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  چکیده 

 استرس نظیر هایی پیامد کاهش براي اگرچه .امروزهماساژدرمانی یکی از قدیمی ترین روش هاي درمانی می باشد

 عوارض برخی بروز با توانند می ها روش این اما شود، می تفادهاس دارویی هاي روش از افسردگی و اضطراب و

گرچه مطالعات زیادي در زمینه تاثیرات ماساژ بر روي فاکتورهاي روانی وجود دارد اما باشند. همراه جانبی

مطالعات کمی در زمینه اثرات ماساژ بر روي فاکتورهاي روانی ورزشکاران مخصوصاً در ورزشها رقابتی جسمانی 

افسردگی، اضطراب و استرس بر  قبیل کشتی وجود دارد. از این رو ما در این پژوهش، تاثیرات ماساژدرمانیاز 

نفر کشتی گیر نوجوان بودند که به طور تصادفی  30نمونه آماري شامل جوان را بررسی می کنیم.نوکشتی گیران 

بر اضطراب و استرس و ژ درمانی را ، اثرات ماسا DASSبر همین اساس، ما از طریق پرسشنامه انتخاب شدند.

دقیقه  25مورد ارزیابی قرار دادیم. در طول ده جلسه و در هر جلسه، گروه تجربی به مدت افسردگی آزمودنی ها 

نتایج ،با مقایسه نمرات افسردگی، اضطراب و استرس بین دو گروه کنترل و تجربی.ماساژ ورزشی را دریافت کردند

رمانی به طور معناداري سطح افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران را کاهش می که ماساژدداد نشان  پژوهش

  دهد و باعث سالمت ذهن و در نتیجه باعث بهبود اجرا و عملکرد کشتی گیر می شود. 

 ،کشتی،ماساژ ورزشی،ماساژ درمانیDASSاسترس،اضطراب،افسردگی،پرسشنامه  :واژه هاي کلیدي

Abstract 
Massage therapy is one of the oldest forms of complementary treatment. Today, though, for reduce stress, anxiety and 
depression drug methods are used, but this methods can be associated with other side effects. Although there are several 
studies in field of psychological effect but there is not much researches on athletes psychological mood especially in 
physical competitive sports like wrestling, so in this study we examined the effects of massage therapy on depression, 
anxiety and stress in teenager wrestlers. For this purpose and in order to conduct this study were considered 30 wrestler. 
In doing so, we control the effects of massage therapy on experimental and control groups by DASS Inventory. During 
10 sessions of treatment the experimental groups were received 25 minutes sport massage for every session. Too by 
comparison of Depression, Anxiety, and Stress scores between experimental and control groups, indicated the 
significant different between scores of Depression, Anxiety, and Stress  in experimental and control groups. The 
findings of this study indicate that massage therapy tangibly and significantly decreases the level of depression, anxiety 
and stress of wrestlers that this phenomenon can lead to mental health and thereby improve their performance. 
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  مقدمه 

بقراط، پزشک یونانی و . ي اعصاب استفاده می شودزهزاران سال است که در سرتاسر دنیا از ماساژ جهت آرام سا

ماساژ باعث . پدر طب نوین، اذعان داشته است که ماساژ براي مفاصل و مشکالت گردش خون مفید می باشد

اي می شود. تخلیه روده و خروج  افزایش جریان خون سرخرگ، سیاهرگ، جریان خون موضعی و حجم ضربه

مدفوع را بهبود می بخشد و باعث کاهش درد می شود و همچنین سروتونین و دوپامین را افزایش و باعث کاهش 

ماساژدرمانی باعث تحریک سیستم اعصاب مرکزي و  .کورتیزول و همچنین باعث افزایش هوشیاري می شود

که ماساژدرمانی باعث کاهش نشانه  استنشان داده  اتتحقیق. دربان قلب و تنفس و ایجاد آرامش می شوضکاهش 

)، پس از ماساژ، 2005پونگ و همکاران (ابراساس نتایج تحقیق ور،اضطراب و استرس می شود. هاي افسردگی

کاهش اضطراب و ایجاد آرامش در فرد مشاهده شده است. در اکثریت تحقیقات در زمینه روانشناسی، گزارشات 

)، از اثرات 2004که ماساژ اثرات مثبتی بر روي اضطراب دارد و طبق مطالعات مویر و همکاران (نشان می دهد 

. یکی از شکلهاي ماساژ، ماساژ ورزشی می ه استاصلی ماساژ درمانی، کاهش نشانه هاي افسردگی و اضطراب بود

از آنجایی که مطالعات .گیرد ماساژ ورزشی به طور مکرر در توانبخشی ورزشکاران مورد استفاده قرار می. باشد 

کمی در مورد تاثیر ماساژ درمانی بر اضطراب و استرس و افسردگی ورزشکاران به خصوص در رشته کشتی وجود 

اضطراب و افسردگی و استرس کشتی گیران  رهايدارد، تحقیق حاضر به دنبال تاثیرات ماساژ ورزشی بر فاکتو

  )5،4،3( جوان می باشدنو

  روش تحقیق

 30سال بودند که سابقه شرکت در مسابقات کشوري را داشتند. 15-17 کشتی گیران رده سنی ،آماريجامعه 

بطور تصادفی  BMI 5/1±5/20و  4/59±3/4، وزن 8/167±8/4، قد 8/16±9/0کشتی گیر با میانگین سنی 

اطالعات مربوط براي جمع آوري ) تقسیم شدند.15) و تجربی (15انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه کنترل (

استفاده شد. اعتبار سه مقیاس ) DASS-21 )2به افسردگی، اضطراب و استرس کشتی گیران از پرسشنامه 

 می باشد 71/0و  79/0و  81/0افسردگی، اضطراب و استرس در این پرسشنامه به ترتیب (از راست به چپ) 

قه ماساژ ورزشی دریافت می کرد. تجزیه و دقی 25جلسه بود و هر جلسه، هر کشتی گیر  10تعداد جلسات ماساژ .

پروتکل ماساژ استفاده شده در این پژوهش انجام شد. 16نسخه  SPSSتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

باشد. عضالت و اندامهاي دریافت ماساژ (نوازشی، ) می1آس (برگرفته شده از پروتکل پیشنهادي جلوي

  رح زیر می باشداصطکاکی، مالشی، ضربه اي) به ش

  نی، ساقی خلفی و ساقی قدامی سر ساقی، نازك . مچ پا و ساق پا: عضالت سه1

  هاي ران و عضالت همسترینگ. زانو و ران: عضالت چهار سر ران، نزدیک کننده2

  .لگن: عضالت سرینی بزرگ، کوچک و میانی، کشندة پهن نیام و سوئز خاصره3

  هایی راست کنندة ستون فقرات و پشتی بزرگ. کمر: عضالت مربع کمري، بخش انت4
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اي قــدامی و ها: عضالت پشتی بزرگ، گرد بزرگ و کوچک، تحت خاري، تحت کتفی، عضــلۀ دالــی، داندانــه.شانه5

  اي بزرگسینه

  اي گردنی، ذوزنقه، گروه عضالت زیر پشت سرياي راسی و مهره. گردن: عضالت مهره6

  .بازو: عضالت دوسر و سه سر بازو 7

  یافته ها

  جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون افسردگی، اضطراب و استرس آزمودنی هاي دو گروه

  

  گروه

  

  متغیر

  قبل از ماساژ

  میانگین      انحراف معیار

  بعد از ماساژ

  میانگین      انحراف معیار

اختالف 

  میانگین

T 
 

P  

  0.002  3.91  1.87 2.02           15.40 1.90           17.27  افسردگی  تجربی

  0.001  21.05  4.53 1.55                  8 1.59            12.53  اضطراب

  0.001  13.14  6.13 1.53            15.73 1.80            21.87  استرس

  0.11  1.70  0.40 1.65            16.20 1.63            16.60  افسردگی  کنترل

  0.19  1.37  0.53 2.05            11.93 1.55           12.47  اضطراب

  0.71  0.36  0.07 2.04             22.20 1.66           22.27  استرس

 

 بحث و نتیجه گیري

هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ده جلسه ماساژ بر افسردگی،اضطراب و استرس کشتی گیران نوجوان 

تاثیر معنا داري برهر سه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس کشتی گیران بود و نتایج نشان داد که ده جلسه ماساژ 

نوجوان در گروه تجربی و با مقایسه با گروه کنترل داشته است.همچنین با توجه به مقایسه اختالف میانگین هاي 

سترس بدست آمده،ماساژ بیشترین تاثیر را بر استرس کشتی گیران نوجوان گذاشته است و به طور معنی داري ا

کشتی گیران را کاهش داده است.پس از استرس،ماساژ بیشترین تاثیر را بر اضطراب و سپس افسردگی کشتی گیران 

داشته است.داشتن شرایط جسمانی و مخصوصا روانی تاثیر بسیار زیادي بر موفقیت ورزشکاران و داشتن عملکرد 

)، 2005پونگ و همکاران (اور، نوتو و همکاران، آنها می گذارد. نتایج این تحقیق با تحقیقات هویو و همکاران

همسو بود. مکانیزم تاثیر ماساژ به اینگونه است که ماساژ سبب افزایش دوپامین (کاهش  )2004مویر و همکاران (

اضطراب)، سروتونین (کاهش افسردگی، اضطراب)، افزایش اکسی توسین مازاد در پالسما (کاهش اضطراب و 

ن رو ما در پایان به ورزشکاران توصیه می کنیم در صورت داشتن اضطراب و استرس و استرس) می شود. از ای

افسردگی قبل از مسابقه با دریافت چند دقیقه ماساژ،سطح این سه مقیاس را به حدقل برسانند تا عملکرد مطلوبی را 

می کنیم در کنار کادر فنی  ارائه دهند.همچنین به مربیان مخصوصا مربیان ورزشهاي انفرداي مثل کشتی و ...توصیه

 خود حتما از یک فرد متخصص ماساژ استفاده کنند تا به نتایج مطلوب تري دست یابند.
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