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MORFOFUNKCJONALNA OCENA DZIECI 6-LETNICH
W ASPEKCIE RÓ¯NIC �RODOWISKOWYCH

STRESZCZENIE
Celem pracy by³a próba okre�lenia wp³ywu niektórych czynników �rodowiska zewnêtrznego na kszta³-
towanie siê zmian w obrêbie badanych cech morfofunkcjonalnych.
Materia³ opracowania stanowi¹ wyniki badañ 480 dzieci, w tym 230 ch³opców i 250 dziewcz¹t.
Badania przeprowadzono w 2001 i 2002 r. w przedszkolnych i szkolnych oddzia³ach �0� na terenie
wsi, ma³ych i du¿ych miast regionu �wiêtokrzyskiego. W trakcie badañ dokonano pomiarów cech
fizycznych i sprawno�ci motorycznej. Oceny rozwoju fizycznego dokonano na podstawie pomiarów:
wysoko�ci i masy cia³a, trzech fa³dów skórno-t³uszczowych (ramiê, ³opatka, brzuch) oraz obwodu
klatki piersiowej. Do pomiaru zdolno�ci si³owych (si³y miê�ni brzucha, si³y eksplozywnej koñczyn
dolnych, si³y statycznej d³oni, ramion i barków), koordynacyjnych (szybko�ci ruchów rêki, równo-
wagi) oraz szybko�ciowych i gibko�ci wykorzystano test �Eurofit�.
W badanej grupie 6-letnich dzieci obserwuje siê nieznaczny wp³yw �rodowiska zamieszkania na
poziom rozwoju fizycznego i nieco wiêkszy zasiêg ró¿nic dla zdolno�ci okre�laj¹cych sprawno�æ
fizyczn¹.
Wykszta³cenie obojga rodziców wp³ywa na poziom rozwoju fizycznego i motorycznego badanych
dzieci. W przypadku branych pod uwagê cech somatycznych istotn¹ rolê odgrywa wy¿sze wykszta³-
cenie obojga rodziców. W badaniach w³asnych stwierdzono równie¿ niewielkie zró¿nicowanie miê-
dzygrupowe w zale¿no�ci od wykonywanego zawodu rodziców � pracownik umys³owy, fizyczny.
S³owa kluczowe: rozwój fizyczny, rozwój motoryczny dzieci, spo³eczno-ekonomiczne determinanty rozwoju.
SUMMARY
The purpose of the research was to make an attempt at estimating the impact of certain environmen-
tal factors on changes within the researched morphofunctional characteristics.
The content of the paper is the findings of the research concerning 480 children, including 230 boys
and 250 girls. The researches was conducted in 2001 and 2002 in pre-school and primary school
grades �0� in villages, small and large cities of the �wiêtokrzyski Region. During the research phy-
sical traits and motor skills were measured. Physical development was assessed on the basis of the
measurements of height and body mass, three dermal and adipic folds (arm, scapula and abdomen)
and hest circumference. Force (force of abdomen muscles, explosive force of lower extremities, sta-
tic force of hands, arms and shoulders) coordination (hand movement speed, general balance), spe-
ed and suppleness were measured by means of the Eurofit Test.
In the examined group of 6-year children a little influence of the residential environment factor on
the level of physical development as well as a slightly wider range of differences between skills re-
ferring to physical fitness can be observed.
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The education of both parents influences the level of physical and motor development of the exami-
ned children. In case of somatic traids which are taken into consideration, both parents higher edu-
cation plays an important role.
The findings of own researches also showed small differences between groups depending on parents�
jobs � manual or white-collar workers.
Key words: physical development, motoric development, social-economic determinants of development.

WSTÊP

Wspó³cze�nie s¹dzi siê, ¿e elementy �rodowiska, takie jak: stopieñ urbaniza-
cji, miejsce zamieszkania i pochodzenia rodziny, wykszta³cenie i zawód rodziców,
czy te¿ dzietno�æ oraz zamo¿no�æ rodziny, modyfikuj¹ wykorzystanie genetycz-
nie uwarunkowanego potencja³u biologicznego cz³owieka [1, 2, 3, 4, 5]. Szcze-
gólnie w okresie kszta³towania siê jego rozwoju, w dzieciñstwie [6]. I choæ pro-
blemy uwarunkowañ rozwoju somatycznego i sprawno�ci motorycznej s¹ tema-
tem wielu dociekañ, a ich wyniki przedmiotem analiz licznych publikacji aukso-
logicznych, znamiennym jest fakt, i¿ znacznie czê�ciej obiektem zainteresowañ
badaczy s¹ noworodki, dzieci w wieku szkolnym i m³odzie¿, nie za� dzieci w wie-
ku przedszkolnym [7, 8].

Obecnie znaczenie rozwoju motorycznego dziecka, które znajduje siê u progu
szko³y podstawowej, jest spraw¹ bezsporn¹. Jest on bowiem aspektem ogólnego
rozwoju jednostki i pozostaje w �cis³ym zwi¹zku z czynno�ciami poznawczymi
dziecka i jego aktywno�ci¹ [9].

Celem badañ by³a próba okre�lenia wp³ywu niektórych czynników �rodowiska
zewnêtrznego na kszta³towanie siê zmian w obrêbie badanych cech morfofunkcjo-
nalnych.

MATERIA£ I METODY

Materia³ opracowania stanowi¹ wyniki badañ 480 dzieci, w tym 230 ch³opców
i 250 dziewcz¹t. Badania przeprowadzono w 2001 i 2002 r. w przedszkolnych
i szkolnych oddzia³ach �0� na terenie wsi, ma³ych i du¿ych miast regionu �wiêto-
krzyskiego. W trakcie badañ dokonano pomiarów cech fizycznych i sprawno�ci
motorycznej. Oceny rozwoju fizycznego dokonano na podstawie pomiarów: wy-
soko�ci i masy cia³a, trzech fa³dów skórno-t³uszczowych (ramiê, ³opatka, brzuch)
oraz obwodu klatki piersiowej. Do pomiaru zdolno�ci si³owych (si³y miê�ni brzu-
cha, si³y eksplozywnej koñczyn dolnych, si³y statycznej d³oni, ramion i barków),
koordynacyjnych (szybko�ci ruchów rêki, równowagi) oraz szybko�ciowych
i gibko�ci wykorzystano test �Eurofit�. Uzyskane wyniki stanowi³y podstawê ob-
liczeñ statystycznych (x, s) w grupach wydzielonych wed³ug miejsca zamiesz-
kania, wykszta³cenia i charakteru pracy rodziców. Porównanie zakresu i kierunku
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dystansów �rodowiskowych dokonano na wielko�ciach unormowanych ró¿nic miê-
dzygrupowych. Ich istotno�æ oceniono testem To � Studenta, a normowania doko-
nano na �redni¹ i odchylenie standardowe 6-letnich dzieci z regionu �wiêtokrzy-
skiego.

WYNIKI BADAÑ

Analiza unormowanych warto�ci wykaza³a, ¿e w badanej grupie 6-letnich dzieci
zaznaczy³ siê niewielki wp³yw czynnika miejsca zamieszkania na poziom rozwo-
ju cech somatycznych (ryc. 1). Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ w tym nieznacznym
zasiêgu zró¿nicowania wyst¹pi³ kierunek zgodny z gradientem statusu spo³eczne-
go. Najwiêksz¹ ró¿nicê zauwa¿a siê u ch³opców z miast i wsi we wska�nikach
okre�laj¹cych masê cia³a oraz fa³d na ramieniu. Ró¿nice miêdzy ma³ym miastem
a wsi¹ s¹ nieznaczne, jedynie w przypadku masy cia³a s¹ wiêksze. U dziewcz¹t
wp³yw �rodowiska zamieszkania by³ zauwa¿alny dla masy cia³a oraz obwodu klatki
piersiowej i najwiêkszy dla skrajnych kategorii miasto � wie�.

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 2, u ch³opców stwierdzono
niewielkie zró¿nicowanie w grupach wydzielonych wed³ug miejsca zamieszkania
w wiêkszo�ci branych pod uwagê zdolno�ci motorycznych. Najwiêkszy zakres
ró¿nic zaobserwowano dla zdolno�ci koordynacyjnych (równowagi i szybko�ci
ruchów rêki) dla skrajnych kategorii miasto � wie�. W obu przypadkach uzyskane
ni¿sze warto�ci cechuj¹ 6-letnich ch³opców ze �rodowiska wiejskiego. U dziew-
cz¹t ró¿nice miêdzygrupowe s¹ wyra�niejsze z tendencj¹ do uzyskiwania wy¿szych
�rednich warto�ci przez dzieci ze �rodowiska miejskiego. Najwiêksze ró¿nice
stwierdza siê dla obu mierzonych zdolno�ci koordynacyjnych w kategorii miasto
� ma³e miasto oraz si³y w wymiarze absolutnym w kategorii ma³e miasto � wie�.
W obu przypadkach kierunek ró¿nic miêdzygrupowych jest zgodny z gradientem
statusu spo³ecznego.

Kolejn¹ analizowan¹ kategori¹ jest wykszta³cenie rodziców. U obu p³ci zauwa¿a
siê tendencjê do osi¹gania wy¿szych warto�ci parametrów, okre�laj¹cych poziom
rozwoju fizycznego w grupach dzieci ojców z wykszta³ceniem wy¿szym, a naj-
ni¿szych � w grupach, gdzie ojcowie mieli wykszta³cenie podstawowe (ryc. 3).
Omawiany czynnik najsilniej ró¿nicuje wska�niki okre�laj¹ce grubo�æ fa³dów
skórno-t³uszczowych u ch³opców oraz wysoko�æ cia³a u dziewcz¹t.

Zró¿nicowanie poziomu rozwoju sprawno�ci motorycznej w grupach wydzie-
lonych wed³ug wykszta³cenia ojca (ryc. 4) jest niewielkie, a kierunek ró¿nic miê-
dzygrupowych nie preferuje ¿adnej z nich u 6-letnich ch³opców. Natomiast u dziew-
cz¹t zauwa¿a siê, i¿ córki ojców z wykszta³ceniem podstawowym osi¹gaj¹ najni¿sze
�rednie warto�ci w wiêkszo�ci badanych zdolno�ci si³owych. Najwiêkszy zakres
ró¿nic obserwowano u ch³opców dla si³y prawej rêki i sumy si³ dla skrajnych ka-
tegorii, i równowagi w kategorii wykszta³cenie wy¿sze � zawodowe.
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Rycina 1. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech
somatycznych u badanych ch³opców i dziewcz¹t
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Rycina 2. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech
sprawno�ci fizycznej u badanych ch³opców i dziewcz¹t
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Rycina 3. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech soma-
tycznych u badanych ch³opców i dziewcz¹t (grupy wydzielone wg wykszta³cenia ojca)
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Rycina 4. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech spraw-
no�ci fizycznej u badanych ch³opców i dziewcz¹t (grupy wydzielone wg wykszta³cenia ojca)
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Synowie matek z wykszta³ceniem podstawowym charakteryzowali siê najni¿-
szymi wymiarami analizowanych cech somatycznych. Stwierdzone najwiêksze
ró¿nice miêdzy skrajnymi grupami ze wzglêdu na wykszta³cenie matki dotycz¹ fa³-
dów skórno-t³uszczowych. W grupie dziewcz¹t najwy¿szy poziom rozwoju anali-
zowanych cech somatycznych osi¹gnê³y córki matek z wykszta³ceniem podstawo-
wym, a najwiêksze warto�ci ró¿nic zaobserwowano w kategorii: wykszta³cenie pod-
stawowe � zawodowe dla masy cia³a i obwodu klatki piersiowej (ryc. 5).

Analiza stwierdzonych ró¿nic miêdzygrupowych dla zdolno�ci motorycznych
wykaza³a, ¿e u obu p³ci zakres zró¿nicowania jest zmienny. Najwiêkszy dla wiêk-
szo�ci badanych zdolno�ci si³owych, nieco mniejszy dla szybko�ci biegowej i gib-
ko�ci (ryc. 6). Nale¿y jednak wspomnieæ, i¿ w przypadku wielu zdolno�ci moto-
rycznych u ch³opców obserwuje siê tendencjê do osi¹gania najni¿szych warto�ci
przez synów matek z wykszta³ceniem podstawowym.

Dystanse miêdzygrupowe dla analizowanych cech somatycznych w zale¿no-
�ci od charakteru pracy rodziców zaprezentowano na ryc. 7. Uzyskane wyniki
wykazuj¹ nieistotny statystycznie zakres ró¿nic u obu p³ci, z nieznaczn¹ tenden-
cj¹ do uzyskiwania nieco wy¿szych �rednich warto�ci cech somatycznych przez
synów i córki ojców i matek o umys³owym charakterze pracy.

Nieco wiêkszy zasiêg ró¿nic dla omawianej kategorii wyst¹pi³ w analizowa-
nych cechach sprawno�ci motorycznej u 6-letnich ch³opców. Najwiêkszy zasiêg
ró¿nic wyst¹pi³ u nich w sile statycznej d³oni, szybko�ci biegowej oraz równowa-
dze ogólnej, a wy¿sze �rednie parametry wymienionych zdolno�ci osi¹gnêli syno-
wie ojców wykonuj¹cych pracê umys³ow¹. U dziewcz¹t wystêpuj¹ce zró¿nicowa-
nie jest niewielkie i nieistotne statystycznie (ryc. 8).

Charakter pracy matki ró¿nicowa³ jedynie si³ê statyczn¹ d³oni, sumê si³ oraz
równowagê ogóln¹ u ch³opców. W dwóch pierwszych przypadkach najwiêkszy
zakres ró¿nic zaobserwowano dla kategorii: niepracuj¹ca matka � pracuj¹ca umy-
s³owo, a wy¿szy poziom zaawansowania rozwojowego cechowa³ synów matek
niepracuj¹cych. W przypadku równowagi dla kategorii: pracuj¹ca umys³owo �
pracuj¹ca fizycznie, z przewag¹ synów matek pracuj¹cych umys³owo.

Dystanse miêdzygrupowe u dziewcz¹t, podobnie jak dla kategorii charakter
pracy ojca, s¹ nieznaczne. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ u córek w grupach matek
niepracuj¹cych obserwuje siê tendencjê do nieznacznie wy¿szego poziomu roz-
woju niektórych cech sprawno�ci motorycznej, takich jak: gibko�ci, si³y eksplo-
zywnej koñczyn dolnych, si³y miê�ni brzucha oraz szybko�ci biegowej.
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Rycina 5. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech soma-
tycznych u badanych ch³opców i dziewcz¹t (grupy wydzielone wg wykszta³cenia matki)
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Rycina 6. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech
sprawno�ci fizycznej u badanych ch³opców i dziewcz¹t (grupy wydzielone
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Rycina 7. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech
somatycznych u badanych ch³opców i dziewcz¹t (grupy wydzielone wg charakteru pracy
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Rycina 8. Warto�ci unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych dla wybranych cech
sprawno�ci fizycznej u badanych ch³opców i dziewcz¹t (grupy wydzielone

wg charakteru pracy matki i ojca)
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PODSUMOWANIE

Analiza poziomu rozwoju fizycznego i sprawno�ci fizycznej 6-letnich dzieci
pozwala na sformu³owanie wniosków koñcowych:
1. W badanej grupie 6-letnich dzieci obserwuje siê nieznaczny wp³yw czynnika

�rodowiska zamieszkania na poziom rozwoju fizycznego i nieco wiêkszy za-
siêg ró¿nic dla zdolno�ci okre�laj¹cych sprawno�æ fizyczn¹. W wiêkszo�ci
branych pod uwagê wska�ników rozwoju biologicznego wy¿szy poziom za-
awansowania rozwojowego cechuje dzieci ze �rodowiska miejskiego ni¿ wiej-
skiego.

2. Wykszta³cenie obojga rodziców wp³ywa na poziom rozwoju fizycznego i mo-
torycznego badanych dzieci. W przypadku branych pod uwagê cech somatycz-
nych istotn¹ rolê odrywa wykszta³cenie wy¿sze obojga rodziców. Zwraca uwagê
fakt osi¹gania wy¿szego poziomu zaawansowania rozwojowego dziewcz¹t
z grup matek o wykszta³ceniu podstawowym.

3. W badaniach w³asnych stwierdzono niewielkie zró¿nicowanie miêdzygrupo-
we w zale¿no�ci od wykonywanego zawodu rodziców � pracownik umys³owy,
pracownik fizyczny. W grupie dziewcz¹t zaobserwowano wp³yw kategorii �
niepracuj¹ca matka na poziom rozwoju niektórych zdolno�ci motorycznych.
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