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ODYOLOJİ VE DENEYLER
Ağırlık Merkezi Meydan Okuması
Sosyal medya üzerindeki akımlara hepimiz aşinayız. Bu seferki ise kadınlar ve erkekler arasında
geçen, "Ağırlık Merkezi Meydan Okuması" etiketiyle milyonlarca paylaşım yapılan bir akım. Belki
siz de bu meydan okumayı sosyal medya hesaplarınızda gördünüz ve hatta denediniz.
Peki bu "Ağırlık Merkezi Meydan Okuması" nedir? Aslında bu seferki meydan okuma çok basit.
Ağırlık Merkezi testinde yan yana duran bir kadın ve bir erkek dizlerini ve dirseklerini yere koyup
elleriyle yüzlerini tutarlar. Ardından yerde olan kollarını hızla arkalarına doğru hareket ettirirler.
Videoların çoğunda erkeklerin kafası yere düşerken, kadınlar kendilerini dik tutabiliyorlar. Buna
sebep olan şey nedir hadi beraber inceleyim.

Ağırlık Merkez ?

NASA, ağırlık merkezini; yani kütle merkezini, bir nesnenin ağırlığının ortalama konumu
olarak tanımlar. Britannica, ağırlık merkezini, vücudun toplam ağırlığının yoğunlaştığı
düşünülen bir madde kütlesinde "Hayali bir nokta" olarak adlandırarak bunu bir adım
daha ileri götürmüştür. Psikometrist Ryan Glatt, erkekler ve kadınlar için farklı şekilde
uygulandığı düşünülen bazı genel ağırlık merkezi kuralları olduğunu söylemiştir.
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Neden düşenler daha çok erkekler oluyor?

Glatt, "Kadınların ağırlık merkezleri erkeklerin ağırlık merkezlerine göre daha alçak
konumdadır." demiştir ve öte yandan erkekler, "Orta hatta yakın bir konumda ağırlık
merkezlerine sahip olma eğilimindedir.” diye belirtmiştir. Öyleyse, neden Ağırlık Merkezi
Mücadelesi erkekler için kadınlardan daha zor görünüyor? Glatt, bunun meydan okumada
vücut konumlandırmayla ilgili olduğunu söylemiştir. "Yapılan hareket sırasında gövde yere
paraleldir ve insanlar dirseklerini çıkardıklarında, kütle merkezleri büyük ölçüde dizlere ve
kalçalara bağlıdır." diye açıklamıştır. Glatt, birçoğunun ağırlık merkezi zaten o bölgede olan
kadınlar için bunun sorun olmadığını söylemiştir ancak, daha dengeli bir ağırlık merkezine
sahip insanların (yani tipik olarak erkeklerin), devrilmesine neden olabilir, diye açıklamıştır.

Farklı Yaklaşımlar
Doçent Dr. Rajiv Ranganahatan, meydan okumayı "kazanan" insanların, kollarını arkalarından
hareket ettirmeden hemen önce konumlarını değiştirdiklerine dikkat çekmiştir. "Görünüşe göre bu
görevde dengeyi koruyan insanlar, dirseklerini yere koyduklarında ağırlıklarıyla topuklarına
yaslanıyorlar." diye açıklamıştır. Elbette her insanın vücudu farklıdır. Aslında Ranganathan,
dengenin cinsiyetten ziyade anatomi ve bireysel vücut farklılıklarına bağlı olduğu anlamına gelen bir
açıklama yapmıştır. Bu açıklamalara ek olarak erkeklerin veya kalçaları daha küçük olan kadınların
bu zorlukla kolayca farklı sonuçlar elde edebileceğini de söylemiştir.

Pekiii, Siz Hala Denemediniz mi?
https://www.shape.com/fitness/trends/center-ofgravity-challenge-tiktok
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