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ABSTRACT 

Background and Aim: Dynamic balance is a key element in everyday and sports activities and it is 

important to examine the factors that affect it. The present study focused on the relationship between 

arousal and activation with dynamic balance at different times of the day. 

Materials and Methods: A total of 30 male participants, aged 21.01±1.64 performed dynamic test at 

10:00 a.m., 15:00, and 20:00 p.m. on a single day. Skin conductance level of participants was 

recorded continuously during performing balance task. ANOVA, Pearson correlation, and regression 

were used to analyze the data. 

Results: The results indicated that dynamic balance based on reaching distance was higher at 15:00 

p.m. than 20:00 p.m. and 10:00 a.m. It was also found that a linear relationship exists between 

activation and performance; the intensity of correlation was higher in the afternoon. 
Conclusion: These findings support the idea on separation of arousal and activation as separable 

aspects of the physiological and behavioral functions. In this approach, the activation was introduced 

for the afternoon as the factor causing superiority of dynamic balance, as compared with morning and 

evening. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
ی برخوردار است. پژوهش حاضر بر ارتباط بین اژهیوبر آن از اهمیت  مؤثری ورزشی است و بررسی عوامل هاتیفعالروزمره و ی هاتیفعالتعادل پویا عنصر کلیدی در 

 ی با تعادل پویا در ساعات مختلف روز تمرکز داشت.سازفعالانگیختگی و 

 هامواد و روش
از روز انجام دادند. سطح هدایت الکتریکی پوست  20:00و  15:00، 10:00ساعات آزمون تعادل پویا را در  ، جنس: مذکر(01/21±64/1)سن:  کنندهشرکت 30

 با استفاده از آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. هاداده. مداوم در طول انجام تکلیف تعادل ثبت شد طوربه کنندگانشرکت

 هایافته
ی و عملکرد را نشان داد سازفعالی خطی بین ارابطهبیشتر بود. دیگر نتایج  20:00و  10:00نسبت به  15:00ت نتایج نشان داد که فاصله دستیابی تعادل پویا در ساع

 بیشتر بود. بعدازظهرکه شدت همبستگی در 

 گیرینتیجه
ردهای رفتاری و فیزیولوژیکی فراهم نمود. ی از کارکاجداگانهی هاجنبه عنوانبهی سازفعالجداسازی انگیختگی و  ءهنیزم درنتایج تحقیق حاضر شواهد محکمی را 

 نسبت به صبح و عصر است، معرفی کرد. بعدازظهرعاملی که سبب برتری تعادل پویا در  عنوانبهی را سازفعالهمچنین، 

 واژگان کلیدی
 ی؛ سطح هدایت الکتریکی پوست؛ تعادل پویا؛ عملکردسازفعالانگیختگی؛ 
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 و اهداف قدمهم
 یهامهارت زیآمتیموفقبرای اجرای توانایی قرار دادن اجزای بدن در راستای درست نسبت به یکدیگر، با مصرف حداقل انرژی و تالش عضالنی، 

در گوش داخلی و  رهیدامیندیداری با اطالعات حاصل از مجاری  یهادادهماهیت تعادل به توانایی بدن برای تلفیق  [1].نامندیمحرکتی را تعادل 
تعادل ایستا توانایی حفظ محدوده سطح  ؛ودشیمتعادل به دو نوع ایستا و پویا تقسیم  [2]عمقی، بستگی دارد.-حسی یهارندهیگاطالعات حاصل از 

آوردن یک موقعیت پایدار یا  به دستیا  نگهداریتوانایی اجرای یک تکلیف در حین  عنوان بهتعادل پویا  کهیدرحالبا کمترین حرکت است.  اتکا
ل وضعیت قامت در به انجام رساندن صحیح و کنتر [4].آوردن تعادل روی یک سطح ناپایدار با حداقل حرکت است به دستیا  [3]توانایی نگهداری

  [5]روزمره انسان و حرکات پیچیده ورزشی، از اهمیت باالیی برخوردار است. یهاتیفعالبهینه 
ت اس شده دادهعالوه بر آن، نشان  [6]ورزشی ارتباط دارد. یهابیآسکه کاهش عملکرد تعادلی با خطر افزایش  انددادهنشان  هاپژوهش، نیازاشیپ

در  کنندهمشارکتبنابراین درک عوامل  ؛[8]کندیمو به بهبود عملکرد ورزشی کمک  [7]ورزشی را کاهش داده یهابیآستمرین تعادل، میزان 
 تواندیمزمان روز عاملی است که  [9]کاربردهایی برای پیشگیری از آسیب و برگزاری جلسات تمرینی را فراهم نماید. تواندیمعملکرد تعادلی 

 [11 ،10]و عصر بهتر است. بعدازظهرکه عملکرد تعادلی در صبح نسبت به  انددادهنشان  هاپژوهشقرار دهد. برخی از  ریتأثلکرد تعادلی را تحت عم
که نتیجه گرفتند  هاپژوهشدیگر  [14-12]و عصر نسبت به صبح است. بعدازظهرحاکی از برتری عملکرد تعادلی در  هاپژوهشنتایج برخی دیگر از 

( اثر زمان روز بر کنترل قامت پویا و ایستا را 2007) 1، تاکر و وایتبرای مثال، گریبل [15]معناداری ندارد. ریتأثساعات متفاوت روز بر عملکرد تعادلی 
اول و دوم افزایش  و عصر در روز بعدازظهرنشان داد فاصله دستیابی در صبح نسبت به  هاافتهی [10]در افراد سالم و غیرورزشکار بررسی کردند.

بهتر  بعدازظهر( نشان دادند که عملکرد تعادلی ایستا در سالمندان در صبح نسبت به 2012) 2یورگنسن، راتلف، لیسو، کیسروتی، نیلسن و اگادیافت. 
مشخص است این  نچهآ [17]بهتر است. 17:00و  13:00نسبت به  9:00( نشان داد که کنترل قامت در ساعات 2017) 3سان یهاافتهی [16].است

( پیشنهاد نمودند که 2018) 4گرانت و گلن [81]است که عملکرد تعادلی در یک روز عادی بین ساعات شش صبح تا شش عصر در نوسان است.
این  ریثتأبنابراین باید  ؛است رگذاریتأثو زمان تمرین ورزشکاران  یوخوخلقوضعیت   جمله ازعوامل متعددی بر تغییرات عملکرد در طول روز 

 ،زیربنایی که مسئول این تغییرات روزانه در عملکرد تعادلی هستندیندهای آفرگذشته از این،  [19].دقیق بررسی شود طور بهعوامل توسط مربیان 
  [20].اندنشدهواضح مشخص  طور بههنوز 

 یداریوبخوابچرخه  جمله ازی بسیاری از رفتارها دهنده روزانه براریتمیک ( )اس.سی.ان 5است که هسته فوق چلیپایی شده ثابت یخوب به
انگیختگی را از طریق افزایش هوشیاری و یا افزایش  یروزشبانهمنجر به این نگرش شد که اس.سی.ان تنظیم  هاپژوهشنتایج  [21]است.
با این  ،کنندیمز که انگیختگی را تنظیم انشعابات از اس.سی.ان به ساختارهای مغ [22].کندیمتنظیم  یادوره صورت بهو خواب  یآلودگخواب

)ال.سی( است.  6لوکوس سیرولئوسدرگیر است، سیستم  یداریوبخواباز مغز که قویاً در انگیختگی و چرخه  یاهیناح [32]دیدگاه انطباق دارد.
فعال شدن بیشتر در هنگام بیداری، فعال  مثال عنوان به، دهدیمتغییر  یداریوبخواب مختلفرا بر اساس مراحل  یاتکانهفعالیت  های ال.سینرون

ریک که تح دهدیمنشان  هاپژوهشعالوه بر این،  [42])آر.یی.ام(. 7شدن کمتر در طول خواب آهسته و تقریباً خاموش در طول خواب پارادوکسیک
که  دهدیمگرچه این نتایج نشان  [52].شودیمهیپوکامپ و کورتیکال  8نوار مغزی یهاگنالیسموجب تحریک  های ال.سینرونموضعی شیمیایی 

هوشیاری هنوز گزارش  یروزشبانهاما دخالت احتمالی این سیستم در تنظیمات  ،بردیمانگیختگی را باال  ال.سی های نوراپی نفریننرونفعالیت 
حفظ تعادل مستلزم یکپارچگی  که آنجا از. کندیمتغییر  یآلودگخواباست که کنترل قامت با سطح هوشیاری و  شده دادهنشان  [32]نشده است.

این یکپارچگی در سطح سیستم عصبی مرکزی یندهای آفراست که اختالل هوشیاری بر  شده شنهادیپمداوم دروندادهای حسی مختلف است، 
  [62].گذاردیم ریتأث، کندیماساسی که حرکات جبرانی در تنظیم قامت را ایجاد یندهای آفرآن، بر  موازات بهو  گذاردیم ریتأث

شواهدی نیز مبنی بر تفاوت این دو  کهیدرحالاست،  رفته کار به یمعنهم صورت به یسازفعالدیگر مانند  یهاواژهانگیختگی در اکثر مواقع با 
فیزیولوژیکی متفاوتی  یبناریز گرانپژوهشاین  [82]شدند. قائلتمایز  یسازفعال( بین انگیختگی و 1975) 9گینسمکپیریبرام و  [72].وجود دارد

 یهاتیفعالکه انگیختگی از  شودیمشناختی مربوط به این پدیده، چنین نتیجه عصبی یهاپژوهشاز  .پیشنهاد کردند یسازفعالبرای انگیختگی و 
بر  مؤثراما عامل  ،ر استفیزیولوژیک اثرگذا یهاپاسخصعودی واقع در تشکیالت مشبک مغز ناشی شده و تنها بر  سازفعالآمیگدال و سیستم 

اخیر بر استفاده از سطح پایه  یهاپژوهشمتدلوژی  [92]است. یاقاعده یهاعقدهاست که حاصل فعالیت  یسازفعالحرکتی،  یسازآمادهفرآیندهای 
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خاص اطالق شده است  لحظه کی. انگیختگی به وضعیت انرژیکی بدن در کندیم دیتأک یسازفعالانگیختگی از  جدا کردن منظور به یریگاندازه
تغییر میزان انگیختگی از سطح پایه به وضعیت اجرای تکلیف است که از طریق کسر سطح  یسازفعال کهیدرحال، شودیمجیده نکه با سهاپ س

است نه  یسازفعال ،اط داردبا عملکرد ارتب آنچهکه  انددادهنشان  هاپژوهش. نتایج دیآیمپایه از میزان انگیختگی در حین اجرای تکلیف به دست 
کرد لعم یهااسیمقبا  یسازفعال(، انتظار خود را از یافتن ارتباط 2005) 1کارتی، سلکیویتز و راشبیمکبری، کالرک، برای مثال،  [31, 30, 72]انگیختگی.

 یهاپاسخاضافه کردند که انگیختگی با  آنها [72]کردند که انگیختگی با عملکرد ارتباطی نخواهد داشت. ینیبشیپبیان نمودند و  یروشنبه
واعظ موسوی، بری، راشبی و کرد.  را تصدیق ینیبشیپانجام شد، این  متعاقباًکه  ییهاپژوهش .رفتاری یهاپاسخفیزیولوژیک مرتبط است نه 

مداوم آزمایشگاهی به این نتیجه رسیدند با عملکرد کودکان و افراد بالغ در تکلیف  یسازفعالبررسی رابطه انگیختگی و  هدف با (2007) 2کالرک
مرتبط است، اما سطح انگیختگی رابطه معناداری با این  یسازفعالعملکرد )میانگین زمان واکنش و تعداد خطاها( با میزان  یهااسیمقکه 

مختلف انرژیک و  یهاجنبه عنوان به یسازالفعانگیختگی و  یریکارگبهبیشتر با استفاده از  یهایبررسنتیجه گرفتند که  آنها [31]ندارد. هااسیمق
 فیزیولوژیک و رفتار، ارزشمند خواهد بود. یهاپاسخبر  آنهاآزمون اثرات 

را  یآزمون عملکرد جسمان یورزشکار که یهنگام [23].ن مشـکل اسـتیمربـوط بـه ورزش و تمـر یرهایبر متغ یروزشبانهتم یر یح اثرگذاریتوض
وجود خواهد داشت که ممکن است سبب پنهان شدن  ،کندیمشرکت  کـه در آن ییهانیتمربـه  یواضـح یکیولوژیزیف یاهپاسخ، کندیماجرا 

اسـتدالل کـرد  توانیم یبر عملکرد ورزش یروزشبانهتم یر سازوکار ءهنیزم در گرفتهانجام یهاپژوهش از [23].شـود یاثرگذار زمـان یسازوکارها
و ورزشکاران و  [33]بر ورزشـکار دارد یمیر مستقی، پس زمان روز تأثردیگیمر زمان روز قرار یتحت تأث ی، عملکرد ورزشیط عادیشرا کـه اگـر در

 .ن موضوع داشته باشندیبه ا ید توجه خاصین و مسابقات بایان هنگام تمریمرب
از طرف دیگر نقش عواملی که سبب این تغییرات  ،[14-12]درساعات متفاوت روز بر عملکرد تعادلی تناقض وجود دا ریتأثگذشته بین  یهاپژوهشدر 

 ینیبشیپو اینکه در طول روز نیز دچار تغییر است،  [31, 30, 72]با عملکرد دارد یسازفعالهنوز ناشناخته مانده است. با توجه به ارتباطی که  ،شودیم
بود که اوج عملکرد  سؤالبه این  ییگوپاسخپژوهش دنبال  رونیازا ؛باشددر تغییرات تعادل پویا در طول روز نقش داشته  یسازفعالکه  شودیم

 ارتباط دارد یا انگیختگی. یسازفعالاین تغییرات به آیا تعادلی پویا در طول روز در کدام ساعت است، و اینکه 

 مواد و روش ها
 بر اساسبندی رود. همچنین در طبقهبنیادی به شمار می یاهپژوهشهای کمّی بوده و با توجه به هدف آن از نوع پژوهش حاضر از نوع پژوهش

رها در یمتغ یریگاندازه زیرا ،است یزمان یهایسراز نوع طرح  پژوهشهمبستگی است. طرح -توصیفی یهاپژوهشاز نوع  روش، پژوهش حاضر
 از روز انجام شد. یساعات مختلف

نمونه انتخاب شدند.  عنوان بهاند، انتخاب نموده 2و  1عمومی  یبدنتیتربرج که درس دانشگاه آزاد واحد ک (01/21±64/1)سن: دانشجوی پسر  30
-)توسط پرسش ر را داشتندیط زیاز شرا یکیکه  یکنندگانشرکتشرکت کردند.  پژوهشدر  ،سالم بودند یو روان یجسم نظر ازکه  یکنندگانشرکت

 :دندحذف ش پژوهششدند( از  ییکه تکمیل کردن، شناسا یانامه
 شتر(یا بیمچ پا در سال گذشته )سه بار  چندجانبهن یسابقه اسپر .1

 ماه گذشته 6ن مچ پا در طول یا اسپریب یآس .2

 شتر(یا بیبار  3زانو در طول سال گذشته ) چندجانبهب یسابقه آس .3

 زانو در طول سال گذشته یا جراحیب یآس .4

 شتر(یا بیبار  3مفصل ران در طول سال گذشته ) چندجانبهب یسابقه آس .5

 ماه گذشته 6ران در طول  یا جراحیب یآس .6

 شتر در طول عمریا بیسه بار  یهوشیسابقه ب .7

 ماه گذشته 6در طول  یهوشیب .8

 کینقص نورولوژ .9

 .دهدیر قرار میرا تحت تأث یستم عصبیکه س ییا مصرف داروی یماریدر صورت داشتن سابقه ب .10

 اختالل در تعادل و ، سرگیجهزوزو جمله ازگوش داخلی  یهایماریبعالئم و نشانه  داشتن سابقه .11

                                                 
1 Barry, Clarke, McCarthy, Selikowitz & Rushby 
2 VaezMousavi, Barry, Rushby & Clarke 
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 )وای.بی.تی( 1وای ، دستگاه آزمون تعادلییسازفعالانگیختگی و  یریگاندازهجهت  2701مدل  آ.اف.ویودرم یدستگاه باز  هادادهبرای گردآوری 
تفاده شد که جزئیات مربوط به این اس یت سالمتیو وضع یفرد یهایژگیو ینامهپرسش شرکت ساتراپ و ی، قدسنج فلزاف.ام.اس ساخت شرکت

 ابزار به شرح ذیل است:

، استفاده شد. این دستگاه 2701سطح هدایت الکتریکی پوست از دستگاه بیودرم یو.اف.آ مدل اس. سی  یریگاندازهبرای  2دستگاه بیودرم یو.اف.آ:

شامل یک رمز گردان  یافزارسختاست. بخش  یافزارنرمو  یافزارسختکشور آمریکا و دارای دو بخش  یفنّاور، ساخت شرکت تاوت حمل قابل
 زمانهم طور بهگر را حساطالعات بیش از هشت  یآورجمعاست که امکان  3زمان واقعی صورت بهفیزیولوژیک  یهاداده یآورجمعدقیق برای 

که به  فرستدیم 4یو.اس.بی-به بخش دیگری به نام تی.تیرا از طریق یک فیبر نوری  گرهاحساز  شدهفرستاده. این سیستم، عالئم سازدیمفراهم 
. سطح هدایت الکتریکی پوست )سهاپ(، مقیاس کندیمفیزیولوژیک را از شکل آنالوگ به شکل دیجیتال تبدیل  یهادادهکامپیوتر متصل است و 

 کنندهشرکتبند اول انگشتان میانه و اشاره دست غیربرتر گر دارای دو الکترود است که به حساست. این  تهیسیالکترتوانایی پوست در هدایت جریان 
 [34]سنجیده شد. (µʂ) 5نصب شد. هدایت الکتریکی پوست با استفاده از این دستگاه بر اساس واحد میکروسیمن

، ی)قدام جهت 3آزمون  یندر ا [5].است شدهگزارش 1تا  99/0ن آزمون یا ییایا از وای.بی.تی استفاده شد. پایتعادل پو یابیارز منظور بهتعادل پویا: 

شود که یمشخص م شدهیبنددرجه یهایلهسه جهت توسط م ینا .ردیگیمقرار  یابیی مورد ارزصفحه مرکز یک( در یخارج-یو خلف یداخل-یخلف
برتر  یاز شروع آزمون، پاقبل  .است شده نصبنشانگر  یکها یلهاز م یکهر  یو بر رو است شده ثابتصفحه در سه جهت  یجانب یهادر بخش

در  آزمون ،چپ برتر بود یساعت و اگر پا یهادر خالف جهت عقربه آزمونراست اندام برتر باشد،  یپا که یصورت درتا  گرددیم یینتع هاکنندهشرکت
ن انجام یو جهت چرخش ح یکل یانم 2و  1تصویر  بودند. پاراسته یچپ پا و بق کنندگانشرکت. هشت نفر از شودساعت انجام  یهاجهت عقربه

-هیگر زاویبا دو جهت د یدهد که در آن جهت قدامیرا نشان م Yدستگاه آزمون تعادلی  2ن شکل یدهد. همچنیبرتر نشان م یحسب پا را بر آزمون
-ن جهتیب یهیزاو حسب برا ین زوایسازند )ایدرجه م 90 یهیگر زاویکدینسبت به  یخارج-یو خلف یداخل-یسازد و دو جهت خلفیدرجه م 135 ی

وای.بی.تی همان  واقع درسازند و یدرجه م 45 یهیگر زاویکدیاست که هشت جهت آن نسبت به  آمدهدستبهستاره  یگردش رو یآزمون تعادل یها
 (.انددرآوردهخطا کم یدستگاه صورت بهاز حالت ساده  آن راو  شده گرفتهاست که سه جهت مهم آن در نظر  ستاره یگردش رو یآزمون تعادل

 

 
 برتر یحسب پا بر آزمونو جهت انجام  یكل ینما: 1تصویر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وای.بی.تیدستگاه  ینما :2تصویر 

                                                 
1 Y Balance Test 

2 Bioderm UFA 

3 Real-time  
4 TT-USB 

5 Micro-Siemens 
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سه  ی)پا از صفحه تالق و تا آنجا که مرتکب خطا نشود ایستدیسه جهت م ی( در صفحه تالقپاتک صورت به) برتر یبا پا کنندهشرکتدر این آزمون، 
 یینتع یتصادف صورت بهکه آزمونگر  یدر جهت یگرد ی( با پایفتدشخص ن یانکند  یهتک دهدیانجام م یابیکه عمل دست ییپا یحرکت نکند، رو جهت

جابجا  نشانگر را کنندهشرکترا که  یافاصله .گرددیم بازدو پا  یرو یعیو به حالت طب داده جامحرکت نشانگرها ان یقرا از طر یابیعمل دست کند،یم
جهت اجرای  ن برود.یاز ب یریادگینمودند تا اثر ین میهر جهت را شش بار تمر هاکنندهشرکت د.وشیاو ثبت م یابیفاصله دست عنوان به ،کرده است

هر ، حاضر پژوهش در. گرددیم یریگاندازه هادادهاین آزمون، طول واقعی پا یعنی از خار خاصره فوقانی قدامی تا قوزک داخلی جهت نرمال کردن 
در عدد  سپسو  یم( تقسمتریسانت حسب بر) محاسبه، بر اندازه طول پا آنها یانگینم تینها درو  دادندرا سه بار انجام  از جهت یکهر  کنندهشرکت

از سه جهت در فرمول زیر  کدام هردر  آمدهدستبه یسپس نمره [5].یدآ به دستاز اندازه طول پا  یدرصد حسب بر یابیتا فاصله دست شدضرب  100
 کار برده شد.ه ب کنندهشرکتهر  یاینمره تعادل پو عنوانبه یآمار یهالیتحلد که در یا محاسبه گردیتعادل پو یبرا یکل یک نمرهی قرار گرفت و

 
 شیوه اجرا

 آنهانمونه انتخاب شدند. پس از توجیه  عنوان به ،دداشتنرا  پژوهشنفر که شرایط ورود به  30به عمل آمد و سپس  نام ثبتابتدا از افراد داوطلب، 
انجام شد،  یامداخله گونه هرحاضر بدون  پژوهش. نظر به اینکه گرفته شدکتبی  نامهتیرضا آنها، از همگی پژوهشنسبت به روند و اهداف اجرای 

جداگانه  صورت به کنندهشرکتاز هر  هادادهآوری کافی به نظر رسید. سپس، گرد پژوهشجهت مشارکت در  کنندگانشرکتکسب رضایت کتبی از 
( به بند اول انگشتان اشاره و میانی دست متریلیم 5/7د نقره/نقره به قطر یدر آزمایشگاه آغاز شد. الکترودهای مربوط به هدایت الکتریکی پوست )کلر

 یختگیثبت انگ یان استفاده شد. برایت بهتر جریهدا منظور به یستپماد پو صورت به( 05/0م ید سدیم، کلریت )پتاسیمتصل شد. از الکترول برترریغ
 یقه قبل از اجرایدق 18-16 آنهاپوست  یکیت الکترینند و سطح هدایآرام بنش کامالًبه حالت  یصندل یخواسته شد که رو کنندگانشرکته از یپا

ت یزان سطح هدایف تعادل پویا، میتکل یدر زمان اجرا .ثبت شد یتگخیه انگیسطح پا عنوان بهن آن یانگیو م یریگاندازهف توسط دستگاه یتکل
 پژوهشگرتکلیف تعادلی پویا را طبق ترتیبی که  کنندهشرکتد. سپس هر یره گردیف ذخیمربوط به آن تکل یختگیانگ عنوان به آنهاپوست  یکیالکتر

سطح هدایت الکتریکی پوست، اطالعات مربوط به فرد را  کنندهثبتدستگاه  اجرا نمود. طی مدت اجرای تکلیف تعادلی، رایانه متصل به ،کردیماعالم 
زان یتکلیف از م یهنگام اجرا پوست یکیت الکتریزان سطح هداین مین کمتریانگی، میسازفعالمحاسبه  یبرا .کردهرتز در ثانیه ثبت  10با فرکانس 

 یریگاندازه 20:00و  15:00، 10:00زمان مختلف یک روز و در سه در و انگیختگی تعادل پویا  میزانه کسر گردید. یپوست پا یکیت الکتریهداسطح 
 شد. 

 هادادهروش تحلیل 
پراکندگی و ترسیم نمودارها استفاده شد. میانگین سطح هدایت الکتریکی پوست در  ،مرکزی یهاشاخص، توصیف یبندطبقهتوصیفی برای  از آمار

تکلیف  یهنگام اجرا پوست یکیت الکتریزان سطح هداین مین کمتریانگیمکسر  عنوان به یسازفعال ختگی وسطح انگی عنوان بهحین انجام تمرین 
اسمینرف -کولموگرافه و میزان عملکرد تعادلی پویا محاسبه و برای تحلیل آماری استفاده شد. از آزمون یپوست پا یکیت الکتریزان سطح هدایاز م

، برای بررسی رابطه بین انگیختگی راههکیجهت بررسی رابطه تغییرات تعادل پویا طی روز از تحلیل واریانس  ،هادادهبررسی طبیعی بودن توزیع  برای
 هالیتحلاز رگرسیون استفاده گردید. در کلیه  یسازفعالعملکرد تعادلی پویا از روی  ینیبشیپجهت  با تعادل پویا از همبستگی پیرسون و یسازفعالو 

 در نظر گرفته شد.>P 05/0سطح معناداری 

 هایافته
 است. شده ارائه 1در جدول  کنندگانشرکتاطالعات توصیفی 

 

 (=30n)پژوهش در  كنندگانشركتاطالعات توصیفی  : 1جدول 

 قد وزن سن 

 44/179±52/2 34/72±44/9 01/21±64/1 كنندگانشركت

 
 94/5و  11/13با میانگین  کنندگانشرکت یسازفعالترین مقدار انگیختگی و است. بیش شده ارائه پژوهشآمار توصیفی متغیرهای  2در جدول 

آمد به دست 64/116با امتیاز  بعدازظهربود. همچنین بهترین عملکرد تعادل پویا در زمان  بعدازظهرمیکروسیمن مربوط به زمان 
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 و ازظهر بعددر صبح،  كنندگانشركت یایپو و نمرات تعادل یسازفعال، یختگیمیانگین و انحراف استاندارد انگ: 2جدول 

 (=30n) كنندگانشركتعصر در  

 (µʂا )یتعادل پو یسازفعال (µʂ) یختگیانگ 
ا ینمره تعادل پو

(cm) 

 03/106±52/2 58/5±1/4 95/12±1/5 صبح

 64/116±09/4 94/5±34/4 11/13±28/5 بعدازظهر

 37/105±93/1 72/5±18/4 89/12±14/5 عصر

 
، 3جدول ) و عصر وجود دارد بعدازظهرصبح،  یهازمانداری در تعادل پویا بین اتکراری نشان داد که تفاوت معن یهایریگاندازهحلیل واریانس با نتایج ت

05/0P< ،39/364=58، 2F (.1و نمودار  3جدول و عصر بود ) نسبت به صبح بعدازظهردر زمان  کنندگانشرکت(. آمار توصیفی بیانگر عملکرد بهتر 
 

 (=30n) كنندگانشركتا در ساعات متفاوت روز در یمكرر در مورد مقایسه تعادل پو یرهایگاندازه : 3جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واریانس
 000/0* 39/364 71/1272 2 42/2545 ایتعادل پو

   49/3 58 57/202 خطا

 
 

 
 (=30n) كنندگانشركتو عصر در  بعدازظهرا در سه زمان صبح، یی تعادل پوی دستیابفاصله :1 نمودار

 
 

و  یختگین انگی. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بدهدیمو عصر را نشان  بعدازظهرا در سه زمان صبح، یبا تعادل پو یختگیارتباط انگ 2 نمودار
 یابیدست فاصله با یختگیانگ یزان همبستگی(. م<05/0pوجود نداشت )ی دارامعنر ارتباط و عص بعدازظهرا در سه زمان صبح، یتعادل پو یابیفاصله دست
ب یو عصر به ترت بعدازظهرصبح،  ین براییب تعیو ضر p> ،34/0=(r /05و عصر ) 05/0p> ،29/0=(r) بعدازظهر ،05/0p> ،28/0=(rدر صبح )

 بود. 12/0و  08/0، 08/0
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 (=30n) كنندگانشركتو عصر در  بعدازظهرصبح،  یهازمانارتباط بین انگیختگی و تعادل پویا در نمودارهای الف، ب و ج مربوط به : 2نمودار 

 
زمان ا در سه یتعادل پو یابیو فاصله دست یسازفعالن یب .دهدیمو عصر را نشان  بعدازظهرا در سه زمان صبح، یبا تعادل پو یسازفعالارتباط  3 نمودار
، >05/0p) بعدازظهر، 05/0p< ،36/0=(rدر صبح ) یابیدست فاصله با یسازفعال یزان همبستگیم وجود داشت.ی دارامعنو عصر ارتباط  بعدازظهرصبح، 

57/0=(r ( 05/0و در عصرp< ،37/0=(r بود. 14/0و  32/0 ،13/0ب یو عصر به ترت بعدازظهرصبح،  ین براییب تعیو ضر 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (=30n) كنندگانشركتو عصر در  بعدازظهرصبح،  یهازمانو تعادل پویا در نمودارهای الف، ب و ج مربوط به  یسازفعالارتباط بین : 3نمودار 
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. هددیمدر ساعات مختلف روز را نشان  یسازفعالا بر اساس یفاصله دستیابی تعادل پو ینیبشیپون مربوط به یل رگرسیج تحلینتا 4جدول 
ل ی. تحلکندیمه یانس را توجیاز وار 14/0و  32/0، 13/0 ن مدلیدر سه زمان مختلف روز نشان داد. ای دارامعنون مدل یل رگرسیج تحلینتا

 یسازفعالرابطه  دارامعنشر، تفاوت یف zدر سه زمان مختلف روز بود. با استفاده از آزمون ی دارامعنکننده  ینیبشیپ یسازفعالنشان داد که 
، صبح با عصر و بعدازظهرصبح با  هایهمبستگ یبرا شدهمحاسبه zقرار گرفت. مقدار  یبررس موردا در ساعات مختلف روز یبا تعادل پو

جه گرفت که ینت توانیمب ین ترتیبد ؛قرار نداشت یر در منطقه بحرانین مقادیبود که ا 4/1 و 05/0، 45/1ب یبا عصر به ترت بعدازظهر
 در ساعات مختلف روز وجود نداشت. ایو تعادل پو یسازفعال یب همبستگیر ضرین مقادیبی دارامعنتفاوت 

 
 (=30n) كنندگانشركتو عصر در  بعدازظهرو استانداردنشده در صبح،  استانداردشدهون یب رگرسیضرا: 4جدول 

 بحث
بدین منظور، ابتدا تغییرات ا در ساعات مختلف روز بود. یی با تعادل پوسازفعالو  یختگیبررسی رابطه بین انگ حاضر پژوهشهدف از انجام 

ا در یپو یج نشان داد که عملکرد تعادلینتا قرار گرفت. یبررس مورد راههکیتعادل پویا در ساعات مختلف روز با استفاده از تحلیل واریانس 
 37/105و  97/116، 03/106در این ساعات به ترتیب  یابین فاصله دستیانگیم که یطور به ،نسبت به عصر و صبح بهتر بود بعدازظهر

 بود. متریسانت
ی روزشبانهی هاتمیر .باالتر است بعدازظهرات در ساع [63]سیو تن [53]نتونیی بدمهاسیسروکه ثبات و دقت  انددادهنشان  هاپژوهشسایر 

)گریبل و همکاران، این یافته با نتایج  [37]پ و سانتر داشته است.یبل، ضربه چیدر جمله ازی خاص فوتبال هامهارتبر  یمشابه راتیتأث
برای مثال، باکوچ و ندارد.  یخوانهم( 2017سان،  ؛2015و همکاران،  2باکوچ؛ 2015و همکاران،  1؛ بیسوت2011؛ موسوی و نورسته، 2007

و  07:00کنترل قامت در ساعات  که یطور بهدارد،  ریتأث( نشان دادند که ساعات مختلف روز بر جابجایی مرکز فشار 2015همکاران )
و عصر بود.  بعدازظهر از عملکرد بهتر در صبح نسبت به ی( حاک2007ج گریل و همکاران )ینتا تر بود.پائین 18:00و  10:00نسبت به  14:00

ا را در ین آزمون تعادل پویا .)اس.یی.بی.تی( استفاده کردند 3ا از آزمون تعادلی گردش روی ستارهیتعادل پو یریگاندازه یگران براپژوهشن یا
در  آنهااما  ،شودیما محاسبه یک نمره تعادل پویک نمره و در کل یهر جهت  یبرا که یطور به ،[10]کندیم یریگاندازههشت جهت 

زن  کنندگانشرکتج نشان داد که یکه نتا چند هر، دادند قراررا مورد آزمون  ین هشت جهت، فقط جهت قدامیاز ب هاداده یآورجمع
عملکرد بهتر را به صبح نسبت دادند.  مجموع درکه  زن بود کنندگانشرکتاما مردان عملکردشان برخالف  ،در صبح داشتند یعملکرد بهتر

شتر از عضله چهار یزنان ب که یطور به ،عضله چهار سر نسبت دادند یریکارگبهن تفاوت در عملکرد را به تفاوت دو جنس در یگران اشپژوه
اس.یی.بی.تی به  یجهت قدام [83]ر کنند.ینگ را درگیشتر همستریل دارند که بیمردان تما که یحال در ،کنندیمکنترل زانو استفاده  یسر برا

در  یعضله چهار سر سبب شد که زنان عملکرد بهتر یریکارگبهن تفاوت در ید همیشا .ازمند استیاز عضله چهار سر ن یشتریبت یفعال
دو نقص  (2007گریبل و همکاران )توسط  مورداستفاده یایپو یف تعادلیو عصر داشته باشند. تکل بعدازظهرا در صبح نسبت به یتعادل پو

 زیرا ،با زنان مخالف بود کامالًج در رابطه با مردان ینتا (2و  ا استفاده کردندیتعادل پو یریگاندازه یبرا تجهکیفقط از  (1 :عمده داشت
اما در  ،و عصر شد بعدازظهرا در صبح نسبت به یسبب عملکرد بهتر تعادل پو نیشتر بود و همیزن نسبت به مردان ب کنندگانشرکتتعداد 

 یداخل-یو قدام یخلف-ی، قدامین آزمون تعادل را در سه جهت قدامیا استفاده شد. ایتعادل پو یریگدازهان یق حاضر از وای.بی.تی برایتحق
ار یق حاضر معیا در تحقیتعادل پو یهایریگاندازه مطمئناً د.یا محاسبه گردیک نمره تعادل پوی آنهاقرار داد و از مجموع  یریگاندازه مورد
ه ین بود که کلی( داشت ا2007ق گریبل و همکاران )یق حاضر نسبت به تحقیکه تحق یگرید یبرترا است. یسنجش تعادل پو یبرا یبهتر

 ج را مختل نکند.یعضله چهار سر نتا یریکارگبهب تفاوت در ین ترتیمرد بودند تا بد کنندگانشرکت
و  بعدازظهرصبح،  ین براییب تعیوجود داشت. ضری دارامعنا همبستگی مثبت یو نمرات تعادل پو یسازفعالنشان داد که بین  هاافتهیدیگر 

رات ییاز تغ 32/0، گرید انیب به .شتر بودیگر بینسبت به دو زمان د بعدازظهردر  یزان همبستگیبود. م 14/0و  32/0، 13/0 بیعصر به ترت
تعادل  یبرتر دررا  یاعمدهسهم  یسازلفعاجه گرفت که ینت توانیمن یبنابرا ؛است یسازفعال جهینت در بعدازظهرا در ینمرات تعادل پو
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3 Star Excursion Balance Test (SEBT) 

 B SE B Beta 

 36/0* 08/0 17/0 ی صبحسازفعال

 57/0* 075/0 27/0 بعدازظهری سازفعال

 37/0* 081/0 17/0 ی عصرسازفعال
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 یرهایاز متغ یبرخ انددادهگذشته نشان  یهاپژوهشنسبت به صبح و عصر داشته است. البته بایستی اشاره کرد که  بعدازظهرا در یپو
( 2017) 1و جرایا برای مثال، جرایا [93، 33].در اوج قرار دارند بعدازظهردر  آنهاو اکثر  کنندیم یرویک پیتمیر یاز الگوها یو روان یکیولوژیزیف

نشان داد که ساعات مختلف روز بر  هاافتهیشناختی بازیکنان تنیس پرداختند.  یهاییتواناموزیک و ساعات مختلف روز بر  ریتأثبه بررسی 
عملکرد در  و داردی دارامعن ریتأثحافظه فضایی بازیکنان تنیس  یهامهارتشناختی زمان واکنش، توجه، عملکردهای اجرایی و  یهاییتوانا

 [40].نسبت به صبح بهتر بود بعدازظهر
یمرا  بعدازظهرتعادل پویا در  یبرتر دراز عوامل محتمل  ؛را به این عوامل نسبت داد بعدازظهرا در یپو یشاید بتوان برتری عملکرد تعادل

 یهامهارترا در  یعضالت مفصل زانو که نقش مهم یریپذانعطاف بر یروزشبانه یهاتمیرعضالت زانو نسبت داد.  یریپذانعطافبه  توان
زان ین میگران اپژوهش [41].اندکردهگزارش  بعدازظهردر  یعضالن ین سطوح سفتیترنیگران پائپژوهش که یطور به ،دارد کندیمفا یتعادل ا

و اظهار کردند که تفاوت  اندندانسته ،ابدییمختصاص گرم کردن عضالت ا یکه برا یتیاختالف در ساعات متفاوت روز را به مقدار فعال
 [42]کل بدن در ساعات متفاوت روز بکاهد. یریپذانعطافاز اختالف  تواندینمو گرم کردن  ردیپذیم ریتأثک یتمیر یاز الگوها یریپذانعطاف

رد، اوج عملکرد آن یقرار گ یابیمورد ارز یگروه عضالننکه کدام یا است، مستقل از ایبر تعادل پو رگذاریتأثگر عوامل یکه از د یقدرت عضالن
زانو را در ساعات متفاوت  یهاتاکنندهو ها بازکنندهک یزومتری( قدرت ا1994) 2س، مرسر و گلیسنیوا [43]است. شده گزارش بعدازظهردر 

ر یشتر است. ساینسبت به صبح و عصر ب بعدازظهرو در زان یهاتاکنندهو  هابازکنندهج نشان داد که قدرت ینتا [44].قراردادندی بررس مورد
گر گزارش کردند که قدرت یگران دپژوهشرا نشان دادند.  یی مشابههاتمیر [46]دورکنندهو عضالت  [45]مانند چهار سر یی عضالنهاگروه

مختلف را با  یدر روزها گرابرونو  گرادرونقدرت  هاپژوهشدیگر  [47]ن مقدار قرار دارد.یدر باالتر بعدازظهردر  یعضالت پشت یعضالن
ی هاسرعتگران پژوهشر یبود. سا بعدازظهراز اوج عملکرد در  یج حاکینتا [48]قرار دارند. یابیتک مورد ارزیزوکنینامومتر ایاستفاده از د

ن ممکن است یا [49]به ثبت رساندند. هربعدازظن توان و حداکثر توان( در یانگیک )مانند اوج گشتاور، میزوکنتیعملکرد ا یرهایباالتری از متغ
 است.  یعضالن یتارها یباشد که علت آن فراخوان یک خاص سرعت در قدرت عضالنیتمیرات رییی از تغاجهینت

تعادل پویا در  یختگیی است. محدوده انگسازفعالن امر همان مفهوم یبود و ا دارامعنف یه تا انجام تکلیاز سطح پا یختگیش انگیافزا
( و واعظ 2005و همکاران ) یقات گذشته بریقرار داشت. در تحق 27/0-68/17 ی در محدودهسازفعالو  08/5-25/27ن یی بانهدام

کم بوده و سبب شد  زمانمدتن یقه در نظر گرفته شد که ایدق 3 زمانمدته یپا یختگیثبت سطح انگ ی( برا2007موسوی و همکاران )
شنهاد یقه پیدق 10ه را ی( سطح پا2001) 3ول و همکارانیآل ب-ایمو [31، 72]د.یآ به دست یمنف نندگانکشرکتاز  یی برخسازفعالزان یم

در  [51، 50].ف کردندیقه تعریدق 15ه را بیش از یثبت سهاپ پا یبرا ازین مورد( مقدار زمان 1998) 4نستین اندرسون و فیکردند و همچن
در  کنندگانشرکتی سازفعالزان ین امر باعث شد که میقه در نظر گرفته شد و ایدق 18-16 یختگیه انگیثبت سطح پا یق حاضر برایتحق

را در تکلیف  هانآ ازاتیو عصر نتوانست امت بعدازظهردر صبح،  کنندگانشرکت یختگینمرات انگ د.یآ به دستا مثبت یتکلیف تعادل پو
 ست.ا اجرا طول در ریمتغ نیا مالحظهقابل یریرپذییبه علت تغ احتماالً  دعملکر ینیبشیپ در یختگیانگ یناتوان کند. ینیبشیپا یتعادلی پو

کم  به گرفت، صورت یسازفعال محاسبه در آنچه مشابه با ه،یپا سطح عنوانبه کیتون یختگیانگ از یسطح احتساب عدم رودیم احتمال
 حاضر پژوهش در که شد باعث ،[31]بود شدهیمعرف یقبل تقایتحق در که هیپا سطح از استفاده باشد. شده منجر ریمتغ دو نیب رابطه شدن

حاضر  پژوهش است. در (2005همکاران ) و یبر توسط شدهیمعرف یهایژگیو نشانگر که شود داریپد یسازفعال از یامشاهدهقابلسطح 
 ن کهیشیپ یهاافتهی با افتهی نیا .است شده کسب ازاتیامت دگاهید ا ازیپو یتعادل عملکرد کننده ینیبشیپ ،یسازفعال که شد مشخص

ن و یترم پژوهشج یبرای مثال، نتا [52، 31، 30، 72]است. توافق در ،یختگینه انگ است رفتار کنندهینیبشیپ یسازفعال بودند کرده شنهادیپ
با سطح  ماًیمستقممکن است  یتاررف ین اجرایبنابرا ؛[35]ندارد یختگیبه انگ یراندازان خبره ارتباطیت ی( نشان داد که اجرا2001) 5یبر

 آنها [27]( به بررسی عملکرد کودکان در یک تکلیف اجرای مداوم پرداختند.2005ن بری و همکاران )یارتباط نداشته باشد. همچن یختگیانگ
ست تعریف نموده و عوامل انرژتیک جاری ا کنندهمنعکسوضعیت متغیری که  صورت به، انگیختگی را پژوهشبه دنبال نتایج حاصل از این 

نشان  آنها یهاافتهیسازی مرتبط با تکلیف را تغییرات انگیختگی مرتبط با تکلیف )از یک وضعیت پایه به سطح تکلیف( تعریف کردند. فعال
ردی وابسته به تکلیف. دو مقیاس عملک یسازفعالبه انگیختگی وابسته است و نه به  یامرحلهاندازه میانگین پاسخ سوگیری  داد که

ابعاد  یسازفعالانگیختگی و  کهنشان دادند  آنهاو نه با انگیختگی بهبود یافتند.  یسازفعال)میانگین زمان واکنش و تعداد خطاها( با افزایش 
الف و ب( با تکرار بعضی ابعاد  2007. واعظ موسوی و همکاران )شوندیمفیزیولوژیک و رفتاری محسوب  یدهپاسخدر  یمختلف یزایانرژ
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، یسازفعالبه انگیختگی و  زایانرژ( در مورد تفکیک ابعاد 2005های بری و همکاران )سالم، از یافته ساالنبزرگپژوهش فوق بر روی 
ف یک تکلیک بر یولوژیزیو ف یرفتار یهاپاسخبر  یسازفعالو  یختگیاثرات انگ یق خود به بررسیدر تحق اهآن [31، 27 ،30]حمایت کردند.

بین تغییرات انگیختگی نسبت به  که یحال در ،ای بین سطح انگیختگی با عملکرد در تکالیف مداوم را نشان ندادج رابطهیتند. نتامداوم پرداخ
 یسازفعالو  یکیولوژیزیف یختگیارتباط انگ ی( به بررس2011همکاران )و  یوجود داشت. واعظ موسوداری امعنسطح پایه با عملکرد رابطه 

با عملکرد  یختگیانگ که یحال در ،و عملکرد را نشان داد یسازفعالن یب یج ارتباط خطینتا[ 52].ستا پرداختندیملکرد تعادل ابا ع یافراد نظام
ف از یت تکلیفیجه گرفتند که کیگران نتپژوهشمتوسط گزارش شد.  یسازفعال یعملکرد از رو ینیبشیپن قدرت ینداشت. همچن یهمبستگ

 .یختگینه انگ دریپذیم ریتأث یسازفعال
قات یبا عملکرد بود با تحق یختگیانگ دارامعنبا عملکرد و عدم ارتباط  یسازفعال دارامعنرابطه  دهندهنشانق حاضر که یتحق یهاافتهی

 یصبع یهاهیالریز که (1975نس )یگمکو  برامیپر توسط شدهارائه ینظر یربنایز با قین تحقیج ایگذشته در توافق است. همچنین نتا
  [82]است. هماهنگ بودند، کرده فیتوص مفهوم دو نیا یبرا را یمتفاوت

 یصعود سازفعال ستمیس و گدالیآم یهاتیفعال از یختگیانگ که شودیم جهینت نیچن ده،یپد نیا به مربوط یشناختعصب یهاپژوهشاز 
 ،یحرکت یسازآماده یندهایفرآ بر مؤثر عامل اما ،است اراثرگذ کیولوژیزیف یهاپاسخ بر تنها و شده یناش مغز الت مشبکیتشک در واقع
 ،یختگیانگ که نمودند ( عنوان1992نس )یگمکو  برامیپر ن،یا بر عالوه است. یاقاعده یهاعقده تیفعال که حاصل است یسازفعال
 عامل ینوع صورتبه توانیم را یختگیانگ ،آنها هدیعق به [45].کندیم کنترل را یریگجهت پاسخ ژهیوبه یامرحلهک یولوژیزیف یهاپاسخ

 است. مرتبط رفتار بروز یبرا یسازآماده ینوع با یسازفعالگران، پژوهشن یا نظر ازدر نظر گرفت.  یریگجهتپاسخ  یبرا کنندهتیتقو

دامنه  ی، الزم بود تا گستردگحال نیا اب [55، 31، 30، 27]است. خوانهم بود، شده گزارش یشگاهیآزما فیتکال در نیازاشیپ آنچه با افتهی نیا
روزانه  یهاتیفعال یرا در اجرا، اکتساب و حت ییا که نقش بسزایپو یتکلیف تعادل در عملکرد بر یسازفعال و یختگیانگ متفاوت راتیتأث

 .شود آزموده زیدارد ن

 گیرینتیجه
 افتراق که یقبل قاتیتحق جینتا با است، شده انجام روزمره یکتحر فیتکل کی ن بار دریاول یبرا که حاضر قیتحق یهاافتهی یخوانهم

 ریتأث تحت آن نوع از نظر صرف ف،یتکل انجام تیفیک که دهدیم نشان ،انددهیسنج یشگاهیآزما فیتکال در را یسازفعال و یختگیانگ
 بود. ریتأث نیا متوسط قدرت دهندهنشان نییب تعیضر .یختگیانگ نه است، یسازفعال

ن یاست. ا بعدازظهردر  ین عملکرد تعادلیرا دارد و بهتر یراتییروز تغ یاظهار کرد که تعادل پویا در ط توانیمپژوهش  یهاافتهیا توجه به ب
 یازسفعالو  یختگیانگ ییه جداید فرضیرا در تائ یا شواهدیپو یبا عملکرد تعادل یسازفعالارتباط دارد. ارتباط داشتن  یسازفعالرات با ییتغ

 ،هایی ورزشی هستندکه برای آموزش افراد مبتدی که در حال یادگیری مهارت شودیمپیشنهاد  پژوهش یهاافتهیفراهم کرد. با توجه به 
 یساعات متفاوت روز بر عملکرد تعادل ریتأثابد. با توجه به یش یمهارت افزا یتعادل مؤلفهشوند تا  یزیربرنامه بعدازظهردر  ینیجلسات تمر

گیری آمادگی های کنترل وضعیت قامت پویا در مراکز سنجش و اندازههای آزمونداده یآورجمعکه مراحل مربوط به  شودیمشنهاد یا، پیپو
 یآورجمعن روز یچند که یهنگام مخصوصاً ،از روز انجام شود یهای قهرمانی در ساعات مشخصها و پایگاهجسمانی و حرکتی، باشگاه

ن یورزشکاران در تمر یروان یت آمادگیق بر اهمین تحقیا یهاافتهیا، یپو یبا عملکرد تعال یسازفعال. با توجه به ارتباط دکشیمطول  هاداده
 آنها یت بعد روانین و تقویبه تمر یکیو تکن یکی، تاکتیجسمان یکه عالوه بر ابعاد آمادگ کندیمشنهاد یان پیو به مرب کندیم دیتأکو مسابقه 

عملکرد  یهادادهر یکه آزمونگرها در تفس شودیمشنهاد یدر ساعات متفاوت، پ یرات عملکرد تعادلیید. همچنین با توجه به تغز بپردازنین
کنترل مثل عدم  ییهاتیمحدودحاضر با  پژوهشاست که  ذکرشایان  رند.یر را در نظر بگین متغیاز ورزشکاران اثر ا شدهگرفته یتعادل

انجام  ،رونیازا ؛تعادل مواجه بود یریگاندازهوسایل پیشرفته برای عدم دسترسی به و  هاآزموندر زمان انجام  نکنندگاشرکت یروان توضعی

 .شودیمپیشنهاد  کنندگانشرکتو ایجاد شرایطی جهت کنترل وضعیت روانی  ترقیدقبا ابزار  ییهاپژوهش

 تشکر و قدردانی
 آورند.تشکر و قدردانی به عمل می ،اندمشارکت داشته حاضر پژوهش مستقل پژوهشگران از کلیه عزیزانی که در لهیوسنیبد
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