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چکیده
زمینه و هدف:
شرکت در فعالیتهای ورزشی همراه با بروز آسیبهای اسکلتی عضالنی همراه بوده است و از مهمترین عوامل کاهش میزان این آسیبها داشتن توانایی تعادل
مطلوب است .یکی از مداخلههایی که احتماالً میتواند بر تعادل افراد تأثیرگذار باشد ،اعمال ماساژ ورزشی است .لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آنی ماساژ اندام
تحتانی بر تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران پسر دانشگاهی بود.
روششناسی:
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی ،دارای پیشآزمون و پسآزمون میباشد .جامعه آماری تحقیق کلیه ورزشکاران  18تا  28سال دانشگاه تهران بود که از میان آنها
 30نفر وارد مطالعه حاضر شده و به صورت تصادفی به دو گروه  15نفری تجربی (ماساژ ورزشی) و کنترل تقسیم شدند .سپس گروه تجربی تحت  10دقیقه ماساژ
اندام تحتانی قرار گرفت .اندازهگیری تعادل ایستا و پویا به ترتیب بوسیله آزمون  BESSو  Yصورت پذیرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی زوجی و
مستقل استفاده شد (.)P≤0/05
یافتهها:
نتایج نشان داد که اختالف معناداری بین میزان امتیازات آزمونهای تعادلی ( BESSو ) Yبعد از اعمال پروتکل ماساژ در گروه تجربی وجود دارد و اعمال پروتکل
ماساژ موجب افزایش امتیازات بدست آمده شد (.)P=0/01
نتیجه گیری:
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اعمال ماساژ ورزشی میتواند موجب بهبود تعادل ایستا و پویا ورزشکاران به صورت آنی شود .با توجه به نتایج تحقیق میتوان برای
بهبود تعادل ورزشکاران و پیشگیری از آسیبهای ورزشی از اعمال ماساژ ورزشی پیش از مسابقه در این ورزشکاران استفاده کرد.
واژههای کلیدی:
تعادل ایستا ،تعادل پویا ،ماساژ ورزشی
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امروزه به دلیل توسعه و پیشرفت همه جانبه ورزش و مسابقات ورزشی
و همچنین توجهاتی که از جنبههای مختلف به این امر میشود  ،باعث
شده تا مشارکت افراد در ورزشهای تفریحی و رقابتی بیش از گذشته
بوده و میزان بروز آسیبهای اسکلتی عضالنی نیز متعاقب آن رو به
افزایش باشد و تالش برای یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از
آسیبهای ورزشی به منظور کاهش پیامدهای مالی و انسانی این
آسیبها بیش از پیش احساس میشود .عوامل زیادی در کاهش بروز
این آسیبها دخیل هستند که داشتن توانایی حفظ تعادل از عوامل
مهم درکاهش بروز آسیبها است ( .)17تقویت عوامل مؤثر در تعادل
میتواند در بهبود سطح تعادل ورزشکاران مؤثر باشد و نیز تحریک
گیرندههای لمس و فشاری پوست ،عضالت ،تاندونها و مفاصل
میتواند به بهبود حس عمقی و در نتیجه به ثبات عملکردی مفصل
کمک کند( .)2این تحریکات میتواند به صورت مختلف مانند اعمال
سرما ،بیحس کردن ،تحریک ناحیهی پنجهی پا ،ویبراسیون (لرزاندن)
عضالت زانو و مچ پا و ماساژ باشند (.)14،16،17
ماساژ مداخلهای است که هزاران سال است در سراسر دنیا برای درمان،
توانبخشی و ریلکسیشن کاربرد داشته است .بر اساس مدل تئوریکال،
چهار مکانیسم اصلی تاثیرات ماساژ شامل تأثیرات بیومکانیکی،
فیزیولوژیکی ،عصبی و روانی را در نظر گرفتهاند ( .)25همچنین نشان
داده شده است که ماساژ ناحیه پا ،تحریک مکانیکی پاها و بهطورکلی
مانیپوالسیون (دستکاری) اطالعات سیستم سوماتوسنسوری 1با
تحریک پوست ،عضالت ،تاندونها ،گیرندههای مفاصل و درمجموع
آورانهای حسی ،روی روند کنترل وضعیت و تعادل مؤثر است (.)1
شواهد بالینی وجود دارد که از تأثیر ماساژ بر روی بهبود تعادل حمایت
میکند و ماساژ به دلیل تغییر در فعالیت سیستم عصبی ،اضطراب و
عواملی که ذهن را با بدن مرتبط میکند و میتواند باعث افزایش
کنترل بیشتر فرد بر روی حرکات بدنی خود شود ( .)21در همین راستا
ویالنت2و همکاران ( )2009تأثیر آنی مثبت ماساژ و موبیالسیون
ناحیهی پا و مچ پا بر روی تعادل سالمندان را عنوان کردهاند ( .)24در
تحقیق دیگری چانگ 3و همکاران ( )2008تأثیر تحریکات ویبریشن
مفاصل اندام تحتانی در وضعیت ایستاده بر تعادل سالمندان را بررسی
نمودند و تأثیرگذاری مثبت مداخالت را اثبات کردند ( .)6صفاخیل و
همکاران ( )1392با مطالعهای اثر کشش استاتیک دستی و ماساژ
ناحیهی پا و مچ پا را روی تعادل سالمندان باالی  60سال بررسی و
مثبت بودن اثرگذاری مداخله را عنوان کردند ( .)2همچنین برنارد 4و
همکارانش ( )2004تأثیر  10دقیقه ماساژ کف پا را بر روی افراد جوان
بررسی کردند و دریافتند که بعد از اعمال ماساژ ،میزان جابهجایی مرکز
1. Somatosensory
2. Valliant
3. Cheung

ثقل بر روی صفحهی نیرو نسبت به قبل از آن کاهش مییابد (.)4
همچنین عنوان شده است که ماساژ قبل از مسابقه میتواند عملکرد
ورزشکاران را افزایش دهد و باعث باال بردن کارایی مکانیکی در بدن
ورزشکاران شود و به این ترتیب میتواند برای آمادهسازی ورزشکاران
برای رقابت مفید باشد(.)13همانطورکه مشاهده میشود مطالعات
انجام شده بیشتر با دیدگاه درمانی و روی تعادل افراد سالمند انجام
شده است و عنوان داشتهاند با بهبود گردش خون و تحریک گیرنده-
های مکانیکی باعث بهبود تعادل در این افراد گردیده است .در بررسی
ادبیات پیشینه مطالعهای که به بررسی تاثیرگذاری ماساژ ورزشی بر
تعادل در افراد جوان و علیالخصوص گروههای جوان ورزشکار بپردازد
بسیار کم به چشم میخورد و از اینرو تحقیق حاضر قصد دارد تا تأثیر
مداخلهای ماساژ ورزشی پیش از مسابقه را بر روی تعادل ایستا و پویای
افراد ورزشکار بررسی کند .و به این سؤال پاسخ دهد که آیا مداخلهی
ماساژ ورزشی در ناحیهی عضالت پا تأثیری آنی روی تعادل
ورزشکاران دارد یا خیر؟

روششناسی
تحقیق حاضر با توجه به اعمال مداخله از نوع نیمه تجربی بود .جامعه
تحقیق حاضر ،شامل ورزشکاران پسر  18الی  28سال دانشگاه تهران
بود که در طول سه سال گذشته به صورت منظم و حداقل سه جلسه
در هفته به ورزش پرداخته بودند و در یکی از رشتههای والیبال ،فوتبال،
بسکتبال و هندبال مشغول به تمرین و مسابقه در سطح دانشگاهی
بودند .از میان جامعه آماری فوق ،بر اساس معیارهای ورود و خروج از
تحقیق ،تعداد 30فرد واجد شرایط بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند تا در
تحقیق شرکت کنند و به صورت تصادفی به دو گروه  15نفره اعمال
ماساژ و گروه کنترل تقسیم بندی شدند .در تحقیق حاضر برای اندازه-
گیری تعادل پویا از آزمون 5Yاستفاده شد .بدین منظور و به لحاظ
اینکه این آزمون با طول پا رابطه معناداری دارد و به منظور اجرای این
آزمون و نرمال کردن اطالعات ،قبل از شروع فرایند اندازهگیری ،با
استفاده از متر نواری طول واقعی پا (فاصله بین خار خاصره قدامی
فوقانی و قوزک داخلی پا) در حالت طاقباز در حالت خوابیده بر روی
زمین اندازهگیری شد .این آزمون در سه جهت قدامی ،خلفیداخلی و
خلفیخارجی انجام شده و آزمودنی روی یک پا در مرکز خطکش اندازه
گیری  Yقرار میگرفت و درحالی که دستها بروی کمر قرار داشتند
سعی میکرد با حفظ تعادل روی پای تکیهگاه ،با پای دیگر عمل
دستیابی را انجام دهد .آزمودنی با پنجه پا دورترین نقطه ممکن را در
هر یک از جهات تعیین شده بدون خطا لمس میکرد .فاصله محل
تماس تا مرکز ،فاصله رسش میباشد که به سانتیمتر اندازهگیری شد.
4. Bernard
5. Y Balance Test

فعالیت
در علوم
پژوهش
بدنیبر....
تحتانی
زیستیی واندام
ماساژ ورزش
جلسه
مجلهی یک
تأثیر آن

1. Balance error scoring system BESS
2. Petrissage
3. Tapotement
4. Vibration

است و سپس فرد به پشت دراز میکشید و  5دقیقه عضالت قسمت
قدامی دو پا ( 2:30ثانیه قسمت قدامی یک پا و  2:30ثانیه قسمت
قدامی پای دیگر) ،ماساژ داده شد .تکنیکهای ماساژ به این صورت
انتخاب شده بودند که ابتدا از تکنیکهای پتریساژ 2برای تحریک
عضالت استفاده میشد و پس از آن گروه حرکات تپوتمنت 3و در آخر
از ویبریشن 4عضالت مورد نظر استفاده شد و در اجرای کلیه حرکات
 ،تمرکز الزم بر این بود که سرعت اجرای حرکات باال باشد و حرکات
به گونهای سطحی ،سریع ،موزون و بدون درد باشند ( .)11،13،25در
انتها نیز بعد از انجام دادن ماساژ روی آزمودنیها ،دوباره آزمونهای
مربوط به تعادل ،همانند پیش آزمون در هر دو گروه اندازهگیری شده
است (پس آزمون) .الزم به ذکر است که در حین  10دقیقه ماساژ گروه
مداخله ،افراد گروه کنترل استراحت میکردند.
اطالعات مربوط به آزمودنیها در دو بخش توصیفی و استنباطی توسط
نرم افزار  SPSSنسخه  19مورد ارزیابی قرار گرفت .از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف 5برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و از
آزمون تی زوجی 6جهت مقایسه درون گروهی و از آزمون تی مستقل7
جهت مقایسه نتایج بدست آمده بین گروههای تحقیق استفاده شد.
سطح معناداری در سراسر تحقیق در سطح  95درصد با آلفای کوچکتر
و یا مساوی با  0/05در نظرگرفته شد.

یافتهها
اطالعات مربوط به شاخصهای دموگرافیک آزمودنیها در جدول
شماره  1قابل مشاهده است که تفاوت معناداری در این شاخصها بین
گروههای مورد مطالعه دیده نشد ( .)P>0/05نتایج تحقیق حاضر نشان
دهنده اختالف معنادار بین شاخصهای تعادل ایستا و پویا بعد از اعمال
ماساژ بود ( .)P≥0/05بدین معنی که اعمال ماساژ ورزشی باعث بهبود
شاخصهای تعادلی در افراد ورزشکار مورد مطالعه گردیده است .امّا در
گروه کنترل اختالف معناداری در شاخصهای تعادلی در پیش و پس
آزمون مشاهده نگردید( )P>0/05( .جدول  2و .)3
جدول  .1اطالعات سن ،قد و وزن آزمودنیها در دو گروه
گروه کنترل

گروه تجربی

))N=15

))N=15

قد (سانتیمتر)

181/4±5/5

184/67±7/73

0/10

وزن (کیلوگرم)

80/73±11/32

82/73±8/76

0/33

سن (سال)

25/86±3/13

24/07±3/01

0/92

متغیر

P

5. K-S
6. Paired-Samples T test
7. Independent T test
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به منظور به حداقل رساندن اثرات یادگیری هر آزمودنی  6بار با فاصله
 15ثانیه استراحت ،این آزمون را در هر یک از جهتهای سه گانه
تمرین میکرد .بعد از  5دقیقه استراحت ،آزمودنی آزمون اصلی را در
جهتهای اصلی انجام داد .در صورت بروز خطا ،اگر پایی که در مرکز
قرار داشت حرکت میکرد یا تعادل فرد دچار اختالل میشد ،از آزمودنی
خواسته شد که آزمون را دوباره تکرار کند ( .)5،7برای اندازهگیری
تعادل ایستا از تست آزمون سیستم نمرهدهی خطای تعادل 1استفاده
شد .سپس این آزمون در  6حالت مورد بررسی قرار گرفت :ایستادن
روی دو پا ،ایستادن بصورت تک پا و ایستادن با پاهای پشت سر هم
روی سطح زمین و سپس تکرار این سه وضعیت بر روی فوم که هر
حالت را فرد به مدت  20ثانیه حفظ نمود .در حین انجام هر یک از این
وضعیتها خطاهای فرد توسط آزمون گیرنده ثبت شد .خطاها شامل
موارد زیر بودند:
 .1برداشتن دستها از کمر (تاج خاصره) .2 ،باز کردن چشمها .3 ،قدم
برداشتن  .4تلو تلو خوردن و یا افتادن .5 ،ابداکشن یا فلکشن بیشتر از
 30درجه در ران .6 ،بلند کردن پنجه یا پاشنه از سطح .7 ،باقی ماندن
در خارج از موقعیت آزمون برای مدت بیش از  5ثانیه .برای هر خطا
یک نمره در نظر گرفته شده است و حداکثر تعداد خطا برای هر یک
از حالتها  10در نظر گرفته شد .در نهایت خطاهای مربوط به هر
موقعیت ثبت شده و با جمع خطاهای صورت گرفته در هر موقعیت
یک نمره کلی برای تعادل ایستای آزمودنی محاسبه شده است (حداکثر
نمره خطا برای آزمون  60بود) ( .)10،22بعد از ورود آزمودنیها به
محل اندازهگیری آزمون ابتدا فرم رضایتنامه شرکت در آزمون توسط
افراد تکمیل شده و بعد از آشنایی با نحوهی اجرای آزمونهای تعادل
و گرم کردن اولیه ،اندازهگیریهای پیش آزمون مربوط به تعادل ایستا
و پویا در فرد صورت گرفت .بعد از اتمام آزمونهای مربوط به پیش
آزمون به منظور از بین رفتن اثر یادگیری در آزمودنیها ،از آنها
خواسته شد تا به مدت  30دقیقه روی تخت استراحت کنند ،سپس
گروه تجربی به مدت  10دقیقه ماساژ اندام تحتانی در هر دو پا را
دریافت میکردند.
ماساژ ابتدا بر روی پای غیر برتر سپس بر روی پای برتر انجام شد.
نیرویی وارده در طول این ماساژ بهگونهای بود که بتواند گیرندههای
مکانیکی را تحریک کند (18و .)25در حین پروتکل ماساژ از هیچگونه
مواد روان کنندهای استفاده نشد( .)13آزمودنیها ابتدا بر روی تخت
ویژه و استاندارد ماساژ بر روی شکم میخوابیدند ،به این صورت که 5
دقیقه عضالت قسمت خلفی اندام تحتانی هر دو پا ( 2:30ثانیه قسمت
خلفی یک پا و  2:30ثانیه قسمت خلفی پای دیگر) ماساژ داده شده
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نتایج تحقیق نشان داد که ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر تعادل پویا و
ایستای ورزشکاران تأثیر معنیداری داشته و آن را بهبود بخشیده است
( .)p≥0/05یکی از اثرات ماساژ که در تحقیقات به آن اشاره شده
است  ،بهبود و افزایش سرعت و همچنین افزایش میزان آورانهای
عصبی به سیستم اعصاب مرکزی است (.)12،23
اعمال ماساژ باعث بهبود گردش خون و افزایش دمای محیط تحت
ماساژ میگردد( )9و از این طریق میتواند انتقال آورانهای عصبی را
از پایانههای موجود در اندامها به سمت سیستم اعصاب مرکزی تسهیل
نماید .در نهایت تسهیل در انتقال آورانهای عصبی میتواند موجب
بهبود کنترل سیستم عصبی مرکزی بر عملکردهای حرکتی اندامها
گردد و بطور کلی میتوان گفت که اعمال ماساژ بر اندام تحتانی
ورزشکاران با تحریک گیرندههای مکانیکی موجود در پوست ،مفاصل،
عضالت و تاندونها میتواند باعث بهبود کارکرد حس پیکری 1که از
اصلیترین منابع کنترل وضعیتی است ،منجر شود .بهبود حس پیکری
و منابع مربوط به آن باعث میشود ،سیستم اعصاب مرکزی کنترل
بهتر روی تعادل فرد داشته و فرد را قادر سازند که در شرایط مختلف
کنترل بهتری را بر روی حرکات و حفظ مرکز ثقل در محدودهی سطح
اتکاء جهت جلوگیری از برهم خوردن و از دست دادن تعادل گردد.
یکی از اثرات دستکاری یا همان منیپوالسیون 2و ماساژ بر روی بافت-
هایی همچون عضالت باعث بهبود گردش خون ،کمک به رفع
اسپاسمهای عضالنی ،بازیابی خواص االستیک عضالت و تاندونها و
کاهش سختی 3است که موارد اشاره شده میتواند موجبات بهبود دامنه
حرکتی را در هر اندام فراهم آورد ( .)25از این رو گمان میرود که
تحقیق حاضر که ماساژ بر روی عضالت اندام تحتانی اعمال شده
است ،شاید با بهبود خاصیت کشسانی عضالت و تاندونها موجب
بهبود دامنه حرکتی اندام تحتانی آزمودنیها (هر چند موقتی) شده و از
آنجا که داشتن دامنه حرکتی مناسب یکی از الزمههای دسترسی بیشتر
در اجرای آزمون  Yمیباشد ،این افزایش دامنه حرکتی موجبات بهبود
کسب امتیاز در افراد را فراهم آورده است .همانطور که گفته شد ،کنترل
مرکز ثقل در محدوده سطح اتکاء نیازمند همکاری مناسب بین گیرنده-
های اعصاب محیطی و سیستم اعصاب مرکزی است ،بدین طریق که
اگر پیامهای آورانی مناسبی از محیط به سیستم اعصاب مرکزی برسد
آن را قادر میسازد تا شرایط و اقدامات الزم را برای حفظ و بهبود
کنترل وضعیتی بکار گرفته شود و همانطورکه اشاره شد ،اعمال ماساژ
میتواند باعث بهبود گردش خون به آن ناحیه شده و باعث افزایش
دمای محیط بدن میگردد که مطالعات حاکی از آن است که با افزایش
دمای بافت ،میزان و سرعت انتقال پیامهای عصبی در آن افزایش
مییابد ( .)23افزایش در میزان و سرعت انتقال دادههای عصبی موجب
1. Somatosensory sense
2. Manipulation
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افزایش اطالعات ارسالی از ناحیه مورد نظر به مغز شده و به آن اجازه
میدهد تا بتواند کنترل بهتری روی شرایط اندام داشته باشد ،همچنین
اعمال ماساژ بر یک ناحیه از بدن موجب تحریک گیرندههای مکانیکی
و پوستی موجود در آن ناحیه میشود و آنها را تحریک و موجب
افزایش فعالیت آنها میشود .این افزایش فعالیت گیرندههای مکانیکی
و پوستی نیز میتواند موجبات کنترل بهتر تعادل در فرد را ایجاد کند
( .)4همچنین مطالعات نشان میدهد که افزایش نامتعادل سطح
فعالیت عضالنی و هم انقباضیهای عضالنی 4بیش از حد در اندام
تحتانی از عواملی است که میتواند حس عمقی فرد را تحت تأثیر قرار
داده و همچنین میتواند از طریق ایجاد اختالل در مسیرهای عصبی
موجب افزایش نوسان پوسچر در فرد گردد و از این طریق باعث کاهش
توانایی تعادل و ثبات وضعیتی در فرد شود و به همین دلیل گفته
میشود که برای برخورداری از تعادل و ثبات مناسب ،فرد باید دارای
سطح فعالیت عضالنی مناسب و بهینه باشد ( .)8،19گفته میشود که
اِعمال ماساژ باعث کاهش سطح فعالیت بیش از حدِ نرمال عضالنی
گردد ( .)20شاید یک دلیل بهبود امتیازات تعادل و کاهش خطا در
آزمودنیهای تحقیق حاضر نیز این باشد که اِعمال ماساژ در
ورزشکاران حاضر در مطالعه موجب نرمال شدن فعالیت عضالنی در
اندام تحتانی شده و این امر نیز باعث بهبود توانایی اجرای آنها در
تست  BESSپس از اعمال پروتکل ماساژ گردیده است.
از طرفی ،یکی از اثرات ماساژ بر روی افراد ،بهبود شرایط روحی و
روانی فرد است و مشخص شده است که اِعمال ماساژ موجب کاهش
استرس و اضطراب فرد شده و باعث بهبود شرایط ذهنی وی میگردد
( .)15،26از طرفی هم گفته میشود که شرایط روحی روانی نامناسب
میتواند تعادل را تحت تأثیر قرار داده و باعث تغییر استراتژیهای
تعادلی و تضعیف توانایی کنترل تعادل شود ( .)3لذا شاید بتوان اینگونه
اظهار کرد که اعمال ماساژ با دادن آرامش به فرد و بهبود شرایط روحی
و روانی وی و کاهش استرس و اضطراب افراد موجب کاهش انقباضات
ناخواسته و تنشهای عضالنی گشته و باعث کنترل بهتر افراد مورد
مطالعه روی تعادل خود گشته و موجب شده که این افراد در آزمونهای
تعادل ایستا بعد از اعمال پروتکل ماساژ امتیاز بهتری را نسبت به گروه
کنترل کسب کنند.

نتیجه گیری نهایی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اعمال ماساژ ورزشی در افراد جوان
ورزشکار دارای تاثیرات آنی بر روی تعادل بوده و باعث بهبود
شاخصهای تعادلی در آنها میشود .لذا میتوان توصیه کرد که در
ورزشکاران برای بهبود تعادل و متعاقب آن کاستن از میزان آسیب-
های مرتبط با ضعف در تعادل و هماهنگی پیش از آغاز فعالیت
ورزشی ،ماساژ ورزشی در این گروه از افراد بکار برده شود.
3. Stiffness
4. Coactivation
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جدول .2نتایج آزمون تی زوجی برای مقایسه نتایج آزمونهای تعادل ایستا و پویا

نمره کل

تعادل پویا
(تست )Y

جهت قدامی
جهت
خلفی-داخلی
جهت
خلفی-خارجی

تعادل ایستا
(تست )BESS

تعداد خطا

کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

73/17±4/33
69/71±4/60
66/74±7/21
67/95±5/41
67/15±7/14
67/41±5/48
68/66±6/97
68/47±4/53
4/28±0/85
4/22±0/84

72/49±4/39
71/72±5/01
65/17±6/85
68/24±5/55
66/75±6/93
69/19±5/99
68/48±7/04
70/91±5/34
4/26±0/66
2/20±0/65

-0/68±1/69
2/00±1/08
-1/56±3/85
0/28±1/29
-0/39±1/26
1/78±2/30
-0/17±1/29
2/43±1/72
0/02±0/65
2/02±1/05

1/57
-7/18
1/57
-0/85
1/22
-3/01
0/53
-5/48
0/137
7/39

** انحراف معیار  ±میانگین
جدول .3نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه اختالف نمرات آزمون های تعادل
تفاوت های بین گروهی**
تغییرات درون گروهی**
گروه
متغیر
تجربی
-2/00±1/08
نمره کل
-2/68±0/51
کنترل
0/68±1/69

تعادل

جهت قدامی

تعادل پویا
(تست )Y

جهت
خلفی-داخلی
جهت
خلفی-خارجی

تعادل ایستا
(تست )BESS

تعداد خطا

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

-0/28±1/29
1/56±3/85
-1/78±2/30
0/39±1/26
-2/43±1/72
0/17±1/29
2/02±1/05
0/02±0/65

** انحراف معیار  ±میانگین

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه افراد شرکتکننده در این تحقیق و همچنین
مسئولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران که
امکانات و همکاری الزم جهت انجام تحقیق را فراهم آوردند تقدیر
و تشکر می شود.

0/13
* 0/001
0/13
0/40
0/24
* 0/009
0/60
* 0/001
0/89
* 0/001
* p≥ 0/05

t

p

5/19

* 0/001

-1/84±1/05

1/76

* 0/039

-2/18±0/67

3/23

* 0/003

-2/60±0/55

4/69

* 0/001

2/00±0/32

-6/20

* 0/001
* p≥ 0/05
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تعادل

متغیر

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

اختالف امتیاز درون گروهی**

t

p
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Abstract
Background:

Participation in sports activities always accompany with muscle-skeletal injuries among participations. One of
factors that can reduce these injuries is proper balance ability. Maybe one of the factors which can affect to
balance is the massage so the purpose of this study is to examine the immediate effect of massage in the lower
extremities’ to static and dynamic balance in the collegiate athletic men.
Methodology:

The population of the present study is consisted of all the athletes of 18 to 28 years old of Tehran University.
30 athlete were selected and were randomly divided into control and experimental groups. Experimental group
was placed under massage of limb lower for 10 minutes. The measuring of static balance by BESS, dynamic
balance by Y test were done then. The paired-T test and independent-T were used to analyze the data (P≤0/05).
Results:

The results showed that there was a significant difference between the scores of balancing tests of BESS and
Y in the experimental group after doing massage and using massage led to increased scores (P=0/01)
Conclusion:

The result showed that using massage before competition lead to immediately improvement of static and
dynamic balance of athletes. Regarding the study result, can use massage in order to improve balance of
athletes and to prevent sports injuries subsequently before the competition.
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