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تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست
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 .1کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف:
خستگی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تعادل در ورزشکاران است .هدف از تحقیق حاضر ،تعیین اثر خستگی عملکردی فوتسال بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران
فوتسالیست زن بود.
روششناسی:
در تحقیق نیمه تجربی حاضر 22،نفر ازدانشجویان دختر فوتسالیست با میانگین و انحراف معیار سن  22 ± 1/8سال ،وزن  50± 2/02کیلوگرم ،قد 161±5/33
سانتیمتر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند .خستگی عملکردی فوتسال توسط پروتکل تعدیل شده شبه فوتبال بانگسبو ایجاد شد .تعادل ایستا و پویا توسط
دستگاه اسکن کف پا و خستگی توسط مقیاس بورگ قبل و بالفاصله پس از اجرای پروتکل خستگی اندازهگیری شد .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون Tهمبسته و
در سطح معناداری ( )P= 2/25انجام شد.
یافتهها:
میزان خستگی ( ES=1/50و  )P=2/222میزان نوسان مرکز فشار تعادل ایستا در محور قدامی -خلفی ( ES=2/59و  )P=2/223و محور داخلی-خارجی (ES=2/68
و  )P=2/210و میزان نوسان مرکز فشار تعادل پویا در محور قدامی -خلفی ( ES=2/202و )P=2/222و محور داخلی -خارجی ( ES=2/216و  )P=2/203به طور
معناداری متفاوت از پیش آزمون بود.
نتیجهگیری:
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خستگی عملکردی موجب افزایش نوسان مرکز فشار و به تبع آن کاهش تعادل میشود .این به معنای آن است که احتماال در
اواخر بازی فوتسال شانس آسیب دیدگی بیشتر است.
واژههای کلیدی:
تعادل ایستا ،تعادل پویا ،خستگی ،فوتسال ،مقیاس بورگ

* نویسنده مسئول  :تلفن 29132330280 :

Email: naderianfatemeh@yahoo.com
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مقدمه
علیرغم پر آسیب بودن ،فوتبال یکی از محبوبترین ورزشهای
دنیاست و ایران نیز از این قاعده استثنا نیست .فیفا گزارش کرده که
حدود  232میلیون نفر از مردم جهان (حدود  )0%فوتبال بازی میکنند
( .)8در ایران نیز فوتبال از پرطرفدارترین رشتههای ورزشی است (.)3
فوتبال جزء رشتههای ورزشی پر برخورد درنظر گرفته میشود .پر
برخورد بودن فوتبال از یک سو و جذابیت و افزایش شمار جمعیت
عالقهمند به آن از سوی دیگر ،احتمال بروز آسیب در این رشته ورزشی
را باال میبرد .دراور و فولر )2222(1فوتبال را با بیش از  312آسیب در
هر صد هزار ساعت فعالیت ،به عنوان پرآسیبترین حرفه درکشور
انگلستان معرفی کردهاند ،طوری که آسیبهای آن چندین برابر
مشاغل صنعتی است ( .)10در ایران ،به دلیل عدم امکان بازی در
مکانهای رو باز و همچنین کم بودن زمین چمن مناسب ،زنان بیش
از فوتبال ،جذب فوتسال میشوند ( .)2یک مطالعه گزارش نموده که
در مقایسه با فوتبال ،آسیبهای فوتسال در سطح حرفهای کمتر و در
سطح آماتوری بیشتر است ( .)1ارن ،)2216( 2نیز در پژوهشی که تحت
عنوان بررسی الگوهای آسیب ورزشی در بازیکنان فوتسال زن انجام
داد ،بیان نمود که بیشترین آسیبهایی که در طی بازی فوتسال رخ
میدهد ابتدا در مفصل مچ پا و سپس مفصل زانو است ( .)16خستگی
احتماال موجب کاهش تعادل شده و در نتیجه ممکن است موجب
افزایش احتمال آسیب شود .بنابراین ،یکی از مهمترین عوامل برای
پیشگیری از آسیبها و بهبود عملکرد ورزشکاران ،ایجاد تاخیر در
خستگی و بهبود وضعیت تعادل است ( .)16تعادل مهارت حرکتی
پیچیدهای است که پایایی پاسچر بدن را در جلوگیری از افتادن توصیف
میکند ( .)22از لحاظ جنبه نظری تعادل به دو صورت تعریف می شود:
ایستا و پویا .تعادل ایستا توانایی حفظ مرکز ثقل در محدودهی سطح
اتکا و تعادل پویا حرکت فعال مرکز فشار 3حین ایستادن ،راه رفتن یا
هر مهارت دیگر است ( .)11یکی دیگر از مهمترین عوامل اثرگذار در
تعادل ورزشکاران خستگی عضالنی است .خستگی عضالنی پدیدهای
است که طی فعالیتهای ورزشی به وجود میآید و باعث ایجاد اختالل
در عملکرد حرکتی افراد میشود ( .)13خستگی عضالنی باعث به وجود
آمدن تغییراتی در حس عمقی میشود و این تغییرات باعث ایجاد تغییر
در تعادل میشود ( .)32خستگی یکی از اجزای فیزیولوژیکی اجتناب
ناپذیر در فوتبال است ( .)18،19بانگسبو ( )1990خستگی در فوتبال را
افت مقدارکار با نزدیک شدن به پایان بازی میداند ( .)0مطالعات شیوع
سنجی که الگوی زمانی وقوع آسیب در فوتبال را بررسی کردهاند نشان
دادهاند خطر وقوع آسیب در  15دقیقه انتهایی مسابقه باالتر است (.)32
زیرا در این زمان میزان خستگی ورزشکاران نیز باالتر است .اخیرا ،به
خستگی به عنوان یکی از عوامل منفی اثرگذار بر کنترل قامت ،عملکرد
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ورزشی ،و آسیب ورزشی توجه شده است .مطالعات خستگی معموال بر
اندام تحتانی صورت گرفته و از پروتکلهای متفاوتی برای خسته کردن
استفاده شده است .پروتکلهای خستگی را میتوان در دو دسته کلی
در نظر گرفت؛ پروتکلهای ایجاد خستگی موضعی ،و پروتکلهای
خستگی عمومی .در پروتکلهای ایجاد خستگی موضعی از انقباض-
های ایزومتریک ( )13ایزوتونیک ( )12و ایزوکنتیک ( )21برای ایجاد
خستگی استفاده شده است .در پروتکلهای ایجاد خستگی عمومی از
دواندن استقامتی درجهمند ( )9رکاب زنی درجهمند ( )23و یا حرکات
شبیهسازی شده به فعالیت مسابقهای ( )0-19برای ایجاد خستگی
استفاده شده است .اکثر محققین گزارش کردهاند که بین خستگی
عضالنی و کنترل قامت یک رابطه معکوس وجود دارد
( .)0،9،12،13،19،21،22،20،26،32،33،35محدودی از محققین نیز
گزارش کردهاند که بین خستگی عضالنی و کنترل قامت یک رابطه
مستقیم وجود دارد ( .)32-30در مطالعات گذشته برای سنجش
اثرخستگی بر کنترل قامت از پروتکلهای خستگی متفاوتی استفاده
شده است .این پروتکلهای استاندارد شده در زمینهی خستگی هستند،
اما نقص آنها غیرعملکردی بودن و عدم مشابهت با نوع ورزش و
همچنین موضعی بودن است .هدف از این پژوهش ،پرداختن به این
موضوع است که آیا پروتکلهای عملکردی همان نتایج فعالیتهای
غیرعملکردی را میدهد یا خیر .بنابراین درتحقیق حاضر از یک
پروتکل خستگی شبیه سازی شده با بازی فوتسال استفاده شد ،مانند
پژوهشی که بانگسبو روی بازیکنان فوتبال انجام داد ( )5تا در صورت
اثر بخش بودن ،تعمیم نتایج تحقیق باشرایط واقعی مسابقات با
اطمینان بیشتری صورت پذیرد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و بدون گروه کنترل بود .آزمودنی-
های تحقیق از طریق پیشآزمون و پسآزمون مقایسه شدند .جامعه
آماری دانشجویان فوتسال دختر دانشگاه اصفهان و نمونه آماری 22
نفر از این دانشجویان با (میانگین سن  22±1/8سال ،وزن ± 2/02
 53کیلوگرم ،قد )161±5/33سانتیمتر بودند .پس از تکمیل فرم
رضایت نامه و بررسی عدم آسیب در اندام تحتانی ،نرمال بودن توده
بدنی ،نداشتن ناهنجاری در اندام تحتانی که از معیارهای شرکت در
تحقیق بود و همچنین آشنایی آزمودنیها با ماهیت و نحوه همکاری
در اجرای پژوهش ،در ابتدا تعادل ایستا و پویای آزمودنیها با استفاده
از دستگاه اسکن کف پا و به ترتیب با برنامههای  Balanceو Gait
اندازهگیری شد ( .)25پس از اندازهگیری تعادل ایستا و پویا (شکل )1
پروتکل خستگی تعدیل شدهی شبه فوتبال بانگسبو توسط آزمودنیها
اجرا شد .در ابتدا و انتهای اجرای پروتکل برای اطمینان از خستگی
آزمودنیها ،از آنها خواسته شد که احساس واقـعی خود را نسبـت به
3. Center of pressure

شدت فعالیت با استفاده از مقیاس بورگ مشخص نمایند ( .)15نحوه
سنجش تعادل ایستا با استفاده از دستگاه اسکن کف پا به این صورت
بود که از آزمودنیها خواسته میشد به صورت پا برهنه و با پای برتر
به مدت  12ثانیه روی صفحهی دستگاه اسکن کف پا قرار گیرند و به
عالمتی که در فاصله  0متری قرار دارد نگاه کنند .تعداد دفعات تکرار
آزمون سه مرتبه بود و میانگین دادههای به دست آمده به عنوان رکورد
فرد برای محاسبات بعدی ثبت شد (.)12

الف .تعادل ایستا

ب .تعادل پویا

شکل .1نحوه سنجش تعادل ایستا و پویا.

نحوه سنجش تعادل پویا به وسیله دستگاه اسکن کف پا نیز به این
صورت بود که از آزمودنیها خواسته میشد که به صورت پا برهنه و
از فاصله  3متری دستگاه شروع به راه رفتن نمایند و طوری گام بردارند
که حین راه رفتن پای برتر آنها روی صفحه دستگاه قرار گرفته و
عبور نمایند .تعداد دفعات تکرار این آزمون نیز  3مرتبه بود و میانگین
دادههای به دست آمده در این آزمون نیز به عنوان رکورد فرد برای
محاسبات بعدی ثبت شد .در هر دو آزمون میزان جابه جایی مرکز فشار
در محور قدامی -خلفی ،محور داخلی – خارجی برای تعادل ایستا و
پویا ،به عنوان مقیاس سنجش تعادل ثبت شد ( .)23پس از سنجش
تعادل ایستا و پویا از آزمودنیها خواسته شد که پروتکل خستگی تعدیل
شدهی شبه فوتبال بانگسبو را اجرا نمایند .این پروتکل در سال 1991

توسط بانگسبو و همکارانش طراحی شد و به لحاظ مدت ،شدت و
الگوی حرکتی شبیه به یک بازی فوتبال است ( .)5اصل پروتکل از
 02سیکل  2دقیقهای تشکیل شده است که هر نیمه از پروتکل 05
دقیقه به طول میانجامد و بازیکنان  21سیکل  2دقیقهای را انجام
میدهند .هر سیکل دو دقیقهای شامل  52متر دریبل زدن بین
مخروطهایی که  5متر از یکدیگر فاصله دارند 52 ،متر دویدن به سمت
عقب 25 ،متر دویدن زیر بیشینه 25 ،متر دویدن با حداکثر سرعت و
 52متر قدم زدن میباشد .در واقع بازیکنان باید با شدتی این مدار را
طی کنند که در کمتر از دو دقیقه به پایان برسد .از آنجایی که اصل
پروتکل برای بازی فوتبال طراحی شده بود و مدت زمان ،طول و
عرض زمین فوتبال متفاوت از فوتسال است ،در این تحقیق از این
پروتکل به صورت تعدیل شده برای بازی فوتسال استفاده شد .به دلیل
این که بازیکنان در بازی فوتسال در دو نیمهی  22دقیقهای مفید به
رقابت با یکدیگر میپردازند و مسافت زمین فوتسال نیز بسیار کمتر
ازفوتبال است ،به منظور شبیهسازی پروتکل خستگی شبه فوتبال
بانگسبو با بازی فوتسال ،از آزمودنیها خواسته شد که در هر نیمه از
پروتکل  22سیکل  1دقیقهای را انجام دهند و مسافت طی شده نیز
مطابق با بازی فوتسال تعدیل شد .نحوه انجام پروتکل به صورت
تعدیل شده به این صورت بود 25 :متر دریبل زدن بین مخروطهایی
که  2/5متر از هم فاصله دارند 25 ،متر دویدن به سمت عقب12/5 ،
متر دویدن زیر بیشینه و  12/5متر دویدن با حداکثرسرعت و در پایان
 25متر قدم زدن .آزمودنیها باید با شدتی این مدار را طی مینمودند
که در کمتر از یک دقیقه به پایان برسد و این یک سیکل از پروتکل
بود (شکل  .)2در ابتدا و انتهای اجرای پروتکل برای اطمینان از
خستگی آزمودنیها از آنها خواسته شد که براساس مقیاس 22
امتیازی بورگ احساس خود را نسبت به شدت فعالیت گزارش نمایند
(شکل  .)3این مقیاس در اواخر دهه  1962توسط بورگ ایجاد و در
سال  1982اصالح شد.

شکل .2نحوه اجرای پروتکل خستگی شبه فوتبال و پروتکل خستگی تعدیل شده شبه فوتبال بانگسبو
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در آخرین نسخه از این مقیاس درک فشار  15درجهای ( ) 6–22عالوه
بر دامنه اعداد  6تا  9 ،22توصیفگر لفظی نیز به آن افزوده شد که
میزان فشار اعمال شده را بیان میکند که در آن عدد  6با توصیف
بدون فشار و عدد 22با توصیف حداکثر فشار بیان شده است (.)15
بالفاصله پس از انجام پروتکل خستگی تعدیل شدهی شبه فوتبال
بانگسبو توسط آزمودنیها ،مجددا تعادل ایستا و پویای آنها سنجیده
شد و در نهایت نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها و مقایسه آنها در
پیشآزمون و پسآزمون با یکدیگر از روش آماری  Tوابسته استفاده
شد .تمامی تجزیه و تحلیلهای فوق با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  23و سطح معناداری()P=2/25انجام شد.

جدول شماره .2اطالعات مربوط به خستگی عملکردی براساس
مقیاس بورگ
میانگین و اختالف میانگین
آزادی
وضعیت
درجه
انحراف معیار
قبل
خستگی

2/13

3 ±2/81

بعد خستگی 13/81 ± 2/2
*معناداری

21

سطح
معناداری
2/222

پویا

300

231.1

221.7

سیکل پروتکل

بدون تالش
6
 3و  8به شدت سبک
خیلی سبک
9
سبک -
11
کمی خستگی آور
 13تاحدی سخت
خستگی آور
 15سخت (سنگین)
خیلی خستگی آور
 13خیلی سخت
فعالیت به زور پایان می یابد
 19به شدت سخت
(خستگی کامل)
توقف اجباری فعالیت
 22حداکثر تالش
(ناتوانی در اتمام)
شکل .3مقیاس تعدیل شده  20امتیازی بورگ
بدون هر گونه خستگی

23.6

20.3

بعد
داخلی -خارجی

قبل
قدامی -خلفی

0

59.5

ایستا

100

26

50
15.4

میلی متر

34.8

یافتهها

0
بعد
داخلی  -خارجی
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100

میلی متر

نمره میزان تالش

29/3

2/05

200

وضعیت خستگی

*

T

قبل
قدامی  -خلفی

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر خستگی عضالنی عملکردی بر
تعادل ایستا و پویا در زنان فوتسالیست بود .نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که بین میانگین تعادل ایستا و پویای آزمودنیها در پیشآزمون و
پسآزمون اختالف معناداری وجود دارد .با دقت در نتایج به دست آمده
مالحظه میشود که خستگی ایجاد شده در آزمودنیها در طی پروتکل
خستگی شبه فوتسال ،باعث تغییر در میزان تعادل آنها شده است و
براساس اطالعات به دست آمده بر اساس مقیاس بورگ ،هرچه به
انتهای پروتکل نزدیک میشویم ،میزان خستگی آزمودنیها نیز
افزایش پیدا کردهاست .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات
لطافتکار و همکاران ( )20حسینی مهر و همکاران ( )22بارنی 1و
همکاران ( )12زیچ 2و همکاران ( )35پیو 3و همکاران ( )26که کاهش
تعادل و افزایش نوسانات بدن پس از اعمال برنامههای مختلف
خستگی را گزارش کردند در توافق است که علت احتمالی این امر را
میتوان کارکرد نامناسب عضالت بدن در شرایط خستگی دانست.
1. Bruno
2. Zech

3. Pua

فعالیت
پژوهش در
تاثیرمجله
بدنیزنان فوتسالیست
پویای
زیستی اویستا و
علومبر تعادل
عملکردی
خستگی

1. Greig
2. Johnson
3. Susco
4. Taylor

کردهاند که خستگی عضالت پروگزیمال بیشتر از خستگی عضالت
دیستال برکنترل قامت تاثیر دارد .بنابراین براساس اطالعات به دست
آمده از این تحقیق خستگی عضالنی عملکردی باعث ایجاد تفاوت
معناداری در تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران فوتسالیست میشود.

نتیجهگیری کلی
در تحقیق حاضر سعی بر این بود که از یک پروتکل خستگی عملکردی
و شبیه سازی شده با بازی فوتسال استفاده شود تا بتواند اثر خستگی
عملکردی فوتسال را برتعادل ایستا و پویا در دقایقی که احتمال بروز
خستگی افزایش مییابد بسنجد .نتایج به دست آمده با یافتههای
تحقیقات بسیاری همسو و با یافته برخی از تحقیقات ناهمسو بود .به
طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد در انتهای پروتکل میزان
خستگی نسبت به ابتدا باالتر بود و بازیکنان به طور قابل توجهی دچار
اختالل در کنترل قامت و تعادل در پسآزمون نسبت به پیشآزمون
شدند و در پایان پروتکل میزان خستگی بازیکنان باال بوده و به تبع
آن احتمال ریسک و آسیب دیدگی آنها نیز باالتر است .بنابراین انتظار
میرود مربیان تیمهای ورزشی از جمله تیمهای فوتبال و فوتسال تاثیر
خستگی عضالنی بر تعادل و به تبع آن بر بروز آسیب را درک نموده
و با طراحی و به اجرا گذاشتن تمرینات مناسب سعی در ارتقای آستانه
خستگی ورزشکاران و بهبود عملکرد ورزشی آنها نمایند.

تشکر و قدردانی
از تمام دوستانی که در انجام این پژوهش با ما همکاری صمیمانهای
داشتهاند به ویژه دانشجویان رشتهی تربیت بدنی مقطع کارشناسی
دانشگاه اصفهان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

5. Vuillerme
6. Gribble
7. Hertel
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زمانی که خستگی عضالنی در فرد رخ میدهد ،دستگاه عصبی مرکزی
یک حالت پیشبین و جبران کننده به خود میگیرد و حرکات جبرانی
ایجاد میکند و این حالت جبرانی ایجاد شده باعث افزایش نوسانات
بدن میشود .زمانی که خستگی عضالنی رخ میدهد ،کنترل حرکت
در جهت آوران یا وابران و یا هر دو مهار میگردد و به این طریق باعث
ایجاد تاثیری منفی در تعادل میگردد .چرا که در این حالت عضالت
قادر نیستند وظیفه حرکتی خود را که همان تولید نیروهای الزم به
منظور کنترل قامت است انجام دهند .نتایج این تحقیق از جهاتی با
تحقیق گریک 1و جانسون ،2همسو و از جهاتی نیز ناهمسو بود (.)19
آنها در مطالعهی خود نتیجه گرفتند که در  15دقیقهی انتهایی هر
نیمه ،نمرات مربوط به میزان جایه جایی مرکز فشار آزمودنیها افزایش
پیدا میکند و این تغییر در استراتژی تعادل ،در مراحل نهایی بازی
خطر آسیب دیدگی مچ پا را افزایش میدهد .اما نوع تکلیف اعمال
شده توسط آنها پروتکل خستگی روی نوارگردان بود .بنابراین نتایج
تحقیق آنها قابل تعمیم به یک بازی فوتسال واقعی نیست ،در حالی
که پروتکل استفاده شده در تحقیق حاضر ،نیازهای حرکتی ویژه
فوتسال را در خود جای داده است .ساسکو 3و همکاران ( )28و ویکنیز
و همکاران ( )33در توافق با نتایج تحقیق حاضر بیان نمودهاند که یک
پروتکل خستگی  22دقیقهای منجر به کاهش قابل توجهی در کنترل
قامت میشود و کنترل قامت در دقایق انتهایی پروتکل خستگی بیشتر
دچار نقص میشود .چرا که در دقایق انتهایی بازی اوج گشتاور
عضالت است و در نهایت قدرت عضالت کاهش مییابد و کنترل
عضالت پروگزیمال دچار اختالل و اجرای تکلیف تعادلی محدود می-
شود ( .)12در تضاد با یافتههای تحقیق حاضر ،تیلور 0و همکاران ()29
نیز بیان نمودند که الگوی فعال شدن عضالت قبل و بعد از خستگی
با هم متفاوت است و بعد از خستگی زمان فعال بودن عضالت به
شدت افزایش مییابد و عامل تعادل افراد را افزایش میدهد .شاید
دلیل این امر استفاده از پروتکلهای غیر عملکردی و ایجاد خستگی
عمومی در آزمودنیها بوده باشد .چرا که در تحقیقاتی که خستگی به
صورت موضعی یا از طریق پروتکلهای عملکردی ایجاد شده است،
کاهش معناداری در تعادل آزمودنیها گزارش شده است (.)6-19
ویلروم 5و همکاران ( )31نیز در پژوهش خود عنوان نمودند که ثبات
قدامی -خلفی ،طی برنامه خستگی آور دچار تغییر نمیشود و خستگی
عضالنی عمومی بدن ثبات قدامی خلفی را کمتر از خستگی عضالنی
موضعی دچار تغییر میکند و علت آن را این گونه بیان نمودهاند که در
خستگی عضالنی عمومی ،عضالت زودتر از خستگی عضالنی موضعی
وارد حالت جبرانی میشوند .بنابراین کنترل قامت و در نهایت تعادل
حفظ میشود .در تایید نتایج فوق نیز گریبل 6و هرتل )22( 3نیز بیان
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Abstract
Background and aim:

Fatigue is one of the most important factors affecting the balance in athletes. The purpose of this study was
to determine the effect of functional fatigue on static and dynamic balance on female futsal players.
Materials and method:

In this semi experimental study, 22 female futsal students with the mean and standard deviation of age 20 ±
1.8 (y), weight 54 ± 2.40 (kg), and height 161.5 ± 5.73 (cm) were selected as the study samples using
convenient sampling technique. Functional futsal fatigue was maked with Bangsbo modified semi futsal
fatigue protocol. Static and dynamic balance were measured with foot scan set and fatigue with Borg scale
before and immediately after of doing protocol. Data was analyzed with dependent T test and significance
level of (P=0/05).
Results:

Fatigue rate (P=0/000 & ES=1/54),static balance fluctuation rate of pressure center in axes of anteriorposterior (P=0/007 & ES=0/59) and lateral- medial (P=0/014 & ES=0/68) and dynamic balance fluctuation
rate of pressure center in axes of anterior- posterior (P=0/000 & ES=0/042) and lateral- medial (P=0/047 &
ES= 0/016) were significantly different from pretest.
Conclusion:

The results of present research showed functional fatigue increases the fluctuation of pressure center and
consequently reduce the balance. This means that at the end of the futsal game, the chance is more likely to
be injured.
Keywords:

Borg scale, Dynamic balance, Futsal, Fatigue Static balance.
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