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 تعاملی سن و جنسیت بر تعادل ایستاي کودکان پیش دبستانیبررسی اثر 

 ، فاطمه پسند ، ربابه رستمی، فرهاد نجاتی جِزه مرتضی حبیبیان دهکردي
 استادیاران بخش تربیت بدنی دانشگاه شیراز. 2 دانشجویان کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شیراز. 1

 مقدمه
هاي رفتارمطالعه  يمهم برا اریدوره بس کیدارد،  يادیبن یحرکت هايکه در توسعه مهارت ايیاتینقش ح لیبه دل یدبستان شیسن پ
تعادل ایستا که به معنی حفظ ثبات بدن فرد در محدوده سطح اتکا تعریف شده است، به عنوان یک عامل بسیار ). 1( انسان است یحرکت

، )1985( خیاز جمله اولرنتایج مطالعات متعددي . مهم جهت توسعه حرکات پایداري در سنین پیش دبستانی مورد مطالعه قرار گرفته است
اما نتایج مطالعات . دار سن بر تعادل کودکان بوده استبر عامل سن نشان دهنده تأثیر معنا )2003(، الم و همکاران )2000( ورتوفیف

و  گمانسونیز؛ 2003، الم و همکاران؛ 2002، و همکاران اراگایل: براي مثال( مطالعات رخیدر ب .اندمربوط به جنسیت تناقضاتی را نشان داده
 گرید ياز سو .بدست آوردند یتعادل فینسبت به پسران در انجام وظا ينمرات باالتر دختران قبل از مدرسه، نیدر سن) 2003 ،روستوف

پسران و دختران  نیب يتفاوت معنادار) 2008(و همکاران  لولدیو و) 2008(همکاران  و زی، کورتس)2007(از جمله ونتسانو  برخی مطالعات
هاي حرکتی بنیادي دارد، مطالعات بسیار کمی تعادل در توسعه مهارت با وجود اهمیت بسیار زیادي که). 2( گزارش نکردند یدبستان شیپ

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تعاملی سن و  بنابراین ).3(در زمینه تعادل کودکان پیش دبستانی و کودکان سالم انجام شده است 
 .باشدجنسیت بر تعادل ایستاي کودکان پیش دبستانی می

 روش شناسی 
از بین مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهرستان شهرکرد . العه حاضر نیمه تجربی بود و به صورت میدانی انجام گرفتروش تحقیق در مط

ساله بدون سابقه آسیب دیدگی در اندام تحتانی در  6تا  4) پسر 42دختر و  42(کودك  84شدند و  صورت تصادفی انتخابدو مرکز به
بیان / 87سطح اعتبار آزمون . لک استفاده شدگیري تعادل ایستاي کودکان از آزمون تعادلی لکجهت اندازه. مطالعه حاضر شرکت نمودند

ها در کنار بدن قرار دارد، روي یک پا ها خواسته شد روي سطح صاف و مسطحی در حالتی که دستلک از آزمودنیدر آزمون لک. شده است
ها قبل از اجراي آزمون، به آنها یک دقیقه به منظور آشنایی آزمودنی. قرار دهند بایستند و پاي دیگر را در کناره داخلی زانوي پاي اتکا

توانست حالت خود را حفظ کند بر حسب ثانیه شد و مدت زمانی که فرد میبا ثابت ایستادن فرد کورنومتر زده می. فرصت تمرین داده شد
پرید، کورنومتر توسط آزمونگر شد یا شخص میها باز میکرد، دستچرخید و یا حرکت میدر صورتی که پاي اتکاي آزمودنی می. ثبت شد

داري در مطالعه حاضر سطح معنی. هاي تحقیق استفاده شداز روش آماري تحلیل واریانس دو طرفه جهت تحلیل داده. گشتمتوقف می
05/0=α در نظر گرفته شد. 

 هاافتهی
نتایج  =۰.۰۱۸Sig با  سن در جنس تعامل درو  =۰.۰۰۱Sig، در متغیر جنس با  =۰.۰۰۱Sigتحلیل واریانس دو طرفه در متغیر سن با  

 .معناداري را نشان داد
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 نمره تعادل ایستا در کودکان به تفکیک سن و جنس:  1نمودار شماره 
 تحلیل واریانس دو طرفه: 1جدول شماره 

 MS Df F Sig منبع واریانس

 001/0 35/17 1 6/19595 سن

 001/0 85/11 1 5/13382 جنسیت

 018/0 86/5 1 2/6618 سن و جنسیت

 گیريبحث و نتیجه
 ورتوفی، ف)1985( خیاولرنتایج مطالعه حاضر با افزایش سن بهبود نمره تعادل ایستا را در کودکان نشان داد که همسو با مطالعاتی از جمله 

سالگی رشد فزاینده  8تا  4توان عنوان نمود که در سنین مرتبط با سن میهاي در تبیین یافته. باشدمی )2003(، الم و همکاران )2000(
در متغیر جنس نتایج مطالعه حاضر حاکی از برتري دختران در نمره تعادل ایستا بود که همسو با مطالعات . زیستی در تعادل اثرگذار است

 )2008(و همکاران  لولدیو و) 2008(و همکاران  زیکورتس ،)2007( ونتسانوو ناهمسو با  )2003(، الم و همکاران )2002(و همکاران  اراگایل
هاي مربوط به جنس و همچنین تعامل اثر تعاملی سن و جنس نیز تفاوت معناداري به سود دختران را نشان داد، براي تبیین یافته. باشدمی

گی بهتر از پسران است، که میتوان آنرا ناشی از این امر سال 8توان به این نکته اشاره کرد که عملکرد دختران تا حدود سن سن و جنس می
سالگی، دختران حدود یک سال جلوتر از پسران هستند  10دانست که به لحاظ رشد فیزیولوژیکی از اواخر دوره کودکی اولیه تا حدود 

هاي راي مطالعات با تأکید بر ویژگیهاي سنی و جنسی اجرسد براي روشن شدن نقش تفاوتبه نظر می). 2012گاالهو، اُزمون، گودوي، (
 . پیکرسنجی ضروري باشد

 .سن پیش دبستانی. تعادل ایستا. حرکات پایداري. مهارت بنیادي :هاکلید واژه
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