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Rozwój morfofunkcjonalny dziewcząt w wieku 7–9 lat 
z uwzględnieniem wykształcenia rodziców

słowa kluczowe: dziewczęta, wykształcenie rodziców, 
rozwój fizyczny, sprawność fizyczna

Wprowadzenie

Wielu antropologów opisujących rozwój dzieci i młodzieży wykazało, że 
poza determinacją genetyczną na procesy wzrastania, dojrzewania oraz motorykę 
wpływ mają modyfikatory społeczno-ekonomiczne związane przede wszystkim ze 
środowiskiem rodzinnym. Najwyższymi wartościami wskaźników rozwoju fizyczne-
go i motorycznego charakteryzują się dzieci i młodzież pochodząca z rodzin o wyż-
szym wykształceniu rodziców oraz zamieszkująca w dużym mieście [1]. W związku 
z powyższym poziom wykształcenia rodziców oraz stopień urbanizacji środowiska 
zamieszkania traktowany jest jako wskaźnik wielorakich powiązań społeczno-eko-
nomicznych wpływających na rozwój osobniczy. Jest ono także traktowane jako 
świadomość rodziców w wychowaniu swoich dzieci, bowiem po zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb egzystencji rodziny, świadomość jak żywić i pielęgnować 
dziecko, ma większe znaczenie niż dalszy wzrost dochodów [2]. Przewęda i Trze-
śniowski [3] uważają, że sprawność fizyczna człowieka zależna jest w większym 
stopniu od czynników kulturowych, a niżeli bytowych. Ponadto wspomina, że 
stymulatory sprawności fizycznej znajdują się przeważnie w sferze świadomości, 
motywacji oraz hierarchii wartości. Dlatego diagnozowanie wpływu różnorodnych 



14

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr (41) 1/2019

czynników na procesy rozwojowe dzieci i młodzieży jest ważne z punktu widzenia 
poznawczego, a także praktycznego. 

Wobec dokonujących się w naszym kraju, jak również w krajach Europy 
Środkowej, zmian warunków bytowych, które mają wpływ na stan zdrowia dzie-
ci i młodzieży, istnieje konieczność ciągłego monitorowania zjawisk rozwojowych 
w tym aspekcie. Stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego roz-
woju zapewni bowiem, wysoką wartość biologiczną przyszłego pokolenia. Stąd 
celem niniejszej pracy była analiza różnic we wpływie zmiennych społecznych 
wykształcenie ojca i matki na rozwój morfofunkcjonalny dziewcząt w wieku 7–9 lat.

Materiał i metody badań

W ramach badań statutowych AWF w Warszawie DS 203 we wrześniu 2015 
roku i 2016 roku przeprowadzono badania poziomu rozwoju fizycznego i moto-
rycznego chłopców i dziewcząt z województwa podlaskiego oraz lubelskiego 
w wieku 7–19 lat. Z obszernych obserwacji rozwoju morfofunkcjonalnego do ni-
niejszego opracowania wykorzystano wyniki badań 1013 dziewcząt w wieku 7–9 
lat. W tabeli 1 przedstawiono liczbę badanych w grupach wieku kalendarzowego 
z uwzględnieniem zmiennych „wykształcenia rodziców”. 

Tabela 1.

Dane liczbowe dotyczące badanych dziewcząt z uwzględnieniem 
wykształcenia ojca (WO) i wykształcenia matki (WM)

wiek w latach całość
wodstawowe gr. I średnie gr. II wyższe gr. III

W O W M W O W M W O W M

7 332 134 204 98 41 100 74

8 327 113 209 104 46 110 80

9 354 110 224 129 59 115 76

razem 1013 357 637 331 146 325 230

Źródło: opracowanie własne.

Ocenę rozwoju somatycznego dziewcząt przeprowadzono na podstawie wy-
ników pomiarów podstawowych cech somatycznych. Pomiar wysokości ciała wy-
konano przy pomocą antropometru z dokładnością do 1 mm, masę ciała dziewcząt 
zmierzono wagą lekarską z dokładnością do 0,1 kg. Na ich podstawie obliczono 
wskaźnik masy ciała (BMI) [4]. 

Z kolei oceny sprawności fizycznej dokonano z wykorzystaniem prób Między-
narodowego Testu Sprawności Fizycznej: 
– szybkość lokomocyjną oceniono przy pomocy biegu na 50 metrów,
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– wytrzymałość biegową - próbą biegu na 600 metrów,
– zwinność - biegiem wahadłowym 4 × 10 metrów z przenoszeniem klocka,
– siłę badały - skok w dal z miejsca (moc kończyn dolnych), siady z leżenia tyłem 

w czasie 30 sekund (siłę tułowia), ściskanie dynamometru (siła reki) oraz zwis na 
drążku (siła funkcjonalna),

– gibkość tułowia mierzył skłon tułowia w przód z postawy stojącej [4].
Przeprowadzono również obszerny wywiad środowiskowy, który umożliwił 

zebranie informacji dotyczących środowiska wzrastania dzieci. W niniejszej roz-
prawie wykorzystano dane dotyczące daty urodzenia dziewcząt oraz poziomu wy-
kształcenia ich rodziców. Wiek kalendarzowy dziewcząt obliczono odejmując od 
daty badania datę urodzenia, zmieniając dni i miesiące na części setne i tysięczne. 
Przyjęto, że 1 miesiąc = 0,083 roku [5].

Materiał badawczy podzielono na trzy grupy biorąc pod uwagę wykształcenie 
ojców: gr. I wykształcenie podstawowe, w tym niepełne podstawowe i zawodowe, 
gr. II wykształcenie średnie, gr. III wykształcenie wyższe. Takie samo kryterium przy-
jęto przy klasyfikowaniu rezultatów badań z uwzględnieniem wykształcenia matki.

W zespołach wykształcenia rodziców oraz dla całości materiału wyliczono 
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Do graficznego przedstawienia 
wyników badań wyliczono wartości unormowane, normując indywidualne wyniki 
dziewcząt w grupach wieku kalendarzowego i zespołach wykształcenia na średnią 
arytmetyczną i jedno odchylenie standardowe całej populacji. Weryfikację istotno-
ści statystycznej różnic wykonano przy pomocy analizy wariancji ANOVA i testu 
Newmana-Keulsa.

Wyniki badań

Z zestawień zamieszczonych na rycinie 1 można wnioskować, iż zmienna 
wykształcenie ojców nie różnicuje poziomu cech somatycznych i indeksu masy 
ciała, ponieważ przeciętne wymienionych wskaźników rozwoju są na zbliżonym 
poziomie i nie są istotne statystycznie (tabela2). Większe dystanse zaobserwo-
wano w analizach zmiennej wykształcenie matki. Najwyższe były dziewczęta po-
chodzących z rodzin z wyższym wykształceniem matki, a wartości wysokości cia-
ła zmniejszały się wraz z obniżeniem poziomu edukacyjnego matek. Przeciętna 
różnic względem gr. I wynosiła 2,96 cm, a gr. II 2,14 cm. Odwrotny kierunek gra-
dientu społecznego odnotowano w masie ciała. Największe wartości tej cechy 
somatycznej stwierdzono u dziewcząt, których matki posiadały wykształcenie 
podstawowe i zawodowe. Były one cięższe o 2,74 kg od córek matek ze średnim 
wykształceniem i o 3,97 kg od córek absolwentek uczelni wyższych. Także war-
tość BMI była największa u dziewcząt z gr. I o 0,31 kg/m² w zestawieniu z rówie-
śniczkami z gr. II i o 3,52 kg/m² z gr. III. Różnice istotne statystycznie odnotowano 
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pomiędzy córkami absolwentek wyższych uczelni, a dziewczętami z pozostałych 
zespołów. 

Rycina 1. Wartości unormowane cech somatycznych i wskaźnika BMI dziewcząt przy 
uwzględnieniu poziomu wykształcenia rodziców

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zdolności siłowe stwierdzono istotne statystycznie różnice w pozio-
mie mocy kończyn dolnych i siły tułowia pomiędzy grupami uwzględniającymi wy-
kształcenie ojców. Najlepsze rezultaty w mocy kończyn dolnych uzyskały dziewczęta 
pochodzące z rodzin z podstawowym wykształceniem ojców, zaś najniższe uczenni-
ce z rodzin ze średnim wykształceniu ojców. Różnica w poziomie rezultatów wyniosła 
3,98 cm i była istotna statystycznie. Biorąc pod uwagę próbę siły tułowia najwyższe 
rezultaty osiągnęły dziewczęta z rodzin z podstawowym wykształceniem ojców. Na-
tomiast najniższe córki ojców, którzy ukończyli studia wyższe. Różnice istotne sta-
tystycznie stwierdzono pomiędzy gr. I i gr. III oraz gr. II i gr. III. Poziom wykształcenia 
matek wyraźnie różnicował rezultaty siły ręki i mocy kończyn dolnych u ocenianych 
dziewcząt. W obu próbach najwyższe rezultaty stwierdzono u dziewcząt, których 
matki cechowały się wykształceniem wyższym, a najniższe w zespołach pochodzą-
cych z rodzin z podstawowym wykształceniem matek. Różnice istotne statystycznie 
odnotowano pomiędzy wszystkimi porównywanymi grupami (rycina 2, tabela 2).

Efekty pomiarów zdolności szybkościowych przedstawiono na rycinie 3 oraz 
w tabeli 2. Stwierdzono istotny wpływ wykształcenia ojców jedynie na wyniki wytrzy-
małości biegowej. Próbę biegu na dystansie w najkrótszym czasie wykonały dziew-
częta pochodzące z rodzin ze średnim wykształceniem ojców, następnie uczennice, 
których ojcowie charakteryzowali się wykształceniem wyższym. Najwięcej czasu 
na pokonanie dystansu 600 metrów potrzebowały córki ojców z wykształceniem 
podstawowym. Różnice istotne statystycznie stwierdzono między gr. I i gr. II oraz 
gr. I i gr. III. Z kolei poziom wykształcenia matek istotnie różnicował rezultaty wszyst-
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kich analizowanych zdolności szybkościowych. W próbie szybkości lokomocyjnej naj-
lepsze rezultaty uzyskały dziewczęta z rodzin z podstawowym wykształceniem matek. 
Ich przeciwieństwem były uczennice, których matki posiadały wykształcenie wyższe. 
Różnice istotne statystycznie oszacowano pomiędzy gr. I i gr. III oraz gr. II i gr. III. W pró-
bach oceniających wytrzymałość biegową i zwinność najwyższy poziom rezultatów 
uzyskały dziewczęta, których matki były absolwentkami uczelni wyższych, zaś najniż-
szy, uczennice pochodzące z domów ze średnim wykształceniem matki. Różnice istot-
ne statystycznie stwierdzono między wszystkimi porównywanymi zespołami. 

Rycina 2. Wartości unormowane zdolności siłowych dziewcząt przy uwzględnieniu pozio-
mu wykształcenia rodziców

Źródło: opracowanie własne

Rycina 3. Wartości unormowane zdolności szybkościowych dziewcząt przy uwzględnie-
niu poziomu wykształcenia rodziców

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując rezultaty gibkości tułowia zauważono istotny wpływ na poziom re-
zultatów jedynie w odniesieniu do zmiennej wykształcenie ojca. Dziewczęta, których 
ojcowie legitymowali się wykształceniem wyższym uzyskały w omawianej próbie 
najlepsze rezultaty. Natomiast najniższe wyniki stwierdzono u uczennic pochodzą-
cych z rodzin ze średnim wykształceniem ojców. Różnice istotne statystycznie odno-
towano pomiędzy gr. I i gr. II oraz gr. II i gr. III. W odniesieniu do wykształcenia matki 
można mówić jedynie o występowaniu tendencji w rozkładzie wyników co potwier-
dzają wartości analizy wariancji ANOVA i testu Newmana-Keulsa (rycina 4, tabela 2).

Rycina 4. Wartości unormowane gibkości tułowia i sprawności ogólnej dziewcząt przy 
uwzględnieniu poziomu wykształcenia rodziców

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2.

Wartości dystansów w jednostkach bezwzględnych z oznaczeniem istotności 
statystycznych różnic pomiędzy grupami wykształcenia rodziców. 

Cecha
Wykształcenie ojców Wykształcenie matek

I–II II–III I–III I–II II–III I–III

Wysokość ciała (cm) -0,26 0,14 0,13 0,82 2,14* 2,96*

Masa ciała (kg) -0,44 0,73 1,18 2,74* 1,23 3,97*

BMI (kg/m²) -0,56 0,33 0,89 0,31 3,21* 3,52*

Siła ręki (KG) -0,13 0,32 0,19 0,06 1,82* 1,87*

Skok w dal z miejsca (cm) 3,98* 2,10 1,88 1,00 3,01 4,01*

Siady z leżenia (ilość siadów) 1,00* 0,33 1,33* 0,29 0,97 0,68

Bieg na 50m (s) 0,33 0,33 0,66 0,06 1,58* 1,64*

Bieg na dystansie 600 m (s) 14,81* 4,98 9,83* 5,82 15,77* 9,95*

Bieg 4 × 10m (s) 0,03 0,04 0,08 0,33 0,33* 0,65*

Skłon tułowia (cm) 2,45* 2,55* 0,10 0,33 0,06 0,27

Sprawność ogólna 1,39 3,02* 4,75* 3,59* 3,84* 1,00

*różnice istotne statystycznie na poziomie p≤0,05

Źródło: opracowanie własne
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Globalnym przedstawieniem wpływu analizowanych zmiennych na poziom 
sprawności dziewcząt są rezultaty sprawności ogólnej (rycina 4, tabela 2). Wskazują 
one, że zarówno wykształcenie ojców, jak i matek ma wyraźny wpływ na poziom 
sprawności fizycznej ich córek. Przy czym w odniesieniu do wykształcenia ojców 
wyraźne różnice istotne statystycznie stwierdzono między gr. I i gr. III, zaś u matek 
pomiędzy gr. I i gr. II. W obu grupach rodzicielskich istotne statystycznie różnice od-
notowano pomiędzy uczennicami, których rodzice cechowali się wykształceniem 
średnim i wyższym, na korzyść ostatniej wymienionej grupy. 

dyskusja

Środowisko rodzinne istotnie wpływa na rozwój morfofunkcjonal-
ny dziecka. W prezentowanym materiale badań w porównaniu do rezultatów 
z 1986 roku podniósł się poziom wykształcenia rodziców. W znacznym tempie, bo 
z 66,11% do 38,89% zmniejszył się odsetek badanych pochodzących z rodzin z pod-
stawowym i zawodowym wykształceniem ojców, a równocześnie szybko wzrastał 
odsetek rodzin ze średnim wykształceniem ojców z 25,88% do 35,09% oraz synów 
i córek, absolwentów wyższych uczelni z 8,61 % do 26,02%. Duże zmiany odnotowa-
no również w poziomie wykształcenia matek. O 39,33% zmniejszyła się liczba dziew-
cząt i chłopców z rodzin z podstawowym i zawodowym wykształceniem matek, przy 
jednoczesnym wzroście odsetka synów i córek, których matki ukończyły szkoły śred-
nie o 14,09%. We wskazanym okresie czasu (1986-2016) potroiła się liczba dziewcząt 
i chłopców uczestniczących w obserwacjach, a pochodzących z rodzin z wyższym 
wykształceniem matek z 8,05% do 33,29% [6]. Wykształcenie w dzisiejszych cza-
sach odgrywa kluczową role. Często przekłada się na wyższy status ekono-
miczny rodziny, poprawia jakość i komfort życia oraz zwiększa świadomości 
w wychowaniu potomstwa. W odniesieniu do rozwoju fizycznego oraz tem-
pa dojrzewania opinie autorów są zgodne, że poziom wybranych cech soma-
tycznych wzrasta, a wskaźniki tempa dojrzewania obniżają się wraz ze zwięk-
szaniem się poziomu wykształcenia rodziców [5,7]. Z badań prowadzonych 
przez Łaskę-Mierzejewską i Olszewską [8] wynika, że podwyższenie poziomu 
wykształcenia od podstawowego do wyższego wpływa na wzrost wysoko-
ści ciała u dzieci i dorosłych, zmniejszenie liczby osób dotkniętych otyłością, 
wydłużeniem przeciętnej długość życia, przyspieszeniem tempa dojrzewa-
nia, jak również ograniczeniem częstości występowania różnego rodzaju 
upośledzeń funkcjonalnych. Ponadto dzieci pochodzące z rodzin z wyższym 
wykształceniem rodziców wykazują mniejsze ryzyko bierności w stosunku 
do swoich rówieśników z rodzin z podstawowym lub zawodowym wykształ-
ceniem rodziców [9]. Z kolei Bielicki i wsp. [10] w swoich badaniach wykazali 
większy wpływ wykształcenia matki, aniżeli ojca na wielkość cech somatycz-
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nych. Spostrzeżenie to znalazło również odzwierciedlenie w naszych obser-
wacjach. Poziom wykształcenia, jaki posiadają rodzice oddziałuje poprzez 
status żywieniowy, warunki higieniczno-sanitarne życia, zachorowalność, 
anty-zdrowotne nawyki i nałogi itp. a zachowania zdrowotne w konsekwen-
cji warunkują o stanie zdrowia dziecka. Większy wpływ matki na rozwój so-
matyczny dziecka można uznać za zrozumiały, gdyż to one w początkowym 
okresie rozwoju wykazują się większą opieką nad własnym potomstwem niż 
ojcowie [2]. Saczuk [11] na podstawie obserwacji zrealizowanych na terenie 
wschodnich województw Polski w latach 1986–2006 informował, że nastąpi-
ło zmniejszenie gradientów społecznych u dzieci i młodzieży, w tym zmien-
nej „wykształcenie ojców”. Spostrzeżenie to pozostaje w dalszym ciągu aktu-
alne, co potwierdzają przedstawione w niniejszym doniesieniu rezultaty. 

W badaniach związków analizowanego czynnika społecznego ze sprawnością 
fizyczną, opinie autorów są podzielone. Szopa i Śrutowski [12] udokumentowali, iż 
dzieci z rodzin o wyższym statusie społecznym charakteryzowały się niższym po-
ziomem sprawności fizycznej. Natomiast Żarów [13] oraz Mleczko i Ozimek [14] nie 
stwierdzili istotnych różnic w sprawności fizycznej dzieci z odmiennych środowisk 
społecznych mając na uwadze wykształcenie rodziców. Z kolei Przewęda i Dobosz 
[15] stwierdzili, że ogólny poziom sprawności fizycznej badanych przez nich dziew-
cząt i chłopców zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia ich ojców. 
W przeprowadzonych przez nas badaniach, można jednak zaobserwować odmienny 
wpływ omawianych zmiennych społecznych na sprawność fizyczną dziewcząt. Wy-
kształcenie ojców w większym stopniu różnicuje u nich: siłę i gibkość tułowia, nato-
miast wykształcenia matki: siłę ręki, szybkość lokomocyjną i zwinność. Brak zależno-
ści odnotowano w odniesieniu do mocy kończyn dolnych i wytrzymałości biegowej. 
Z badań nad trendami sekularnymi w sprawności fizycznej w latach 1986-2016, 
wynika, iż opisywane wyżej gradienty społeczne w ostatnim czasie zmniejszyły się, 
a nawet w niektórych zdolnościach motorycznych nie odnotowano zależności [11]. 
Co potwierdzają nasze obserwacje podczas analiz pojedynczych zmiennych społecz-
nych. Brak znamiennych różnic, w grupach wykształcenia ojców lub matek pozwala 
wnioskować, iż ulegają one „zacieraniu”. Jednak przy łącznej ocenie obu opisywa-
nych zmiennych można odnotować istotny wpływ czynnika wykształcenie rodziców.

Wnioski

1. W podstawowych cechach somatycznych i BMI, większe różnice odnotowano 
w grupach uwzględniających poziom wykształcenia matek względem ojców. 

2. Wykształcenie ojców w większym stopniu różnicuje: siłę tułowia i gibkość tuło-
wia dziewcząt, natomiast wykształcenia matki: siłę ręki, szybkość lokomocyjną 
i zwinność. 
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3. W mocy kończyn dolnych i wytrzymałości biegowej nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic we wpływie omawianych zmiennych społecznych. 
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moRphoFuNcTioNal developmeNT oF giRls aged 7–9 
TakiNg iNTo accouNT paReNTs’ educaTioN

Summary

Keywords: girls, parents’ education, physical development, physical fitness

The aim of the work is to show differences in the influence of social variables, father’s 
and mother’s education on the morphofunctional development of girls aged 7–9 from the 
Podlasie and Lublin Voivodeships. Body height and weight were measured and then BMI 
was calculated. Physical fitness was assessed by the International Physical Fitness Test. The 
collected research material was divided into three groups: I primary education, II second-
ary education, III higher education. The results were calculated using the arithmetic mean, 
standard deviation, T-scale, ANOVA and Newman-Keuls test.

The level of education of father and mother in a different way modify the morphofunc-
tional development of girls. Taking into account a mother’s education, greater differences 
were found in somatic features and BMI. In physical fitness, there were no such clear rela-
tionships.


