, që sa më i mirë është fleksibiliteti si aftësi motorike, aq më e mirë 

është Performanca e  koordinimi. Në bazë të vlerave të fituara mund të përfundojmë, se hipoteza 

e tretë (H3) është vërtetuar. 



 

 

- Te analiza regresive, ku si kriter është marrë variabla vrapimi në shpejtësi me top 20 metra me 

start nga vendi, ndërsa si prediktore janë marrë (5) pesë variabla antropometrike të cilët janë: Bmi, 

Lartësia e trupit, Masa e trupit, Perimetri i krahut dhe Gjatësia e krahut të majtë. Analizat janë 

klasifikuar në pesë modele, ku në asnjërin prej rasteve nuk ka ndikim domethënës, p-value >0.05.  

Në bazë të vlerave të fituara përmes kësaj procedure regresive mund të themi, se hipoteza e katërt 

(H4) nuk është vërtetuar.  

-Me anë të T-TEST shohim se në karakteristikat antropometrike nuk është gjetur asnjë dallim 

domethënës në mes të ekipit 1 dhe ekipit 2 në kuadër të faktorëve antropometrikë. Ketë e shohim 

duke u bazuar në rezultatet e mësipërme p-value >0.05. Në bazë të rezultateve të fituara mund të 

përfundojmë, se edhe hipoteza e pestë (H5) është vërtetuar. 

Dallime statistikore janë paraqitur në treguesit e aftësive bazike motorike te fleksibiliteti, forca 

eksplozive të ekstremiteteve të poshtme, agjiliteti dhe në variablën e qëndrueshmërisë aerobe beep 

test, “Sit and reach test” (p-value <0.05), kërcim në gjatësi nga vendi (p-value <0.01 ), kërcim në 

lartësi nga vendi (p-value <0.05), T-test agjilitet (p-value <0.05) dhe Beep test (p-value <0.01). Në 

bazë të vlerave të fituara mund të përfundojmë, se hipoteza e gjashtë (H6) nuk është vërtetuar. 

Duke inspektuar rezultatet e fituara, katër variabla të aftësive motorike specifike futbollistët e të 

dy grupeve të marra për studim, kanë dallime statistikore domethënëse edhe atë në udhëheqjen e 

topit slalom 20 metra me dy topa, në kuadër të goditjes së topit me kokë, pastaj te zhonglimi me 

një këmbë dhe te zhonglimi me të dyja këmbët. Nga kjo mund të konstatojmë, se janë gjetur 

dallime statistikore në aftësitë specifike motorike në mes dy ekipeve te futbollistët dhe hipoteza e 

shtatë (H7) nuk është vërtetuar. 

 

Meqë në kohët moderne procesi i planifikuar stërvitor me të rinjtë u nënshtrohet kritereve të 

caktuara të organizmit të stërvitjeve specifike në futboll, atëherë edhe të gjeturat në këtë hulumtim 

mund të jenë ndihmesë për shumë pedagog të futbollit dhe trajner të kësaj fushe, në lidhje me 

lidhshmëritë  në mes karakteristikave dhe aftësive, që  paraqiten  më saktësisht me anë të tabelave 

dhe përshkrimit të tyre më lartë. Si dukuri relative e shoh, që kjo moshë është udhëkryq për arritjen, 

apo ngecjen e karrierës së dëshiruar nga performimi në vendin tonë si lojtar profesionist, apo jashtë 

shtetit tonë për nga aspekti profesional. Gjithashtu rezultatet e këtij hulumtimi mund t’u shërbejnë 

trajnerëve në masë të madhe edhe në selektimin e futbollistëve të rinj tek të cilët kërkohet, jo vetëm 

përkushtim i madh, por edhe profesionalizëm me dinjitet. 
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