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Индекс телесне масе (ИТМ) као 
значајан фактор у испољавању 
моторичких способности деце  
млађег школског узраста

Резиме: Циљ овог истраживања је био да се утврде разлике у моторичким способ
ностима деце млађег школског узраста у зависности од вредности индекса телесне масе 
(ИТМ). Узорак испитаника су сачињавала сто седамдесет четири ученика млађег школског 
узраста на територији Ужица, узраста 10 ± 0,65 година. Анализирано је седам моторичких 
варијабли ради утврђивања квантитативних разлика у просторима моторичког функ
ционирања деце. Деца су подељена на три групе на основу индекса телесне масе (потхрање
ни, нормално ухрањени и прекомерно ухрањени). Резултати добијени у овом истраживању 
указују на постојање разлика у моторичком простору између група испитаника. Највећа 
разлика између група се показала у подручју брзине кретања, координације целог тела, ста
тичке снаге руку и раменог појаса и гипкости. Дефинисана је разлика и у репетитивној 
снази, с нешто мањим нивоом значајности. Овакав ре зул тат наводи на за кљу чак да де ца 
ко ја су ухрањена поседују боље моторичке способности у односу на потхрањене и прекомер
но ухрањене. То је у индиректној вези са квалитетом наставе физичког васпитања, јер се 
ученици са бољим моторичким способностима више крећу и више се залажу на часу. 

Кључне речи: индекс телесне масе (ИТМ), моторичке способности, ниво ухрање
ности, млађи школски узраст.

Увод 1 

Прекомерна тежина и гојазност су проши-
рене последњих деценија широм света и попри-
миле су карактеристике епидемије, а све као по-
следица модерног начина живота. Постоји мно-
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го начина да се дефинише гојазност, а један од 
њих подразумева повећање процента телесне 
масе и укупне телесне тежине од преко 30% код 
жена и 25% код мушкараца (Ivković-Lazar, 2004). 
Један од најчешће коришћених индекса за ме-
рење гојазности је индекс телесне масе (енг. Body 
mass index – BMI). Његова примена је уобичајена 
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код одраслих, док за примену код деце и адолес-
цената постоје разна мишљења о поузданости 
овог индекса – нека говоре у прилог овој мето-
ди, нека против ње (Stupnicki, 2012; Deurenberg 
et al., 1991). 

У савременом свету гојазност деце пред-
ставља један од глобалних проблема у здравству. 
Степен гојазне и прекомерно ухрањене деце рас-
те драматично, што показују резултати из 2010. 
године, у којима се наводи да 46% деце у Амери-
ци а 38% деце у Европи је прекомерно ухрањено 
(Ogden et al., 2006; Wang & Lobstein, 2006). У пе-
риоду од 1986. до 2006. године општи тренд раз-
воја гојазности је био између шесте и петнаесте 
године живота (Péneau et al., 2008). У Швајцар-
ској 6,5% деце и адолесцената узраста од шест 
до четрнаест година је регистровано као гојазно 
(Lasserre et al., 2007), док тај проценат у Србији 
износи 7,3% (Ostojić i sar., 2011). Прекомерна те-
жина, односно гојазност има низ негативних по-
следица глобално на организам деце и адолесце-
ната. Последице су нарочите на кардиоваскулар-
ном систему у виду увећања леве коморе (Friberg 
et al., 2004; Mehta et al., 2004; Rabbia et al., 2003), 
смањења срчане резерве (Drinkard et al., 2001; 
Rowland & Dunbar, 2007), повећања крвног при-
тиска (Naylor et al., 2006). С тим у вези, смањене 
функционалне способности индиректно утичу и 
на моторичке способности деце и адолесцената. 

Негативан утицај гојазности није изостао 
ни на моторичке способности, што потврђују 
многа истраживања (Wong & Cheung, 2006; 
Logan et al., 2011; Graf et al., 2004; Khodaverdi et 
al., 2012). У истраживању Дрида и сарадника 
(Drid et al., 2013), рађеном на деци млађег школ-
ског узраста, уочено је да повећан индекс телес-
не масе значајно негативно утиче на моторич-
ке способности: координацију целог тела, сна-
гу руку и раменог појаса. Испитујући утицај те-
лесне масе на координационе способности код 
ученика млађег школског узраста, Костић и са-
радници (Kostić i sar., 2009) установили су да је 

тај утицај израженији код девојчица него код 
дечака. Генерално негативан утицај повећаног 
индекса телесне масе приметан је на свим мо-
торичким способностима, осим на флексибил-
ности, што је потврђено на узорку грчких уче-
ника млађих разреда основне школе (Tokmakidis 
et al., 2006). У прегледном истраживању Катузa 
и сарадника (Cattuzzo, et al., 2016), које је обух-
ватило четрдесет четири истраживања о повеза-
ности телесне масе и моторичких способности, 
на тридесет трима је утврђена инверзна мет-
рика ових двају поменутих група варијабли. То 
подразумева да мање вредности телесне масе, тј. 
мања телена тежина подразумева боље моторич-
ке способности. 

Дакле, из приложеног се види да је утицај 
гојазности и прекомерне телесне тежине кина-
нтрополошки значајан и са одређеним последи-
цама. Из тога произлази циљ овог истраживања, 
који подразумева утврђивање квантитативних 
разлика моторичких способности у односу на 
индекс телесне масе код ученика млађег школ-
ског узраста.

Методолошки приступ

Узорак испитаника су сачињавала сто се-
дамдесет четири ученика четвртих разреда ос-
новне школе оба пола, старости 11 ± 0,65 годи-
на (ТВ=145,7 цм ± 6,14; ТМ=38,2 кг ± 7,17). Це-
локупан узорак испитаника је био подељен ме-
тодом случајног избора у три групе: потхрањени 
(Н = 26), нормално ухрањени (Н = 113) и преко-
мерно ухрањени (Н = 35). Ухрањеност и класи-
фиковање су мерене количником телесне тежи-
не измерене у килограмима и квадратом телес-
не висине измерене у метрима (кг/м2), по препо-
руци Међународне радне групе за борбу против 
гојазности (енг. International Obesity Task Force) 
(Henderson & Sugden, 1992). За процену мото-
ричких способности примењена је батерија мо-
торичких тестова, формирана на основу искус-
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тава са одраслим испитаницима, а модификова-
на за школску популацију (Bala i sar., 2007). Ова 
батерија тестова процењује ефикасност меха-
низма за структурирање кретања, за синергијс-
ку регулацију и регулацију тонуса, за регулацију 
интензитета ексцитације и за регулацију трајања 
ексцитације.

 Добијени подаци обрађени су адекват-
ним статистичким поступцима. На почетку об-
раде података коришћена је дескриптивна ста-
тистика за анализу основних резултата истра-
живања. Провера значајности разлика између 
група испитаника спроведена је помоћу унива-
ријантне анализе варијансе (АНОВА) за поједи-
начне варијабле и мултиваријантне анализе ва-
ријансе (МАНОВА) на глобалном нивоу.

Резултати истраживања

У Табели 1 приказани су основни централ-
ни и дисперзиони статистици моторичких ва-
ријабли које су примењене у овом истраживању. 
Такође, могу се видети резултати добијени мул-
тиваријантном анализом варијансе (МАНОВА) 
и униваријантном анализом варијансе (АНО-
ВА). 

Као што се мо же ви де ти у Та бе ли 1, при-
ме ном мул ти ва ри јант не ана ли зе ва ри јан се (МА-
НО ВА) из ме ђу трију гру па ис пи та ни ка, по де ље-
них на осно ву индекса телесне масе (ИТМ), до-
би је на је ре ла тив но ви со ка вред ност Ф-те ста по 
Вилкс ʎ кри те ри ју му (Wilks ʎ) (F = 19,98), као и 
ни во ста ти стич ке зна чај но сти од р=,00. Овај по-
да так нам ја сно ука зу је да на мул ти ва ри јант ном 
ни воу, у це ло куп ном си сте му ана ли зи ра них мо-
то рич ких ва ри ја бли, по сто ји ста ти стич ки зна-
чај на раз ли ка у мо то рич ким ва ри ја бла ма из ме ђу 
гру па ис пи та ни ка по де ље них на осно ву њи хо вог 
индекса телесне масе. Уни ва ри јант ном ана ли зом 
ва ри јан се (АНО ВА) утвр ђе но је да ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка ни је еви ден ти ра на у ва ри ја-
блама: скок удаљ из места и тапинг руком, док 
је код оста лих ва ри ја бли – тр ча ње 20 м, по ли гон 
на траш ке, из др жај у зги бу, претклон у седу раз
ножно и по ди за ње тру па – при мет на статистич-
ки зна чај на раз ли ка из ме ђу гру па ис пи та ни ка.

Арит ме тич ка сре ди на као јед на од ме ра 
цен трал не тен ден ци је ре зул та та у Та бе ли 1 ука-
зу је да су у свим мо то рич ким ва ри ја бла ма ис пи-
та ни ци гру пе нормално ухрањених би ли бо љи од 
оних из дру гих двеју гру па. Мо же се уви де ти да 
је у од но су из ме ђу гру пе испитани ка потхрање

Табела 1. Дескриптивни статистици и разлике између група испитаника.

Варијабла
ПОТХРАЊЕНИ НОРМАЛНО 

УХРАЊЕНИ
ПРЕКОМЕРНО 

УХРАЊЕНИ
(Н = 26) (Н = 113) (Н = 35)

АС С АС С АС С f p
Трчање 20 м (0,1 с) 54.03 7.14 50.24 7.51 57.17 7.86 7.34 .00
Полигон натрашке (0,1 с) 298.19 44.86 201.29 49.79 401.17 99.89 167.48 .00
Тапинг руком (фрек.) 16.59 2.91 17.01 2.41 16.06 4.32 3.11 .11
Претклон у седу разножно (цм) 35.42 7.03 39.30 5.14 33.67 8.24 2.73 .00
Скок у даљ из места (цм) 111.18 19.63 112.32 19.81 109.81 21.31 1.79 .14
Издржај у згибу (0,1 с) 109.66 99.12 134.33 111.06 61.35 94.11 5.86 .00
Подизање трупа (фрек.) 21.84 8.16 21.62 8.31 15.90 8.79 3.46 .03

F=19.98    P=.00
Ле ген да: АС – арит ме тич ка сре ди на; С – стан дард на де ви ја ци ја; Н – број ис пи та ни ка; f – Ф-тест за униваријант ну ана ли зу ва-
ри јан се; p = ни во зна чај но сти за уни ва ри јант ну ана ли зу ва ри јан се; F – Ф-тест за мулти ва ри јант ну ана ли зу ва ри јан се; P = ни во 
зна чај но сти за мул ти ва ри јант ну ана ли зу варијан се.
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ни и прекомерно ухрањени при сут на раз ли ка у 
арит ме тич ким средина ма у свим мо то рич ким 
ва ри ја бла ма, и то у ко рист гру пе потхрањених 
испитаника. Не тре ба из о ста ви ти чи ње ни цу да 
у ва ри ја бла ма по ли гон на траш ке и тр ча ње 20м 
због инверз не ме три ке ма њи ре зул тат пред ста-
вља и бо љи ре зул тат.

Дискусија

Ана ли зом до би је них ре зул та та у Та бе ли 1 
мо же се из ве сти за кљу чак да из ме ђу трију гру-
па ис пи та ни ка, по де ље них на осно ву индекса те-
лесне масе (ИТМ), по сто ји статистич ки зна чај на 
раз ли ка у при ме ње ном си сте му ва ри ја бли мото-
ричких способности. Посматрајући вредности 
аритметичких средина постигнутих на тести-
рању моторичких способности, чињеница је да 
деца са нормалним нивоом ухрањености пости-
жу најбоље резултате. Када се упореде групе ис-
питаника потхрањени и прекомерно ухрањени, 
постигнути резултати су у просеку бољи код по-
тхрањених. 

Појединачно посматрано у варијаблама – 
по ли гон на траш ке, претклон у сед разножно, тр
ча ње 20 м и издржај у згибу – постигнута је зна-
чајна разлика између група испитаника (p=,00). 
Из приложеног се види да је индекс телесне масе 
ограничавајући фактор у постизању квантита-
тивно бољих вредности моторичких способно-
сти: координације целог тела, брзине кретања, 
гипкости и статичке снаге руку. Повећана телес-
на тежина, што у овом истраживању подразу-
мева прекомерно ухрањене испитанике, нега-
тивно утиче на испољавање координације це-
лог тела, што је у корелацији са другим истражи-
вањима (Lopes et al., 2012). Потпора овој тврдњи 
се може наћи у чињеници да порастом индекса 
телесне масе (ИТМ) расте и волуминозност тела, 
што је свакако реметећи фактор у испољавању 
координације као моторичке способности. Даље, 
гипкост је у значајно негативној корелацији са 

повећаним вредностима ИТМ-а, па дефинисане 
разлике у овој моторичкој способности су 
логичне (Deforche et al.,  2003; Graf et al., 2005). 
С обзиром на то да пораст телесне тежине прати 
и пораст обима делова тела (обим струка, груди, 
екстремитета), чиме се ограничавају покрети, 
овакви резултати не представљају изненађење. 
Значајне разлике између испитаника у односу 
на ИТМ су испољене у брзини. Повећана 
телесна тежина подразумева веће генерисање 
силе за кретање у простору, што се директно 
испољава и на брзину кретања. Ови подаци се 
подударају са резултатима истраживања (Fo-
gelholm et al., 2008). У варијабли по ди за ње тру
па такође је забележена значајна разлика, али на 
нешто мањем нивоу значајности (p=.03). Како се 
волуминозност тела повећава порастом ИТМ-а, 
а тиме генерално ремети кретање, онда резултати 
на тесту подизање трупа настају као логичан 
след околности. Прегибање тела на овом тесту 
је свакако било ограничено баластом масе око 
струка и на стомаку. Код варијабли тапинг руком 
(p=,11) и скок у даљ из места (p=,14) није уочена 
значајна разлика између група испитаника. 
Ово свакако представља неуобичајен исход, 
имајући у виду да је на експлозивну снагу доњих 
екстремитета прекомерна телесна тежина 
углавном имала значајан утицај.

Закључак

Из приложеног се намеће општи закључак 
да је индекс телесне масе (ИТМ) значајан фактор 
у испољавању моторичких способности ученика 
млађег школског узраста. Такође, не треба изо-
ставити индиректни утицај ИТМ-а на квалитет 
реализације наставе физичког васпитања, јер 
ученици са мањим вредностима ИТМ-а пости-
жу квантитативно веће вредности на моторич-
ким тестовима, које су један од предуслова за 
постизање квалитетног часа физичког васпи-
тања.
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Summary
The aim of this study was to determine the differences in motor skills in the lower primary 

school children depending on the value of the body mass index (BMI). The sample consisted of 174 
students of  the lower primary school grades in the city of Uzice, aged 10 ± 0.65 years. Seven motor 
variables were analysed to determine the quantitative differences in the areas of the motor functioning 
of children. The children were categorised in three groups based on the body mass index (underweight, 
normal weight and overweight). The results obtained in this study indicate that there are differences 
in the motor space among the groups of respondents. The biggest difference was identified in the speed 
of movement, coordination of the whole body, static strength of arms and shoulders and flexibility. A 
statistically less significant difference was also identified in the repetitive strength. The results suggest 
that children with normal nutritional status have the best motor skills, compared to the underweight 
and overweight children. The findings are indirectly related to the quality of physical education 
teaching, because students with better motor skills are more active in class in terms of movement.

Keywords: Body mass index (BMI), motor abilities, level of nutrition, early primary school 
pupils.


