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ПОСТУРАЛНИ СТАТУС ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СОМБОР, СР. МИТРОВИЦА И Б. ПАЛАНКА

Резиме: На узорку испитаника од 141 дечака и 139 девојчица, календарског узраста од 4 до 7 го-
дина, који су похађали предшколску установу у Сомбору, Ср. Митровици и Б. Паланци, извршена 
је процена постуралног статуса по методи Наполеона Воланског. Циљ истраживања био је сагле-
давање постуралног статуса, односно појединих сегмената тела, те анализа разлика између де-
чака и девојчица. Подаци су обрађени према фреквенцији појављивања у одговарајућим катего-
ријама постуралног статуса - посебно по половима. Значајност разлике у односу на пол утврђена 
је Хи-квадрат тестом. Резултати истраживања показују да постоје статистички значајне разлике 
између полова у држању главе (боље држање имају дечаци) и у своду стопала (бољи свод имају 
девојчице). Нема значајних разлика у држању рамена, лопатица и трбуха, у развијености грудног 
коша, одступању кичменог стуба у фронталној равни и облику ногу. Квантитативни резултати 
упозоравају да код оба пола има одступања од нормалног статуса, која су у виду функционалног 
стадијума деформитета, што значи да је за њихово отклањање потребан корективни рад.
Кључне речи: постурални статус, предшколци, дечаци, девојчице, разлике
 

1. Увод

Велики је значај постуралног статуса у нормалном функционисању читавог 
људског oрганизма. Правилно држање тела подразумева правилне односе свих сег-
мената људског тела, а ово је услов њиховог правилног и складног функционисања. 

Многи аутори сматрају да од доброг постуралног статуса зависи здравстве-
но стање појединца. Ако се оно наруши јавља се замор, нерасположење, смањење 
апетита, главобоља, постоји склоност ка астми,  има сметњи у функцији вестибу-
ларног апарата, губи се самопоуздање, итд. (Љ. Радоичић-Филкенштајн).

Најзначајнију улогу у формирању и одржавању правилне постуре имају 
мишићи, као активан део апарата за кретање. Слабост појединих мишићних гру-
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па, њихово превелико и једнострано оптерећење, може да изазове појаву раз-
личитих поремећаја на кичменом стубу, грудном кошу, горњим или доњим екс-
тремитетима, а посебно на стопалу. Због пластичности и сензитивности дечјег 
организма, формирање правилног постуралног статуса је од посебног значаја у 
предшколском периоду развоја и у првим годинама школовања. 

Полазећи од значаја формирања правилног држања тела и данашњег начи-
на живота, који носи са собом опасности хипокенезије, једностраних и статичких 
оптерећења, а тиме и опасности од многобројних последица за појединца, али и за 
друштво у целини, Факултет физичке културе у Новом Саду израдио је научноис-
траживачки пројекат: Антрополошки статус и физичка активност становништва 
Војводине, који је прихваћен и суфинансиран од стране Покрајинског секретарија-
та за науку и технолошки развој. Овај рад представља део реализације пројекта, а 
односи се на део популације деце предшколског узраста на територији Војводине.

2. циљ и задаци истраживања

Циљ истраживања је да се утврди постурални статус дечака и девојчица и 
њихове међусобне разлике, сагледавањем стања појединих сегмената тела.

На основу циља, одређени су следећи оперативни задаци:
а)  oдредити параметре за процену стања појединих сегмената, 
б)  извршити процену стања појединих сегмената тела - посебно за сваког 

испитаника, 
в)  анализирати стање појединих сегмената тела - посебно по половима и 
г)  утврдити значајност разлика између дечека и девојчица у статусу 

појединих сегмената тела.

3. хипотезе истраживања

У складу са циљем и задацима истраживања могу се поставити следеће 
хипотезе:
Х01 - Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у држању 

главе.
Х02 - Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у држању 

рамена.
Х03 -  Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у развије-

ности грудног коша.
Х04 - Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у држању 

лопатица.
Х05 -  Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у одсту-

пању кичменог стуба у фронталној равни.
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Х06 - Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у држању 
трбуха.

Х07 -  Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у облику ногу.
Х08 -  Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у своду стопала.

4. метод рада

У истраживању је коришћен екс-пост-факто експеримент и дескриптивна 
метода.

Као истраживачка техника за прикупљање података коришћено је посмат-
рање и мерење.

4.1. Узорак испитаника

Узорак испитаника изведен је из популације деце предшколског узраста, 
мушког и женског пола, са територије Сомбора, Сремске Митровице и Бачке Па-
ланке. Деца су похађала предшколске установе (вртиће) у овим местима, а била 
су  календарског узраста од 4 до 7 година. Коначан број испитаника био је 280, 
од тога било је 141 дечака и 139 девојчица.

4.2. Узорак мерних инструмената

За процену статуса појединих сегмената тела коришћена је метода Напо-
леона Воланског. По Воланском постоје три оцене: 0, 1 и 2.

Оцена 0 је када се сви параметри налазе у нормалним односима - норма-
лан статус.

Оцена 1 представља одређено одступање од нормалног статуса држања те-
ла, које се може успешно санирати кроз наставу физичког васпитања. То је функци-
онални стадијум деформитета - попуштање активног дела локомоторног апарата.

Оцену 2 карактеришу знатна одступања од нормалног статуса. Одговара 
структуралним променама локомоторног апарата и спада у надлежност здравс-
твених институција.

Сегменти тела су анализирани по следећем редоследу: 1. Држање главе. 2. 
Држање рамена. 3. Развијеност грудног коша. 4. Држање лопатица. 5. Одступање кич-
меног стуба у фронталној равни. 6. Држање трбуха. 7. Облик ногу. 8. Свод стопала.

4.3. Опис истраживања

Процена и мерење испитаника извршена је у периоду од 4. до 10. маја 
2006. године, у радним собама вртића. Деца су при томе била боса и у гаћицама. 
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Инспекција сваког испитаника вршена је са удаљености од око 2m, при чему су 
анализирани поједини сегменти тела по утврђеном редоследу. 

Прикупљени подаци су прегледани, сређени у мерним листама - посебно за сва-
ког испитаника, а затим разврстани по полној припадности, те подвргнути математичко 
- статистичкој обради. Резултати су продискутовани и на крају изведени закључци.

4.4. Методе обраде података

Добијени подаци су обрађени према фреквенцији појављивања у одгова-
рајућим категоријама постуралног статуса - посебно по половима. Стање у поје-
диним сегментима тела изражено је бројчано и процентуално.

Значајност разлика између дечака и девојчица (п) анализирана је Хи-квад-
рат тестом (χ2) по Пирсоновом поступку.

За тестирање нулте хипотезе коришћена су два прага значајности:
– Када је п 0,05 до 0,00 - одбацује се нулта хипотеза и сматра се да 

постоји статистички значајна разлика.
– Када је п>0,05 - прихвата се нулта хипотеза и констатује да нема 

статистички значајне разлике.

5. резУлтати и дискУсија

Добијени резултати су представљени табеларно и текстуално, а затим про-
дискутовани и изведени закључци.

5.1. Анализа стања појединих сегмената 
тела у односу на пол

Анализиран је сваки од сегмената постуралног статуса и упоређени резул-
тати дечака и девојчица.

Табела 1. Резултати анализе држања главе у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 94
66,7%

38
27,0%

9
6,4%

141
50,4%

Девојчице 61
43,9%

59
42,4%

19
13,7%

139
49,6%

ТОТАЛ 155
55,4%

97
34,6%

28
10,0%

280
100%

χ2=15,13               п=.00
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Резултати из  табеле 1 показују да постоји статистички значајна разлика 
између дечака и девојчица у држању главе (χ2=15,13, п=.00). Ово омогућава од-
бацивање хипотезе Х01. 

Поредећи резултате дечака и девојчица у појединим оценама -  катего-
ријама (0, 1 и 2), може се констатовати да су резултати значајно бољи код дечака. 
Наиме, више је дечака који имају нормално држање главе (66,7%) у односу на 
девојчице (43,9%), а мање дечака има са одступањем од нормалног држања (27% 
- оцена 1 и 6,4% - оцена 2) у односу на девојчице (42,4% - оцена 1 и 13,7% - оцена 
2). Дакле, дечаци имају боље држање главе у односу на девојчице.

Табела 2. Резултати анализе држања рамена у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 76
53,9%

63
44,7%

2
1,4%

141
50,4%

Девојчице 69
49,6%

69
49,6%

1
0,7%

139
49,6%

ТОТАЛ 145
51,8%

132
47,1%

3
1,1%

280
100%

χ2=.93                    п=.63

У држању рамена нема значајне разлике између дечака и девојчица (χ2=.93, 
п=.63), што омогућава да се хипотеза Х02 у потпуности прихвати.

Упоредном анализом квантитативних показатеља види се да у оцени 0 - 
нормално држање, има приближно исти број дечака и девојчица, као и у оценама 
1 и 2. Важно је запазити да око 48% дечака и девојчица има оцену 1, односно 2, 
што значи велики број одступања од нормалног држања рамена. 

Табела 3. Резултати анализе развијености грудног коша у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 123
87,2%

15
10,6%

3
2,1%

141
50,4%

Девојчице 121
87,1%

16
11,5%

2
1.4%

139
49,6%

ТОТАЛ 244
87,1%

31
11,1%

5
1,8%

280
100%

χ2=.23               п=.89
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На основу резултата из табеле 3 може се констатовати да нема значајне 
разлике између дечака и девојчица (χ2=.23, п=.89). Овакав резултат омогућава да 
се хипотеза Х03 прихвати.

Квантитативни резултати показују да велика већина дечака и девојчица (око 
87%) нема проблема са развијеношћу грудног коша. Мањи број деце (око 11,1, од-
носно 1,8%) има мања или већа одступања од нормалне развијености грудног коша. 

Табела 4. Резултати анализе држања лопатица у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 62
44,0%

71
50,4%

8
5,7%

141
50,4%

Девојчице 75
54,0%

62
44,6%

2
1,4%

139
49,6%

ТОТАЛ 137
48,9%

133
47,5%

10
3,6%

280
100%

 χ2=5,43               п=.07

Резултати из  табеле 4 показују да нема значајне разлике између дечака и 
девојчица у држању лопатица (χ2=5,43, п=.07), што омогућава прихватање хипо-
тезе Х04. 

Квантитативни показатељи указују на велики број дечака и девојчица, 
који имају мања (око 47,5% - оцена 1) и већа (око 3,6% - оцена 2) одступања од 
нормалног држања лопатица.

 
Табела 5. Резултати анализе одступања кичменог стуба 

у фронталној равни у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 101
71,6%

39
27,7%

1
0,7%

141
50,4%

Девојчице 104
74,8%

35
25,2%

0
0%

139
49,6%

ТОТАЛ 205
73,2%

74
26,4%

1
0,4%

280
100%

 χ2=1,25               п=.54
 
 Нема значајне разлике у бочној кривини кичменог стуба између дечака 

и девојчица (χ2=1,25, п=.54), што омогућава да се хипотеза Х05 у потпуности 
прихвати.
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Анализом квантитативних показатеља може се констатовати да највећи 
број дечака и девојчица (73,2%) има нормално држање кичменог стуба у фрон-
талној равни. Међутим мања одступања има 26,4%, а већа 0,4% дечака и девој-
чица.

 
Табела 6. Резултати анализе држања трбуха у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 47
33,3%

80
56,7%

14
9,9%

141
50,5%

Девојчице 36
25,9%

85
61,2%

18
12,9%

139
49,6%

ТОТАЛ 83
29,6%

165
58,9%

32
11,4%

280
100%

 χ2=2,09               п=.35

Резултати анализе у табели 6 показују да нема значајне разлике између де-
чака и девојчица у држању трбуха (χ2=2,09, п=.35). Ово омогућава да се хипотеза 
Х06 у потпуности прихвати. 

Квантитативни резултати показују да свега 29,6% дечака и девојчица,  има 
нормално држање трбуха (оцена 0), а да велики број испитаника има мања одсту-
пања (58,9%), а 11,4% - већа одступања од нормалног држања трбуха.

Табела 7. Резултати анализе облика ногу у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 100
70,9%

27
19,1%

14
9,9%

141
50,4%

Девојчице 96
69,1%

31
22,3%

12
8,6%

139
49,6%

ТОТАЛ 196
70,0%

58
20,7%

26
9,3%

280
100%

 χ2=.50               п=.78

 Анализа разлике између дечака и девојчица показује да нема значајне 
разлике у облику ногу (χ2=.50, п=.78), што омогућава прихватање хипотезе Х07. 
 Квантитативни резултати показују да велика већина испитаника (дечака 
и девојчица)  има нормалан облик ногу (70%), а да 20,7% има мања  (оцена 1) и 
9,3% већа одступања (оцена 2), од нормалног облика ногу.
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Табела 8. Резултати анализе свода стопала  у односу на пол

ПОЛ 0 1 2 ТОТАЛ

Дечаци 60
42,6%

80
56,7%

1
0,7%

141
50,4%

Девојчице 79
56,8%

60
43,2%

0
0%

139
49,6%

ТОТАЛ 139
49,6%

140
50,0%

1
0,4%

280
100%

 χ2=6,44               п=.04

  На основу резултата у табели 8, може се закључити да постоји значајна 
разлика између дечака и девојчица (χ2=6,44, п=.04), што омогућава одбацивање 
хипотезе Х08. Поређењем резултата дечака и девојчица у појединим категоријама 
(0, 1 и 2), види се да је ова разлика у корист девојчица.
 Квантитативни резултати упозоравају да чак 50% дечака и девојчица 
има мања, а 0,4% већа одступања од нормалног свода стопала. 

  

 Анализа разлика између дечака и девојчица у статусу појединих 
сегмената тела, показује да од 8 у 6 нема статистички значајне разлике. Нема 
значајне разлике у: држању рамена и лопатица, развијености грудног коша, 
бочној кривини  кичменог стуба, држању трбуха и облику ногу. Овакав резултат је 
очекиван, обзиром да се ради о деци која имају сличне услове живљења. Њихова 
телесна активност у вртићу, па и ван вртића, као и исхрана и одмор су слични.
 Значајне разлике између дечака и девојчица у држању главе - у корист 
дечака и у своду стопала - у корист девојчица, тешко је објаснити, управо због 
наведених услова који су слични. Боље држање главе, може указивати на боље 
држање детета у целини, што још није дошло до изражаја, обзиром да се ради 
о предшколском узрасту. Са друге стране, бољи свод стопала девојчица, може 
указати на већу ангажованост мишића стопала, који су пресудни за добар свод. 
Познато је да су код девојчица на овом узрасту актуелне игре поскока и скокова 
- суножних, једноножних, у разним смеровима и на разне начине, као што су игре 
под називом: „Ластиш“, „Школице“, „Бројалица-скочица“ и сл. Можда су ове и 
сличне активности допринеле бољем своду стопала код девојчица. Разлике у ова 
два сегмента тела, требало би даље пратити и процењивати.
 Квантитативне резултате не би требало занемарити. Наиме, велики 
је број деце (дечака и девојчица), која имају тзв. функционални стадијум 
деформитета,  дакле одређено одступање од нормалног - доброг држања,  у скоро 
свим сегментима тела. Ово представља потенцијалну опасност за формирање 
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тзв. структуралних промена, које у мањој или већој угрожавају здравље, опште 
функционисање организма и његову радну способност. То представља социјални 
проблем за друштво у коме ови појединци живе и раде. Резултати указују на то 
да се овај проблем треба детаљније истражити и  пратити, обзиром да се ради 
о предшколској деци и тзв.  функционалним стадијумима деформитета, који се 
успешно могу отклонити одговарајућим корективним радом у вртићу.

 6. закљУчак

 На основу резултата и дискусије постуралног статуса, односно статуса 
појединих сегмената тела дечака и девојчица предшколског узраста са територије 
Сомбора, Сремске Митровице и Бачке Паланке, може се закључити:

•	 Статистички значајне разлике између полова постоје у држању главе 
(боље држање имају дечаци) и у своду стопала (бољи свод имају девојчице).

•	 Нема статистички значајне разлике између дечака и девојчица у држању 
рамена, груди и лопатица, бочним кривинама кичменог стуба, држању трбуха и 
облику ногу. На основу свих резултата може се рећи да су дечаци и девојчице 
сличног постуралног статуса.

•	 Иако нема значајне разлике између дечака и девојчица у већини 
анализираних сегмената тела, не сме се изгубити из вида да добар део испитаника у 
скоро свим сегментима (осим у облику грудног коша), има одступања од нормалног 
држања. Ова се третирају као функционални стадијуми деформитета, што значи да 
се корективним радом у предшколској установи и школи, могу отклонити.

•	 Нажалост, подаци показују да један, релативно мањи број деце има тзв. 
структуралне промене, које се требају третирати у одговарајућим здравственим 
институцијама.
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Summary: We have examined and analysed the differences between boys and girls in regard to 
their posture characteristics or certain body segments on the sample of 141 boys and 139 girls aged 
4 to 7 who attended preschool institutions in Sombor, Sremska Mitrovica and Backa Palanka. The 
evaluation of their postural status was performed with Napoleon Volansky method. The goal of 
this research was perceive the postural status, particularly of certain body segments, and to analyse 
the differences between boys and girls. The collected data were processed according to occurrence 
frequency among certain categories of postural status – separately for each sex. Significant differ-
ences in respect to sex were calculated by Hi-square test. The research results show statistically 
significant difference between sexes in head posture (it is better with boys) and in feet vault posture 
(better with girls). However, there are no statistically significant differences in posture of shoulders, 
scapula, and abdomen, in development of chest, and in deviations of spine in frontal line and in 
shape of legs. Quantitative results indicate to deviations from normal status in both sexes. These 
have the form of functional stage deformities, which means they can be eliminated and prevented 
by the means of corrective work.      
Key words: postural status, preschool children, boys, girls, differences.


