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ЛАТЕНТНА СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
дЕВОјЧИЦА Од дЕСЕТ И ПО ГОдИНА

Резиме: На узорку 60 девојчица четвртог разреда основне школе из Сомбора и Кљајићева из-
вршено је истраживање структуре моторичких способности с циљем да се утврди да ли пос-
тоји диференцијација с обзиром на структуру моторичких способности. узoрак испитаника 
чиниле су ученице основне школе „Никола Тесла“ из Кљајићева (рурална средина) и основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ из Сомбора (урбана средина) узраста десет и по година. Факторс-
ком анализом истражена је структура моторичких способности девојчица од десет и по година 
и добијено шест латентних димензија. Стварну постојаност латентних димензија моторичких 
способности потврђују склоп и структура моторичких варијабли изведеном ротацијом главних 
компоненти облимин методом. Дефинисањем шест фактора добијени су фактори: фреквенција 
покрета, снага, равнотежа, прецизност, ефикасност руку и гипкост. Дата структура је у пос-
ледње три деценије анализирана у многим истраживањима са различитим системима варијаб-
ли и различитим методолошким поступцима. Резултати овог истраживања показују да постоји 
диференцијација моторичких способности с обзиром на структуру код  девојчица четвртог 
разреда основне школе, што потврђује постављену хипотезу овог истраживања.
Кључне речи: девојчице, моторичке способности, факторска анализа. 

увод

Проблем рада је провера да ли постоји диференцијација у структури мо-
торичких способности девојчица четвртог разреда основних школа. Различита 
тумачења структуре моторичких способности код деце млађег школског доба 
представљају проблем у смислу диференцирања наставе, која би морала ићи у 
правцу третирања деце као посебних бића, са својим посебним склоностима, 
не нарушавајући притом основе плана и програма које се проширују из године 
у годину и прате напредак сваког појединца у складу са његовим могућностима.
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Генетика је од великог значаја, како за развој детета у психолошком, био-
лошком, тако и у моторичком смислу, али није пресудна, тако да се мора те-
жити ка развоју личности у свим сферама. Различити методички приступи воде 
и до различитих резултата. Деца физичко васпитање у млађем школском добу 
доживљавају кроз игру, али у сталној тежњи ка захтевнијим и сложенијим зада-
цима, како би испољила свој таленат. Развој моторичких способности мора се 
схватити као битна потреба у развоју личности.

Девојчице се у млађем школском добу значајно разликују од дечака, па су, 
самим тим, и резултати у неким моторичким способностима различити. укљу-
чивање деце у социјални живот развија их у свестране и хармоничне личности, 
ствара услове да се повећа сигурност у себе и стабилност у разним погледима, 
спорт развија спортскотакмичарски дух, сарадњу и дружење, те ће она, самим 
тим, адаптирати свој организам различитим ситуацијама.

Моторичке способности су човекове кретне могућности, у зависности од 
физичких, психолошких, социолошких и других својстава, које можемо измерити 
и упоређивати и на тај начин долазити до нових сазнања. Просторно – временски 
услови рада утичу на резултате мерења, инструменти за мерење често су различи-
ти и прилагођавају се узрасту ученика, па се самим тим тешко могу и упоређивати. 
Постоје различита тумачења у вези избора инструмената и одабира тестова. 

За моторику детета и његово кретање од велике су важности моторичке 
способности. Кретање је условљено синхронизацијом просторно-временских 
односа, кинематичком структуром кретања, за шта је одговорна информацијс-
ка компонента кретања (координација, прецизност, гипкост, равнотежа, и израз 
„техничка способност“), и уделом сила, кинетичком структуром кретања, за шта 
је одговорна претежно енергетска компонента кретања (разне врсте снаге, силе и 
издржљивост, тј. тзв. „кондицијске“ способности).

Досадашња истраживања хијерархијског функционалног модела моторич-
ких способности говоре да су хипотетски фактори феноменолошког модела у ос-
новици (у простору првог реда) тог модела, а да су у простору другог реда: 1) 
механизам за структурирање кретања (одговоран за варијабилитет димензија ко-
ординације); 2) механизам за регулацију тонуса и синергијску регулацију (одговоран 
за варијабилитет гипкости, делимично и брзине фреквенције једноставних покре-
та и прецизности); 3) механизам за регулацију интензитета ексцитације (одгово-
ран за варијабилитет димензије експлозивне снаге); и 4) механизам за регулацију 
трајања ексцитације у моторичким зонама централног нервног система (одгово-
ран за варијабилитет димензија репетитивне – динамичке и статичке снаге).

методе истраживања

Циљ рада је да се установи да ли постоји диференцијација с обзиром на 
структуру моторичких способности девојчица четвртог разреда основне школе. 
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Хипотеза истраживања произлази из дефинисаног проблема, предмета 
и циљева истраживања:

Х1: Претпоставља се да постоји диференцијација моторичких способнос-
ти (с обзиром на њихову структуру) код  девојчица  четвртог разреда основне 
школе.

Узорак испитаника обухватио је 60 девојчица млађег школског доба (23 
ученице из руралне средине и 37 ученица из урбане средине), узраста десет и по 
година. истраживање је рађено у фебруару и марту месецу школске 2010/2011. 
године.

Узорак варијабли: За процену антропометријских мера и моторичких 
способности примењен је систем од 23 варијабле, 2 антропометријске мере и 21 
моторички тест.

Узорак антропометријских мера за процену антропометријских ка-
рактеристика: Морфолошке карактеристике испитиваног узорка ученика про-
цењене су уз помоћ батерије од две антропометријске мере, на основу које су 
процењени лонгитудинална димензионалност скелета и маса тела. Мера којом 
је процењена лонгитудинална димензионалност скелета је телесна висина, из-
ражена у центиметрима (cm). Мера којом је процењена маса тела је маса тела 
изражена у килограмима (kg).

Узорак тестова за процену моторичких способности: Моторичке спо-
собности процењене су применом батерије од 21 стандардног теста, којима су 
процењене: координација, експлозивна снага, општа снага, гипкост, равнотежа, 
брзина фреквенције покрета и прецизност.

Тестови за процену координације
 – осмица са сагињањем (МКООСС)
 – провлачење и прескакање (МКОПиП)
 – полигон натрашке (МКОПОЛ)

Тестови за процену силе (експлозивне снаге)
 – скок у даљ из места (МеССДМ)
 – спринт 20 метара (МеС20М)
 – бацање медицинке (МеСБМЛ)

Тестови за процену опште снаге
 – издржај у згибу потхватом (МСНиЗГ)
 – подизање трупа лежећи на леђима (МСНПТЛ)
 – згибови на вратилу потхватом (МСНЗВП)

Тестови за процену гипкости
 – дубоки претклон на клупи (МГПДПК)
 – искрет палицом (МГПиСК)
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 – претклон седећи разножно (МГППСР)

Тестови за процену равнотеже
 – стајање на једној нози попречно на клупици за равнотежу с отвореним 

очима (МРПООТ)
 – стајање на једној нози уздужно на клупици за равнотежу с отвореним 

очима (МРуЗОТ)
 – стајање на једној нози попречно на клупици за равнотежу са затворе-

ним очима (МРПОЗА)

Тестови за процену брзине фреквенције покрета
 – тапинг руком (МФПТАР)
 – тапинг ногом (МФПТАН)
 – тапинг ногом о зид (МФПТАЗ)

Тестови за процену прецизности
 – гађање вертикалног циља руком (МПРВЦР)
 – гађање хоризонталног циља руком (МПРХЦР)
 – гађање вертикалног циља ногом (МПВЦН).

Опис тестова за процену моторичких способности, преузети су од Д. Ме-
тикош, Ф. Прот, е. Хофман, Ж. Пинтар и Г. Ореб (1989).

Тестови за процену опште снаге и прецизности кориговани су у складу с 
узрастом, како би омогућили боље сагледавање моторичких способности у од-
ређеним варијаблама.

резуЛтати и дискусија

Примењени Гутман-Kajзеров критеријум за заустављање екстракције ла-
тентних димензија, односно за одређивање броја значајних компонената коре-
лационе матрице моторичких варијабли код девојчица (Табела 1) омогућује да 
се интенционални предмет мерења скупа манифестних индикатора моторичких 
способности девојчица (прилично разумљиво, с обзиром на методолошку ин-
тенцију) редукује на шест латентних димензија, које објашњавају око 68,5 одсто 
укупне варијансе система, а да се у преосталих 31,5 одсто ради о специфичним 
аспектима или о грешци.

На ПРВу главну компоненту, односно на такву линеарну комбинацију која 
емитује највећу количину информација о латентним димензијама (34,5%), које 
су заједничке читавом систему, пројицирана је већина манифестних индикатора 
моторичких способности.
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Табела 1
Главне компоненте (х) матрице корелација моторичких варијабли код девојчи-

ца и њихови комуналитети (х2) након екстракције шест фактора 

Варијабле Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 х2

МеССДМ (cm) 0,81 0,27 –0,15 0,10 0,16 –0,04 0,79

МеС20М (sec) –0,66 0,29 0,20 0,08 –0,10 0,24 0,64

МеСБМЛ (cm) 0,30 –0,48 –0,24 –0,07 0,50 0,37 0,77

МКОПиП (sec) –0,82 –0,19 –0,03 0,07 0,02 0,12 0,72

МКОПОЛ (sec) –0,83 0,13 –0,02 0,11 –0,18 0,08 0,76

МКООСС (sec) –0,78 0,06 0,28 0,15 0,06 –0,16 0,75

МСНиЗГ (sec) –0,64 0,48 –0,04 –0,23 –0,03 0,06 0,69

МСНПТЛ (frek.) 0,59 –0,20 0,10 –0,34 0,09 0,09 0,54

МСНЗВП (frek.) 0,73 0,37 0,08 0,00 0,03 0,17 0,71

МГПДПК (cm) 0,56 –0,14 0,33 0,42 0,18 0,11 0,67

МГПиСК (cm) –0,27 –0,20 0,05 –0,06 0,67 –0,39 0,72

МГППСР (cm) 0,49 –0,18 0,22 0,53 0,06 0,48 0,84

МРПООТ (sec) 0,34 0,29 0,63 –0,01 –0,02 –0,03 0,59

МРуЗОТ (sec) 0,45 –0,03 0,64 –0,18 0,07 –0,03 0,66

МРПОЗА (sec) 0,21 0,66 –0,07 –0,33 0,19 0,09 0,63

МФПТАР (frek.) 0,61 –0,38 –0,06 –0,03 –0,43 –0,12 0,73

МФПТАН (frek.) 0,66 –0,24 –0,02 0,01 –0,43 –0,13 0,70

МФПТАЗ (frek.) 0,75 –0,35 0,09 –0,03 0,00 –0,37 0,82

МПРВЦР (bod) 0,57 0,16 –0,45 0,00 0,07 0,05 0,56

МПРХЦР (bod) 0,14 0,33 0,00 0,46 0,13 –0,47 0,58

МПХЦН (bod) 0,31 0,23 –0,38 0,50 0,00 –0,07 0,55

Eigenvalue 7,25 1,96 1,55 1,30 1,26 1,09

% of Varianse 34,51 9,36 7,36 6,17 5,98 5,21

Знатно нижу, али још увек позитивну пројекцију на прву главну компо-
ненту, имају моторичке варијабле МеСБМЛ (бацање медицинске лопте – екс-
полозивна снага) и МГПиСК (искрет палицом – гипкост), због највероватније 
високих вредности њихових униквитета. Статистички безначајну пројекцију на 
прву главну компоненту, имају моторичке варијабле МРПОЗА (стајање на једној 
нози попречно са затвореним очима – равнотежа) и МПРХЦР (гађање хоризон-
талног циља руком – прецизност). 
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Остале главне компоненте, које објашњавају од 5 до 9 одсто укупног ва-
ријабилитета система, имају биполарни карактер и знатну информацијску вред-
ност, те са различитих аспеката диференцирају моторичке способности. Тако, 
друга главна компонента диференцира репетитивну снагу горњих екстремитета 
и равнотежу затвореним очима од брзине фреквенције покрета и експлозивне 
снаге горњим екстремитетима. Трећа главна компонента разликује способност 
равнотеже отвореним очима од способности прецизности гађања. 

Четврта главна компонента диференцира способност прецизности гађања 
хоризонталног циља и способности постизања максималних амплитуда покрета 
(гипкости претклоном) од способности одржавања равнотеже затвореним очима 
репетитивне снаге трупа. Пета главна компонента диференцира способност пос-
тизања максималних амплитуда покрета (гипкости искретом палице) и експло-
зивне снаге горњим екстремитетима од способности брзине фреквенције пок-
рета (типа тапинга руком). Шеста главна компонента диференцира способност 
експлозивне снаге руку и постизања максималних амплитуда покрета (гипкости 
претклоном у седу разножном) од способности прецизности гађања хоризонтал-
ног циља руком, постизања максималних амплитуда покрета (гипкости искретом 
палице) и брзине фреквенције покрета (тапинга ногама о зид).

инспекцијом комуналитета (х2) као мером којом учествује свака варијабла 
у склопу целокупног система може се утврдити да скоро све моторичке варијабле 
заузимају значајан удео у дефинисању система. Нешто ниже комуналитете имају 
тестови за процену репетитивне снаге трупа (подизање трупа лежећи на леђи-
ма), сва три теста за процену равнотеже и сва три теста за процену прецизности 
гађањем.

Након што је, ради добијања једноставније солуције, изведена ротација 
главних компонената облимин методом, добијени су склоп и структура моторич-
ких варијабли (табела 2), које оверавају стварну опстојност латентних димен-
зија моторичких способности, а које се веома поуздано могу интерпретирати у 
складу с бројним истраживањима (Гредељ, Метикош, Хошек, Момировић 1975; 
Бала 1981; Метикош и др. 1982; Хошек 1984).

Табела 2
Матрица склопа (а) и матрица структуре (ф)  

моторичких варијабли код девојчица 

Варијабле А1 А2 А3 А4 А5 А6 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6

МеССДМ (cm) 0,27 0,57 –0,04 0,25 0,06 0,25 0,56 0,74 0,04 0,32 0,04 0,52

МеС20М (sec) –0,70 –0,11 0,12 –0,04 –0,24 –0,02 –0,74 –0,34 0,07 –0,03 –0,24 –0,35

МеСБМЛ (cm) 0,04 0,07 –0,33 –0,43 0,41 0,52 0,27 0,13 –0,32 –0,43 0,46 0,52

МКОПиП (sec) –0,45 –0,45 –0,16 –0,18 0,03 –0,10 –0,65 –0,66 –0,23 –0,25 0,06 –0,43
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Варијабле А1 А2 А3 А4 А5 А6 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6

МКОПОЛ (sec) –0,55 –0,32 –0,10 0,03 –0,22 –0,20 –0,74 –0,55 –0,17 –0,01 –0,22 –0,53

МКООСС (sec) –0,49 –0,44 0,20 0,17 0,09 –0,17 –0,70 –0,62 0,13 0,11 0,08 –0,47

МСНиЗГ (sec) 0,13 0,75 0,13 0,02 –0,14 –0,04 0,37 0,80 0,19 0,11 –0,16 0,21

МСНПТЛ (frek.) 0,42 0,26 0,17 –0,34 0,12 0,09 0,56 0,40 0,21 –0,31 –0,14 0,34

МСНЗВП (frek.) 0,08 0,62 0,18 0,07 –0,14 0,28 0,42 0,74 0,26 0,17 –0,16 0,47

МГПДПК (cm) 0,11 –0,07 0,26 0,17 0,07 0,70 0,40 0,18 0,30 0,20 0,08 0,75

МГПиСК (cm) –0,09 –0,16 0,04 0,12 0,81 –0,13 –0,20 –0,22 0,00 0,04 0,80 –0,18

МГППСР (cm) –0,11 –0,10 0,07 –0,01 –0,18 0,96 0,28 0,12 0,11 0,06 –0,15 0,88

МРПООТ (sec) –0,03 0,19 0,69 0,10 –0,08 0,14 0,13 0,28 0,71 0,15 –0,10 0,21

МРуЗОТ (sec) 0,21 0,09 0,69 –0,13 0,10 0,16 0,35 0,24 0,71 –0,11 0,10 0,31

МРПОЗА (sec) –0,30 0,83 0,08 –0,01 0,02 –0,19 –0,11 0,69 0,12 0,07 0,00 0,11

МФПТАР (frek.) 0,86 –0,15 –0,02 –0,06 –0,25 –0,01 0,80 0,12 0,02 –0,06 –0,24 0,32

МФПТАН (frek.) 0,79 –0,06 0,04 0,03 –0,29 0,01 0,78 0,21 0,09 0,04 –0,29 0,34

МФПТАЗ (frek.) 0,86 –0,05 0,17 0,11 0,22 0,02 0,86 0,26 0,21 0,10 0,20 0,40

МПРВЦР (bod) 0,25 0,51 –0,36 0,09 –0,01 0,09 0,44 0,59 –0,30 0,14 –0,01 0,31

МПРХЦР (bod) 0,03 0,03 0,06 0,75 0,15 –0,01 0,04 0,12 0,07 0,74 0,09 0,07

МПХЦН (bod) 0,04 0,17 –0,37 0,51 –0,10 0,26 0,18 0,28 –0,33 0,55 –0,13 0,32

ПРВи ФАКТОР има једноставну структуру и дефинишу га варијабле типа 
тапинга, чија варијанса зависи од способности извођења покрета с константном 
амплитудом и максималном фреквенцијом. у свим тестовима кретни задатак 
је да се изведе једноставан покрет максималном брзином уз што већи број по-
нављања у јединици времена. Контрола тонуса и агониста и антагониста пресуд-
на је за ефикасност у овом типу кретних задатака с обзиром на то да се екстреми-
тет, након импулса агониста, балистички креће по трајекторији брзином која је 
већа уколико је мањи отпор постигнут релаксацијом синергиста. Ту правовреме-
на контракција антагониста омогућава заустављање покрета уз најмањи губитак 
брзине и започињање новог полуциклуса са највећом почетном брзином. Поред 
варијабли из блока, који репрезентује хипотетичку латентну структуру, високу 
пројекцију на први фактор има и тест типа спринтева (брзог трчања), тј. способ-
ност интензитета ексцитације неуромишићног система у кретним задацима. Због 
тога, структура ове латентне димензије дозвољава да се овај фактор (сегментал-
на брзина) интерпретира као ФРеКВеНЦиЈА ПОКРеТА.

ДРуГи ФАКТОР дефинише се првенствено тестовима за процену ста-
тичке и репетитивне снаге горњих екстремитета, те експлозивне снаге доњих 
екстремитета, способност за трајање и интензитет подражаја неуромишићног 
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система. Пројекцију на други фактор имају и тестови за процену равнотеже за-
твореним очима и прецизности гађања циља руком. С обзиром да се првенствено 
ради о способности за енергетску регулацију кретања, овај фактор можемо име-
новати као СНАГА.

ТРеЋи ФАКТОР одређују, са високим паралелним и ортогоналним про-
јекцијама, само примењени тестови равнотеже, дефинисане као способност од-
ржавања равнотежног положаја отворених очију, како на основу информација из 
видног анализатора о положају тела у поређењу са референтном тачком, тако и 
на основу информација из кинестетичког анализатора и вестибуларног апарата. 
Заједничка карактеристика ових тестова је одржавање равнотеже (сем затворе-
них очију) у задатом положају на смањеној, али стабилној  површини ослонца, 
при чему се као генератор шума јављају случајни покрети. Специфичност при-
мењених тестова је манифестација регулације тонуса. Према томе, овој латент-
ној димензији може се дати назив РАВНОТеЖА. 

ЧеТВРТи ФАКТОР има једноставну структуру и дефинисан је варијабла-
ма чија варијанса зависи од способности погађања циља избаченим пројектилом 
(сем гађања вертикалног циља руком). иако је неоспорно да латентна димензија 
прецизности стварно опстоји и суделује у многим спортским и другим активнос-
тима, питање њене постојаности у истраживањима простора моторичких спо-
собности, а посебно разликовању различитих видова прецизности, врло је про-
блематично. Чињеница да је подручје прецизности најмање истражен сегменат 
моторичких способности у вези је са карактеристикама задатака прецизности, 
који представљају захтев за фином регулацијом покрета, потребном приликом 
погађања перципираног циља. Због тога, задаци овог типа емитују знатну коли-
чину шума, што битно отежава утврђивање њиховог положаја у факторском про-
стору. С обзиром на то да овај фактор детерминише способност за тачно одређи-
вање смера и интензитета кретања, он се може дефинисати као ПРеЦиЗНОСТ.

ПеТи ФАКТОР дефинишу варијабле из различитих хипотетичких латен-
тних структура. Највишу пројекцију на овај фактор има тест (искрет палицом) за 
процену флексибилности руку и раменог појаса. исто тако, статистички значајну 
пројекцију на пети фактор има и тест експлозивне снаге горњим екстремитетом. 
Тополошки критеријум (гипкост горњих екстремитета и прецизност) диферен-
цирао је утицај примењених тестова на латентни простор, па се овај фактор може 
номиновати као еФиКАСНОСТ РуКу.

ШеСТи ФАКТОР има врло једноставну структуру и дефинисан је ис-
кључиво кретним задацима, који захтевају способност реализације једнократне 
максималне амплитуде покрета (сем теста искрет палицом). Веома високу, тј. 
значајну пројекцију на овај фактор имају само две варијабле типа претклона, у 
којима резултат зависи највише од способности релаксације мишића задње ложе 
бутине. Како на резултате у овим тестовима утиче способност регулације тонуса 
антагониста, која омогућава постизање максималне амплитуде покрета, следећа 
латентна димензија може се интерпретирати као ГиПКОСТ.
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Табела 3
Корелације моторичких фактора код девојчица 

ФАКТОР 1 2 3 4 5 6

1. ФРеКВеНЦиЈА ПОКРеТА 1,00 0,33 0,06 0,00 0,00 0,44

2. СНАГА 0,33 1,00 0,08 0,11 –0,02 0,25

3. РАВНОТеЖА 0,06 0,08 1,00 0,02 –0,02 0,05

4. ПРеЦиЗНОСТ 0,00 0,11 0,02 1,00 –0,08 0,06

5. еФиКАСНОСТ РуКу 0,00 –0,02 –0,02 –0,08 1,00 0,02

6. ГиПКОСТ 0,44 0,25 0,05 0,06 0,02 1,00

Анализирајући матрицу корелација изолованих моторичких фактора код 
девојчица (Табела 3) уочавамо да је тек једна петина коефицијената повезанос-
ти значајна на нивоу вероватноће П = 0,01. Највиши степен повезаности показује 
шести фактор (гипкост) са првим (фреквенција покрета). Заједничка им је основа 
способност за регулацију тонуса и синергијску регулацију. Статистички значајну 
повезаност показује и други фактор (снага) с првим (фреквенција покрета) и шес-
тим (гипкост). Потпуну изолованост у матрици корелација моторичких фактора 
код девојчица показује фактор равнотеже, прецизности и ефикасности руку. Ди-
ференцијација моторичких фактора код девојчица у простору првог реда је први 
услов у доказивању хипотезе да постоји диференцијација моторичких способнос-
ти, с обзиром на структуру, девојчица четвртог разреда основне школе.

Факторском компонентном анализом матрица корелација моторичких 
фактора првог реда код девојчица редукује се, према Guttman-Kaiser-овом крите-
ријуму (са карактеристичним вредностима – eigenvalue преко 1), на две латентне 
димензије које објашњавају око 59,5 одсто укупне варијансе система, а у преос-
талих око 40,5 одсто ради се о специфичним аспектима или о грешци. Прва глав-
на компонента, као и приликом дефинисања примарних моторичких фактора, 
емитује највећу количину информација о латентним димензијама другог реда, 
при чему је допринос прве компоненте 36,14%, а друге компоненте 23,34% које 
су заједничке читавом систему. 

Након трансформације главних компоненти облимин методом, добијени 
су склоп (А) и структура (Ф) моторичких фактора, који су порврдили претпос-
тавку о егзистенцији два секундарна моторичка фактора (табела 4) код девој-
чица. између та два моторичка фактора другог реда не постоји корелација (р = 
-0,03). Први моторички фактор другог реда дефинисан је општом фреквенцијом 
покрета, снагом и равнотежом, за чега је одговорна способност за регулацију 
тонуса и синергијску регулацију и способност за енергетску регулацију кретања. 
Други моторички фактор другог реда дефинисан је са прецизношћу, гипкошћу и 
ефикасношћу руку. 
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Тиме је доказана диференцијација моторичких фактора код девојчица и 
у простору другог реда што је и други услов у доказивању хипотезе да постоји 
диференцијација моторичких способности, с обзиром на њихову структуру, код 
девојчица четвртог разреда основне школе.

Табела 4
Склоп (А) и структура (ф) моторичких фактора другог реда код девојчица 

ФАКТОРИ А1 А2 Ф1 Ф2

1. ФРеКВеНЦиЈА ПОКРеТА 0,83 0,02 0,87 0,00

2. СНАГА 0,82 0,10 0,82 0,08

3. РАВНОТеЖА 0,84 –0,12 0,84 –0,15

4. ПРеЦиЗНОСТ 0,05 0,50 0,04 0,50

5. еФиКАСНОСТ РуКу 0,06 0,76 0,04 0,76

6. ГиПКОСТ 0,14 –0,75 0,16 –0,75

Eigenvalue 2,17 1,40

% of Varianse 36,14 23,34

             р = –0,03

закључак

Основни циљ овог истраживања био је да се утврди да ли постоји ди-
ференцијација моторичких способности, с обзиром на структуру, код девојчица 
четвртог разреда основне школе.

Значај резултата овог рада за учитеље огледа се у потреби формирања 
хомогених група у васпитнообразовном процесу, како у погледу моторичких 
способности, тако и у погледу подједнаких морфолошких карактеристика млађе 
школске деце у циљу прилагођавања васпитнообразовних захтева сваком детету 
у складу с његовим могућностима, потребама и интересовањима, без наруша-
вања основних програмских садржаја и моторичких активности. 

Моторички простор деце у много чему се разликује од моторичког просто-
ра одраслих, па, самим тим, многи истраживачи баве се у својим радовима овом 
проблематиком на нивоу млађег школског доба. Притом, много је теже радити 
истраживање с децом, него с популацијом одраслих. Важно је унапредити тео-
рију и праксу, која тежи иновацијама, како у настави, тако и у развоју деце, која 
кроз ту наставу расту и развијају се. 

игра је основни вид наставе у млађем школском узрасту, кроз тежњу да 
се, кроз игру, деца науче основним елементима из области спорта, уз сагледа-
вање њихових могућности и испољавања њихових специфичних кретњи. Дете 
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учи од детета! Групни начин рада испољава тежњу ка бољим остварењима и пос-
тигнућу, а спортскотакмичарски дух даје значајан допринос у настави физичког 
васпитања. 

Потребно је да учитељ прати и процењује напредак сваког детета у фун-
кцији  развијања моторичких способности деце млађег школског доба – он под-
стиче развој, прати га и вреднује сходно способности сваког детета понаособ 
(будући да је свако дете индивидуа за себе, његов и развој и могућности треба 
да се вреднују у складу са његовим индивидуалним могућностима и напретком).

На узорку од 60 девојчица четвртог разреда основне школе из Сомбора 
и Кљајићева извршено је истраживање структуре моторичких способности с 
циљем да се утврди да ли постоји диференцијација моторичких способности с 
обзиром на њихову структуру код девојчица. узoрак испитаника чиниле су уче-
нице основне школе „Никола Тесла“ из Кљајићева (рурална средина) и основ-
не школе „Доситеј Обрадовић“ из Сомбора (урбана средина) узраста десет и по 
година.у истраживању примењене су 23 варијабле: 2 антропометријске мере и 
21 моторички тест.

Многи феномени се не могу директно мерити, већ се мере само реакције 
система под утицајима различитих стимуланса. Сходно томе, проблем тачности 
мерења у истраживањима постоји од самих почетака развоја научних дисципли-
на. Многи елементи утичу на стандардизацију мерења, јер су подаци прикупље-
ни на класичан начин вршени посредством корекције одређених тестова у циљу 
добијања меродавнијих резултата. Сигурно је да постоји одређен степен грешака 
при одређивању релација између тако дефинисаних реакција.

Дозирање оптерећења, интензитет вежбања, трајање и брзина извођења 
вежби, величина отпора, сигурно су битни фактори у дечијем развоју, па, са-
мим тим, морају бити усаглашени. Физичко вежбање мора да буде систематско, 
континуирано и добро испланирано и да био-психо-социјалне карактеристике 
и моторни развој буду реална основа код њиховог планирања, организовања, и 
вредновања. Креативни, занимљиви и добро испланирани садржаји дају боље 
резултате у раду, при развоју моторичких способности, а самим тим и стиму-
лишу децу за рад. Креативност је слабо изражена у данашњој настави јер тра-
диционални приступ рада је још увек знатно заступљен, уз неадекватне сале и 
недостатак справа и реквизита. Базична кретања треба да буду добро савладана 
како би се из основних облика кретњи могли кретати ка специфичним потребама 
атлетике, вежби на тлу и справама, ритмичкој гимнастици и плесовима, спорт-
ским играма и другим активностима. 

истраживања у области моторике су како слична, тако и по много чему 
различита. Различита тумачења постављају додатна питања за која треба про-
наћи одговор који је, често, у самој практичној настави, која у већој мери не иде 
у смеру у ком би, по сазнањима, требало да тежи. Одабир тестова који би био 
исти код свих истраживача умногоме би побољшао услове рада код тестирања, 
јер би тако резултати били сличнији, меродавнији и адекватнији у примени. Са-
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мим тим, резултати би могли да се пореде  и сигурно је да би било више, како 
предлога, тако и сугестија које би дале напредак у истим областима, чиме би они 
помогли, како истраживачу, тако и теорији, и практичној настави.

Латентна структура моторичких способности још увек је недовољно разја-
шњена, па свако ново истраживање, сигурно је корак више до нових сазнања. 
укупно узев, на основу анализе добијених резултата може се констатовати да 
постоји диференцијација моторичких способности, с обзиром на њихову струк-
туру, код девојчица четвртог разреда основне школе. 
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Summary: In a sample of 60 female students in the fourth grade of the primary school in Sombor 
and Kljajicevo the research was conducted in order to determine whether there is a difference in 
the structure of their  motor abilities. The sample consisted of students of primary school “Nikola 
Tesla” in Kljajicevo (rural area) and primary school “Dositej Obradović” from Sombor (urban area) 
aged 10.5 years. The structure of motor abilities of 10.5-year-old girls was examined by factor anal-
ysis, after which six latent dimensions were established. Actual stability of the latent dimensions of 
motor control circuit confirmed the structure of the motor variables derived by oblimin rotation of 
the principal components method. By defining the six factors we get the general factors of frequ-
ency of motion, strength, balance, accuracy, efficiency and flexibility of the hand. In the last three 
decades, the structure has been frequently analyzed with different systems of variables and different 
methodological procedures. The results of this study show that “there is a differentiation of motor  
abilities of fourth grade female students,” which confirms the hypothesis of this research.
Keywords: girls, motor skills, factor analysis.


