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1. HYRJA 

 

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

në grupin e sporteve shumë strukturale të aktiviteteve komplekse, i cili dallohet me lëvizje 

ciklike dhe aciklike. Është sporti më i popullarizuar në botë, kjo del nga prania, dinamikës, 

emocionaliteti dhe atraktiviteti si dhe shumë lëvizjeve të përbëra tekniko-taktike të cilët 

ndodhin në të gjitha pjesët e fushës. 

Loja e futbollit në kohën e sotme ka ndryshuar shumë, meqë  tani  rezultatet nuk 

arrihen aty për aty, por kërkohet një punë e gjatë  dhe sistematike që  skuadra të ketë sukses 

të lakmueshëm. Analizimi i ndeshjeve në të kaluarën është bërë në mënyrë të thjeshtë, kurse 

tani zhvillimi i lartë i teknologjisë ka rezultuar me përsosjen e mjeteve sportive si dhe 

ngritjen e aftësive psikomotorike në nivel shumë me të lartë. Kjo ka ndikuar që të ndryshojë 

struktura e futbollit, me ç’rast vërejmë një dinamikë të lartë të lojës, zotërim i topit  në nivel 

me të lartë dhe lojë, ku çdo cep apo pjesë e terenit shfrytëzohet në mënyrë që të arrihet 

avantazhi ndaj kundërshtarit. 

Hulumtimet e shumta (Verheijen, R 1997, Hoff, J 2005) kanë treguar se futbolli modern 

është karakterizuar nga një dinamikë më e  lartë se në dekadat e fundit. Si rezultat i avancimit 

të proceseve të trajnimit, ka rezultuar në ndryshime morfologjike dhe performanca motorike 

në favor të  lojtarëve aktual në krahasim me ata dekada më parë.1 

Praktikuesit e futbollit kërkojnë shumë atribute për t'u bërë lojtarë të suksesshëm. 

Këto përfshijnë ushtrime kardiovaskulare, forcën e muskujve, qëndrueshmërinë, 

fleksibilitetin, gatishmerinë, koordinim, aftësi dhe njohuri taktike. Pak lojtarë posedojnë 

'aftësi natyrore' në të gjitha zonat. Në të vërtetë shumica dërmuese e lojtarëve u nënshtrohen 

programeve të trajnimit, në disa ose në të gjitha atributet, për të përmirësuar aftësinë e tyre 

në fushë (Bangsbo, J., 1994).2 

Në kohën e sotme, niveli i arritjes në sportin kulminant  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 me racionale e punës dhe çlodhjes gjatë 

                                                           
1 Verheijen, R 1997, Hoff, J 2005 
2 Bangsbo, J., 1994 
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një procesi stërvitor, disa proceseve stërvitore, etapave dhe periudhave,  dhe e gjithë kjo 

pandërprerë  duke u kujdesur për gjendjen e sportistit. Këto kërkesa mund të realizohen 

kryesisht gjatë udhëheqjes (kibernetike) optimale me proceset gjithpërfshirëse pedagogjike 

në proceset stërvitore sportive. 

Njohja apo zbulimi i problemit ështe më e vështirë se sa zgjedhja e tij. Prandaj në këtë punim 

do të hulumtohet statusi i gjendjes antropometrike dhe motorike të futbollistëve me anë të një 

bateri testëve psiko-fizike që janë instrumente mjaft të dobishme për të arritur deri te informatat 

për kapacitetin dhe zhvillimin motorik të futbollistëve dhe për definim të përshtatshëm për 

përpilimin e procesit stërvitor. Në këto teste janë përfshirë të gjithë faktorët motorik që në fund 

të vlerësimit të hulumtimit mund të vijmë deri te një gjendje iniciale të cilën kërkojmë të arrijmë 

vlerat dhe njohurit e nevojshme. 
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                     2.HULUMTIMET E GJERTANISHME 

 

Hulumtime në hapësirën antropometrike dhe motorike janë bërë nga hulumtues të huaj 

dhe vendor. Këto janë disa nga hulumtimet që ndërlidhen me temën e cila  trajton këtë 

problematikë në aspektin kronologjik: 

A. H. Ismail dhe R. J. Young më 1976 në mostrën prej 50 entiteteve të gjinisë 

mashkullore  hulumtuan lidhjen ndërmjet ndryshorëve morfologjike, fiziologjike, biokimike 

dhe konative, para dhe pas një programi katër mujor për zhvillimin e aftësive fizike. Përmes 

analizës faktoriale vërtetuan ekzistimin e lidhjes së këtyre katër hapësirave. Gjinolli E,  pas 

hulumtimit të tij në hapesirën morfologjike në 314 nxënësit e moshës 11–12 vjeç ka izoluar 

dy faktorë: faktorin e parë e ka interpretuar si “dimensioni longitudinal dhe transversal i 

skeletit“, ndërsa të dytin si “faktor i masës, perimetrit dhe indit dhjamor“ 

Bahtiri A. Në vitin 2000, në hulumtimin e hapesirës morfologjike të nxënësve 12 vjeçar, 

të gjinisë mashkullore, ekstrahoi 2 faktorë morfologjikë: “faktorin e dimensionit 

longitudinal, transversal dhe peshës”, si dhe “faktorin e dimensioneve qarkore dhe indit 

dhjamor nënlëkuror”3 

Molnar Popović i Smajic (2009) krahasoi karakteristikat morfologjike në intervalin e 

10 viteve të dy gjeneratave në 1997 dhe 2007;  futbollistë të moshës 10 vjeçare,   pjesëmarrës 

në shkollat e futbollit. Janë dallimet morfologjike të certifikuara në favor të gjeneratës së re 

në 8 variabla antropometrike. 

Gunnar, G. & Bizans, G. (2008) rëndësinë e aftësive teknike të testimit dhe aftësive 

motorike të standardizuara në lojtarë të moshës së ndryshme. Frank le Gall, F., Carling, C., 

Williams, M., & Reilly, T. (2010). Këto rezultate 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. 

 

                                                           

1. 3
BAHTIRI, A.: Lidhmëria e disa dimensioneve antropometrike dhe disa variablave të vrapimit të shpejtësisë te djemtë e moshës 12 

vjeçare (Punim magjistrature). Prishtinë: FKF, 2001, f. 31-32. 
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Gjinolli, E. (1982), ka publikuar hulumtimi “Ndikimi i programeve të ndryshme të 

procesit mësimor të edukimit fizik në disa dimensione të statusit psikosomatik të nxënesve të 

klasës së pestë të shkollës fillore’’. Qëllimi kryesorë i hulumtimit ka qenë përcaktimi i disa 

dimensioneve antropometrike dhe motorike të nxënësve të klasave të pesta atë shkollave fillore 

të Shkupit dhe Gjilanit, që kanë mundur të paraqiten nën ndikimin e programeve jo të  

harmonizuara të edukimit fizik në ato shkolla. Mostra e etniteteve ka perfshirë 150 nxënës të 

Shkupit dhe 150 nga Gjilani. Janë aplikuar 3 teste të hapësirës antropometrike dhe 7 ndryshore të 

hapësirës motorike. Me qëllim të krahasimit të  rezultateve janë bërë dy matje gjatë vitit shkollorë. 

Me analizën e rezultateve të fituara, në fillim të vitit shkollorë 1977/78 dhe në mbarim të vitit 

shkollorë, ndryshimet antropometrike dhe motorike kanë qenë në favorë të nxënësve nga Shkupi. 

Sokoli, B  (2003)  ka hulumtuar hapësirën antropometrike,  motorike  dhe funksionale të 

78 futbollistëve të ligës së parë dhe 80 futbollistë të ligës së dytë të moshës 18-35 vjeçare.  Në 

bazë të këtij hulumtimi autori vjen në përfundim se treguesit antropometrikë kanë ndikim të 

caktuar në parashikimin e rezultateve në shumicën e ndryshorëve motorike dhe funksionale andaj 

parametrat antropometrik duhet të merren parasysh me rastin e seleksionimit të futbollistëve të 

rinj.                                                        

Visari, G. (2010) në punimin e doktoraturës ka hulumtuar karakteristikat morfologjike te 

futbollistët e rinj të moshës 14 vjeçare në një mostër 50 të testuarve( 25 futbollist të rinj si grup 

eksperimental dhe 25 të rinj si grup kontrollues) respektivisht dallimin në mes grupit 

eksperimental dhe kontrollues ku janë aplikuar 14 variabla antropomotorike. 

Hysaj, A.  (2012) Në punimin e tij  “Analiza e parametrave antropometrik  dhe motorik 

te lojtarët e grupmoshave  14-16 vjeçare të regjionit të Pejës në futboll”  ka pasur për qëllim 

vërtetimin e faktorëve morfologjik dhe motorik si dhe  ndikimit të këtyre karakteristikave 

antropometrike dhe motorike te futbollistet e rinj. Për realizimin e qëllimit  është përfshirë mostra 

e entiteteve ka qenë e selektuar, në te cilen janë perfshi  6 klube me nga 15 futbollistë. Gjithsej në 

hulumtim janë përfshirë   90 futbollistë  të grupomoshës 14-16. Rezultatet e fituara nga përpunimi 

i tyre tregojnë se realizimi i detyrave specifike motorike nuk varet vetëm nga parametrat 

antropometrik dhe motorik por edhe nga ata emocional të cilat në shumicën e hulumtimeve 

anashkalohen si dhe nga faktorët tjerë antropologjik të cilët nuk janë përfshirë në këtë hulumtim 

me këto mosha. Autori thekson se njohja e strukturës së disa dimensioneve të statusit 

psikosomatik në sporte të ndryshme e në veçanti në lojën e futbollit, me këtë edhe zhvillimit të 

tij, paraqet kushtin themelor për udhëheqje të suksesshme të procesit stërvitor. Halimi, G. (2012) 

në punimin ku qëllimi kryesor ishte të vërtetohet ndikimi i disa parametrave morfologjik dhe 
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motorik në udhëheqjen e topit te futbollistët e moshës 15 – 16 vjeçare, në një mostër të popullatës 

prej 67 futbollistëve dhe  20 varijablave të aplikuara  edhe atë: 8 ndryshore për vlerësimin e 

statusit morfologjik, 8  teste për vlerësimin e aftësive baziko-motorike dhe dhe 4 teste specifike  

motorike, është konstatuar se analizës regresive  tek futbollistët tregon se vlera e  lidhmërisë 

ndërmjet grupit të variablave të pavarura prediktore (variablave antropometrik dhe motorike) dhe 

variablave të varur kriterike                                                                                                                  (udhëheqje 

e topit sllalom 20 metra, udhëheqje e topit sllalom 40 metra, udhëheqje e topit drejtvizor 20 metra 

dhe udhëheqje e topit drejtvizor 40 metra) tregojnë se variablat kriterike të aplikuara në këtë 

punim nuk varen shumë nga parametrat antropometrik dhe motorik. Këto janë vërtetuar ma së 

miri me anë të koeficientët multipël të korelacionit, vlerat e së cilave janë testuar përmes F-testit, 

dhe nuk kanë treguar se janë të rëndësishëm statistikisht  në nivel prej p=0,05. Koeficientët i 

determinacionit dhe korelacionit multipël tregojnë se në rezultatet e udhëheqjes ë topit sllalom 20 

metra, udhëheqjes së topit sllalom 40 metra, udhëheqjes së topit drejtvizor 20 metra dhe 

udhëheqjes së topit drejtvizor 40 metra  nuk kanë ndikim testet antropometrike dhe motorike të 

aplikuar si variabla prediktore.  

Rexhepi, A.  (2013) ka hulumtuar  ndikimin e karakteristikave dhe aftësive antropologjike 

në udhëheqjen e topit  në lojën e futboll. Mostar ka përfshirë dy grupe ku grupin e parë (GF) e 

kanë përbërë 45 futbollist të rinj të gjinisë mashkullore të moshës 14 vjeçare (± 6 muaj), të 

përfshirë në shkollat e futbollit të Komunës së Prishtinës,  dhe grupin e dytë (GN) e kanë përbërë 

45 nxënës të gjinisë mashkullore të moshës 14 vjeçare (± 6 muaj), nxënës të Shkollave Fillore të 

Komunës së Prishtinë që nuk kanë qenë të përfshirë në shkollat e futbollit . Autori ka ardhur në 

përfundim se është fituar një dallim i rëndësishëm statistikor në mesataret aritmetikore në  mes 

futbollistëve të rinj dhe nxënësve në të gjitha variablat motorike dhe variablën situacionale.  

Dallimi i rëndësishëm statistikor është fituar në të gjitha ndryshoret motorike  dhe situacionale që 

është si rezultat se futbollistët e rinj përpos orëve të rregullta të edukatës fizike kanë edhe orë 

shtesë të seancave stërvitore.    

Hyseni, A.  (2014) në punimin e tij ka hulumtura ndryshimit në disa  karakteristikat 

morfologjike  dhe motorike - specifike të ndodhura nën ndikimin e procesit stërvitor të 

programuar te futbollistët dhe përcaktimi i dallimit në mes këtyre ndryshoreve  të hulumtuara të 

rëndësishme  në suksesin e lojës së futbollit për realizimin e këtij qëllimi janë përfshirë 30 

futbollistë (pionerë) të K.F. “Gjilani” dhe 30 jofutbollist Sinan Tahiri” të moshës 13-15 vjecare, 

ka hulumtuar dallimet e disa karakteristikave antropometrike dhe motorike specifike në lojën e 

futbollit te mosha 13-15 vjeçare. Në këtë hulumtim janë aplikuar gjithsej 15 ndryshoret edhe atë: 

7 ndryshore për vlerësimin e statutit morfologjik te futbollistët e rinj të përfshirë në shkollat e 
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futbollit dhe 8  ndryshore për vlerësimin e aftësive motorike – specifike. Autori ka ardhur në 

përfundim se dallimet e fituara që është vërtetuar me anë të t-testit tregon se tretmanet stërvitore 

të aplikuara te futbollistët e rinj të përzgjedhur për këtë hulumtim kanë ndikuar në ngritjen e atyre 

aftësive motorike dhe motorike-specifike të cilat janë të domosdoshme në arritjen e rezultateve 

të mira në lojën e futbollit.  Është vërtetuar se në ndryshoret antropometrike nuk mund të ndikohet 

me tretmane kineziologjike por ato janë nën ndikimin e programeve të caktuara gjenetike. Kjo 

gjithashtu e ngrit përgjegjësin që gjatë përzgjedhjes së të rinjve në futboll t’i marrin parasysh edhe 

këto karakteristika morfologjike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                   3. QËLLIMI I PUNIMIT 
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Qëllimi kryesor i këtij punimi është: 

 

Vlerësimi i disa parametrave antropometrike dhe motorike (të përgjithshme  dhe specifike), 

të futbollistëve të moshës 14-16 vjeçare të shkollave të futbollit    të regjionit të Dukagjinit. 

Të vërehet se sa është ndikimi i operatorëve dhe stimulatorëve  kineziologjike në ngritjen 

e aftësive funksionale-motorike, aftësive specifike dhe veçorive antropometrike. 

Lidhmëria ndërmjet karakteristikave antropometrike dhe motorike, 

Dallimet ndërmjet ekipeve në antropometri, 

Dallimet ndërmjet ekipeve në motorike. 

 

Qëllimi i këtij punimi hulumtues që do të realizohet përmes hulumtimit të aftësive 

antropometrike dhe motorike tentohet që të arrihet deri te informatat  apo vlerat e nevojshme 

për kapacitetet e futbollistëve të rinjë të moshës 14-16 vjeçare, që të shikohet se a janë drejt 

zhvillimit të duhur për përballimin e ngarkesave për avansim në kategorinë e juniorëve që do 

të ketë më shumë ndeshje për të zhvilluar si dhe pastaj drejt mundësive të arritjes në ekipën e 

seniorëve që gjithësesi se secila shkollë e futbollit pretendon që të arrijë të zhvilloj futbollistë 

profesional. 

 

 

 

                   

 

                                               

                                                        

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                           

          4. MËNYRA E ZBATIMIT TË HULUMTIMIT 
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Procesi i grumbullimit të informatave nga lëmia e dukurive kineziologjike qofshin ato 

antropometrike apo motorike, e në veçanti nga problematika e hapësirës motorike, është mjaftë 

e ndjeshme dhe komplekse. Nga subjektet e trajtuara kërkohet angazhim dhe punë e 

mundimshme. Është kështu sepse detyrat e ndryshme motorike, sidomos ato të tipit aksional 

motorik, për shkak të nivelit të ngarkesës energjetike, kushtëzojnë vështërsi të caktuara në 

realizimin e detyrave tjera motorike.                                                                              Pikërisht 

për ketë arsye,organizimi i punës,planifikimi i testëve dhe sistemi i tyre gjatë periudhës së 

matjeve,kërkojnë perkujdesje nga ana e hulumtuesit me qëllim të eliminimit të pengesave dhe 

vështërsive të cilat në mase të konsiderueshme ndikojnë në masën reale dhe objektive në 

vlerësimin e informatave  në dukurinë e hulumtuar. 

Hulumtimi është realizuar gjatë periudhës mujore tetor-janar të vitit 2015/2016 në ekipet 

e regjionit të Prizrenit,ku punimi i hulumtimit është realizuar për secilin ekip në stadiumin e 

vet.                                                                       Thelbi i planifikimit dhe organizimit të 

procedurës së matjeve për këtë hulummtim kanë qenë të bazuara nga:kushtet e 

punës(rekuizitat,mjetet ndihmëse,infrastruktura,hapësirat etj..)numri i subjektëve të planifikuar 

për këtë hulumtim,lloji i detyrave të hapësirës përkatëse motorike.                                   Të 

gjitha testimet janë realizuar në orët e paraditës. Gjatë një dite të testimit subjektet janë testuar 

në 5-6 teste. Një ditë testimi ka zgjatë rreth 1 ore e 30 minuta,të përfshirë në 20 subjekte. Testet 

e forcës repetitive çdo herë kanë qenë të planifikuara në fund të orës së testimit. Detyrat 

motorike të tipit eksploziv janë përsëritur nga 3 herë,ndërkaq janë llogaritur vlerat më të larta 

të  tre tentimeve. Ndërkaq detyrat motorike të tipit të koordinimit,janë përseritur  dy herë,ndërsa 

është llogaritur vlera mesatare prej dy përsëritjeve. 

 

 

                                                          

                                                                                                                              

                           

 

 

 

                             

                                                                                                                  

                    5. HIPOTEZAT THEMELORE 
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Duke u bazuar në qëllimet e këtij hulumtimi, janë parashtruar edhe këto hipoteza 

themelore: 

 

H1: Pritet se karakteristikat antropometrike do të kenë shpërndarje normale të rezultateve . 

H2: Pritet se karakteristikat motorike do të kenë shpërndarje normale të rezultateve. 

H3: Pritet të paraqiten korelacione të vlefshme ndërmjet aftësive antropometrike dhe 

motorike. 

H4: Pritet se do të paraqiten ndryshime të theksuara të rezultateve ndërmjet të rinjve 14 - 16 vjeçe,  

në karakteristikat antropometrike dhe aftësitë  motorike.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

                    6.METODOLOGJISA E PUNËS 
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6.1. Mostra e entiteteve 

Popullata nga e cila është nxjerrë mostra për  analizë në këtë punim  është definuar si 

popullata e lojtarëve pjesëmarrës në rajonin e Dukagjinit të moshës 14-16 vjeçare, 

përkatësisht 4 ekipe me nga 20 lojtarç për secilin ekip. Janë analizuar 14 variabla, prej tyre 

5 variabla antropometrike, 8 motorike dhe 4 motorike specifike. 

 

6.2. Mostra e ndryshorëve 

 

Mostra e ndryshorëve antropometrike: 

APESHA – Pesha trupore 

ALART – Lartësia trupore 

APERGJ – Perimetri i gjoksit 

APERKO -  Perimetri i kofshës 

APERKE – Perimetri i kërcirit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Mostra e ndryshorëve motorike: 
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1.MKGJAT – Kërcim së gjati nga vendi, 

 

2.MKELAT – Kërcim së larti nga vendi, 

 

3.MVR10M – Vrapim 10 m nga starti i lartë, 

 

4.MVR25M – Vrapim 25 m nga starti i lartë, 

 

5.MVR50M – Vrapim 50 m nga starti i lartë, 

 

6.MVR5x10M – Vrapim 5x10 m vajtje ardhje, 

 

7.MKAHAN –Hapa anash – koordinim lëvizor, 

 

8.MFEMSHA – Frekuenca e mbledhjes-shtrirjes së muskujve abdominal, 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                         

6.3 Metodat e përpunimit të rezultateve 
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Sipas qëllimit të parashtruar dhe hipotezave të përpiluara aplikohen parametrat statistikorë 

dhe metodat kuantitative të cilat vërtetojnë synimet dhe objektivat e këtij punimi. Duke marrë 

parasysh të gjitha këto fakte, për qëllimet e këtij hulumtimi  do të zgjidhen procedurat për të cilat  

konsiderohet se korrespondojnë me natyrën e problemeve që hulumtohen. 

Për çdo  ndryshore antropometrike të volumit trupor, ndryshore motorike të forcës 

eksplozive dhe teste situacionale  do të  llogariten vlerat e mëposhtme:  

1. Parametrat qendrore  themelor dhe të  shpërndarjes: 

- Mesatarja aritmetikore (Ma) 

- Devijimi  standard      (Ds) 

- Vlera minimale          (Min) 

- Vlera maksimale        (Max) 

2. Lakorja e  shpërndarjes ose e  shpërndarjes është testuar  me anë të  koeficientit të asimetrisë 

„skjunis”, dhe shkalla e lakimit e majës së kurbës "'kurtozis". 

 

3. Raportet e ndërlidhjeve ndërmjet ndryshorëve antropometrike dhe testeve motorike në 

hapësirën manifeste, do të bëhet me anë të analizës bivariante të korelacionit sipas  Pearsonit.  

 

4. Për përcaktimin e dallimit të  ndryshorëve  antropometrike dhe motorike në mes grupeve apo 

ekipeve është aplikuar analiza univariante e variancës ANOVA  

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                      7. PËRSHKRIMI I TESTEVE 
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7.1.  TEKNIKAT E MATJEVE ANTROPOMETRIKE 

 7.1.1. PESHA E TRUPIT 

Pesha e trupit është matur me peshorën me suste(pullë) e cila mundëson 

saktësinë e matjes prej 0.1 kg,treguesi rregullohet në pozitën zero(0). E 

domosdoshme është që peshorja të vëhet në pozitë horizontale. I testuari është i 

zbathur,qëndron i qetë,në këmbë,në mes të peshorës. Pasi që treguesi në peshore 

qetësohet,rezultati lexohet me saktësi prej 0.1 kg. Të dhënat e fituara gjatë 

matjes,janë evidentuar në pyetësorin hulumtues për secilin të testuar.  

 

                          

 

7.1.2. LARTESIA TRUPORE 

Lartësia e trupit është matur me antropometër. Me rastin e matjes i testuari 

duhet të jetë i zbathur dhe të qëndrojë në bazë të fortë horizontale. Koka duhet të 
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ketë atë pozitë kur arrihet horizontalja ku(skaji i poshtëm i syrit dhe skaji i epërm 

i zgavrës së jashtme të veshit të jetë në pozitë horizontale). Qendrimi i trupit duhet 

të jetë i drejtë,shputat e bashkuara. Testuesi qëndron në të majtë të të testuarit,pasi 

që kontrollon pozitën e të ekzaminuerit dhe vendosjen e instrumentit,lëshon 

horizontalen e antropometrit deri në pjesën parietale(tepe) të kokës. Rezultati 

lexohet me saktësi 0.1 cm,të dhënat e fituara gjatë matjes janë evidentuar në 

pyetësorin hulumtues për secilin të të testuarit. 

 

   

                                                                                                          

7.1.3.MATJA E PERIMETRIT TE GJOKSIT 

Perimetri i gjoksit matet me shirit metrik, i maturi është në qëndrim vertikal 

me krahë diçka më të larguar nga trupi. Shiriti, pa bërë presion të madh në indin 
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e butë, vendoset në lartësi të mamillave në mënyrë horizontale. Perimetri i gjoksit 

matet në fund te fazës se ekspirimit. Rezultati lexohet me saktësi prej 0.1cm. 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                          

7.1.4. PERIMETRI I KOFSHËS 

Perimetri i kofshës matet me shiritin centrimentrik i maturi qëndron drejt, 

me këmbë diç të larguara njëra nga tjetra, por me peshë të shpërndarë në të dy 
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këmbët. Shiriti metrik mbështillet horizontalisht, pa bërë presion të madh në indin 

e butë, rreth këmbës së majtë, nën lugun gluteal ne vendin më të gjërë të kofshës. 

Rezultati lexohet me saktësi prej 0.1cm. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

7.1.5.  PERIMETRI  I  KËRCIRIT 
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Perimetri i kërcirit matet me shirit metrik, i cili, pa bërë presion të madh në 

indin e butë, vendoset në 1/3 e sipërme, respektivisht në pjesën më të gjërë të 

kërcirit,saktësia e matjes është 0.1.cm  

 

 

 

 

                              

 

 

 7.2. MATJET MOTORIKE 
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7.2.1.KËRCIM SË GJATI  NGA VENDI 

1. Vendi i realizimit: një pjesë është realizuar në palestër të gjimnazit, ndërsa një 

pjesë tjetër në stadium.                                                                         

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari vendoset pranë vijës së startit, në pozitë me 

përkulje të vogël në gjunjë dhe pergatitet për kërcimin së gjati nga vendi.        

2.2. Realizimi i detyrës: i testuari me përkulje të vogël në gjunjë duke e 

shfrytëzuar edhe hovin e krahëve, realizon, kërcimin me të dy këmbët para.        

3. Vlerësimi: shënohet rezultati i kërcimit më të gjatë deri te gjurmët e pjesës së 

prapme të shputave në saktësi 1cm. Detyra persëritet 3 herë, ndërkaq shënohet 

rezultati më i mirë.                                                                               

4.Udhëzime: kërcimi përseritet nëse i testuari kërcen në vend para kërcimit para, 

nëse kërcimi realizohet me një këmbë, nëse pas rënies mbeshtetet prapa me duar 

etj. 

 

 

                                                                                                                                      

7.2.2. KËRCIM SË LARTI  NGA VENDI 
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1. Vendi i realizimit: në mur janë shënuar vijat e gjata 10cm, duke filluar prej 

150cm nga toka deri ne 350cm, vijat shënojnë centimetrat e kësaj lartësie, 

ndërkaq në çdo 5cm vijat janë të gjata 15cm.                                                       

2. Përshkrimi i detyrës:                                                                                       

2.1. Pozita fillestare: i testuari qëndron afër murit brinjazi, me krahun e djathtë 

të ngritur lartë duke mbështetur gishtërinjtë e dorës në mur. Në këtë moment nga 

matësi shënohet lartësia e prekjes së gishtave në mur pa kërcim.               

2.2.Realizimi i detyrës: i testuari shkëputet me të dy këmbët në lartësi duke e 

takuar murin me dorën e djathtë në lartësinë maksimale. Detyra përsëritet 3herë.     

3. Vlerësimi: në fletëtestim shënohet ndryshimi i lartësis me krah të shtrirë dhe 

lartësis së kërcimit.                                                                                                

4. Udhëzime të testuarit: gjatë matjes së lartësisë në qetësi, krahu duhet të jetë i 

shtrirë maksimalisht. Gjithashtu kërcimi realizohet me të dy këmbët, duke mos u 

kthyer me trup nga muri gjatë kërcimit. 

 

 

  7.2.3. VRAPIM  10m  NGA STARTI I LARTË 
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1.Vendi i realizimit: vrapimi është realizuar në fushën e futbollit si dhe në 

palestër në distancë prej 10m. shtegu është shenjuar me shenja të plastikës në 

formë të piramidës.                                                                                       

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari pregatitet për vrapim pranë vijës së startit, në 

pozitë të startit të lartë.                                                                                

2.2.Realizimi i detyrës: pas komandës “gati’’nga matësi ndihmës, dhe sinjali 

‘’tash’’,i testuari me shpejtësi maksimale vrapon gjatësinë e shtegut prej 10m.        

3.Vlerësimi: matet koha nga dhënja e sinjalit nga matësi ndihmës, deri në 

momentin kur i testuari kalon me trung vijën e paramenduar me vijën e cakut. 

Koha matet në saktësi 0.01s.                                                                                 

4. Udhëzime të testuarit: në rast të startit jo të rregullt, vrapimi përsëritet. Të 

testuarit udhëzohen që pas arritjes në vijën e cakut të vazhdojnë vrapimin edhe 

për disa metra, duke u ndalur në mënyrë graduale. 

 

 

                                                                                                            

 



24 
 

7.2.4. VRAPIMI 25m  NGA STARTI I LART                                           

1.Vendi i realizimit: vrapimi është realizuar në fushën e futbollit si dhe në 

palestër në distancë prej 25m. shtegu është shenjuar me shenja të plastikës në 

formë të piramidës.                                                                                       

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari pregatitet për vrapim pranë vijës së startit, në 

pozitë të startit të lartë.                                                                                

2.2.Realizimi i detyrës: pas komandës “gati’’nga matësi ndihmës, dhe sinjali 

‘’tash’’,i testuari me shpejtësi maksimale vrapon gjatësinë e shtegut prej 25m.        

3.Vlerësimi: matet koha nga dhënja e sinjalit nga matësi ndihmës, deri në 

momentin kur i testuari kalon me trung vijën e paramenduar me vijën e cakut. 

Koha matet në saktësi 0.01s.                                                                                 

4. Udhëzime të testuarit: në rast të startit jo të rregullt, vrapimi përseritet. Të 

testuarit udhëzohen që pas arritjes në vijën e cakut të vazhdojnë vrapimin edhe 

për disa metra, duke u ndalur në mënyrë graduale. 
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7.2.5. VRAPIM  50m NGA STARTI I LARTË                                            

1.Vendi i realizimit: vrapimi është realizuar në fushën e futbollit si dhe në 

palestër në distancë prej 50m. Shtegu është shënjuar me shenja të plastikës në 

formë të piramidës.                                                                                       

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari përgatitet për vrapim pranë vijës së startit, në 

pozitë të startit të lartë.                                                                                

2.2.Realizimi i detyrës: pas komandës “gati’’nga matësi ndihmës, dhe sinjali 

‘’tash’’,i testuari me shpejtësi maksimale vrapon gjatësinë e shtegut prej 50m.        

3.Vlerësimi: matet koha nga dhënja e sinjalit nga matësi ndihmës, deri në 

momentin kur i testuari kalon me trung vijën e paramenduar me vijën e cakut. 

Koha matet ne saktësi 0.01s.                                                                                 

4. Udhëzime të testuarit: në rast të startit jo të rregullt, vrapimi përsëritet. Të 

testuarit udhëzohen që pas arritjes në vijën e cakut të vazhdojnë vrapimin edhe 

për disa metra, duke u ndalur në mënyrë graduale. 
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7.2.6. VRAPIM  5X10m  VAJTJE-ARDHJE 

1.Vendi i realizimit: vrapimi është realizuar në fushën e futbollit si dhe në 

palestër në distancë prej 5x10m. shtegu është shënjuar me shenja të plastikës në 

formë të piramidës.                                                                                       

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari pregatitet për vrapim pranë vijës së startit, në 

pozitë të startit të lartë.                                                                                

2.2.Realizimi i detyrës: pas komandës “gati’’nga matësi ndihmës, dhe sinjali 

‘’tash’’,i testuari me shpejtësi maksimale vrapon gjatësinë e shtegut prej 5x10m.        

3.Vlerësimi: matet koha nga dhënja e sinjalit nga matësi ndihmës, deri në 

momentin kur i testuari kalon me trung vijën e paramenduar me vijën e cakut. 

Koha matet në saktësi 0.01s.                                                                                 

4. Udhëzime të testuarit: në rast të startit jo të rregullt, vrapimi përsëritet. Të 

testuarit udhëzohen që pas arritjes në vijën e cakut të vazhdojnë vrapimin edhe 

për disa metra, duke u ndalur në mënyrë graduale. 
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7.2.8. HAPA  ANASH- KORDINIM LËVIZOR 

1.Vendi i realizimit: në sipërfaqe të rrafshtë dhe të fortë, janë të shenuara dy vija 

paralele të gjata 1m, me largësi me njëra tjetren 4m.                                                                                      

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari në drejtqëndrim (këmbë të bashkuara) qëndron në 

pjesën e mbrendshme brinjazi pranë vijës1m.                                                                                

2.2.Realizimi i detyrës: i testuari sa më shpejtë që mundet, me hapa anash kalon 

gjatësinë 4m, ku me këmbën e jashtme takon pjesën e jashtme  te vijës që 

shënon 4 metërshin. Në mënyrë të njëjtë vepron edhe në anën tjeter. Në këtë 

mënyrë këtë gjatësi i testuari e kalon 6 herë.                                                         

3.Vlerësimi: koha matet në të dhjetat e sec. I testuari këtë detyrë e përsërit dy 

herë me pushime të mjaftuara ndërmjet tyre, ndërkaq në flettestimin të subjektit 

shënohet vlera mesatare e dy testimeve.                                                                                 

4. Udhëzime të testuarit: i testuari nuk ka të drejtë të ushtrojë detyrën para 

testimit, gjithashtu detyra përsëritet nëse i kryqëzon këmbët gjatë lëvizjes. 
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7.2.9. FREKUENCA E MBLEDHJES-SHTRIRJES SË MUSKUJVE 

ABDOMINAL 

1.Vendi i realizimit: në palestër.                                                                                      

2.Përshkrimi i detyrës:                                                                                        

2.1. Pozita fillestare: i testuari është në pozicionin e shtrirë në shpinë me këmbë 

të mbledhura në gjunjtë të shtrirë drejt dhe të hapura rreth 30cm ose sa gjerësia e 

krehëve.                                                                                               

2.2.Realizimi i detyrës: i testuari nga pozita i shtrirë realizon mbledhjen e 

trungut deri te gjunjtë, ndërsa kur të ngritet deri te gjunjët realizon lëvizje 

anësore duke e takuar dorën e djathtë me këmbën e majtë dhe anasjelltas.        

3.Vlerësimi: llogaritet  numri i përsëritjeve të të testuarit se sa mbledhje – 

shtrirje  mund të qëndrojë.                                                                                                      

4. Udhëzime të testuarit: realizohet detyra e mbledhjes- shtrirjes pa ndërprerje 

deri sa mund të qëndrojë i testuari. Nuk numërohet ajo lëvizje e cila nuk realizon 

mbledhje sa duhet. 
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8.  INTERPRETIMI I REZULTATEVE DHE DISKUTIMI 

8.1 PËRSHKRIMI I PARAMETRAVE THEMELOR STATISTIKOR 

8.1.1 Përshkrimi i parametrave themelor statistikor KF. '' ARDHMERIA'' 

nga Deçani. 

 

Parametrat themelor statistikor të ndryshorëve antropometrike dhe motorike te futbollistët 

e rinj te grupmoshat 14-16 vjeçare në futboll  KF. ''Ardhmëria'' Deçanë janë të paraqitura në 

tabelën 1. Sa i përket  parametrave themelor statistikor antropometrik dhe motorike, metoda 

statistikore koeficientit të asimetrisë (Skewness) tek kjo grupmoshë e të testuarve vërejmë se 

rezultatet e një ndryshoreje antropometrike ka shmangie nga distribucioni normal apo ka asimetri 

të theksuar dhe kjo  është perimetri i kofshës (APERKO).  

Ndryshorja motorike, vrapim 25 m nga starti i lartë (MVR25M), kanë asimetri të theksuar, 

ndërsa testet vrapimi  5 herë 10 metra vajtje-ardhje(MVR5x10m),  vrapimi 10 metra(MVR10m), 

vrapimi 50 metra(MVR50m), kërcim së larti  nga vendi (MKELAT), hapa anash-kordinimë 

lëvizor (MKAHAN) dhe testi Frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve 

abdominal(MFEMSHA) kanë asimetri negative, kurs testet të tjera kanë asimetri pozitive. 

Tabela 1. Parametrat themelor statistikor të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike të  futbollistët e rinj të grup moshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Ardhmëria  nga Deçani. 
 

 N Min. Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

APESHA  20 38.00 81.00 55.5000 10.87005 .794 .973 

ALARTE 20 157.00 182.00 168.2500 8.61990 .017 -1.468 

APERGJ 20 68.00 97.00 80.4000 7.41549 .559 .882 

APERKO 20 42.00 61.00 48.6000 4.73953 1.560 2.764 

APERKE 20 29.00 39.00 33.5000 2.50263 .369 .347 

MKGJAT 20 158.00 234.00 190.6500 17.82451 .254 .816 

MVR5x10m  20 34.00 49.00 42.9500 3.85903 -.349 .000 

MVR10m 20 1.71 2.03 1.8925 .08663 -.354 -.596 

MVR25m 20 3.41 4.16 3.6240 .19685 1.475 1.883 

MVR50m 20 7.13 9.47 8.3520 .67624 -.210 -.321 

MKELAT 20 11.94 13.25 12.7170 .34558 -.764 .527 

MKAHAN 20 .50 1.12 .8280 .24795 -.200 -2.080 

MFEMSHA 20 7.98 9.62 8.8720 .42031 -.190 -.002 

MFENGH 20 47.00 166.00 88.7500 36.83516 .893 .023 

MVRAQSH 20 4.00 9.00 6.5000 1.46898 .443 -.634 
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8.1.2 Përshkrimi i parametrave themelor statistikor KF. “BESA” Pejë 

  

Parametrat themelor statistikor të ndryshorëve antropometrike dhe motorike të 

futbollistët e rinj të moshës 14-16 vjeçare të shkollës së futbollit Besa nga Peja janë të paraqituar 

në tabelën nr.2. Sa i përket parametrave themelor statistikor antropometrike dhe motorike, 

sidomos metoda statistikore koeficientit të asimetrisë(Skewness) vërejmë se shpëndarja e 

rezultateve kanë distributime normal, mirëpo kanë një asimetri të theksuar sidomos në ndryshoret 

antropometrike pesha trupore (APESHA), perimetri i kofshës(APERKO) dhe perimetri i kërcirit 

(APERKE). 

 

 Tabela 2. Parametrat themelor statistikor të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike të  futbollistët e rinj të grup moshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Besës nga Peja. 

 

 N Min. Max. Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis 

APESHA  20 44.00 80.00 55.8500 9.86368 1.089 .848 

ALARTE 20 157.00 181.00 168.3500 8.15169 .204 -1.651 

APERGJ 20 68.00 97.00 80.6500 6.87693 .862 1.718 

APERKO 20 44.00 61.00 48.6500 4.60292 1.858 3.107 

APERKE 20 30.00 40.00 33.3500 2.58080 1.406 1.791 

MKGJAT 20 155.00 206.00 188.7500 12.54413 -.796 1.205 

MVR5x10m  20 38.00 49.00 43.3200 2.50170 -.064 .554 

MVR10m 20 1.74 2.00 1.8775 .06851 .064 -.513 

MVR25m 20 3.07 4.20 3.6065 .23847 .786 2.719 

MVR50m 20 7.21 9.46 8.3280 .62666 -.026 -.253 

MKELAT 20 11.94 13.21 12.7510 .30656 -.777 1.402 

MKAHAN 20 .53 1.10 .8375 .23793 -.205 -2.090 

MFEMSHA 20 7.98 9.52 8.8695 .38965 -.426 .057 

MFENGH 20 47.00 149.00 85.2000 22.61485 1.174 2.400 

MVRAQSH 20 5.00 9.00 6.6500 1.13671 .304 -.625 

 

Nga testet motorike shohim se të gjitha variablat kanë shpërndarje homogjene në të gjitha 

testet, mirëpo testi frekuenca e ngritjes në hekur (MFENGH) ka një asimetri të theksuar, ndërsa 

testet kërcimi së gjati nga vendi (MKGJAT), vrapimi 5 herë 10 metra vajtja-ardhje (MVR5x10m), 

vrapimi 50 metra nga starti i lartë(MVR50m), MEKLAT, hapat anash- koordinim lëvizor 

(MKAHAN), frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal (MFEMSHA) kanë asimetri 

negative, do të thotë se futbollistët e rinj kanë rezulatet të ndryshme dhe dallime në mes veti në 

karakteristikat si futbollistë. 
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8.1.3 Përshkrimi i parametrave themelor statistikor KF. “DUKAGJINI” Klinë 

Tabela 3. Parametrat themelor statistikor të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike të  futbollistët e rinj të grup moshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së futbollit 

Dukagjini nga Klina. 

 

 N Min. Max. Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis 

APESHA  20 40.00 80.00 55.6000 10.35883 .947 1.065 

ALARTE 20 155.00 182.00 168.6000 8.94663 -.058 -1.461 

APERGJ 20 68.00 97.00 80.4500 7.43020 .535 .830 

APERKO 20 42.00 61.00 48.7500 4.73370 1.503 2.568 

APERKE 20 28.00 40.00 33.5500 2.92853 .104 .233 

MKGJAT 20 157.00 233.00 191.8500 18.03002 .111 .348 

MVR5x10m  20 37.00 50.00 43.8500 3.11659 -.251 -.031 

MVR10m 20 1.72 2.03 1.8930 .08554 -.299 -.737 

MVR25m 20 3.41 4.16 3.6280 .20723 1.576 1.954 

MVR50m 20 7.12 9.50 8.3560 .67768 -.209 -.265 

MKELAT 20 11.94 13.25 12.7180 .34535 -.774 .547 

MKAHAN 20 .53 1.11 .8345 .23999 -.192 -2.110 

MFEMSHA 20 7.98 9.65 8.8825 .42230 -.163 .073 

MFENGH 20 48.00 166.00 89.8500 36.05445 .983 .095 

MVRAQSH 20 4.00 8.00 6.2000 1.05631 -.143 -.337 

 

Në shumica e ndryshorëve antropometrike janë  fituara rezulatet  negative sikurse që është 

ndryshorja lartësi trupore (APESHA), ndërsa perimetri i kofshës(APERKO) ka një shmangie nga 

distribucioni normal.  

Testet motorike siç shohim nga tabela shihet se testi vrapimi 25 metra(MVR25m) kanë 

një shmangie nga shpërndarja normale. 

Ndërsa shumica e testeve motorike kanë fituar rezulateve negative siç është rasti në testet 

vrapimi 5 herë 10 metra vajtje-ardhje(MVR5x10m), vrapimi 10 metra (MVR 10m),  vrapimi 50 

metra(MVR50m), kërcim së larti  nga vendi (MKELAT), hapa anash-kordinimë 

lëvizor(MKAHAN), frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal (MFEMSHA) dhe 

testi vrapim qëndrueshmërie në shpejtësi 50m. Vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-

30m-40-m-50m (MVRAQSH) që do të thotë se mesataret e tyre aritmetikor janë të ulëta dhe 

shumica e rezulateve të tyre janë më të larta.  
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8.1.2 Përshkrimi i parametrave themelor statistikor KF. “BANJA”  Istog 

 

Tabela 4. Parametrat themelor statistikor të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike të  futbollistët e rinj të grup moshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Banja nga Istogu 

 
 N Min. Max, Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis 

APESHA  20 37.00 78.00 56.8500 10.57940 .321 .001 

ALARTE 20 156.00 180.00 168.4500 7.72879 -.294 -1.187 

APERGJ 20 69.00 98.00 80.2000 7.43817 .767 .915 

APERKO 20 42.00 63.00 49.0000 5.47723 1.345 1.789 

APERKE 20 30.00 40.00 33.9500 2.70429 .591 .330 

MKGJAT 20 159.00 208.00 189.0000 13.95481 -.761 .212 

MVR5x10m  20 35.00 49.00 43.3500 3.34467 -.621 .584 

MVR10m 20 1.75 2.05 1.8975 .08403 .088 -.953 

MVR25m 20 3.42 4.18 3.6475 .19679 1.392 1.758 

MVR50m 20 7.86 9.24 8.6570 .37730 -.622 .347 

MKELAT 20 11.94 13.30 12.7865 .31590 -.892 1.800 

MKAHAN 20 .55 1.11 .8335 .24225 -.182 -2.112 

MFEMSHA 20 7.99 9.62 8.9240 .39344 -.280 .662 

MFENGH 20 48.00 165.00 90.0500 30.01837 1.137 1.318 

MVRAQSH 20 4.00 8.00 6.5500 1.14593 -.602 -.273 

 

Shumica e ndryshoreve antropometrike kanë rezultateve pozitive, kurse ndryshorja 

perimetri i kofshës(APEKO) kanë një shmangie nga shpërndarja normale e rezultateve.   

  

Ndërsa testet motorike siç janë shfaqur në tabelë shohim se shumica e testeve motorike 

kanë rezultate negative, mirëpo testi vrapimi 25 metra vrapim nga starti i lartë (MVR25m) dhe 

testi frekuenca e ngritjes në hekur(MFENGH) kanë shmangie jo normale distribuimi i 

rezultateve ndërmjet futbollistëve. Sipas këtyre rezultateve që janë paraqituar shohim se lojtarët 

e lojës së futbollit nuk kanë ndonjë ndryshim të theksuar në mes parametrave antropometrike 

dhe hapësirën motorike për formimin e një futbollisti me karakteristika specifike të lojës së 

futbollit.  
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8.2 KOEFICIENTËT E KORELACIONIT NË MES NDRYSHORËVE 

MORFOLOGJIKE DHE MOTORIKE  

8.2.1 Koeficientë e korelacionit të ndryshorëve antropometrike  dhe motorike 

te futbollistët e rinj  e ekipit KF “ARDHMERIA'' nga Deçani. 

 

Matrica e interkorelacionit e ndryshoreve antropometrike dhe motorike  te grupmoshat 

14-16 vjeçare te futbollistët e rinje ekipit KF “Ardhmëria'' nga Deçani është e paraqitur në tabelën 

5. Koeficientët e korelacionit tregojnë se në mes ndryshorëve antropometrike ekziston një 

korrelacion i rëndësishëm statistikor në nivel të rëndësisë statistikore p0.01.  

Shikuar në tërësi, një ndërlidhje e tillë është peshës trupore(APESHA)  me perimetrin e 

gjokësit(PERGJ). Po ashtu pesha trupore(APESHA) ka korelacione të rëndësishëm statistikore 

p=0.01 me lartësinë trupore(ALARTE), perimetrin e gjokësit(APERGJ), perimetrin e 

kofshës(APERKO) dhe perimetrin e krahut(APERKE).                                                                                                                 

Ndërsa ndryshorja lartësi trupore(ALARTE) ka korelacione me perimetrin e gjokësit(APERGJ), 

perimetri e kofshës(APERKO) dhe perimetri kërcirit(APERKE) dhe kërcimin së gjati nga 

vendi(MKGJAT).  

Ndryshorja perimetri i gjokësit ka korelacione me ndryshoret perimetri i kofshës dhe 

perimetri e kërcirit me nivelin e rëndësisë statistikore p=0.01.  

 

Testi motorik kërcimi së gjati nga vendi (MKGJAT) ka korelacione me testet vrapimi 5 

herë 10 metra vajtje-ardhje(MVR5x10m),  vrapimi 10 metra nga starti i lartë (MVR10m), 

vrapimi 25 metra nga starti i lartë (MVR25m), vrapim 50m nga starti i lartë(MVR50M), kërcim 

së larti  nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) Frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) dhe vrapim qëndrueshmërie në 

shpejtësi 50m. Vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-30m-40-m-50m(MVRAQSH).  

Testi vrapimi 5 herë 10 metra vajtje-ardhje ka korelacione me testet vrapim 10m nga starti i 

lartë(MVR10M) vrapim 25m nga starti i lartë(MVR25M), vrapim 5x10m vajtje 

ardhje(MVR5x10M), vrapim 50m nga starti i lartë(MVR50M) kërcim së larti  nga 

vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-

shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) ka korelacione të rëndësishëm statistikore p=0.01.   
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Testi vrapimi 10 metra(MVR10m) ka korelacione me testet vrapimi 25m nga starti i 

lartë(MVR25M), vrapim 5x10m vajtje ardhje(MVR5x10M), vrapim 50m nga starti i lartë 

(MVR50M), kërcim së larti  nga vendi (MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor (MKAHAN) 

dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal (MFEMSHA). 

Testi vrapimi 25 metra ka korelacione me testet vrapimi 50 metra(MVR50m) dhe   

frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal (MFEMSHA) ka korelacione të 

rëndësishëm statistikore p=0.01, ndërsa testi hapa anash-kordinimë lëvizore (MKAHA) me 

rëndësi statistikore p=0.05. 

Testi vrapimi 50 meta(MVR50m) ka korelacione me testet kërcim së larti  nga 

vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-

shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) të rëndësisë statistikore p=0.01, ndërsa testet 

frekuenca e ngritjes në hekur(MFENGH) dhe vrapim qëndrueshmërisë në shpejtesi 

50m.Vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-30m-40-m-50m(MVRAQSH) të 

rëndësishme statistikisht me vlerë p=0.05. 

Testi kërcimi së larti nga vendi(MKELAT) ka korelacione me testet hapa anash -

kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal 

(MFEMSHA) të rëndësishme statistikore me vlerë p=0.01, kurse testi vrapim qëndrueshmërie 

në shpejtësi 50m. Vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-30m-40-m-50m(MVRAQSH) 

ka vlerë të rëndësishme statistikore prej 0.05. 

Testi hala anash-kordinimë lëvizore(MKAHAN) ka korelacione me testin frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal (MFEMSHA) të rëndësishme statistikore me vlerë 

p=0.01. 
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Tabela 5 . Koeficientët e korelacionit të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike te  futbollistët e rinj të grupmoshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Ardhmëria nga Deçani. 
 

APES

HA 

ALAR

TE 

APE

RGJ 

APER

KO 

APE

RKE 

MKGJ

AT 

MVR 

5x10m 

MVR 

10m 

MVR 

25 m 

MVR 

50m 

MKELA

T 

MKAH

AN 

MFEM

SHA 

MFEN

GH 

MVRA

QSH 

APESHA 1 .829** .930** .876** .811** .462* .307 -.086 .039 -.133 .030 -.132 -.164 -.056 .376 

ALARTE .829** 1 .645** .492* .536* .619** .374 -.222 -.204 -.280 -.172 -.275 -.379 -.206 .239 

APERGJ .930** .645** 1 .902** .831** .335 .234 .007 .059 -.120 .081 -.043 -.095 .095 .401 

APERKO .876** .492* .902** 1 .821** .281 .255 .018 .132 -.058 .162 -.065 -.042 .078 .431 

APERKE .811** .536* .831** .821** 1 .352 .281 -.106 .030 -.076 .056 -.099 -.066 -.028 .329 

MKGJAT .462* .619** .335 .281 .352 1 .781** -.626** -.476* -.667** -.673** -.627** -.677** .064 .451* 

MVR5x10m .307 .374 .234 .255 .281 .781** 1 -.637** -.582** -.817** -.649** -.742** -.830** .359 .441 

MVR10m -.086 -.222 .007 .018 -.106 -.626** -.637** 1 .494* .717** .555* .741** .627** -.278 -.188 

MVR25m .039 -.204 .059 .132 .030 -.476* -.582** .494* 1 .658** .424 .488* .679** -.383 -.011 

MVR50m -.133 -.280 -.120 -.058 -.076 -.667** -.817** .717** .658** 1 .682** .857** .758** -.465* -.457* 

MKELAT .030 -.172 .081 .162 .056 -.673** -.649** .555* .424 .682** 1 .607** .712** -.172 -.480* 

MKAHAN -.132 -.275 -.043 -.065 -.099 -.627** -.742** .741** .488* .857** .607** 1 .668** -.268 -.376 

MFEMSHA -.164 -.379 -.095 -.042 -.066 -.677** -.830** .627** .679** .758** .712** .668** 1 -.257 -.210 

MFENGH -.056 -.206 .095 .078 -.028 .064 .359 -.278 -.383 -.465* -.172 -.268 -.257 1 .144 

MVRAQSH .376 .239 .401 .431 .329 .451* .441 -.188 -.011 -.457* -.480* -.376 -.210 .144 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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8.2.2 Koeficientë e korelacionit të ndryshorëve antropometrike  dhe motorike 

te futbollistët e rinj  e ekipit KF ''Besa'' Peja 

 

Matrica e interkorelacionit e ndryshorëve antropometrike dhe motorike  te grupmoshat 

14-16 vjeçare te futbollistët e rinj ekipit KF “Besa” nga Peja është e paraqitur në tabelën 6. 

Koeficientët e korelacionit tregojnë se në mes ndryshorëve antropometrike ekziston një 

korrelacion i rëndësishëm statistikor në nivel të rëndësisë statistikore p0.01.  

Ndryshorja pesha trupore(APESHA) ka korelacione me ndryshoret lartësia(ALARTE), 

perimetri i gjokësit(APESHA), perimetri i kofshës(APERKO) dhe perimetri i 

kërcirit(APERKE) me nivel të rëndësisë statistikore p=0.01, mirëpo nuk ka korelacione me as 

një testet motorik. 

Ndryshorja lartësia trupore(ALARTE) ka korelacione me ndryshorët perimetri 

gjokësit(APERGJ) me nivel të rëndësisë statistikore p=0.01, perimetri i kofshës(APERKO) dhe 

testi motorik kërcimi së gjati prej vendit(MKGJAT) me vlerë të rëndësisishme statistikore 0.05. 

Ndryshorja perimetri i gjokësit(APERGJ) ka korelacione me ndryshorët perimetri i 

kofshës(APERKO) dhe perimetri i kërcirit(APERKE) me rëndësishmi statistikore të vlerës për 

0.01, ndërsa nuk ka korelacione me as nje testet motorik. Ndryshorja perimetri i 

kofshës(APERKO) ka korelacione me ndryshoren perimetrin e kërcirit(APERKE) me vlerë të 

rëndësishme statistikore 0.01, ndërsa me ndryshoret antropometrike dhe testet motorike të tjera 

nuk kane korelacione me të tjera ndryshore. Ndryshorja perimetri i kërcirit(APERKE) ka 

korelacione me testin motorik vrapimi 10 metra nga starti i lartë (MVR10m) me vlerë të 

rëndësishme statistikore 0.05. 

Testi kërcimi së gjati nga vendi (MKGJAT) ka korelacione me testet motorike Vrapim 

5x10m vajtje ardhje(MVR5x10M), vrapim 25m nga starti i lartë (MVR25M) dhe vrapim 50m 

nga starti i lartë (MVR50M) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01, ndërsa testet kërcim së 

larti  nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) kanë vlerë të rëndësishme statistikore 

0.05, mirëpo nuk kanë korelacione me as një ndryshore antropometrike.  

Testi vrapimi 5 herë 10 metra vajtje-ardhje(MVR5x10m) ka korelacione me testet vrapimi 25 

metra nga starti i lartë (MVR25m), me vlerë të rëndësishme për 0.05, ndërsa testi vrapimi 50 

metra nga starti i lartë (MVR50m), kërcimi së larti nga vendi (MKELAT), hapa anash-
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kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve 

abdominal(MFEMSHA) kanë vlerë të rëndësishme statistikore 0.01. 

Testi vrapimi 10 metra nga starti i lartë(MVR10m) ka korelacione me testin vrapimi 25 

metra nga starti i lartë (MVR25) dhe testin hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) me vlerë 

të rëndësishme statistikore 0.05.  

Testi vrapimi 25 metra nga starti i lartë (MVR25m) ka korelacione me testin vrapimi 50 

metra nga starti i lartë (MVR50m) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.05. 

Testi vrapimi 50 metra nga starti i lartë (MVR50m)  ka korelacione me testet kërcimi së larti 

nga vendi (MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe Frekuenca e mbledhjes-

shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01.  

Testi kërcimi së larti nga vendi (MKELAT) ka korelacione me testet  hapa anash-

kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe Frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve 

abdominal(MFEMSHA). Testi hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) ka korelacione me 

testin Frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë të 

rëndësishme statistikore 0.01.  

Testi  frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal (MFEMSHA) dhe testi 

vrapim qëndrueshmërie në shpejtesi50m. Vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-30m-

40-m-50m(MVRAQSH) nuk kanë korelacione me as një teste motorike. 
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Tabela 6 . Koeficientët e korelacionit të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike te  futbollistët e rinj të grupmoshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Besës nga Peja. 

 

 
APES

HA 

ALA

RTE  

APE

RGJ 

APER

KO 

APE

RKE 

MKGJ

AT 

MVR 

5x10m 

MVR 

10m 

MVR 

25 m 

MVR 

50m 

MKEL

AT 

MKAH

AN 

MFEM

SHA 

MFEN

GH 

MVRA

QSH 

APESHA  1 .888** .853** .817** .649** .427 .151 .219 -.081 .050 .158 -.051 -.084 -.064 -.057 

ALARTE .888** 1 .630** .517* .337 .469* .258 .094 -.205 -.110 .007 -.182 -.301 -.141 -.014 

APERGJ .853** .630** 1 .890** .811** .428 .179 .331 -.081 .019 .150 -.018 .030 .133 -.131 

APERKO .817** .517* .890** 1 .808** .325 .098 .287 -.023 .052 .253 -.034 .114 .085 -.045 

APERKE .649** .337 .811** .808** 1 .187 -.030 .481* -.043 .252 .195 .157 .167 .043 -.064 

MKGJAT .427 .469* .428 .325 .187 1 .699** -.205 -.567** -.655** -.537* -.526* -.491* .250 .104 

MVR5x10m  .151 .258 .179 .098 -.030 .699** 1 -.266 -.511* -.738** -.643** -.578** -.786** .290 -.129 

MVR10m .219 .094 .331 .287 .481* -.205 -.266 1 .040 .488* .188 .484* .323 -.357 -.404 

MVR25m -.081 -.205 -.081 -.023 -.043 -.567** -.511* .040 1 .470* .336 .314 .406 -.102 -.195 

MVR50m .050 -.110 .019 .052 .252 -.655** -.738** .488* .470* 1 .564** .766** .624** -.392 -.155 

MKELAT .158 .007 .150 .253 .195 -.537* -.643** .188 .336 .564** 1 .468* .640** -.167 .238 

MKAHAN -.051 -.182 -.018 -.034 .157 -.526* -.578** .484* .314 .766** .468* 1 .596** -.389 -.013 

MFEMSHA -.084 -.301 .030 .114 .167 -.491* -.786** .323 .406 .624** .640** .596** 1 -.129 .164 

MFENGH -.064 -.141 .133 .085 .043 .250 .290 -.357 -.102 -.392 -.167 -.389 -.129 1 .072 

MVRAQSH -.057 -.014 -.131 -.045 -.064 .104 -.129 -.404 -.195 -.155 .238 -.013 .164 .072 1 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

8.2.3 Koeficientë e korelacionit të ndryshorëve antropometrike  dhe motorike 

te futbollistët e rinj  e ekipit KF ''Dukagjini'' Klina 

Matrica e interkorelacionit e ndryshorëve antropometrike dhe motorike  te grupmoshat 

14-16 vjeçare te futbollistët e rinj ekipit KF “Dukagjini” nga Klina është e paraqitur në tabelën 7. 

Koeficientët e korelacionit tregojnë se në mes ndryshorëve antropometrike ekziston një 

korrelacion i rëndësishëm statistikor në nivel të rëndësisë statistikore p0.01.  

Ndryshorja pesha trupore ka korelacione me ndryshorët lartësi trupore(ALARE), 

perimetri i gjokësit(APERGJ), perimetri i kofshës(APERKO) dhe perimetri i kërcirit(APERKE) 
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kanë nivel të rëndësisë statistikore p=0.01, ndërsa me testet motorik nuk kanë as një korelacione 

ndërmjet veti. 

Ndryshorja lartësi trupore ka korelacione me perimetri i gjokësit(APERGJ) dhe perimetri 

i kërcirit(APERKE) me vlerë të rëndësishme statistikore p=0.01, ndërsa ndryshorja perimetri i 

kofshës(APERKO) dhe kërcimin prej vendit në gjatës(MKGJAT) kanë vlerë të rëndësishme 

statistikore p=0.05. 

Ndryshorja perimetri i gjokësit(APERGJ) ka korelacione me ndryshore perimetri i kofshës dhe 

perimetri i kërcirit(APERKE) me vlerë të rëndësishme statistikore p=0.01, mirëpo me as një testet 

motorik nuk kanë korelacione. Ndryshorja perimetri i kofshës ka korelacione vetëm me 

ndryshorën perimetri i kërcirit(APERKE) me vlerë të rëndësisë statistikore për 0.01. 

Ndryshorja perimetri i kërcirit(APERKE) ka korelacione me testin motorike kërcim nga 

vendi në gjatësi(MKGJA) me vlerë të rëndësisë statistikore për 0.05. 

Testi kërcimi nga vendi në gjatësi(MKGJA) ka korelacione me testet vrapimi 5 herë 10 metra 

vajtje-ardhje(MVR5x10m), vrapimi 10 metra nga starti i lartë (MVR10m), vrapimi 50 metra nga 

starti i lartë (MVR50m), kërcim së larti  nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor 

(MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë 

të rëndësishme statistikore 0.01.  

Testi vrapimi 5 herë 10 metra vajtje-ardhje(MVR5x10m) ka korelacione me testet vrapimi 

10 metra nga starti i lartë(MVR10m),  vrapimi 50 metra nga starti i lartë(MVR50m), kërcimi se 

larti nga vendi(MKELAT) dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve 

abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01, ndërsa testi vrapimi 25 

metra nga starti i lartë(MVR25m) ka rëndësi statistikore 0.05.  

Testi vrapimi 25 metra nga starti i lartë(MVR25m) ka korelacione me testet kërcimi se 

larti nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN), frekuenca e mbledhjes-

shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA).  

Testi vrapimi 50 metra nga starti i lartë(MVR25m) ka korelacione me testet kërcim së 

larti  nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor (MKAHAN) dhe frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme statistikore 

0.01. 
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Testi kërcimi së larti  nga vendi. (MKELAT) ka korelacione me testet hapa anash-

kordinimë lëvizor (MKAHAN) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01, kurse frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme statistikore 

0.01.  

Testi hapa anash-kordinimë lëvizor (MKAHAN) ka korelacione me testin frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA)  me vlerë të rëndësishme statistikore 

0.01.  

Testet motorike frekuenca e ngritjes në hekur(MFENGH) dhe vrapim qëndrueshmërie 

në shpejtesi50m. vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-30m-40-m-50m(MVRAQSH) 

nuk kanë korelacione ndërmjet veti me as një teste motorik. 

Tabela 7 . Koeficientët e korelacionit të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike te  futbollistët e rinj të grupmoshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Dukagjini nga Klina 
 

 
APES

HA  

ALA

RTE 

APE

RGJ 

APER

KO 

APE

RKE 

MKGJ

AT 

MVR 

5x10m 

MVR 

10m 

MVR 

25 m 

MVR 

50m 

MKEL

AT 

MKAH

AN 

MFEM

SHA 

MFEN

GH 

MVRA

QSH 

APESHA  1 .848** .919** .874** .846** .432 .270 -.055 .081 -.108 .054 -.08 -.133 -.100 .147 

ALARTE .848** 1 .663** .536* .708** .559* .354 -.222 -.159 -.264 -.170 -.277 -.364 -.199 .248 

APERGJ .919** .663** 1 .904** .852** .318 .242 .026 .063 -.119 .081 -.030 -.103 .080 .082 

APERKO .874** .536* .904** 1 .812** .249 .226 .020 .111 -.051 .165 -.059 -.035 .048 .021 

APERKE .846** .708** .852** .812** 1 .529* .407 -.211 -.175 -.284 -.124 -.262 -.259 .008 .048 

MKGJAT .432 .559* .318 .249 .529* 1 .736** -.641** -.441 -.699** -.685** -.630** -.660** .056 .029 

MVR5x10m  .270 .354 .242 .226 .407 .736** 1 -.567** -.557* -.789** -.635** -.677** -.868** .241 .313 

MVR10m -.055 -.222 .026 .020 -.211 -.641** -.567** 1 .449* .711** .547* .755** .619** -.239 -.223 

MVR25m .081 -.159 .063 .111 -.175 -.441 -.557* .449* 1 .651** .389 .459* .643** -.324 .052 

MVR50m -.108 -.264 -.119 -.051 -.284 -.699** -.789** .711** .651** 1 .679** .841** .754** -.440 -.058 

MKELAT .054 -.170 .081 .165 -.124 -.685** -.635** .547* .389 .679** 1 .555* .711** -.138 -.124 

MKAHAN -.098 -.277 -.030 -.059 -.262 -.630** -.677** .755** .459* .841** .555* 1 .627** -.257 -.014 

MFEMSHA -.133 -.364 -.103 -.035 -.259 -.660** -.868** .619** .643** .754** .711** .627** 1 -.230 -.424 

MFENGH -.100 -.199 .080 .048 .008 .056 .241 -.239 -.324 -.440 -.138 -.257 -.230 1 -.074 

MVRAQSH .147 .248 .082 .021 .048 .029 .313 -.223 .052 -.058 -.124 -.014 -.424 -.074 1 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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8.2.3 Koeficientë e korelacionit të ndryshorëve antropometrike  dhe motorike 

te futbollistët e rinj  e ekipit KF ''Banja'' Istog 

  Matrica e interkorelacionit e ndryshorëve antropometrike dhe motorike  te grupmoshat 

14-16 vjeçare te futbollistët e rinje ekipit KF “Dukagjini” nga Klina është e paraqitur në tabelën 

7. Koeficientët e korelacionit tregojnë se në mes ndryshorëve antropometrike ekziston një 

korrelacion i rëndësishëm statistikor në nivel të rëndësisë statistikore p0.01.  

Ndryshorja pesha trupore(APESHA) ka korelacione me ndryshoret lartësi 

trupore(ALARTE), perimetri i gjokësit(APERGJ), perimetri i kofshës(APERKO) dhe perimetri i 

kërcirit(APERKEO) në nivelin statistikore p=0.01, ndërsa në as nje teset motorik nuk ka pasur 

korelacione ndërmjet veti.  

Ndryshorja lartësi trupore(ALARTE) ka korelacione me ndryshoret perimetri i 

gjokësit(APERGJ), perimetri i kofshës(APERKO), perimetri i kërcirit(APERKE) me vlerë të 

rëndësishme statistikore 0.01. 

Ndryshorja perimetri i gjokësit ka korelacione me ndryshoret perimetri i 

kofshës(APERKO) dhe perimetri i kërcirit(APERKE) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01. 

Ndryshorja perimetri i kofshës(APERKO) ka korelacione me ndryshorët perimetri i 

kërcirit(APERKE) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01, ndërkaq me testin kërcim nga 

vendi në gjatësi(MKGJAT) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.05.  

Ndryshorja perimetri i kërcirit(APERKE) nuk ka korelacione me as një testet motorik. 

Testi kërcim së gjati nga vendi(MKGJAT) ka korelacione me testet vrapimi 5 herë 10 metra 

vajtje-ardhje(MVR5x10m), vrapimi 10 metra(MVR10m), vrapimi 25 metra nga starti i lartë 

(MVR25m), kërcim së larti  nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) 

dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA).  

Testi vrapimi 5 herë 10 metra nga starti i lartë (MVR5x10m) ka korelacione me testet 

vrapimi 10 metra nga starti i lartë (MVR10m), vrapimi 25m nga starti i lartë (MVR25m), hapa 

anash-kordinimë lëvizor (MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve 

abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme statistikore 0.01, ndërsa testi kërcim së larti  

nga vendi (MKELAT) ka vlerë të rëndësishme statistikore 0.05. 
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Testi vrapimi 10 metra nga starti i lartë (MVR10m) ka korelacione me testet vrapimi 50 

metra(MVR50m),  hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe testi frekuenca e mbledhjes-

shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA). 

Testi vrapimi 25 metra nga starti i lartë(MVR25m) ka korelacione me testet vrapim 50m 

nga starti i lartë (MVR50M), kërcim së larti  nga vendi(MKELAT), hapa anash-kordinimë 

lëvizor(MKAHAN) dhe frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA). 

Testi vrapimi 50 metra nga starti i lartë(MVR50m) ka korelacione me testin frekuenca e 

mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme statistikore 

0.05. 

Testi kërcim së larti  nga vendi(MKELAT) ka korelacione me testin hapa anash-

kordinimë lëvizor(MKAHAN) dhe Frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve 

abdominal(MFEMSHA). 

Testi hapa anash-kordinimë lëvizor(MKAHAN) ka korelacione vetëm me testin 

frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal(MFEMSHA) me vlerë të rëndësishme 

statistikore 0.05. 

Testet frekuenca e ngritjes në hekur(MFENGH) dhe vrapim qëndrueshmërie në 

shpejtësi 50m. Vrapim 10m kthim të starti 20m kthim të starti-30m-40-m-50m (MVRAQSH) 

nuk kanë korelacione me asnjë ndryshore motorike. 
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Tabela 8 . Koeficientët e korelacionit të ndryshorëve antropometrike dhe 

motorike te  futbollistët e rinj të grupmoshave 14-16 vjeçar  të Shkollës së 

futbollit Banja nga Istogu 

 

 
APES

HA  

ALA

RTE 

APE

RGJ 

APER

KO 

APE

RKE 

MKGJ

AT 

MVR 

5x10m 

MVR 

10m 

MVR 

25 m 

MVR 

50m 

MKEL

AT 

MKAH

AN 

MFEM

SHA 

MFEN

GH 

MVRA

QSH 

APESHA  1 .856** .834** .812** .765** .393 .309 .023 .115 .213 .265 -.123 -.050 -.128 .242 

ALARTE .856** 1 .663** .602** .563** .430 .319 -.086 -.033 -.005 .220 -.247 -.136 -.102 .185 

APERGJ .834** .663** 1 .877** .856** .408 .268 .132 .024 .222 .186 .062 -.078 .029 .375 

APERKO .812** .602** .877** 1 .792** .509* .279 -.041 .052 .195 .162 -.132 -.085 -.009 .335 

APERKE .765** .563** .856** .792** 1 .378 .194 .048 -.083 -.012 .163 .008 -.036 -.017 .094 

MKGJAT .393 .430 .408 .509* .378 1 .798** -.511* -.519* -.369 -.492* -.567** -.613** .115 .188 

MVR5x10m  .309 .319 .268 .279 .194 .798** 1 -.545* -.598** -.391 -.542* -.581** -.809** .152 .236 

MVR10m .023 -.086 .132 -.041 .048 -.511* -.545* 1 .399 .704** .347 .716** .534* -.123 .075 

MVR25m .115 -.033 .024 .052 -.083 -.519* -.598** .399 1 .604** .488* .458* .685** -.382 .303 

MVR50m .213 -.005 .222 .195 -.012 -.369 -.391 .704** .604** 1 .329 .347 .519* -.250 .463* 

MKELAT .265 .220 .186 .162 .163 -.492* -.542* .347 .488* .329 1 .471* .625** -.234 -.039 

MKAHAN -.123 -.247 .062 -.132 .008 -.567** -.581** .716** .458* .347 .471* 1 .596** -.213 -.083 

MFEMSHA -.050 -.136 -.078 -.085 -.036 -.613** -.809** .534* .685** .519* .625** .596** 1 -.280 -.012 

MFENGH -.128 -.102 .029 -.009 -.017 .115 .152 -.123 -.382 -.250 -.234 -.213 -.280 1 -.327 

MVRAQSH .242 .185 .375 .335 .094 .188 .236 .075 .303 .463* -.039 -.083 -.012 -.327 1 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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8.3  DALLIMI SIPAS EKIPEVE NË NDRYSHORET ANTROPOMETRIKE DHE 

MOTORIKE 

6.3.1  Dallimi  në mes ekipeve te futbollistët e rinj të moshës 14-16 vjeçare 

 

Në tabelën 9 janë të paraqitur dallimet në mes  ekipeve në ndryshoret antropometrike  dhe 

motorike te futbollistët e rinj  të moshës 14-16 vjeçare të katër ekipeve të  futbollit KF 

“Ardhmeria'' Deçani, KF ''Besa'' Peja, KF ''Dukagjini'' Klina dhe KF ''Banja'' Istog. Me 

inspektimin e kësaj tabele vërejmë se  nuk është fituar asnjë dallim i rëndësishëm statistikor në 

mes grupeve në ndryshoret antropometrike dhe motorike. Andaj në mënyrë logjike interpretimi 

veç e veç nuk është i nevojshem për ndryshoret antropometrike dhe motorike ndërmjet katër 

ekipive. 

Tabela 9. Dallimi në mes futbollistëve të rinj të moshës 14 – 16 të  katër ekipeve   

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ALARTE Between Groups 22.900 3 7.633 .070 .976 

Within Groups 8258.900 76 108.670   

Total 8281.800 79    

APESHA Between Groups 1.338 3 .446 .006 .999 

Within Groups 5330.050 76 70.132   

Total 5331.388 79    

APERGJ Between Groups 2.050 3 .683 .013 .998 

Within Groups 4043.500 76 53.204   

Total 4045.550 79    

APERKO Between Groups 1.900 3 .633 .026 .994 

Within Groups 1825.100 76 24.014   

Total 1827.000 79    

APERKE Between Groups 3.938 3 1.313 .182 .908 

Within Groups 547.450 76 7.203   

Total 551.388 79    

MKGJAT Between Groups 127.837 3 42.613 .171 .915 

Within Groups 18902.850 76 248.722   

Total 19030.688 79    

MVR5x10m Between Groups 8.194 3 2.731 .260 .854 

Within Groups 798.962 76 10.513   

Total 807.156 79    

MVR10m Between Groups .005 3 .002 .228 .876 



45 
 

Within Groups .505 76 .007   

Total .509 79    

MVR25m Between Groups .017 3 .006 .128 .943 

Within Groups 3.368 76 .044   

Total 3.385 79    

MVR50m Between Groups 1.466 3 .489 1.34

7 

.266 

Within Groups 27.581 76 .363   

Total 29.047 79    

MKELAT Between Groups .065 3 .022 .201 .895 

Within Groups 8.217 76 .108   

Total 8.282 79    

MKAHAN Between Groups .001 3 .000 .005 .999 

Within Groups 4.453 76 .059   

Total 4.454 79    

MFEMSHA Between Groups .038 3 .013 .077 .972 

Within Groups 12.571 76 .165   

Total 12.609 79    

MFENGH Between Groups 303.437 3 101.146 .099 .960 

Within Groups 77316.450 76 1017.322   

Total 77619.888 79    

MVRAQSH Between Groups 2.250 3 .750 .510 .676 

Within Groups 111.700 76 1.470   

Total 113.950 79    
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                  8.4. VËRTETIMI I HIPOTEZAVE 
 

 

Pas përpunimit dhe interpretimit të rezultateve hipotezat e parashtruara mund t’i interpretojmë në 

këtë mënyrë: 

H1. Pritet se karakteristikat antropometrike do të kenë shpërndarje normale të 

rezultateve është realizuar pjesërisht. 

H 2. Pritet se ndryshoret motorike do të kenë shpërndarje normale të rezultateve është 

realizuar pjesërisht. 

H 3. Pritet se do të ketë korelacione të vlefshme ndërmjet karakteristikave 

antropometrike dhe aftësive motorike është realizuar pjesërisht 

H4. Pritet se do të paraqiten ndryshime të theksuara të rezultateve ndërmjet të rinjve 

14 - 16 vjeçe,  në karakteristikat antropometrike dhe aftësitë  motorike nuk është realizuar.   

 . 
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                                           9. PËRFUNDIMI  
 

Efikasiteti në lojën e futbollit është i mundur vetëm atëherë nëse në mënyrë 

sistematike  definohen fenomenet të cilat janë të një rëndësie të veçantë  për strukturimin 

e lëvizjeve themelore, elementeve tekniko – taktike. 

Mosha e re, shikuar në përgjithësi, përfaqëson një periudhë jashtëzakonisht të ndjeshme 

për zhvillimin morfologjik e sidomos motorik të fëmijëve.  Është shumë e rëndësishme të mos  

humbet  kjo periudhë,  respektivisht  përparësitë  të cilat i bartë kjo periudhë në formimin e bazës 

motorike. Për zhvillimin e fëmijës në këtë moshë, por edhe në moshën më të re me  rëndësi të 

madhe  është përzgjedhja e aktiviteteve të duhura lëvizore. 

Procesi stërvitor në futboll  ka shumë detyra të cilat zgjidhen me anë të përgatitjes 

kondicionale,  përgatitjes teknike, përgatitjes taktike, përgatitjes psikologjike  dhe përgatitjes 

teorike. Në  këto fakte, bazohet edhe qëllimi i këtij hulumtimi i cili është i drejtuar në vërtetimin 

e dallimeve në disa karakteristikave antropometrike dhe aftësi motorike te futbollistëve të rinj të 

angazhuar në katër ekipet e futbollit  nën ndikimin e procesit stërvitor. 

Qëllimi primar i këtij punimi është vërtetimi i dallimit në mes   futbollistëve të rinj nga 

katër ekipet e regjionit të Dukagjinit.  Ne këtë hulumtim janë përfshirë 80 futbollistë të rinj të 

moshës 14-16 vjeçare nga gjithsej 4 klube, ku pjesëmarrja e tyre në këtë hulumtim është: 20 

futbollistë nga KF ''Dukagjini'' Klina, 20 futbollistë nga KF.”Ardhmeria” Deçan, 20 futbollistë 

nga , KF ''Besa'' Peja, dhe 20 futbollist nga KF ''Banja'' Istog. 

Me qëllim të përcaktimit dallimeve të karakteristikave morfologjike janë aplikua këto  

ndryshore antropometrike: ALARTE - Lartësia e trupit., APESHA - Pesha e trupit., APERGJ - 

Perimetri i gjoksit, APERKO - Perimetri i kofshës, APERKE - Perimetri i kërcirit. 

                                                                                                                    

Me qëllim të përcaktimit të dallimeve të aftësive psikomotoriko janë aplikuar këto  

ndryshore:  MKGJAT - Kërcim së gjati nga vendi., MKELAT - Kërcim së larti  nga vendi., 

MVR10M - Vrapim 10 m nga starti i lartë, MVR25M - Vrapim 25 m nga starti i lartë, 

MVR5x10M - Vrapim 5 x 10 m vajtje ardhje,  

MVR50M - Vrapim 50 m nga starti i lart, MKAHAN - Hapa anash – koordinim lëvizor, 

MFEMSHA - Frekuenca e mbledhjes-shtrirje e muskujve abdominal. 
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Analiza deskriptive e parametrave themelor statistikor tregon se ndryshoret e aplikuara në 

këtë hulumtim shumica prej tyre janë  epikurtike, ku rezultatet anojnë kahë ato më të ulëta, dhe 

disa nga këto ndryshore kanë një asimetri të theksuar.  

Analiza e korelacionit tregon ose koeficientët e interkorelacionit tregojnë se koeficientët 

e ndryshorëve antropometrike janë të gropuara  dhe paraqiten si grup homogjen  me një ndërlidhje 

të lartë në mes veti në nivel të besueshmërisë prej (p=0.01).  Grupin e dytë e përbëjnë parametrat 

motorik të shpejtësisë, kurse grupin e  tretë testet motorike të forcës eksplozive.   

Analiza e univariancës ANOVA tregon se në ndryshoret antropometrike  në mes të katër 

grupeve të futbollistëve të rinj, grupit të futbollistëve nga  katër klubet e regjionit të Dukagjinit;  

KF ''Dukagjini'' Klina, KF.”Ardhmeria” Deqan, KF ''Besa'' Peja, dhe KF ''Banja'' Istog, ekziston 

një dallim i rëndësishëm statistikor vetëm  në aftësinë motorike MVR10M - Vrapim 10m nga 

starti i lartë.  

Mund të përfundojmë  se  trajnerët e katër klubeve që punojnë me futbollistët e rinj kanë 

programe stërvitore të njëjta. Gjithashtu,  gjatë seleksionimit  të futbollistëve të rinj në këto klube 

janë marr parasysh futbollistë me karakteristika antropometrike dhe motorike të njëjta  si dhe 

ushtrimet gjatë seancave stërvitore pothuajse kanë qenë të njëjta.   

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

10.  LITERATURA 
 

BAHTIRI, A.: Lidhmëria e disa dimensioneve antropometrike dhe disa variablave të 

vrapimit të shpejtësisë te djemtë e moshës 12 vjeçare (Punim magjistrature). Prishtinë: FKF, 

2001, f. 31-32. 

GJINOLLI, E.: Karakteristikat antropometrike dhe motorike të vlefshme për volejboll te 

nxënësit e klasës së V – fillore. Disertacion doktorature, F.K.F., 1997. 

Hazir, T. Physical characteristics and somatotyp of soccer players according to playing level 

and position. Journal of Human Kinetics 26: 83-95, 2010. 

Hencken, C. and White, C. Anthropometric assessment of Premiership soccer players in 

relation to playing position. European Journal of Sport Science 6: 205-211, 2006. 

Ingebrigtsen, J., Dillern, T., and Shalfawi, S.A. Aerobic capacities and anthropometric 

characteristics ofelite female soccer players. J. Strength. Cond. Res. 25: 3352-3557, 2011 

Aubrecht, V. (1980). Faktorska struktura nekih situacionih testova brzine nogometasa. 

Kineziologija, 1-2: 101-115. 

Aubrecht, V., A. Hosek – Momirovic (1983). Relacije morfoloskih karakteristika i 

uspjesnosti u nogometnoj igri. Kineziologija, 1-2: 63-68. 

Bala, G. (2007). Dizajniranje istrazivanja u kineziologiji. Fakultet sporta i fizickog 

vaspitanja, Novi Sad. 

Bala, G., Kis, M. I Popovic, B. (1996). Trening u razvoju motorickog ponasanja male dece. 

Novi Sad. 

Barnett, N. P.. Smoll. F. L., &Smith , R. E. (1992) Effects of enhancing coach-athlete 

relationships on youth sport attrition. The Sport Psychologirt, 6, 111-127.  

Blazevic, S., Katic, R., & Zagorac, N. (2000). Morphological structure on leg explosiveness 

under a systematic treatment in children aged 7-9. 3 rd International Scientific Confrence 

Opatia (98-100). 

Duraškovič, S. (1984). Struktura i razvoj morfoloskih i biomotorickih dimenzija dece 

predskolskog uzrasta u Skopju. Doktroska disertacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu, 

Fakulte za fizicko vaspitanje, 1984. 

Elzner, B. (1974). Uticaj nekih manifestnih i latentnih antropometrijskih i motorickih 

varijabli na uspjeh u igri fudbalera. Magistarski rad; Zagreb; FFK. 

Elzner, B. (1982). Kanonicke relacije nekih morfoloskih I motroickih dimenzija 

psihosomatskog statusa mladih fudbalera. Doktorksa disertacija; Ljubljana; FFK. 

Gabrijelić, M. (1972). Neke situacione psihomotorne sposobnosti potencijalno i aktualno 

značajne za uspjeh djece u nogometnoj igri. Kineziologija, 2. 

Gabrijeli &, M.,S. Jerkovi&, V. Aubrecht, B. Elzner (1982). Analiza pouzdanosti i 

valjanosti situaciono – motorickih testiva u nugometu. Kineziologija, 5, 149-161. 

Gabrijeli &, M.,S. Jerkovi&, V. Aubrecht, B. Elzner (1983). Relacije situaciono motorickih 

faktora i ocjena uspjena uspjeha fudbalera. Kineziologija, 2, 53-61. 

Gani, V. (2010) Razliki vo antropometrijskite karakteristiki, biomotorickite, specificno 

motorickite i kognitivnite sposobnosti kaj dva razlicni modela na trenaaeen process 

primenet kaj mladi vozrasni kategorii na futbaleri. Doktorksa disertacija, Fakultet za fizicka 

kultura, Skoplje. 

Gjinolli, E. (1982). Utjecaj razlicitih programa tjelesngo odgoja na neke dimenzije 

psihosomatskog statusa ucenika petih razreda osnovnih skola. Magistarski rad. 

Kinezioloski Fakultet, Zagreb. 

Hadzi &, R. (2000). Kanonicke relacije morfoloskih karakteristika i rezultata u situacionim 

testovima fudbalera. Magistarski rad; Beograd; FFV. 



50 
 

Halimi, G. (2012). Ndikimi i disa parametrave morfologjik dhe motorik në udhëheqjen e 

topit te futbollistët e moshës 15 – 16 vjeçare.  Punim i Masterit, Prishtinë, Fakulteti i 

Edukimit Fizik dhe i  Sportit.  

 Hyseni, A. (2014). Dallimi i disa karakteristikave  antropometrike dhe motorike specifike 

në futboll te mosha 13-15 vjeçare. Punim i Masterit, Prishtinë, Fakulteti i Edukimit Fizik 

dhe i  Sportit.     

Hysaj, A. (2012). Analiza e parametrave antropometrik  dhe motorik te lojtarët e 

grupmoshavwe  14-16 vjeçare të regjionit të Pejës në futboll. Punim i Masterit, Prishtinë, 

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i  Sportit.     

Kryeziu, B. (2011). Analiza krahasuese e veçorive antropometrike dhe aftësive motorike  

në mes futbollistëve junior të superligës dhe ligës së parë të Kosovës.  Punim i Masterit, 

Prishtinë, Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i  Sportit.      

Kurelic N, Momirovic K, Stojanovic, Sturm J, Radojevic D, Viskic – Stelac N; (1975) 

Struktura i razvoj morfoloshkih i motorickih dimenzija omladine. Beograd. 

Mekic, M. (1984). Relacije mjera primarnih motorickih sponsobnosti i rezultata u 

situacionim nogometnim testovima. Magistarski rad, Fakultet za fizicku kulturu, Zagrep. 

Metikos, D., Hosek, A., Horga, S., Viskic, N., Gredelj, M. I Mrcelja, D.; (1974). Metrijske 

karakteristike testovaza procjenu hipotetskog faktora koordinacije definiranog kao 

sposobnostbrzong i tocnog izvodenja kompleksnih mototickih zadataka. Kineziologija, 

Vol.4, br.1, str. 42-50. 

Momirovic, K., R. Medvedev, V. Horvat, V. Pavisic-Medvedev (1969). Normativni 

komplet antropometrijskih varijabli skokske omladine oba pola u dobi od 12 do 18 godina. 

Fizicka kultura, 9-10. 

Stojanoviq, M., Momiroviq, K., Vukosavleviq, R. dhe Sollariq, S. (1975). Struktura 

antropometrijskih dimenzoja. Kineziologija, Vol.5, 1-2. 

Sabotic, B., & Drobnjak, D. (2007). Relations of basic-motoric abilities ëith situational-

motoric abilities in football. Journal for Sport, Physical Education and Health SPORT 

MONT, 12-14, 167-173. 

Smajic, M. (2005). Relacije morfoloskih karakterstika, bazicnih motorickih sposobnostii 

specificneprecinznosti futbalera uzrasta 10-12 godine. Doktorska disertacija. Novi Sad, 

Fakultet Fizicke Kulture                                                                                                          

Sokoli, B. (2003). Ndryshimet në strukturën antropometrike, motorike dhe funksionale të 

futbollistëve të ligës së parë dhe të dytë të Kosovës. Punim i Doktoraturës, Prishtinë, 

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i  Sportit.      

Rexhepi, A. (2013). Ndikimi i disa parametrave të volumenit trupor dhe motorik në 

udhëheqjen e topit në futboll. Punim i Masterit, Prishtinë, Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i  

Sportit.      

 Visari, G. (2010) Razliki vo antropometrijskite karakteristiki, biomotorickite, specificno 

motorickite i kognitivnite sposobnosti kaj dva razlicni modela na trenaaeen process 

primenet kaj mladi vozrasni kategorii na futbaleri. Doktorksa disertacija, Fakultet za fizicka 

kultura, Skoplje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

REZYME 

VLERAT ANTROPOMETRIK DHE MOTORIK TË NXËNËSVE TË 

SHKOLLAVE TË FUTBOLLIT  TË GRUPMOSHAVE 14-16 VJEÇARE TË 

REGJIONIT TË DUKAGJINIT 

 
Qëllimi primar i këtij punimi është vërtetimi i dallimit në mes   futbollistëve të rinj nga katër 

ekipet e regjionit të Dukagjinit.  Ne këtë hulumtim janë përfshirë 80 futbollistë të rinj të moshës 

14-16 vjeçare nga gjithsej 4 klube, ku pjesëmarrja e tyre në këtë hulumtim është: 20 futbollistë 

nga KF ''Dukagjini'' Klina, 20 futbollistë nga KF.”Ardhmeria” Deqan, 20 futbollistë nga , KF 

''Besa'' Peja, dhe 20 futbollist nga KF ''Banja'' Istog.Me qëllim të përcaktimit dallimeve të 

karakteristikave morfologjike janë aplikua  pesë ndryshore antropometrike dhe tetë ndryshore 

motorike.  

Analiza deskriptive e parametrave themelor statistikor tregon se ndryshoret e aplikuara në 

këtë hulumtim shumica prej tyre janë  epikurtike, ku rezultatet anojnë kahë ato më të ulëta, dhe 

disa nga këto ndryshore kanë një asimetri të theksuar.  

Analiza e korelacionit tregon ose koeficientët e interkorelacionit tregojnë se koeficientët 

e ndryshoreve antropometrike janë të gropuara  dhe paraqiten si grup homogjen  me një ndërlidhje 

të lartë në mes veti në nivel të besueshmërisë prej (p=0.01).  Grupin e dytë e përbëjnë parametrat 

motorik të shpejtësisë, kurse grupin e  tretë testet motorike të forcës eksplozive.   

Analiza e univariancës ANOVA tregon se në ndryshoret antropometrike  në mes të katër 

grupeve të futbollistëve të rinj, grupit të futbollistëve nga  katër klubet e regjionit të Dukagjinit,  

KF ''Dukagjini'' Klina, KF.”Ardhmeria” Deqan, , KF ''Besa'' Peja, dhe KF ''Banja'' Istog, nuk  

ekziston asnjë dallim i rëndësishëm statistikor në asnjë aftësi motorike.  Mund të përfundojmë  se  

trajnerët e katër klubeve që punojnë me futbollistët e rinj kanë programe stërvitore të njëjta.                                                                                                                  
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                                                             SUMMARY 

 
Values and motor anthropometric school students football age  14-16 years of  the region 

Dukagjini 
The primary purpose of this paper is to establish the difference between young players 

from the four teams in Prizren region. In this research included 80 young players aged 14-16 years 

from a total of 4 clubs, where their participation in this survey is 20 players from KF ''Dukagjini'' 

Klina, 20 players from KF.”Ardhmeria” Deqan, 20 players  KF ''Besa'' Peja, 20 players by KF 

''Banja'' Istog.  

In order to determine differences in morphological characteristics are applied five 

anthropometric variables and eight motor variables. 

Descriptive analysis of the statistics shows that the basic parameters of the variables 

applied in this research most of them are epikurtike, where results tend to the lowest directions, 

and some of these variables have a pronounced asymmetry. 

Analysis of correlation shows or coefficients intercorrealation shows that the coefficients 

of anthropometric variables are hunting for buried and appear as a homogeneous group with a 

high correlation between them at a confidence level of (p = 0:01). The second group comprises 

motor speed settings, while the third group motor tests of explosive force. 

Variance  ANOVA analysis shows that the anthropometric variables between the four 

groups of new players, a group of players from four clubs in the region of Dukagjini,  KF. 

"''Dukagjini'' Klina, KF.”Ardhmeria” Deqan, KF ''Besa'' Peja and  KF.  ''Banja'' Istog, there is no 

statistically significant difference in any motor skill. 

We can conclude that the four clubs coaches working with young players have the same 

training programs.   

 


