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 چکیده
، تعیین اثر اضطراب در موقعیت قابل پژوهشهدف از انجام این 

بینی بر کنترل تعادل افراد ورزشکار و قابل پیشبینی و غیرپیش
 48ورزشکار و  48)نفر  84تعداد .  غیر ورزشکار بود

 صورت داوطلبانة، بهسال 42/44±میانگین سنیبا ورزشکار، غیر
د منظور ایجابه. در دسترس روی دستگاه صفحه نیرو ایستادند

بینی صورت قابل پیشبه بلدسی 48اضطراب، صوتی با شدت 
بینی، با ترتیب متوازن، از طریق گوشی به هردو قابل پیشغیر و

دستگاه قابل  وسیلةبهسطح اضطراب  .گوش افراد پخش شد
تعادل، ناحیه . حمل سنجش هدایت الکتریکی پوست ثبت شد

نوسان و واریانس توزیع موقعیت نقاط مرکز فشار در راستای 
اندازه گیری و با استفاده از  عمودیو  افقی مختصات هایمحور

های پژوهش یافته. آزمون تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شد
سان بر اثر هر دو نوع اضطراب  نو ناحیة درمعناداری را افزایش 
ورزشکاران بینی در گروه غیربینی و غیرقابل پیشقابل پیش
بر پایة . نبوددار اما در گروه ورزشکاران افزایش معنانشان داد 
گذار اثرهای پژوهش، اضطراب بر میزان نوسانات بدن یافته

 . ورزشکاران بیشتر استاست و این اثر بر غیر 
 

دستگاه  اضطراب، تعادل ایستا، :فارسیهای کلیدواژه
ورزشکار، سطح هدایت الکتریکی صفحه نیرو، ورزشکار، غیر
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Abstract 
The aim of this study was to determine 

effect of anxiety in predictable and 

unpredictable situation on balance control 

of athletes and non-athletes. 48 subjects (24 

athletes, 24 non-athlete, age average= 22.27 

year) were standing upright on a force plate. 

Predictable and unpredictable sounds (80 

dB SPL1) were delivered in order to induce 

predictable and unpredictable anxiety. The 

level of anxiety was measured with skin 

conductance level. Balance, area sway and 

Standard deviation of Mean COP 

(StdMcop) were calculated in the medio-

lateral and anterio-posterior axes and were 

analyzed using two-way repeated 

ANOVAs. The results show increasing 

significance level in area sway in effect 

every two predictable and unpredictable 

anxiety in non athletes group. According to 

results anxiety affect on body sways and 

this effect is the more on non-athletes 

group. 
 

Key words: anxiety, static balance, force 

plate, athletes, non-athletes, skin 

conductance level. 
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 مقدمه
توانایی افراد در حفظ تعادل برای انجام موفقیت آمیز 

ثبات قامتی . های حرکتی، امری ضروری استفعالیت
در وضعیت پایدار یا تعادل، توانایی نگهداری بدن 

-مجموعهنتیجة  در فضا، در بدن کنترل توانایی .است

 و عصبی هایدستگاه ةپیچید هایالعملعکس از ای
 به طورکلیبه که آیدمی وجودبه ـ عضالنی  اسکلتی
، 4888،  کوک-شاموی) معروفند قامت کنترل دستگاه
 ظریف و ریز حرکاتشامل  ،4بدن نوسان(. 08ص

 مقطع یک در که باشد می ایستاده تعادل در ارتعاشی
 تعادل کنترل(. 4882،  آلپرز) شوندمی سنجیده زمانی
 هرچه دارد، معکوس ارتباط بدن نوسان میزان با

 است بهتر تعادل کنترل باشد، کمتر بدن نوسان میزان
 عمل و درک مستلزم تعادل کنترل(. 4882، 8براون)

 منظوربه حسی اطالعات تلفیق شامل درک. است
 توانایی عمل و فضا، در بدن حرکت و وضعیت ارزیابی
 است بدن هایدستگاه وضعیت کنترل برای نیرو تولید
-دستگاه بین ایپیچیده تعامل نیازمنداین کارها  که

 عصبی اجزای. است عصبی و اسکلتی عضالنی، های
ـ  عصبی) حرکتی فرایندهای شامل بدن، کنترل برای

 هایدستگاه مانند حسی فرایندهای و( عضالنی
 عصبی فرایندهای و پیکریـ  حسی دهلیزی، بینایی،
کوک، -شاموی) است شناختی و ادراکی باالتر، سطح
 و ایستا تعادل اهمیت به توجه با(. 28 ، ص4888
 مختلف عوامل نقش میزان از دقیق اطالع آن، حفظ
 .است ضروری مختلف افراد در تعادل ایجاد در

 بین پیچیده ارتباط و تعامل نتیجة تعادل کنترل
 ثبات و آگاهی یکدیگر همکاری با که هاستدستگاه
 که اندداده نشان مطالعات. کنندمی کنترل را بدن
 و شودنمی سازماندهی نخاع سطح در پوسچرال ثبات

                                                                 
1 . Shumway-Cook 

2 . Body sway 

3 . Alpers 

4 . Brown 

 هسته شامل) مغزی ساقه نظیر باالتر مراکز توسط
(. 4884، 0منایر) شود می کنترل مخچه و( دهلیزی
 و مغز ساقه سطح در اطالعات یکپارچگی سپس
 هایلوب شامل مغزی کورتکس موثر تاثیر با مخچه
 این. گیردمی صورت 4سریپس و 2آهیانه ،2قدامی
 هایداده برون به شده، یکپارچه سپس اطالعات
 ساختار هیچ. شوندمی تبدیل متفاوت حرکتی و ادراکی
 دهدنمی قرار پوشش تحت را تعادل تنهاییبه منفردی
 حسی هایداد درون شامل تعادل سیستم بلکه

 و بینایی، ،دهلیزی دستگاه هایارگان از چندگانه
(. 04 ، ص4888کوک، -شاموی) است پیکری حسی
اختالل در  باعث هادستگاه این از یک هر در اختالل
 است ممکن تعادل در اختالل. شودمی تعادل کنترل
 یا اضطراب مانند هیجانی حد از بیش فعالیت اثر در
 شناختی، عوامل(. 222 ، 2شپارد) شود ایجاد ترس
 تعادل کنترل بر که است باالتری سطح عصبی فرایند
 اثرگذار شناختی مختلف هایجنبه. است اثرگذار
-تصمیم انگیزه، شناختی، اضطراب توجه، :از عبارتند

    انتظار حال در و 8 سازگارپذیر هایمکانیسم گیری،
(.  48، ص4888کوک، ـ  شاموی) بینیپیش قابل یا

 بدن نوسان میزان بر گذاراثر عوامل از یکی اضطراب
( 4882براون، ) است بدن تعادل کنترل بر درنتیجه و
 در .گیردمی قرار بررسی موردپژوهش  این در که

افراد مضطرب و  در تعادل اختالل بسیاری مطالعات
افراد مضطربی که اختالل در دستگاه دهلیزی نیز 

، 4 ردفرن؛ 222 شپارد، ) است شده مشاهدهدارند، 
 اضطراب بین ارتباط بنابراین .(8 48،   ایشیدا؛ 4882

                                                                 
5 . Riemann 

6 . Frontal 

7 . Parietal 

8 . Occipital 

9. Sheppard  

10 . Adaptive 

11 . Anticipatory 

12 . Redfern 

13 . Ishida 
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 اظهار که شد منجر ایفرضیه ایجاد به تعادل و
 تعادل کنترل ةپیچید سیستم بر  اضطراب دارد؛ می
  (.4884، و همکاران  بالمانتا) بگذارد اثرتواند می
 مضطرب افراد شده است که داده نشان هاپژوهشدر 
 بـدن  :مثـال  طـور بـه . شوندمی مواجه تعادل مشکل با

 دیگـر  افـراد  به نسبت دارند ارتفاع از ترس که افرادی
(. 4882بــراون و همکــاران، ) دارد بیشــتری  نوســان
ــدداده نشــان معتبــر شــواهد  اخــتالل کــه افــرادی ان
-واکنش خاص هایموقعیت به نسبت دارند، یاضطراب

و همکـاران،   4مینکـا ) دهنـد مـی  نشـان  هنجارنا های
 بدن نوسان و اضطراب با عصبی مسیر فعالیت(. 224 
 ایـن  از شـناختی عصـب  هاییافته که است ارتباط در

،   اوهنـو و وادا ) اسـت  کـرده  بیشتری پشتیبانی قضیه
 بـدن،  نوسـان  و اضـطراب  بـین  ارتباط وجود(. 4888
 زمینـه  این در مختلفی هایپژوهش انجام برای دلیلی
 بـر  متفـاوت  هـای موقعیت در اضطراب ثیرأت بررسی و

 .اسـت  غیرورزشـکار  و ورزشـکار  افـراد  تعـادل  میزان
ـ مـی  متعـددی  بینیپیش قابلن هایاضطراب  بـر  دتوان
ـ بگذار منفـی  اثر ورزشکاران کنترل میزان  تعـادل  و دن
 و قبل مسابقه اهمیت :مثال طوربه. دنکن مختل را آنها
مانند پرتاب آزاد  مهمی وظیفه کههنگامی یا آن، حین

 گذاشـته  فرد عهده حساس بر رقابتبسکتبال در یک 
 مسـابقه،  حـین  در اسـت  ممکـن  طرفـی  از. شـود می

 خاصـی  ةآزارنـد  محـرک  ناگهـانی  طـور به تماشاگران
 بــازیکن بــا داور یــا مربــی طــرف از یــا کننــد ایجــاد
 بـه  توجـه  با مسابقه ةنتیج یا شود نامناسب برخوردی
-بـه  مـوارد  این که ؛کند پیدا اهمیت مسابقه کم زمان

. شـود مـی  بیـان  بینـی پـیش غیرقابـل  اضطراب عنوان
 از یکـی  خـوردن،  زمین به و تعادل کنترلدر  اختالل
 مواجـه  آن بـا  مسـن  افراد که است دیگری مشکالت
 افزایش بدن نوسان میزان سن، افزایش با زیرا ؛هستند

                                                                 
1 . Belmonte 

2 . Mineka 

3 . Ohno & Wada 

 بنـابراین . شـود مـی  تـر مشکل تعادل کنترل و یابدمی
 هم برای ورزشکاران وهم برای حاضر  پژوهش نتایج

 بینـی پـیش  قابل اضطراب .سالمندان مفید خواهد بود
 قریـب  صـدای  یـک  پخش از افراد که است موقعیتی
 بینـی پـیش  غیرقابـل  اضطراب و دارند آگاهی الوقوع،
 قریـب  صـدای  آن پخـش  از افـراد  که است موقعیتی
-پـژوهش  طبق(. 8 48ایشیدا، ) ندارند آگاهی الوقوع،

 ایجـاد  باعـث  رویـداد  یـک  بینـی پـیش  ،های پیشین
 باعـث  گرفتن، قرار رویداد انتظار در. شودمی اضطراب
 و شـناختی روان انگیختگـی  افزایش و اضطراب ایجاد

 (. 4884و همکـاران،   8ملزیـ  ) شودمی فیزیولوژیکی
 ایجـاد  فرآینـد  ،( 4884) 0بوتـون هـای  پـژوهش  طبق
 هـا انسـان  اضطراب مطالعه برای آزارنده هایموقعیت
 ایـن  در مغـز  مختلـف  سـاختارهای  زیـرا  ؛اسـت  مفید

 شـود  مـی  ایجاد اضطراب های نشانه و فعال موقعیت
نشـان داده شـده    یحیوانمطالعات  در(. 8 48ایشیدا، )

اضـطراب   بینـی،  پـیش  قابـل  هـای  شـوک است که 
 ایجـاد  بینیپیش غیرقابل هایشوک به نسبت متریک
 مشـابهی  نتـایج  ،(4888و همکاران،  2گریلن) کنندمی
 بـر (. 4884ملزیـ ،  ) یافت شده اسـت  انسانها در نیز

 ،4بینیـک  و سلیگمان) 2عالمت ـایمنی   فرضیه اساس
تهدید توسط یـک نشـانه    کههنگامی( 222  ،4بینیک

دورة  ،تهدیـد  دلیل شناسـایی بهقابل پیش بینی باشد، 
 رویـدادهای  کـه زمـانی  کـه درحالی وجود دارد؛ 2ایمنی
 وجـود  یمنـی ا دوره، باشـند  بینیپیش غیرقابل آزارنده
 قرارمزمن  اضطراب مرحلة یک در زنده موجود و ندارد
 .(4888گریلن و همکاران، ) گیردمی
 حیوانات که شده است داده نشان حیوانی تمطالعا در 

                                                                 
4 . Melzig 

5 . Button 

6 . Grillon 

7 . Safety -Signal Hypothesis 

8 . Seligman & Binik 

9 . Safety   
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 هایموقعیت بر را بینیپیش قابل هایموقعیت
 ، میلر و کوک) دهندمی ترجیح بینیپیش غیرقابل
 آزارنده هایمحرک ؛اندداده نشان پژوهش ها(. 248 
 شناختی، اثرات شدن ضعیف باعث بینیپیش غیرقابل
همکاران، گریلن و ) شودمیحیوانات  پیکری و رفتاری
 ،محرک کههنگامی هاضعف این است ممکن (.4888
 از برخی در. دننشو ظاهر ،باشد بینیپیش قابل

-موقعیت که بیان شده بود 248  از پیش تا مطالعات

 به نسبت بیشتری انگیختگی بینی،پیش قابل های
مینکا و ) کندمی ایجاد بینیپیش غیرقابل هایموقعیت

و  4فبیوال ،اخیر مطالعات در. (224 همکاران، 
 بینیپیش قابل موقعیت بین تفاوتی معتقدند همکاران

فبیوال و همکاران، ) ندارد وجود بینیپیش غیرقابل و
 بر را بینیپیش غیرقابل موقعیت اثرات برخی و (4882
 افزایش ارتباط و اند دانسته بیشتر انگیختگی میزان
 بینیپیش قابل غیر موقعیت با پوست الکتریکی پاسخ
با توجه به  (. 22  ، مایسل) اند کرده گزارش را

های قابل های انجام شده، اثرات موقعیتپژوهش
بینی بر میزان انگیختگی و بینی و غیرقابل پیشپیش

حاضر  پژوهشدر بنابراین اضطراب قابل بحث است؛ 
در بینی پیش غیرقابل وبینی پیش قابل موقعیت تفاوت
مورد بررسی  بدن نوسانات میزان و انگیختگی افزایش
 بدن نوسان پیشین، هایپژوهش اساس بر. گرفت قرار
 تفاوت اثر اما یابدمی افزایش اضطراب، اثر در

 میزان بربینی پیش غیرقابل وبینی پیش قابل اضطراب
 .نیست مشخص ورزشکار غیر و ورزشکار افراد نوسان
 اثر که داد پاسخحاضر به این سوال  پژوهشبنابراین 
 غیرقابل وبینی پیش قابل در موقعیت اضطرابتعاملی 
 و ورزشکار افراد بدن نوسان میزان بربینی پیش

 .استچگونه  غیرورزشکار

                                                                 
1 . Cook & Miller 

2 . Fabiola 

3 . Maisel 

 پژوهش روش
اثر متغیر  که است تجربینیمه نوع از پژوهش این

مستقل اضطراب بر متغیر وابسته تعادل سنجیده شده 
 سنی میانگینبا ) سالم مرد و زن نفر 84 .است
 در دسترس در داوطلبانه صورتبه که( 42/44 ± / 2

 فعالیت میزان اساس بر کردند، شرکتاین پژوهش 
 تقسیم غیرورزشکار و ورزشکار گروه دو به ورزشی
 حداقل که ندبود افرادی شامل ورزشکار گروه .شدند
 مسابقات درفوتسال  رشتةدر  قهرمانی سابقه سال دو

 فعالیتنوع هیچ غیرورزشکار گروه و داشتند کشوری
چهار  به کنندگانشرکت. نداشتند یمنظم ورزشی
منظور به .شدند تقسیم( نفر 4 ) مساوی گروه

 و ورزشکار گروه دو ،جلوگیری از اثر یادگیری
 گروه دو و بینیپیش قابل موقعیت در غیرورزشکار
 غیرقابل موقعیت در غیرورزشکار و ورزشکاردیگر 
 ثبت با افراد ایستای تعادل. کردند شرکت بینیپیش
 دو در 0نیرو صفحه دستگاه وسیلةبه 8فشار مرکز
 غیرقابل و بینیپیش قابل اضطراب ایجاد موقعیت
 مراکز نیرو صفحه دستگاه. شد سنجیده بینیپیش
 زمانی بازة در ایستاده وضعیت حین را فرد پای فشار
 ایجاد منظوربه(. 4882آلپرز، ) کرد ثبتثانیه  80

 ثانیه 8 مدتبه بلدسی 48 حد در صوتیاز  ،اضطراب
 با کنندگانشرکت. (8 48ایشیدا، ) شد استفاده
 شنیدن منتظر و ایستاده نیرو صفحه روی باز چشمان
 ،بینیپیشدر شرایط قابل . بودند گوشی طریق از صدا
 پخش متوجه نشانهکنندگان با شنیدن یک شرکت
 غیرقابل در وضعیت. شدندمی امسی ثانیه در صدا
و به این ترتیب  نداشت وجود اینشانه بینی،پیش
 در. پخش صدا مطلع نبودند لحظةکنندگان از شرکت
 (سهاپ)  سطح الکتریسیته پوست ،آزمون مدت تمام

 هدایت ثبت دستگاه توسط ،طور پیوستهبه آزمودنی

                                                                 
4 .Center Of Pressure(COP) 

5 . Force plate 
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برای ثبت  .شدمیگیری اندازه پوست الکتریکی
ل ابتدا موضع اتصال الکترودها در بند اوسهاپ، 

-ها بهانگشتان اشاره و میانی دست غیربرتر آزمودنی

سپس ؛ الکل تمیز شد منظور اتصال بهتر با
( SC2701مدل )آی .اف.یو یودرمهای دستگاه الکترود

بود، به شده روی رایانه نصب  SC41که با نرم افزار 
ریق سهاپ را از ط ،این دستگاه .موضع متصل شد
متر میلی 0/2کلرید نقره به قطر /الکترودهای نقره

گرم کلرید سدیم میلی0/8مقدار . کردمیگیری اندازه
منظور هدایت بهتر جریان صورت پماد پوستی بهبه

دار در قرار گرفت تا هرگونه تغییر معنا مورد استفاده
 ازپیش  به سهاپ در هنگام ایجاد اضطراب نسبت

غیرورزشکار را  و ورزشکار افراد در اضطراب ایجاد
-داده. (42  واعظ موسوی و همکاران، ) نشان دهد

-به و هرتز 88  سرعت با صفحه نیرو دستگاه های
 افزار نرم از استفاده با سپس. شد ثبت ثانیه 80 مدت
 نقاط موقعیت توزیع واریانس و  نوسان سطح ،4متلب
 اساس بر نوسان ناحیة. شد محاسبه 8فشار مرکز
 میانگین از معیار انحراف دو شعاع به بیضی مساحت

 از معیار انحراف و شد رسم محورها از یک هر
 مرکز نقاط موقعیت توزیع یعنی فشار، مرکز میانگین
 نیز( 4888؛ اوهنو، 44  علیزاده و همکاران، ) فشار
 فشار مرکز نقاط موقعیت توزیع چه هر. شد ثبت
 در و معیار انحراف بودن بیشتر معنیبه باشد ترپراکنده
 به توجه با نهایت در. است بیشتر نوسان ناحیة نهایت
 از استفاده باپژوهش  هایداده توزیع بودن طبیعی
 افزار و نرم دوطرفه 0تحلیل واریانس آماری آزمون

 . شد تحلیل اس پی اس اس

 هایافته
ــزان ، جــدول  پوســت الکتریکــی هــدایت ســطح می
 را شـده  تحریـک  و عـادی  حالـت  در کنندگانشرکت

 سـطح  میـانگین  کـه  شودمی مالحظه. دهدنشان می
 هنگـام  در کننـدگان شـرکت  پوست الکتریکی هدایت
 هـر  در عـادی  حالـت  به نسبت( صدا پخش) تحریک
 دراین افزایش  اما ،است کرده پیدا افزایش گروه چهار
 .است بیشتر غیرورزشکار گروه

 
 در حالت عادی و تحریک شده  پوست یکیالکتر تیهدا سطح یهاافتهی .2 جدول

 آماره
 متغییر

 (سیمن میکرو)میانگین
 غیرورزشکار ورزشکار

 موقعیت

 بینی پیش قابل
 موقعیت

 بینی پیش غیرقابل
 موقعیت

 بینی پیش قابل
 موقعیت

 بینی پیش غیرقابل
 22/0 ±8/  2/8  ±4/  0/ 20 ±2/4  /  ± 42/0 عادی حالت در سهاپ
 42/4 ± / 4 80/4 ±0/8 4/2  ± 8 /4  0/  ±  2/ 48 تحریک حالت در سهاپ

   4     8 0 

                                                                                                                                        
1. Skin Conductance Level (SCL)  

2. MATLAB  

3. Enveloped area  
4. Path length  

5. ANOVA  
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 غیرورزشکار و ورزشکار افراد سهاپ 8 تا   نمودارهای
-پیش غیرقابل و بینیپیش قابل اضطراب موقعیت در

 ثانیه از افراد انگیختگی میزان. دهدمی نشان را بینی
 .است یافته افزایش محرک ارائه اثر در بعد به امسی

این تغییر در نتیجه پخش صدا و اضطراب ایجاد شده 

. است و اثر آن بر میزان نوسان بدن بررسی شده است
، یعنی موقعیت 4موقعیت  پژوهشگر،بر این اساس، 

پس از پخش صدا را تعریف کرده است و داده ها را 
 .تحلیل کرده است

 
 افراد ورزشکار و غیرورزشکارسهاپ موقعیت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی در . 4تا2نمودار

 

 4 جدول در دوطرفه آنوا زمونآ اجرای از حاصل نتایج
 نقاط توزیع واریانس پارامتر در. است شده داده نشان
ـ  داخلی محور) y محور راستای در  فشار مرکز
 دارد وجود یدارمعنا تفاوت گروه دو بین( خارجی
(80/8p=) در گروه غیرورزشکار بیشتر از این تفاوت  و

 بین نیز نوسان سطح پارامتر در. گروه ورزشکار است
 یدارمعنا تفاوت غیرورزشکار و ورزشکار گروه دو
ار سطح کورزشو گروه غیر (p=8/ 8) دارد وجود

  .نوسان بیشتری دارند

  

 نوسان ناحیه و y  (M-L)و x (A-P) محور راستای در فشار مرکز نقاط توزیع واریانس میانگین. 1جدول
 گروه ورزشکار غیرورزشکار ANOVA آزمون          

  گروه
 موقعیت* 

 گروه موقعیت
  غیرقابل

 بینی پیش
  قابل

 بینی پیش
  غیرقابل

 بینی پیش
  قابل

 بینی پیش
 موقعیت

222/8 
248/8 
222/8 

022/8 
28 /8 
422/8 

80/8* 
8 2/8 
8  /8 

 4 4/8 
 888/8 
 420/8 

 244/8 
4  2/8 
22 0/  

8 40/8 
88 2/8 
0222/8 

244/8 
88  /8 
 842/  

StdMcop(M-L) 
StdMcop(A-P) 

 نوسان ناحیه

                                                                                                                                        
1. StdMcop  
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 دوطرفه واریانس تحلیل ،4جدول هاییافته به توجه با
بینی بینی و غیرقابل پیشقابل پیشنشان داد که 

 ی ایجاد نکرددارمعنا تفاوت بودن اضطراب 

(80/8p>)بودن غیرورزشکار و بودن ورزشکار اثراما  ؛ 
این امر در  .بود دارمعنا بدن نوسان هایشاخص بر

 . نشان داده شده است 2و  0 هاینمودار
 

 
 ورزشکار غیر و ورزشکار دوگروه بین 1و2 موقعیت در بدن نوسان تغییرات. 9نمودار

 

 
 ابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینیهنگام اضطراب ق 1و  2 موقعیت دو در بدن نوسان تغییرات .9 نمودار

 
 قابل موقعیت دو هر در اضطراب ،2نمودار به توجه با

 غیرورزشکار افراد در ،بینیپیش غیرقابل و بینیپیش
 نوسان ناحیة کهطوریبه است گذاشته بیشتری ثیرتأ

 در نتیجه و است شده بزرگتر غیرورزشکار افراد در
 ورزشکار افراد به نسبت تریضعیف تعادل کنترل
. داشتند

 

1.34 

3.76 

0.56 

4.12 
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  بینی پیش قابل  اضطراب 

  بینی پیش قابل غیر اضطراب
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  اضطراب اثر در رورزشکاریغ و ورزشکار افراد در نوسان یةناح  نیانگیم اختالف مطلق قدر. 9نمودار

  1و2 تیموقع در ینیبشیپ رقابلیغ و ینیبشیپ قابل

 

 اضطراب اثر در غیرورزشکار گروه نتایج، به توجه با
 نوسان ناحیة بینیپیش غیرقابل و بینیپیش قابل
 .داشتندتری ضعیف تعادل کنترلو  بزرگتر

 گیری نتیجه و بحث
 میزان بر اضطراب آمده، دستهب هاییافته به توجه با

 و  وادا پژوهش با که بود گذاراثر افراد بدن نوسان

 که دریافتند نانآ .داشت مطابقت (  488) همکاران
 ـ نوسان ایجاد شده در اثر اضطراب در محور قدامی

حاضر پژوهش های یافتهخلفی بیشتر است که با 
حاضر نشان داد  پژوهش های یافته. همخوانی ندارد
خارجی  افراد غیرورزشکار در محور داخلی ـکه نوسان 
 (.4نمودار) بیشتر است

 

 
  اضطراب اثر در ورزشکار ریغ و ورزشکار افراد در فشار مرکز نیانگیم اریمع انحراف  اختالف. 9نمودار

 12و2 تیموقع در ینیب شیپ قابل ریغ و ینیب شیپ قابل

 

                                                                                                                                        
1. Wada  
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 انحراف معیار از میانگین  مرکز فشاردر موقعیت اضطراب غیر قابل پیش بینی 

انحراف معیار میانگین مرکز فشار  

  xدرراستای محور 

انحراف معیار میانگین مرکز  

  yفشاردرراستای محور 
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 انحراف معیار از میانگین مرکز فشار در موقعیت اضطراب قابل پیش بینی 

انحراف معیار میانگین مرکز فشار  

  xدرراستای محور 

انحراف معیار میانگین مرکز  

  yفشاردرراستای محور 
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 گروه دو هر بدن نوسان میزان حاضرپژوهش  در
 قابل اضطراب ثیرتأ تحت غیرورزشکار و ورزشکار
 کهطوریبه. گرفت قرار بینیپیش غیرقابل و بینیپیش
 پیدا محرک ایجاد از قبل به نسبت بیشتری نوسان
 ،(4882) آلپرز یهاپژوهش نتایج با نتایج این که کردند
همسو ( 4882) ردفرن و ،(4888) اوهنو ،(8 48) ایشیدا
 ثیردر خصوص تأ نیز( 4884)  بالمونت هاییافته .بود

( 4888) 4اوهنوو  ،تعادل بر روانی حاالت و اضطراب
با  بدن نوسان و اضطراب بین مثبت همبستگیمبنی بر 

 همکاران و ایشیدا. بود همسو نتایج پژوهش حاضر
 بینایی درونداد و انتظار حال در اضطراب ثیرتأ( 8 48)
 آزاردهنده موقعیت یک در بدن نوسان میزان بر را

یافته این پژوهش که مبنی بر . ندبود کرده بررسی
 به نسبت آزارنده موقعیت در بدن نوسانافزایش 
پژوهش های ، یافتهبود بیشتر ساکت و آرام موقعیت
 همکاران و براون طرفی از . کردرا تأیید میحاضر 
 افراد ایستادن ثابت تنظیم بر اضطراب اثر ،(4882)

که  کردند بیانآنان  کردند، بررسی را میانسال و جوان
 با که شودمی شده بدن نوسان کاهش باعث اضطراب
تناقض  حاضرپژوهش  و پیشین یهاپژوهشهای یافته
 باعث اضطراب بیان کردندبروان و همکاران . داشت
شود و نوسان بدن  می تعادل کنترل به بیشتر توجه

حاضر پژوهش که در ست درحالیاین  .کاهش می یابد
  .   اضطراب باعث افزایش نوسان بدن شد

در  پیشین، یهاپژوهشیید نتایج با توجه به تأ 
امل که ع اظهار داشتتوان میحاضر پژوهش 
 بدن نوسانثیر گذار است و بر کنترل تعادل تأ هیجانی
-هچه ببینی و صورت قابل پیشبهچه  اضطراب اثر در

  در. پیداکرده است افزایش بینیغیرقابل پیشصورت 
 محرک ایجاد از پیش اینکه به توجه با حاضرپژوهش 
 ایجاد اثر در بود، یکسان گروه دو هر تعادل صدا،

                                                                 
1 . Bolmont 

2 . Ohno 

 نسبت بهتری تعادل کنترل ورزشکار گروه اضطراب،
 کوچکتر 2 نموداردر که  داشتند غیرورزشکار افراد به
 افراد به نسبت ورزشکار افراد نوسانناحیة  بودن
کنترل تعادل بهتر آنان را می  و درنتیجه ورزشکارغیر

 . توان مشاهده کرد
 وضعیت کنترل توانایی ،هاسیستم تئوری طبق
 سه پیچیدة و همزمان متقابل اثر از ناشی فضا، در بدن
که در  باشدمی اسکلتی عضالنی و عصبی سیستم

این  .مجموع سیستم کنترل پوسچر نامیده می شود
 ایجاد حرکت متعاقب آن و جهت حفظ تعادل ،سیستم
جهت تشخیص  ،های حسیمستلزم تلفیق داده را

طور توانایی سیستم موقعیت بدن در فضا و همین
-ناسب میتعضالنی اسکلتی را برای اعمال نیروی م

ثر ؤعوامل عضالنی اسکلتی م ،طبق این تئوری. داند
شامل مواردی مانند خصوصیات و  در تنظیم تعادل

مفصل و ارتباط  یحرکت های عضله، دامنةویژگی
ضمن . باشددن میهای مختلف ببیومکانیکی قسمت

یار مهمی در کنترل سیستم عصبی نیز نقش بساینکه 
ورزش و  (.4888کوک،شاموی ـ ) کندپوسچر ایفا می
ی حرکت های عضله و دامنةیگبر ویژفعالیت بدنی 

های حسی گیرندهگذارد، همچنین مفصل تأثیر می
 کندرگیر در کنترل پوسچر را تقویت میعمقی د

 به استناد با بنابراین (.4884ردفرن و همکاران، )
 ها،سیستم بر ورزش ثیرتأ همچنین و هاسیستم تئوری
 ورزشکار افراد که رسد می نظربه منطقی موضوع این
-موفق غیرورزشکار افراد به نسبت تعادل کنترل در

نظر حاضر بهپژوهش ه به نتایج کلی با توجطوربه .ترند
ورزش و فعالیت رسد که تعادل ایستا تحت تأثیر می

افراد ورزشکار نسبت به افراد گیرد و بدنی قرار می
از تعادل  در موقعیت ایجاد محرکورزشکار غیر

 .  ایستای بهتری برخوردارند
 غیرقابل و بینیپیش قابل حاضرپژوهش  در 
 تعادل کنترل تغییرات باعث اضطراب بودن بینیپیش

طرز به ورزشهای ناشی از نشد، بلکه سازگاری
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و تعادل افراد  بود گذارمعناداری بر این تغییرات اثر
 .ثیر قرار گرفترزشکار بر اثر اضطراب کمتر تحت تأو

 یپژوهش اولین حاضرپژوهش  اینکه به نظردر نهایت، 
-یر اضطراب قابل پیشثزمینة تأ در تاکنون که است

های بینی انجام شده است، یافتهبینی و غیرقابل پیش
مفهوم  آینده یهاپژوهشدر پرتو پژوهش این 

 . بیشتری خواهند یافت

 :منابع

 .ل باقری،. ا شیرزاد،. ج رئیسی،. م علیزاده، . 
  در تعادل کنترل بر حسی اطالعات تأثیر .(44  )

 غیرورزشکار، و ورزشکار افراد در ایستاده وضعیت

 . 4ـ  8  ،4  شماره حرکتی، علوم نشریه
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