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  چکیده:  

شود. بنابراین هدف  می تعادل در معلولیتهایی است که منجر به اختالل ترین شایع از یکی عضو قطع مقدمه: 

عضو یکطرفه در  تعادلی همراه با ماساژ بر تعادل ایستاي جانبازان قطعتاثیر تمرینات از این پژوهش، بررسی 

  باشد. اندام تحتانی می

  تحقیق: شناسی روش 

دادند. از میان جامعۀ  عضو یکطرفه اندام تحتانی از باالي زانو، تشکیل  جامعۀ آماري پژوهش را جانبازان قطع

به صورت هدفمند و در دسترس  69±1/3ن و وز171±1/4، قد 49±5/3نفر با میانگین سنی  30آماري 

نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. تعادل ایستاي هردو گروه توسط  15انتخاب و بطور تصادفی به دوگروه 

جلسه تمرینات  20مدت  گیري شد. سپس گروه تجربی به با چشمان بسته اندازه Tandemآزمون ایستادن 

دقیقه روي اندام تحتانی  20مدت  اساژ قبل از شروع تمرینات و بهتعادلی را همراه با ماساژ انجام دادند. م

 SPSSها توسط نرم افزار  سپس داده .میداند انجام را خود روزانه هاي فعالیت فقط کنترل گروهاعمال شد. 

  تجزیه و تحلیل شدند. 16

باعث بهبود تعادل ایستاي  نتایج پژوهش نشان داد، تمرینات تعادلی همراه با ماساژ بطور معناداري ها: یافته  

  جانبازان شده است. همچنین نتایج نشان داد که بین دو گروه نیز اختالف معناداري وجود دارد.

 جانبازان ایستاي تعادل بهبود باعثنات تعادلی همراه با ماساژ تمریبراساس نتایج،  بحث و نتیجه گیري:  

شود از تمرینات تعادلی و  جانبازان قطع پا پیشنهاد میبه  بنابراین د.شو می تحتانی اندام یکطرفه عضو قطع

 .ماساژ براي بهبود تعادل استفاده نمایند

  تعادل، قطع عضو، جانباز، ماساژکلمات کلیدي: 

 

the effect of  balance exersice with massage on static balance in amputated 
veterans unilateral lower limb 
ABSTRACT: 
Introduction: Amputees one of the most common disabilities that leads to the imbalance.The purpose of this 
study was to evaluate the effect of  balance exersice with massage on static balance in amputated veterans 
unilateral lower limb. 

  طب ورزشی



Method: The statistical community in this study were amputated veterans unilateral lower limb above the knee. 
30 patients with  mean age of 5/3 ± 49, height 1/4 ± 171 and the weight of 1/3 ± 69 purposefully selected and 
randomly assigned to experimental and control groups. static balance measured by Tandem test with close eye 
in two groups. The experimental group performed for 20 sessions of balance exercises with massage. Massage 
before exercise and for 20 minutes was applied on lower limb.The control group only did their daily activities. 
Data were analyzed by SPSS 16 software. 
Results: The results showed that  balance exersice with massage improved static balance. The results showed 
that there is a significant difference between the two groups. 
Conclusion: According to the results, balance exercises with massage improves static balance in amputated 
veterans unilateral lower limb. Therefore, it is recommended that for improve balance in amputated veterans 
unilateral lower limb use balance exercises and massage 
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  مقدمه

 می ایجاد وجراحی و حوادث مادرزادي اختالالت سرطان، تروما،دیابت، نتیجه در تحتانی اندام عضو قطع

 تواناییهاي عملکردي، از یکی عنوان به تعادل،.کنند می تجربه مکرر طور را به خوردن زمینه ها آمپوتد.شو

 قطع با افراد در تعادل مطمئنه طبیعی، افراد با مقایسه دراست. ضروري روزانه فعالیتهاي بیشتر اجراي براي

 و قدرت در یا کاهش عضو قطع اختالالت از ناشی است ممکن امر که این است کمتر تحتانی اندام عضو

روش هاي مختلفی براي افزایش تعادل وجود دارد که در سال هاي .باشد باقیمانده عضو عضالنی استقامت

. تمرینات تعادلی به عنوان عنصر مهمی در پیشگیري و همچنین بازتوانی مورد استفاده قرار می گیرد اخیر

در تحقیقی تأثیر تمرینات تعادلی را بر تعادل افراد قطع عضو مورد بررسی قرار داد که نتایج نشان  یامایانت

 تحریک که است داده نشان لعاتمطا داد تمرینات تعادلی بر تعادل افراد قطع عضو تأثیر دارد . همچنین

 تحریک با سوماتوسنسوري سیستم اطالعات مانیپوالسیون کلی طور به و پا ناحیه ماساژ و پاها مکانیکی

 کنترل روند روي حسی، هاي آوران مجموع در و مفاصل هاي گیرنده ها، تاندون عضالت، پوست،

) 2008همکاران ( و Vaillant) ، 2004( همکاران و Bernard-Demanze  .است مؤثر تعادل و وضعیت

حسی  هاي آوران تحریک نوعی سبب به در بررسی اثرات ماساژ بر تعادل به این نتیجه رسیدند که ماساژ

ترکیب دو  ،جایی مرکز ثقل را کاهش می دهد . با توجه به مطالب ذکر شده،هدف محققبهشده و میزان جا

می بر میزان تعادل افراد قطع عضو یکطرفه اندام تحتانی  یدرمانروش موثر تمرینات تعادلی و ماساژ

  ).6باشد(

    تحقیق شناسی روش

دادند. از میان جامعۀ  عضو یکطرفه اندام تحتانی از باالي زانو، تشکیل  جامعۀ آماري پژوهش را جانبازان قطع

به صورت هدفمند و در دسترس  69±1/3و وزن 171±1/4، قد 49±5/3نفر با میانگین سنی  30آماري 

نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند.تعادل ایستاي هردو گروه توسط  15انتخاب و بطور تصادفی به دوگروه 

جلسه تمرینات  20مدت  گیري شد. سپس گروه تجربی به با چشمان بسته اندازه Tandemآزمون ایستادن 

دقیقه روي اندام تحتانی  20مدت  ل از شروع تمرینات و بهتعادلی را همراه با ماساژ انجام دادند. ماساژ قب

  .میداند انجام را خود روزانه هاي فعالیت فقط کنترل گروهاعمال شد. 



  پروتکل ماساژ: 

  لرزشی اي، ضربه دادن، ورز مالشی، نوع ماساژ:نوازشی،

همسترینگ  عضالت و دوقلو عضله پا، کف شامل پا خلفی قسمت ترتیب: به ماساژ کننده دریافت اندامهاي

  ).2رانی ( چهارسر عضالت و پا ساق خارجی قسمت پا، روي شامل پا قدامی قسمت و

  پروتکل تمرینات تعادلی:

  آرام. رفتن پاها،راه و ها دست کششی دقیقه): حرکات 15گرم کردن (

 باال سمت به طرفین (پاها به پرش پنجه،حرکت پاشنه پا، حرکت روي دقیقه): ایستادن 30تمرینات تعادلی (

ایستادن  ایستادن روي یک پا با چشمان باز، ایستادن روي یک پا با چشمان بسته، پایین)، سمت به دستها و

روي تخته تعادل با چشمان باز، ایستادن روي تخته تعادل با چشمان بسته، راه رفتن روي چوب موازنه، 

  لک لک. پریدن با یک پا و فرود روي همان پا (با پاي سالم)، ایستادن

  ).4(  دقیقه): انجام حرکات کششی ساده در عضالت بدن 15سرد کردن (

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS 16ها با نرم افزار  در پایان داده

   ها: یافته  

  نتایج نمرات پیش آزمون و پس آزمون - 1جدول 

  آزمون پیش  گروه

M±SD 

 آزمون پس

M±SD  

T P  میانگین  اختالف  T مستقل  P مستقل  

  9/7  0.001  - 4/9  3/30±2/5  5/22±5/4  تجربی

  

9  0.001  

  0.63  0.4  2/21±4/4  3/21±1/4  کنترل  

  

  

  بحث و نتیجه گیري

 عملکرد در نقص و میشود افراد در پایدار ناتوانی باعث که است حرکتی ناتوانیهاي شایعترین از عضو قطع

تحقیق نشان داد که ارائه تمرینات تعادلی همراه با نتیجه این  .میباشد عضو قطع عوارض از یکی تعادلی

)، ماتجاکیس 3) (2007باشد که با نتایج لی و همکاران ( ماساژ براي افزایش تعادل ایستاي جانبازان موثر می

)، صفاخیل و 5) (1391)، حسینی و همکاران (4) (1392)، مرادي و همکاران (3) (2003و همکاران (

 کنترل مطالعه رویکردهاي از باشد.یکی )، همسو می2) (1390پور ( و رمضان)، رحیمی 1392همکاران (

 مرکز تغییرات فشار، تغییرات مرکز نظیر پارامترهایی آن در که است نوسانات خودبخودي تحلیل تعادل،

 به پا مچ باالي عضو قطع افراد میگیرد.در قرار بررسی مورد بدن نقاط و دیگر پا مچ زاویه نوسانات جرم،

 گشتاوري نیروي نبود آن دالیل و مواجه است مشکل با ایستا تعادل آوردن بدست مچ، نبودن استراتژي دلیل

 و فرونتال صفحه در قامت کنترل براي انتقال وزن در ناتوانی ساجیتال، صفحه در تعادل براي برگرداندن مچ

 جدیدي هاي استراتژي افراد این میباشد. بنابراین شده قطع سمت در پیکري-حسی هاي شدن داده منحرف



 سالم پاي در قدرت و تحرك افزایش این استراتژیها از یکی بخشند. می بهبود را آنها و جایگزین میکنند

 در عوامل موثر از طرف دیگر، نحوه تاثیرگذاري ماساژ بر تعادل به اینگونه است که ماساژ با تقویتمیباشد. 

 تعادل پیشگیري و درمان در اساسی راهبرد عنوان یک به میتواند مفاصل عمقی حس از اعم تعادل حفظ

 عمقی حس بهبود به کپسول میتواند و عضالت پوست، فشاري و لمس هاي گیرنده و تحریک باشد موثر

 کند. کمک مفصل ثبات عملکردي به نتیجه در و مفصلی

تعادلی و ماساژ براي بهبود تعادل  شود از تمرینات به مراکز حمایت از جانبازان پیشنهاد می پیام اجرایی:

 استفاده نمایند
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