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  چكيده
پژوهش حاضر با دو گروه . آموزان بودادل ايستا و پوياي دانشهدف از اين پژوهش، بررسي اجراي طرح ملي طناورز بر تع

در 1390–91 چهارم ابتدايي در سال ةآموزان پسر پايآزمون روي دانشپس -آزمونتجربي و كنترل همراه با طرح پيش
اي ري مرحلهگيصورت نمونهآزمودني به 60به اين منظور، . انجام گرفت) اي در رباط كريم تهرانمنطقه(شهر بهارستان 

. دو گروه تقسيم شدند بهچهارم ابتدايي مدارس شهر بهارستان تهران انتخاب و به تعداد برابر  ةآموزان پايدانش ةاز جامع
را اجرا  زني طنابمنتخب  ةدقيقه برنام 50جلسه به مدت  3اي  هفته و هفته 10آموزان گروه تجربي به مدت دانش
مستقل و وابسته  tبا استفاده از آزمون آماري  K-Sنرمال بودن از طريق آزمون  ي حاصل پس از سنجشها هداد. كردند

پيشرفت معنادار در گروه تجربي براي هر دو آزمون  ةدهند نتايج نشان. وتحليل شدند تجزيه >05/0Pدر سطح معناداري 
 طور بهل پويا در گروه تجربي آزمون تعادپس ةهمچنين ميانگين نمر. بود) P= 05/0(و پويا ) P= 019/0(تعادل ايستا 

بود، ولي چنين تفاوتي در نتايج آزمون تعادل ايستا بين دو گروه كنترل ) P= 041/0(معناداري بيشتر از گروه كنترل 
آموزان شد، طناورز موجب پيشرفت تعادل دانش  تمريني طرح ةآمده، برنام دست براساس نتايج به). P=225/0(ديده نشد 

 .كندمفيد ارزيابي ميرا  طناورز در مدارس كشور  يق اجراي طرحرو اين تحقازاين
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  مقدمه
منظور  مهمي به ةليوسهاي برقراري ارتباط و ابراز موجوديت كودك بوده و  ترين راه حركت يكي از معمول

شده، پايه و  ردي و شناختي محيط اطراف و حتي در برخي موارد شناختهدست آوردن اعتقادات ف به
مقدماتي زندگي هر فرد است كه سنگ  مرحلةدوران كودكي ). 25،22،7(هاي فرد است  اساس موفقيت

توجه خاص افراد در اين دوران از لحاظ جسماني، . دهد بناي اولية دوران بعدي زندگي را تشكيل مي
هاي فراهم كردن فرصت. سالم باشد ةجامعتواند ضامن تشكيل  مي... اخالقي و  ذهني، رواني، عاطفي،

هاي بالقوه و تبديل آنها به بالفعل در محيط خانواده، مدرسه و اجتماع،  توانايي زارمنظور اب مختلف به
. كند فراهم ميارزيابي و تشخيص مشكالت جسماني و ذهني افراد را  ةضمن كمك به تكامل آنها، زمين

ي ها همنظور گزينش استعدادها در زمينهايي شرايطي را به جانبه بودن چنين فرصتاز طرفي همه
ي مربوط براي معلمان، مربيان و مسئوالن آموزشي ها همختلف شغلي و رفع و اصالح مشكالت در حوز

  ).5(آورد فراهم مي
مك حركت و تربيت به كودك از ابتداي ورود به دنياي ناشناخته پيوسته در تالش است كه به ك

زندگي خوب و سالم و پرطراوت دست يابد و براي رسيدن به چنين هدفي معلمان آگاه تربيت بدني بايد 
 شايد). 12،11(گسترده به آموزش صحيح تربيت بدني به كودكان و نوجوانان همت گمارند  ةمطالعبا 

اسب داشته باشند، ديگر اين كودكان تربيت بدني من برنامةكودكان  ةهمبتوان گفت كه اگر مدارس براي 
ها تعادل است كه عبارت است  يكي از اين توانايي). 19،2(  هاي ترميمي ويژه نخواهند بود نيازمند آموزش

عبارت ديگر، تعادل توانايي حفظ پايداري بدن از قابليت فرد در حفظ بدن در يك وضعيت يا حالت؛ به
طوركه از اين تعريف  همان. اجراي يك مهارت است در وضعيت ثابت، در حال حركت يا در حين

در تعادل ايستا فرد بايد بدن خود را در وضعيت . شود، تعادل به دو صورت ايستا و پوياستاستنباط مي
اما در تعادل پويا، فرد بايد . ثابت نگه دارد، مانند حركت باالنس سه پايه يا حركت فرشته در ژيمناستيك

جراي حركت حفظ كند، مانند راه رفتن روي چوب موازنه يا فرود آمدن پس از تعادل خود را در حين ا
تعادل، قابليت و توانايي ). 26،9(اجراي حركات نمايشي و انجام دادن حركات ديگر در ژيمناستيك 

فردي ممكن است در يك حركت تعادلي اجراي . عمومي و كلي نيست، بلكه توانايي ويژه و خاصي است
به همين دليل دوره و سير . كه حركت ديگري را در حد متوسط اجرا كندد، درحاليخوبي داشته باش

اي است كه براي سنجش و ارزيابي اجراي ويژه  رشد تعادل به بهترين وجه، مربوط به كار تعادلي ويژه
كند و به  هاي بعد كه با حركات مهارتي سروكار پيدا مي سال كودك در). 6،23،18(شود استفاده مي
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پردازد، بايد براي  منظور تغيير در پايگاه نگهداري بدن و مركز ثقل بدن خود ميهاي مختلف به راه كشف
اين . ها از سازوكار بدن و كاربرد قوانين فيزيكي حركت در بدن آگاهي داشته باشد اجراي اين فعاليت

كات مهارتي هاي حالت بدن و تسهيل در حفظ تعادل هنگام اجراي حرآگاهي موجب تكميل انعكاس
  .شود مي

طور مداوم پايگاه نگهداري بدن و مركز ثقل خود را تغيير  كودكي كه مشغول بازي لي لي است، به
طور مداوم پايگاه نگهداري بدن را تغيير  اي هنگام راه رفتن به به همين روش هر موجود زنده. دهد مي
اينكه بيفتد، حالت تعادل خود را در ضمن بازيگر لي لي براي موفقيت در اجراي بازي بايد بدون . دهد مي

فرد هنگام ايستادن روي يك پا، پايگاه نگهداري بدن خود را از روي . ايستادن يا حركت كردن حفظ كند
اگر همچنان كه روي يك پا ايستاده است، خم شود و تنه و سر خود را به . كند دو پا به يك پا منتقل مي

انه باز كند و در همان حال پاي ديگر را در امتداد سر و تنه به عقب ها را در امتداد ش جلو بكشد و دست
و با هماهنگ ساختن حالت بدن، خود را قادر  كند ميمركز ثقل بدن تغيير بكشاند، در چنين وضعيتي 

  ).27،17(سازد تا تعادل بدن را مدتي ثابت نگه دارد  مي
 برنامةكه تأثير يك ) 1390(ماكياني  مانند ،تعادل صورت گرفته است ةتحقيقات بسياري در زمين

در اين . سوم ابتدايي بررسي كرد ةآموزان دختر پاي حركتي دانش –هاي ادراكي  را بر توانايي زني طناب
در تحقيقي به بررسي تأثير فعاليت بدني ) 1377(بلياني . زني بهبود يافت طناب نيتمرتحقيق تعادل با 
بهبود تعادل  ةدهند نشاننتايج . اول پرداخت ةآموزان پايي دانشحركت –هاي ادراكي  منتخب بر توانايي

همراه اغتشاشات سطح اتكا تمريني را به برنامةتأثير يك دوره ) 1389(در تحقيقي ديگر، سقازاده . بود
تمريني موجب بهبود تعادل  برنامةدر آب بر تعادل ايستا و پويا بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه 

هفته تمرينات قدرتي و ايروبيك فاكتورهاي  هشتبعد از ) 2009(كه روشن سالي حاليدر. شودمي
 16تا  11اسپينشاد به اين نتيجه رسيد كه در . آزمون تفاوتي نشان ندادتعادل ايستا و پويا در پس
مسئوالن . توان قابليت تعادل را افزايش داد سالگي در پسران مي 16تا  13سالگي در دختران و بين 

 ،زني رسيدند آموزش و پرورش در پي تحقيقاتي براي ارتقاي زنگ ورزش مدارس ايران، به روش طناب
همخواني دارد، فوايد بسياري را هم ) نبود امكانات كافي(بر اينكه با شرايط آموزشي كشور چراكه عالوه

دقيقه دويدن با  30با زني برابر  دقيقه طناب 10گرفته در آمريكا،  براساس تحقيقات انجام. دارددر پي 
بار در هر  120) كيلوگرم 85(پوند  150اگر فردي با وزن . مايل در ساعت است 7/5سرعت متوسط 

  ).28، 10(سوزاند  كالري انرژي مي 12دقيقه طناب بزند، بدن او در هر دقيقه 



 1394 تابستان ،2شمارة ، 7دورة زشي، ور _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

142

ي ، و فدراسيون جهان1980كانادا در سال  زني طنابو انجمن  زني طنابالمللي سازمان بين
هاي همگاني اين رشته در ايران زير نظر فدراسيون ورزش. تأسيس شدند 1991در سال  زني طناب

عبارت است از  زني طناب، زني طنابهاي همگاني از براساس تعريف فدراسيون ورزش. كندفعاليت مي
كوتاه و بلند و هاي تفاده از طنابصورت انفرادي، دونفره و گروهي با اس فعاليت بدني كامل و مفرح كه به

عنوان يك بازي و تفريح هاي دور به اين ورزش از گذشته. گيرد  و چند طنابي انجام مي 2و  1صورت به
منظور چابكي و استقامت و هماهنگي هاي ديگر نيز به ه و ورزشكاران رشتهتبين سنين مختلف رواج داش

در اين تحقيق ). 23(كردند ستفاده ميعصب و عضله و تعادل و در نهايت آمادگي جسماني از اين رشته ا
در . آيدهاي مختلف به اجرا درمي زني، همان بازي انفرادي با يك طناب است كه به شكل منظور از طناب

زني و تأثير آن روي تعادل ايستا و پويا در ايران، بر خالف ديگر كشورهايي كه در زمينة  مورد طناب
از آنجا كه در سال جاري وزارت . آكادميك انجام نگرفته است اند، مطالعات يافته تربيت بدني توسعه

ة رنديدربرگآموزش و پرورش طرحي با عنوان طرح طناورز را براي مقطع چهارم ابتدايي اجباري كرد كه 
آموزان سال چهارم ي روي دانشرسد تأثير اين فعاليت بدننظر ميضروري به. اين فعاليت بدني است
طوركه پيش از همان. علمي خوبي برخوردار شود ةپشتواناين طرح در ايران از  ابتدايي بررسي شود تا

به  با توجهبنابراين . تعادل اشاره شد، حركت نقش اساسي در زندگي انسان دارد ةمقولاين به اهميت 
آموزان  تعادل دانش بررسد تا تأثير اين فعاليت بدني  مي نظر بهنتايج متناقض تحقيقات گذشته، ضروري 

بر روي تعادل  زني طنابرو اين تحقيق سعي دارد به بررسي علمي تأثير تمرينات  ازاين. مشخص شود
  .آموزان مقطع چهارم ابتدايي كه مخاطبان اصلي طرح طناورز است، بپردازدايستا و پويا در دانش

  

  روش تحقيق
پژوهش حاضر با . يردگتحقيقات كاربردي قرار مي ةي است و در دستتجرب مهيناين تحقيق يك تحقيق 

  .آزمون صورت گرفت پس –آزمون  دو گروه تجربي و كنترل همراه با طرح پيش
  آماري ةنمونجامعه و 

كه در سال تحصيلي ) نفر 318(آموزان مقطع چهارم ابتدايي دانش ةكلي: از عبارتندآماري تحقيق  ةجامع
. و مشمول طرح طناورز شدنددر شهرستان بهارستان تهران مشغول به تحصيل بودند  1390 – 91
زاده اسماعيل ةكوكران و براساس اطالعات مقال ةآماري تحقيق از طريق فرمول تعيين حجم نمون ةنمون

شده اي از فهرست تهيهگيري مرحلهنفر است به روش نمونه 60شامل  درصد  90با اطمينان  و) 3(
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قرار ) n=30(و كنترل ) n=30(روه تجربي آمد و در دو گ عمل بهآموزش و پرورش  ةتوسط مسئوالن ادار
سال سن و همچنين سالمت عمومي و  10آموزان به اين تحقيق، داشتن از شرايط ورود دانش. گرفتند

 ةيار مدرسه و بررسي پروندعدم مشكل جسماني و رضايت آگاهانه بود كه از طريق مصاحبه با بهداشت
  .دست آمد آموزان در مدرسه بهپزشكي دانش

  اجراروش 
سنج  آزمون از طريق دستگاه تعادل آوري اطالعات مربوط به عملكرد تعادلي ابتدا يك پيشبراي جمع

پيشنهادي از سوي  زني طناب برنامةسپس . تربيت بدني انجام گرفت ةبايودكس موجود در پژوهشكد
 10به مدت  وزارت آموزش و پرورش براي اجرا در مقطع چهارم ابتدايي سراسر كشور روي گروه تجربي

 10مدت تمرين شامل . دقيقه به اجرا گذاشته شد 50جلسه و هر جلسه به مدت  3اي هفته، هفته
ي دو دقيقه ها فاصله با زني طنابدقيقه گرم كردن، سپس تمرين اصلي شامل هشت بار دو دقيقه 

 برنامةهيچ  كه گروه كنترلدرحالي. دقيقه برگشت به حالت اوليه بود 10استراحت بود و در پايان 
، پرش جفت شامل پرش ساده، مكث روي پا، زيگزاگ زني طناب برنامة). 20(دادند انجام نمي زني طناب

). 10(پنجه، و گهواره بود  –پنجه، قيچي پا از جلو، گام جاگينگ، ضربدري، پاشنه  –جلو عقب، پنجه 
  .آمد عمل به ها هنمون ةيا از كليآزمون تعادل ايستا و پويك پس زني طنابهفته تمرين  10پس از پايان 

  فرايند اجراي آزمايش
سنج بايودكس موجود در پژوهشگاه تربيت  دستگاه تعادل ةليوس بهاطالعات مربوط به عملكرد تعادلي 

هاي متعددي اين دستگاه قابليت. آوري شدبدني و علوم ورزشي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري جمع
هاي تعادلي مختلف، براي افراد در سنين مختلف و برخوردار از راي آزمونمنظور طراحي تمرين و اجبه

منظور  اي كه به به اين صورت كه افراد روي صفحه. سطوح متفاوتي از مهارت و سالمت جسماني دارد
اي تعادل  ثانيه 20گيرند و پس از اجراي سه كوشش تمريني  است، قرار مي شده  يطراحسنجش تعادل 

ضريب پايايي ) 2000(هينمن . ثانيه تعادل ايستا و پويا به اجرا گذاشته شد 20آزمون  ايستا و پويا،
آن را  ايطبقهدست آورد و ضريب همبستگي درون سنج بايودكس را به ي كلي دستگاه تعادلها هنمر
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف محقق، از آزمون پايداري قامتي ايستا و . )21( ردگزارش ك 89/0
  .كه بر توانايي شخص در نگهداري مركز تعادل تأكيد دارد، استفاده شده است 5مچنين پويا در سطح ه
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  هاي آماري روش
سپس از آزمون . ، ميانگين و انحراف معيار از آمار توصيفي استفاده شدها هبراي توصيف داد

طبيعي  ها ها كه توزيع داداز آنج. استفاده شد ها هاسميرنوف براي تعيين طبيعي بودن داد –لموگروف وك
گروه تجربي و كنترل نسبت به  ةسيمقاي مستقل براي ها هگرو tآزمون (بود، از آمار استنباطي مربوط 

 95/0در سطح معناداري ) ها هآزمون گروآزمون و پسپيش ةي وابسته براي مقايسها هگرو tهم و آزمون 
  .استفاده شد SPSS18افزار با استفاده از نرم

  

  ي تحقيقها هج و يافتنتاي
آزمون صورت مجزا در دو گروه تجربي و كنترل با طرح پيشتعادل ايستا و پويا به ةدر تحقيق حاضر نمر

. استفاده شد ها هبراي تشخيص طبيعي بودن توزيع داد K-Sابتدا از آزمون . آزمون تحليل شد و پس
هاي پارامتريك بنابراين از آزمون. ندآزمون توزيعي طبيعي داشت پس –آزمون  در مراحل پيش ها هداد

ي مستقل و وابسته ها هگرو tبه كمك آمار استنباطي آزمون . ي تحقيق استفاده شدها هبراي آزمون فرضي
  .انجام گرفت» آزمون پس –آزمون  پيش«و  »كنترل –تجربي «ي آزمودني ها هاختالف احتمالي بين گرو

 
هاي تجربي و  آموزان گروهمون تعادل ايستا و پوياي دانشميانگين و انحراف معيار نمرة آز. 1جدول 

 كنترل در مراحل آزمون

  نوع تعادل
  كنترل تجربي هاگروه
هايشاخص

انحراف  ميانگين آماري
انحراف   ميانگين  تعداد معيار

  تعداد  معيار

  30  70/0  74/3 30 89/0 12/4 آزمونپيش  تعادل ايستا
  30  52/0  19/3 30 33/0 42/2 آزمونپس

  30  25/0  51/1 30 22/0 45/1 آزمونپيش  تعادل پويا
  30  23/0  47/1 30 09/0 94/0 آزمونپس

 

آموزان ابتدايي براي اجراي تعادل ايستا و پويا در گروه تجربي و  دانش ةميانگين نمر 1در جدول 
 ةزمون نمرآآزمون و پسشود، ميانگين پيشطوركه مشاهده ميهمان. كنترل نشان داده شده است

و  45/1تعادل پويا برابر با  ةو نمر 42/2و  12/4برابر با  بيترت بهآموزان گروه تجربي  تعادل ايستاي دانش
آموزان گروه كنترل تعادل ايستاي دانش ةآزمون نمرآزمون و پسميانگين پيش كه درحالي. بود 94/0
  .بود 47/1و  51/1و تعادل پويا برابر با  19/3و  74/3برابر با  بيترت به
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  مستقل دو گروه تجربي و كنترل در تعادل ايستا tنتايج آزمون . 2جدول 
  دارياسطح معن  درجات آزادي Fمقدار آزمون

  742/0  58 702/0 آزمون پيش
  225/0  58 139/6 آزمون پس

  
آزمون دهد كه تفاوت معناداري بين دو گروه تجربي و كنترل در پيش نشان مي 2نتايج جدول 

رو هر دو گروه از نظر امتياز تعادل ايستا همگن هستند، ازاين). P=  742/0(دل ايستا وجود نداشت تعا
  ).t=  225/0(آزمون تعادل ايستا نيز بين دو گروه كنترل و تجربي تفاوت معناداري مشاهده نشد در پس

 
  جدول وابستة دو گروه تجربي و كنترل براي تعادل ايستا. 3جدول 

  دارياسطح معن  زاديدرجات آ گروه
  019/0  29 آزمون تعادل ايستاپس–آزمونپيش تجربي
  067/0  29 آزمون تعادل ايستاپس–آزمونپيش كنترل 

  
آزمون در گروه تجربي براي تعادل ايستا نشان داد آزمون و پسنتايج تفاوت معناداري را بين پيش

)019/0=P(،  ولي تفاوت معناداري در گروه كنترل ديده نشد)067/0  =P ( تأثير مثبت  ةدهند نشانكه
  .تمريني بر تعادل ايستاست برنامة

  جدول مستقل دو گروه تجربي و كنترل براي تعادل پويا. 4جدول 
  دارياسطح معن  درجات آزادي Fمقدار گروه

  852/0  58 426/0 آزمون پيش
  041/0  58 240/15 آزمون پس

  
آزمون دهد كه تفاوت معناداري بين دو گروه تجربي و كنترل در پيشنشان مي 4نتايج جدول 

رو هر دو گروه از نظر امتياز تعادل پويا همگن هستند، ولي ازاين). P=  852/0(تعادل پويا وجود نداشت 
  ).P=  041/0(آزمون تعادل پويا بين دو گروه تجربي و كنترل تفاوت معناداري مشاهده شد در پس

 
  جدول وابستة دو گروه تجربي و شاهد براي تعادل پويا. 5جدول 

  دارياسطح معن  درجات آزادي  گروه
  005/0  29 آزمون تعادل پوياپس–آزمونپيش تجربي
  517/0  29 آزمون تعادل پوياپس–آزمونپيش كنترل 
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بي براي تعادل پويا نشان داد آزمون در گروه تجرآزمون و پسنتايج تفاوت معناداري بين پيش
)005/0  =P(،  ولي در گروه كنترل تفاوت معناداري ديده نشد)517/0  =P (تأثير مثبت  ةدهند كه نشان

  .تمريني بر تعادل پوياست برنامة
  

  گيري بحث و نتيجه
طع آموزان پسر مق هدف از تحقيق حاضر، بررسي تأثير طرح ملي طناورز بر تعادل ايستا و پوياي دانش

صورت جداگانه  ي مربوط به تعادل ايستا و پويا در دستگاه بهها هاز آنجا كه داد. چهارم ابتدايي بود
  .كنيمصورت مستقل بررسي ميآيد، ما نيز آنها را جدا كرده و به دست مي به

آزمون دو گروه تمريني و كنترل ي تحقيق حاضر براي تعادل ايستا در پيشها ههاي دادنتايج بررسي
در بررسي . ستها هدهد كه بيانگر همگن بودن گروسبت به هم تفاوت معناداري را نشان نمين

پيشرفت معنادار در گروه تجربي است، البته گروه  ةدهند آزمون براي هر گروه نشان پس –آزمون  پيش
 ةقايسدر م). <P 005/0(فرض تحقيق معنادار نبود كنترل نيز بهبود يافت، ولي در سطح معناداري پيش

فرض تحقيق معنادار نبود آزمون دو گروه نسبت به هم تفاوت وجود داشت، ولي در سطح پيشپس
)05/0 P> .(تمريني  برنامةتوان فقط به  اين دليل بر اين است كه پيشرفت در تعادل ايستا را نمي

مل رشد نيز آزمون و يادگيري حاصل از آن و عانسبت داد و عواملي چون تأثير اجراي پيش زني طناب
تعادل، توانايي  .دارد اين نتايج با تعريف زير همخواني). 15(بر متغير تمريني مؤثر است عالوه

تحقيقات . كندهاي منطقي براساس تجربه و تمرين رشد پيدا ميتعادل در روش. شده است يادگرفته
، )1387(و مرادي ) 2009(، سلمان )1389(، سقازاده )1377(، بلياني )1999(، زوگلو )1390(ماكياني 

حركتي است و اين  –هاي ادراكي بررسي تأثير فعاليت منتخب تمريني بر توانايي ةهمگي در زمين
  .همراستاستكه با نتايج تحقيق حاضر  اند همسئله را تأييد كرد

ماكياني كه به بررسي ي ها هبر تعادل، نتايج تحقيق حاضر با يافت زني طناب برنامةتأثير  ةدر زمين
سوم ابتدايي پرداخته  ةآموزان دختر پايحركتي دانش –هاي ادراكي  بر توانايي زني طناب برنامةتأثير 

موجب بهبود تعادل در فرد  زني طناب برنامةاست، همخواني دارد، چراكه نتايج تحقيق وي نشان داد كه 
دهد كه و نشان مي ي زوگلو و همكاران مطابقت و همخواني داردها ههمچنين با يافت). 15(شود  مي

ذهني افزايش دهد  ماندةتواند تعادل ايستا را در كودكان عادي و كودكان عقبفعاليت بدني و تجربه مي
هاي حركتي حركتي بر بهبود قابليت –هاي ادراكي  در تحقيقي ديگر، سلمان به بررسي تأثير تمرين). 1(
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كه اين تمرينات روي تعادل ايستا و پويا تأثير  ابتدايي پرداخت و به اين نتيجه رسيد ةآموزان دوردانش
همراه اغتشاشات سطح اتكا در آب بر تمريني به برنامةسقازاده در بررسي تأثير يك دوره . معناداري دارد

براي حفظ تعادل  ها هبه اين نتيجه رسيد كه اجراي اين نوع برنام انساليمتعادل ايستا و پوياي زنان 
تعادل ايستا در مردان فوتباليست و  ةمقايس ةمرادي در تحقيقي در زمين). 12( ايستا و پويا مناسب است

ي ها هبر اينكه فعاليت ورزشي بر تعادل مؤثر است، رشتشناگر در شرايط حسي مختلف نشان داد عالوه
ي بلياني كه تأثير ها ههمچنين با يافت). 16(گذارند طور متفاوتي بر تعادل تأثير ميورزشي مختلف به

 ةپسراناول ابتدايي دبستان  ةآموزان پايحركتي را در دانش –هاي ادراكي فعاليت بدني منتخب بر توانايي
وي احتمال داد ). 1(در دسترس انجام داد، همخواني دارد  ةعنوان نمونتهران به 6 ةشهيد بهشتي منطق

اوزرتسكي تأثير گذاشته  –نكلن هاي تعادل ايستاي آزمون ليطور غيرمستقيم بر آيتم تمريني او به برنامة
  .تحقيق حاضر دانست ةتوان تأييدي بر فرضي اين تحقيقات را مي. است

بهبودي تعادل احتماالً ممكن است به اين دليل باشد كه ورزش و فعاليت بدني موجب افزايش 
سي اما در برر). 12،24(شود قدرت عضالت و كاهش ضعف، سستي و در نتيجه بهبود كنترل تعادل مي

 ةدهند آزمون دو گروه تجربي و كنترل براي تعادل پويا تفاوت معناداري گزارش نشد كه نشانپيش
آزمون در گروه تجربي نتايج پيشرفت آزمون با پسدر بررسي پيش. با هم است ها ههمگن بودن گرو

 برنامةفت كه متغير توان نتيجه گررو ميازاين. اما در گروه كنترل معنادار نبود. معناداري را نشان داد
تحقيق سقازاده تعادل پويا تأثير مثبت معناداري گذاشته است كه با نتايج  روي زني طنابتمريني 

ي زوگلو و همچنين بلياني ها هو نيز يافت) 2003(و روگرز ) 1993(، جاگ )2006(، بوتيس )1389(
رين و تجربه بر تعادل پوياي زوگلو و همكاران اظهار كردند كه تم. مطابقت و همخواني دارد) 1377(

-بلياني بيان كرد كه تمرينات منتخب او بر آيتم. دهدگذارد و آن را افزايش ميافراد ژيمناست تأثير مي

همچنين با نتايج تحقيق ماكياني . گذارداوزرتسكي تأثير مي –هاي تعادل پوياي آزمون لينكلن 
دست آورد  بر تعادل پويا پيشرفت معناداري را به زني طناب برنامةهمخواني دارد، چراكه در بررسي تأثير 

اي حركتي ويژه برنامةتوان ي رهبانفرد مغايرت دارد، دليل اين مسئله را نيز ميها هولي با يافت). 14(
اي بوده كه حركتي حسن رهبانفرد به گونه برنامةاحتماالً . ها اعمال شده استدانست كه روي آزمودني

توان  طور معناداري افزايش دهد و دليل ديگر را ميها را به پوياي آزمودني نتوانسته است تعادل
اي  هوشي تا اندازه ةچراكه بهر ،دانست) پذير ماندة ذهني آموزش كودكان عقب(ي تحقيق ايشان ها هنمون

  ). 1(گذارد  آموزان تأثير مي بر تعادل پوياي دانش
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حركتي بر بهبود  –هاي ادراكي أثير تمرينبه بررسي ت) 1388(در تحقيقي ديگر، زهرا سلمان 
به اين نتيجه رسيد كه اين تمرينات روي تعادل ابتدايي پرداخت و  ةآموزان دورهاي حركتي دانشقابليت

با نتايج بسياري از تحقيقات از جمله وي گريگوري  ها هاين يافت. ايستا و پويا تأثير معناداري دارد
  .همخواني دارد) 2000(و اسميت ) 1999(، كيپر )1992(، هندرسون )1384(

همراه اغتشاشات سطح اتكا در آب، بر تمريني به برنامةدر بررسي تأثير يك دوره ) 1389(سقازاده 
براي حفظ تعادل  ها هتعادل ايستا و پوياي زنان ميانسال به اين نتيجه رسيد كه اجراي اين نوع برنام

كه در تمريني بر تعادل است، درحالي برنامةت بيانگر تأثير اين تحقيقا). 12(ايستا و پويا مناسب است 
هاي تعادل ايستا و تمريني پيشنهادي او مهارت برنامةهفته  هشتبعد از ) 2009(تحقيق روشن سالي 

 برنامةتوان به محتواي در بيان علت احتمالي مخالفت با نتايج پژوهش حاضر مي). 8(پويا تغييري نكرد 
ماهنگي، همچنين سن و جنس رينات ايروبيك، تمرينات قدرتي و تمرينات هتمريني او شامل تم

  .ها اشاره كردآزمودني
 16تا  13سالگي در دختران و بين  16تا  11اسپينشاد در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه در 

 10پسران  براساس نتايج تحقيق حاضر، در). 4(تعادل را افزايش داد توان قابليت سالگي در پسران مي
  .توان تعادل ايستا و پويا را افزايش دادساله هم با برنامة تمريني مي

كند، به اين صورت كه اجراي برنامة طور كلي از اجراي طرح طناورز حمايت مي نتايج اين تحقيق به
گروه  در مقايسه با طور معناداري شد وه، موجب بهود تعادل پويا بهاي سه جلس اي، هفتههفته تمريني ده

توجه به  كنترل اين پيشرفت در سطح تعادل پويا به متغير تمريني نسبت داده شد و در تعادل ايستا با
بر متغير تمريني به عامل رشد و يادگيري اينكه گروه كنترل نيز پيشرفت نشان داد، اين پيشرفت عالوه

راي ارتقاي سطح كيفيت رو اجراي طرح طناورز بازاين. اول نسبت داده شد مرحلةحاصل از آزمون 
  .كندشود و از اجراي اين طرح حمايت ميآموزشي زنگ ورزش مدارس ايران، مفيد ارزيابي مي
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