
5

Јанковић M., Мета анализа квантитативних разлика антропометријских..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2014; 68 (1): 5-12

телесних активности, услови живота, вели-
чина и опремљеност простора где се вежба, 
предвиђено време за вежбање, место становања, 
итд. Телесна активност је неопходна и дечацима 
и девојчицама, зато им се морају обезбедити исти 
услови и могућности за њихово упражњавање 
(Бала, и Ђорђић, 2006). Исти услови и могућности 
за дечаке и девојчице не подразумевају да се ак-
тивности спроводе према истом програму него да 
им се пруже исти просторни и временски усло-
ви и пажња. За правилно организовање телесних 
активности мора се знати да ли у том узрасту 
постоји значајна разлика у антрополошким спо-
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УВОД

Организоване телесне активности деце почињу 
од најранијег периода у предшколским установа-
ма. Рад са децом у вртићима се спроводи према 
А или Б моделу Правилника о општим основа-
ма предшколског програма (2006), а телесне ак-
тивности применом различитих форми рада. По-
зитивно дејство на децу се огледа кроз правилан 
раст и развој интелектуалних, емоционалних и 
моторичких способности, прихватању одређених 
норми понашања, пожељних навика, итд.

На планирање и програмирање телесних ак-
тивности деце утичу различити фактори, а 
неки од њих су: узраст, учесталост спровођења 
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собностима и карактеристикама у односу на пол-
ну припадност, односно да ли се програми морају 
правити посебно за дечаке и девојчице. Уколико 
би се утврдило постојање разлика, програми би 
се разликовали у интезитету, обиму и паузама, 
али и у сложености вежби.

Досадашња истраживања показују да је био-
лошки раст и развој дечака и девојчица вео-
ма сличан у предшколском узрасту (Бала, 1981; 
Бала, Јакшић, и Поповић, 2009), али ипак постоје 
одређене разлике. У морфолошком простору 
најизраженија разлика између дечака и девојчица 
узраста 6 и 7 година, појављује се у варијаблама 
којима се процењује телесна висина, телесна маса, 
обим подлактице и средњи обим груди (Бала, и 
сар., 2009). Истим истраживањем је у моторици 
утврђена израженија разлика код старије деце, 
па је управо то један од разлога зашто се ода-
брао баш узраст од 6 до 7 година (+ 6 месеци) као 
најстарији у вртићу. Статистички значајна раз-
лика у корист дечака се појављује у варијабли за 
процену координације целог тела (Полигон на-
трашке) и варијаблама којима се код одраслих 
процењује експлозивна снага доњих екстремите-
та и брзина трчања (Скок удаљ из места и Трчање 
20m), а које се код предшколске деце користе за 
процену координације. Са друге стране девојчице 
су показале боље резултате у варијабли за проце-
ну гипкости (Претклон у седу). 

Други значајан разлог зашто се одабрао овај 
узраст је што су родитељи у обавези да упишу 
децу у предшколске установе пред полазак у шко-
лу. Прописана обавеза доводи до закључка да деце 
тог узраста има највише у вртићима, па је један од 
циљева да се утврди да ли треба да се праве по-
себни програми у односу на полну припадност. 

Телесне активности су кроз различите фор-
ме уврштене у дневни и недељни распоред 
рада вртића, али у неким случајевима постоје 
потешкоће за њихово спровођење (нпр. недо-
статак отвореног и затвореног простора, спра-
ва, реквизита, итд.). Развој моторике се може 
одвијати кроз спонтане физичке активности, али 
је делотворније развијати је кроз организовану 
физичку активност у установи (O’Neill, et al., 2013; 
Logan, Robinson, Wilson, & Lucas, 2012) или кроз 
спорт прилагођен узрасту (Vandorpe, et al., 2012).

МЕТОД 

Мета анализа је квантитативни процес који 
подразумева удруживање и анализу података 
из независних студија у вези са истим пробле-
мом истраживања, како би се извели закључци 
(Bruce, 1996). Поступак одабира истраживања и 
варијабли, као и израчунавање података, описан 
је у наредном тексту.

Избор истраживања
Истраживања у којима су се аутори бавили 

антропометријским карактеристикама и мото-
ричким способностима деце узраста 6 и 7 година 
(+6 месеци) ушла су у разматрање за ову студију. 
Најстарије истраживање датира из 1981. годи-
не, када се почео пратити моторички развој деце 
тог узраста на нашим просторима. Иако се мор-
фолошки простор предшколске деце почео ис-
траживати много пре моторичког, за ову студију 
нису прихваћена истраживања пре наведене го-
дине. Сва коришћена истраживања су спроведене 
на територији Републике Србије.

За прикупљање података коришћени су раз-
личити библиографски извори: докторске 
дисертације, монографије, зборници радова и 
чланци објављени у научним часописима. Укуп-
но је прегледано 29 публикованих радова, а ова 
студија обухвата 11. 

Велики број радова, где су се аутори бавили 
структуром моторичког и морфолошког простора, 
искључени су из студије, јер аутори нису истицали 
основне дескриптивне карактеристике коришћених 
варијабли. Аутори су се у коришћеним радовима ба-
вили различитим проблемима, као што су: повеза-
ност моторичких и морфолошких варијабли (Бала, 
и сар., 2009); повезаност моторичких или морфо-
лошких варијабли са когнитивним способности-
ма, одређеним моделима понашања или неким 
социјалним фактором (Бала, и Катић, 2009; Бала, 
Катић, и Микалачки, 2010); разлике у моторичким и 
морфолошким варијаблама у односу на полну при-
падност или у односу на временски период (Бала, 
2004; Ђурашковић, и сар., 2009; Пантелић, Николић, 
и Ђурашковић, 2010), праћење раста и развоја деце 
(Бала, 1981; Николић, Ђурашковић, Пантелић, и Ни-
ковски, 2010; Николић, Милутиновић, Стојановић, 
Глигоријевић, и Цветковић, 2006; Поповић, 
Цветковић, и Грујичић, 2006; Сабо, 2003). Сви ра-
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Обрачунавање величине ефекта
Обрачунавање величине ефекта за сваку 

варијаблу вршена је према формули за две неза-
висне групе (Cohen, 1988).

ó
BA m-m

=d

mA – аритметичка средина варијабле за дечаке;
mB – аритметичка средина варијабле за девојчице;
σ – стандардна девијација унутар популације. 

варијабли за ову студију. Водило се рачуна да се 
за процену одређених варијабли користи исти 
мерни инструмент у свим истраживањима. Овај 
критеријум није било тешко испоштовати у мор-
фолошком простору, јер су аутори радили по пре-
поруци Интернационалног биолошког програма.

Моторичко понашање предшколске деце 
испитивано је применом различитих тесто-
ва. Сви коришћени радови су имали најмање 
7 моторичких тестова који се најчешће кори-
сте за децу предшколског узраста. Мања разли-
ка у истраживањима се појављује у примени те-
ста Претклон у седу и Подизање трупа о чему ће 
бити речи. У Табели 1 су приказане обједињене 
информације из примењених истраживања за 
сваку варијаблу. 

дови са наведеним проблемима су коришћени, уко-
лико су приказане табеле основних дескриптивних 
карактеристика, посебно за дечаке и девојчице. Ра-
дови у којима су се аутори бавили применом неког 
третмана су узети у обзир, али су коришћени само 
резултати са иницијалног мерења. У истраживању 
које је спровео Сабо (2003) деца су била подељена 
према полној припадности и према дужини 
похађања вртића у три групе. У овом истраживању 
је одређена аритметичка средина за три групе, па 
је тај резултат прикључен резултатима из осталих 
истраживања за сваки пол посебно.

Избор варијабли
Примена различитих мерних инструмената у 

истраживањима узрокује одбацивање одређених 

Табела 1. Основни показатељи узорка варијабли
Варијабла Број истраживања из 

којих су узети подаци
Број испитаника

Антропометријске варијабле Дечаци Девојчице
Телесна висина 10 1795 1772
Телесна маса 10 1795 1772
Кожни набор трбуха 8 1327 1349
Кожни набор леђа 7 1028 1150
Кожни набор надлактице 9 1387 1397

Моторичке варијабле
Трчање 20m 6 1037 1102
Полигон натрашке 7 1370 1428
Тапинг руком 7 1370 1429
Претклон 7 1370 1429
Скок удаљ из места 7 1370 1429
Издржај у згибу 7 1370 1429
Подизање трупа 6 1139 1229

Приликом прикупљања података примећено 
је да има више радова о морфолошким каракте-
ристикама него моторичким способностима, што 
се може видети из приказаног. Као што је већ на-
ведено, морфолошке карактеристике се изучавају 
знатно дуже него моторичко понашање пред-
школске деце. Поред тога, морфолошки простор 
изучава много више истраживача, поред лека-
ра, ту су и професори физичког васпитања, а не 
треба изоставити и то да је моторичко тестирање 
знатно сложеније за спровођење (спроводи се 
више дана), па долази до „губитка“ испитаника 
током третмана или мерења.   
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С обзиром да постоји разлика између стан-
дрдних девијација група испитаника, коришћена је 
стандардна девијација унутар популације (Cohen, 
1988). Ова вредност израчуната је према формули:

2
ó+ó

=ó
2

B
2

A

σ A– стандардна девијација варијабле за дечаке;
σ B– стандардна девијација варијабле за девојчице. 

РЕЗУЛТАТИ

Вредности величине ефекта, аритметичке сре-
дине и стандардне девијације за сваку варијаблу 
су приказане у Табели 2. Такође су приказане ми-
нималне и максималне вредности варијабли због 
детаљније интерпретације. Добијене вредности 
величине ефекта се могу сврстати у три категорије: 
мала разлика до 0.20, средња разлика до 0.50 и ве-
лика разлика до 0.80. Оваква категоризација се 
мора схватити опрезно јер се односи на широку 
лепезу друштвених наука (Cohen, 1988; Valentine, 
& Cooper, 2003), а нарочито у истраживањима где 
се жели утврдити напредак неке групе испитани-
ка после одређеног третмана, па величине ефекта 
од 0.1 може бити значајна.

Табела 2. Показатељи основних дескриптивних карактеристика и величине ефекта
Варијабла Пол AS SD Min Max d

Телесна висина (mm)
1 1245.9 23.11 1214.9 1290.3

0.47
2 1234.8 24.51 1200.3 1276.8

Телесна маса (0,1 kg)
1 26.0 1.69 24.4 30.3

0.49
2 25.1 1.93 22.8 29.7

Кожни набор трбуха (0,1 mm)
1 73.3 17.67 53.0 108.2

-0.47
2 83.2 18.37 61.0 128.8

Кожни набор леђа (0,1 mm)
1 70.3 14.75 48.0 98.5

-0.35
2 75.2 13.57 58.0 102.7

Кожни набор надлактице (0,1 mm)
1 92.9 15.33 71.0 125.6

-0.69
2 102.6 12.68 85.0 128.6

Трчање 20m (0,1 s)
1 49.3 1.29 47.3 51.1

-2.35
2 52.1 1.09 50.6 53.9

Полигон натрашке (0,1 s)
1 250.0 30.76 212.3 311.3

-1.44
2 294.1 30.49 254.7 356.7

Тапинг руком (фреквенција)
1 16.5 1.92 13.1 18.4

0.11
2 16.3 1.67 13.4 17.8

Претклон (cm)
1 38,9 2.14 36.8 42.9

-2.54
2 42.9 0.67 41.9 43.9

Скок удаљ из места (cm)
1 120.3 3.03 116.8 125.8

2.81
2 111.2 3.42 107.0 116.2

Издржај у згибу (0,1 s)
1 154.6 40.96 77.5 220.3

0.24
2 145.2 37.65 65.4 197.4

Подизање трупа (фреквенција)
1 20.7 5.85 9.4 25.4

-0.13
2 21.5 6.15 9.1 25.8

Легенда: AS– аритметичка средина; SD – стандардна девијација; Мin – минимална вредност; Мax – 
максимална вредност; d – величина ефекта.
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Раст и развој деце предшколског узраста је ве-
ома динамичан, па се између деце може појавити 
велика разлика чак и у 6 месеци. Разлика мини-
малних и максималних вредности је донекле и 
очекивана јер су за ову студију узимани подаци 
из више различитих истраживања, а деца су била 
узраста 6 и 7 година (+ 6 месеци). 

Моторичко понашање деце, процењивано 
приказаним варијаблама, највише зависи од узра-
ста, а сматра се да се моторички развој одвија 
брже него морфолошки, нарочито ако деца ре-
довно спроводе телесне активности (Бала, и сар., 
2009). Овде се мора указати на још једну појаву, а 
односи се на спроведене тестове. За ову студију 
узимале су се у обзир варијабле које су формира-
не на основу резултата са истих тестова. Изузетак 
се направио за тестове којима се процењује гип-
кост и репетитивна снага трупа. У пет спроведе-
них истраживања гипкост се процењивала прет-
клоном у седу, а у два (Бала, 1981; Сабо, 2003) ду-
боким претклоном на клупи. Аритметичке сре-
дине узетих из ових истраживања нису пока-
зале значајне разлике у односу на вредности из 
преосталих пет истраживања. Репетитивна сна-
га трупа је процењивана варијаблом Подизање 
трупа за 60 секунди. У пет истраживања су се 
подаци прикупљали применом теста где деца 
постављају руке на груди и додирују супротна ра-
мена, а у једном истраживању (Сабо, 2003) деца 
постављају палицу на потиљак. Минимална вред-
ност у овој студији за варијаблу Подизање трупа 
добијена је из истраживања где је коришћена па-
лица. Претпоставља се да је непримереност теста 
према узрасту разлог појављивања малог просеч-
ног резултата у том истраживању, па би одређени 
тестови требали да се модификују у зависности 
од узраста као што предлажу Бала, Стојановић и 
Стојановић (2007).  

Примећује се да резултат величине ефекта код 
појединих варијабли има негативан предзнак. 
Ова појава подразумева да су резултати виши у 
групи девојчица него у групи дечака. Заједничко 
за све три варијабле којима се процењује поткож-
но масно ткиво јесте да су вредности више код 
девојчица. Варијаблама којима се процењује брзи-
на трчања (Трчање 20m) и координација (Полигон 
натрашке) такође имају негативан предзнак, али 
то значи да су дечаци остваривали боље резулта-
те, односно да су брже прелазили задату дистан-
цу. Ове две варијабле, поред наведених способ-

ности код мале деце, процењују и координацију 
(Бала, и сар., 2009).

Ако се у обзир узму три наведене категорије, 
варијабле: Тапинг руком и Подизање тру-
па се могу сврстати у прву категорију, односно 
постоји мала разлика између група испитаника 
у овим варијаблама. Друга категорија обухвата 
варијабле: Телесна висина, Телесна маса, Кожни 
набор трбуха, Кожни набор леђа и Издржај у зги-
бу, док се остале варијабле могу сврстати у трећу 
категорију, односно утврђена је највећа разли-
ка група испитаника формираних према полној 
припадности.

ДИСКУСИЈА

Кожни набори који су узети у обзир за ову 
студију пружају информације о поткожном 
масном ткиву, а добијени резултати указују да 
девојчице имају мало веће вредности у одно-
су на дечаке. Овакав резултат се добио у свим 
истраживањима узетим у обзир, у којим су се ау-
тори бавили разликама у поткожном масном тки-
ву дечака и девојчица. Овоме се морају додати и 
преостале две антропометријске варијабле, где 
се види да су дечаци мало виши и тежи у односу 
на девојчице. Фактор димензионалности и фак-
тор волуменозности и поткожне масти је највише 
под утицајем генетских предиспозиција, али и 
спољашњих фактора, а пре свега исхране, обима 
и интезитета телесних активности. Не сме се за-
боравити ни чињеница да су дечаци при рођењу 
у просеку мало дужи, шири и тежи, што се веро-
ватно одражава на каснији раст и развој, одно-
сно већу разлику у односу на полну припадност 
(Сабо, 2003).

Када се говори о моторичком простору код 
мале деце уочено је да су скоро све потенцијалне 
моторичке способности међусобно повезане, па 
се често говори о генералном моторичком фак-
тору (Бала, 1981) или дводимензионалном моде-
лу у коме се први фактор понаша практично као 
генерални, док се други фактор гипкост издваја 
(Бала, и Поповић, 2007). Постојање генералног 
моторичког фактора наводи на закључак да при 
извођењу покрета и кретања код деце предшкол-
ског узраста учествује цело тело.
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резултате (Mickle, Munro, & Steele, 2011). 
Ипак, у овом истраживању али и у осталим 

којим се аутори баве проучавањем квантита-
тивних разлика моторичког понашања дечака и 
девојчица, дошло се до истих закључака, да де-
чаци имају бољу координацију, а да су девојчице 
гипкије. Уколико се жели развити координација 
код девојчица, односно гипкост код дечака, то 
би се могло спроводити у групама формира-
ним према полној припадности. Свакако да ово 
раздвајање не треба правити током „целих ак-
тивнсти“ него само у завршном делу. Спровођење 
вежби за развој координације и гипкости не зах-
тева велику енергетску потрошњу, па се могу ис-
пунити циљеви и задаци завршног дела актив-
ности. Други начин је да се родитељима скрене 
пажња и пружи савет како би се у кругу породице 
кроз различите вежбе развијале те способности.

ЗАКЉУЧАК

Праћење морфолошког и моторичког просто-
ра и поређење дечака и девојчица се мора спро-
водити редовно, јер је приметна разлика између 
деце истог узраста у два различита периода. 
Данашња деца су виша и тежа, а моторика им је 
знатно лошија (Runhaar, et al., 2010). Oва појава је 
највероватније проузрокована променом: исхра-
не, дневног садржаја активности, система вред-
ности, итд. Овоме се може додати да гојазна деца 
имају слабију моторику од деце нормалне тежине 
(Lopes, Stodden, Bianchi, Maia, & Rodrigues, 2012), 
што је вероватно последица мањег или већег оби-
ма и интезитета при физичким активностима. 

Мета анализу будућих истраживања моторич-
ких способности и морфолошких карактеристи-
ка деце треба усмерити на проверу ових резулта-
та на већем узорку испитаника добијених из више 
истраживачких радова. Истраживања треба про-
ширити и на проучавање разлика између дечака и 
девојчица у структури моторичког и морфолош-
ког простора да би се утврдило да ли различити 
аутори долазе до сличних закључака. За развој на-
уке и праксе могло би се спровести истраживање 
којим би се утврдило да ли долази до развоја гип-
кости и координације ако се примењују вежбе по-
себно за дечаке и девојчице у завршном делу ак-
тивности.

Резултати анализе показују да постоји 
одређена разлика у моторичком понашању де-
чака и девојчица. Ово се пре свега односи на 
варијабле којима се процењује координација, а то 
су Трчање 20m, Полигон натрашке и Скок удаљ из 
места. Тестовима којим се добијају информације 
о наведеним варијаблама, код одраслих се 
процењују сасвим друге моторичке способно-
сти, али се код мале деце користе за процену 
координације (Бала, и сар., 2009). Извођење наве-
дених тестова за предшколску децу је доста неси-
гурно и представља сложен процес који захтева 
размишљање и организацију покрета и кретања. 
Ова констатација је потврђена у испитивању раз-
лика између деце и одраслих у тестовима где има 
скокова, а аутори закључују да деца између оста-
лог имају лошију технику скакања (Harrison, & 
Gaff ney, 2001). 

Резултат величине ефекта у варијабли којом 
се процењује гипкост (Претклон) показује да су 
девојчице значајно боље од дечака. Овакви нала-
зи упућују на закључак да су телесне активности 
дечака и девојчица током дана разликују у инте-
зитету и обиму, што има утицај на неке морфо-
лошке карактеристике, али и у садржају, па се то 
директно одражава на моторичко понашање. Де-
чаци упражњавају игре где има више трчања и 
скакања за разлику од девојчица. 

У варијаблама којима се процењује: брзина 
алтернативних покрета (Тапинг руком), репети-
тивна снага трупа (Подизање трупа) и статич-
ка снага руку и раменог појаса (Издржај у згибу), 
се појављује веома мала разлика између дечака и 
девојчица. Тиме би се могао подржати генерални 
закључак да се телесне активности у вртићима и 
школицама спорта могу изводити по истом про-
граму за дечаке и девојчице, односно да добијене 
разлике нису довољне да се телесне активности за 
дечаке и девојчице спроводе одвојеним програ-
мима. Ово значајно олакшава рад васпитачима и 
тренерима приликом припреме и реализације те-
лесних активности.  

Овим истраживањем није обухваћена анали-
за равнотеже, а главни разлог је то што се ауто-
ри опредељују за различите тестове или се уоп-
ште не баве наведеним моторичким способно-
стима. Равнотежа је важна моторичка способност 
за одржавање правилног држања тела и кретања, 
а у неким истраживањима са малом децом је 
потврђено да на тестовима дечаци остварују боље 
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METAANALYSE QUANTITATIVER UNTERSCHIED ZWISCHEN
ANTHROPOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN UND MOTORISCHEN
FÄHIGKEITEN VON KINDERN IM ALTER VON 6 UND 7 JAHREN

Zusammenfassung
Unter Anwendung einer Metaanalyse im Bereichmotorischer Fähigkeiten und morphologischer Eigenschaft en wurde ein Unterschied 
zwischen Jungen und Mädchen im Alter von 6 und 7 Jahren festgestellt. Die Analyse wurde für 5 anthropo metrische und 7 motorische 
Variablen durchgeführt, in jeder Variable überstieg dasMuster die Anzahl von 1.000 Prüfpersonen. Die Ergebnisse bestätigten, dass 
Jungen größer und schwerer sind und Mädchen mehr subkutanes Fettgewebe haben. Im Bereich der motorischen Fähigkeiten wurde 
festgestellt, dass Jungen besser in den Variablen abschneiden, mit denen bei Kleinkindern die Koordination eingeschätzt wird (Rückwärts-
Parcours, 20-Meter-Lauf und Standweitsprung), während Mädchen bessere Werte in der Variable aufwiesen, mit der Biegsamkeitbewertet 
wird(Vorwärtsneigung). In anderen motorischen Variablen wurde kein bedeutender Unterschied zwischen Jungen und Mädchen 
festgestellt. Damit werden Ergebnisse bisheriger Untersuchungen quantitativer Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bestätigt und 
Lösungen für die Förderung der Koordination bei Mädchen bzw. der Biegsamkeit bei Jungen vorgeschlagen.

Schlüsselwörter: VORSCHULALTER / MORPHOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN / MOTORIK / ANTHROPOMETRIE / JUNGEN /
MÄDCHEN
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