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هدف تحقیق بررسی تاثیرماساژبرپاسخ آسیب عضالنی، درد، خستگی وحس عمقی مچ پا به تمـرین ایمپـالس   :هدف

  .در دختران تکواندوکار مبتدي بودشدید 

حجاب مشگینشهربودکه ورزشی نفر از تکواندوکاران مبتدي سالن  18نمونهآماري تحقیق  :شناسی پژوهش روش

هر دو گروه تجربی و کنترل پروتکل .وگروه کنترل جاي گرفتند) ماساژ(نفري تجربی 9به صورت تصادفی به دو گروه 
دقیقه صرف گرم کردن و انجام تمرینات کششی،  30بدین صورت که ورزشکار دقیقه ،  60را به مدت تمرین 

دقیقه حرکات کششی  5دقیقه اجراي تکنیک ها به صورت دو به دو، 10دقیقه سایه زدن با پا به کیسه مشت، 10
ثانیه  20ار تکر 3براي بازگشت به حالت اولیه انجام دادند و آزمون نهایی که از آزمودنی هاي هر دو گروه گرفته شد 

آسیب . دقیقه ماساژ قرار گرفتند 30و گروه تجربی تحت ثانیه استراحت بین هر تکرار صورت گرفت 20میت زنی و 
وحس عمقی به روش خطاي به وسیله نمونه خونی وشاخص درد با پرسشنامه درد مک گیل  خستگیعضالنی و

قایسه درون گروهی در هریک ازگروه ها ازآزمون راي مب .بازسازي زاویه بوسیله گونیامترساخت بلژیک صورت گرفت
  .مستقل استفاده شدtگروهی از آزمون گیري مکرر وبراي مقایسه برونتحلیل واریانس با اندازه

در بالفاصله بعد از تمـرین و بالفاصـله بعـد از ماسـاژ در هـر دو گـروه       CKسطح فعالیت  نشان دادنتایج : یافته ها

ساعت بعـد در گـروه   2.)به ترتیب F=51/84) ،P=0/000 ،F=29/38 ،P=0/000تجربی وکنترل افزایش یافت 
سـاعت درهـیچ یـک از دو گـروه      48تجربی کاهش ولی در گروه کنترل همچنان افزایش داشت و سطح آن بعـد از  

 شاخص دردنتایج آزمون اندازه گیري مکرر براي مقایسه درون گروهی .نداشتبا میزان استراحت تفاوت معنی داري 
، F=61/40 ،P=0/000(در هر دو گروه تجربی و کنترل اختالف معنی داري نسبت به زمان استراحت وجود داشت

F=50/312 ،P=0/000 در هر دو گروه تجربی و کنتـرل   الکتات خونتغییرات درون گروهیهمچنین ). به ترتیب
به  F=31/155 ،P=0/000t ،F=25/993 ،P=0/000(نسبت به زمان استراحت اختالف معنی داري وجود داشت

درجه پالنتار فلکشـن   20آزمون اندازه گیري مکرر براي تغییرات درون گروهی خطاي بازسازي زاویه نتایج ). ترتیب
مچ پاي راست در هر دو گروه تجربی و کنترل نشان داد که اخـتالف معنـاداري بـین سـطوح آن نسـبت بـه زمـان        

، همچنـین تغییـرات درون   )بـه ترتیـب    F=1/688 ،P=0/103 ،F=0/298 ،P=0/833(استراحت وجود دارنـد 
درجه پالنتارفلکشن مچ پاي راست در گروه کنترل نسبت به زمان استراحت معنی  25گروهی خطاي بازسازي زاویه 

، F=9/793(ولـی در گـروه تجربـی نسـبت بـه زمـان اسـتراحت معنـی دار بـود          P=0/18)، F=1/987(دار نبود
P=0/000.( وه از نظر سطح تفاوت بین دو گرCK  سـاعت بعـد از تمـرین معنـی دار      2در بالفاصله بعد از ماساژ و

 48و2تفاوت بین دو گروه تجربی و کنترل از لحاظ سـطح شـاخص درد در بالفاصـله بعـد ازماسـاژ،       .)p>05/0(بود
همچنین تفاوت معنی داري بین سـطح الکتـات خـون دو گـروه در     ). p>05/0(ساعت بعد از تمرین معنی دارد بود

 20تفاوت بین دو گروه کنترلو تجربی از لحاظ خطایبازسـازي زاویـه   ). p>05/0(داشتبالفاصله بعد از ماساژ وجود 
) به ترتیـب P=0/026 ،P=0/003(معنی دار بودساعت بعداز تمرین 2درجه پالنتار فلکشن مچ پاي راست در  25و

  .خطا در گروه تجربی کمتر بوداین 

براساس نتایج تحقیق حاضر می توان از اعمال ماساژ به عنوان مداخله اي براي بهبود حس عمقـی  :گیري نتیجه

  .آسیب در ورزشکاران استفاده نمود از براي کاهش خستگی و درد عضالنی و پیشگیريهمچنینو 

  حس عمقیماساژ، آسیب عضالنی، درد، خستگی،:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه- 1-1

ومشکالتجسمانی مانند   ورزش عامل مهمی درکاهشخطر ابتال به بسیاري از بیماري ها

در درمان  بسیاري عالوه براین،  .چاقی استفشار خون باالو عروقی،  -بیماري هاي  قلبی

س و عزت  نفس  روانی ماننداضطراب، افسردگی و افزایش اعتماد به نفاز اختالل هاي 

  یز متعاقباورزش  بر جسم وروان تاثیر می گذارد وعوامل  جسمانی و روانی  ن.موثر است

سال است در مداخله اي است که  هزاران ماساژ . موثرندبر ورزش  و عملکرد ورزشی 

دونالدسون (برد داشته استکارآرام  سازي و  توان بخشی سراسر دنیا براي  درمان،

بدن  نرمبه  عنوان  یک  کار دستی روي  بافت هاي  می توان ماساژ را .)2016وهمکاران، 

و ایجاد  حسی خوب، تعریف ي  با اهداف  افزایش  سالمتی ضربه ا فشار  ریتمیک و  با

کرد و شامل انواع روش  کار با دست، روش هاي فشاري، مالش، ساییدن  و مالیدن بدن  

  ).2008توماس وهمکاران، (است

این فصل به بیان مساله، ضرورت اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه هاي رد

تحقیقوتعریف  واژه ها و اصطالحات  پرداخته  می تحقیق، قلمروتحقیق، محدودیت هاي 

  .شود

    بیان مساله- 1-2

امروزه توسعه وپیشرفت روز افزون ورزش و مسابقات ورزشی و توجهاتی که از جنبه 

هاي مختلف  به ورزش می شود باعث شده تا شرکت مردم در ورزش هاي رقابتی و 

عضالنی و مفصلی در حین اجراي -اسکلتیآسیب هاي . تفریحی بیشتر از گذشته شود

عوامل بسیاري وجود دارند که باعث کاهش . ورزش هاي مختلف اجتناب ناپذیر می باشد

بروز این گونه آسیب ها می شوند که یکی از این عوامل داشتن ثبات و تعادل خوب 

ین باشد که باعث  کاهش  بروز آسیب ها می شود که از مهم ترینعوامالثرگذاردر امی

  ).2004یر و همکاران، ام(عامل نیز برخورداریازحس عمقی مطلوب است 

حسعمقی که به عنوان یک حس مفصلی   شناخته می شود فرد را از حرکت مفصل و 

وضعیت قرار گیري خود آگاه می سازد و در نهایت  باعث نظم بخشیدن به انقباض 

در میان مفاصل ). 1999ند،ایرل(عضالنی به منظور حرکت مفصل و استحکام آن می شود 

اسپرین عوارضی مانندهبدن،آسیب هاي مفصل مچ پا شایع تر است و به طور مکرر شاهد 

اي نرم و لیگامان هاي اطراف، همفصل به همراه بافت .و استرین در این مفصل هستیم

دقت  حس عمقی به .)1998لفارت و همکاران، (حرکت و استحکام مچ را تعیین می کنند
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مفصل مچ پا در حفظ کارکرد درست مفصل حین فعالیت روزانه و ورزش و خصوص در 

 آسیب هاي عضالنی. )1394ثاقبجووهمکاران(مهارت هاي حرکتی اهمیت بسیاري دارد 

مشکالتی است که ورزشکاران با آن سرو کار دارند و در بیشتر تحقیقات به وسیله  

و ایزوآنزیم هاي کراتین کیناز و الکتات شاخص هاي سرمی آسیب سلولی مثل آنزیم ها 

کراتین کیناز از آنزیم هاي دستگاه فسفاژن به شمار می .است انداه گیري شدهدهیدروژناز 

رود و الکتات دهیدروژناز آنزیمی است که در تبدیل پیروات به الکتات و الکتات به 

هاي درون عضالنی حضور این پروتئین . پیروات در مسیر گلیکولیز بی هوازي وجود دارد

در خون باعث کاهش عملکردعضالنی مثل افت قدرت و توان تولیدي، انعطاف پذیري و 

میزان درد عضالنی به ). 2010وهمکاران،  برانس سیو(سرعت دینامیکی عضله می شود 

سطح رقابت، مدت و شدت فعالیت، سن و همچنین  به تفاوت هاي فردي بستگی 

راهکارهاي مختلف براي پیشگیري و درمان آسیب هاي .)2003وودمن وهمکاران، (دارد

عضالنی، درد و خستگی مورد توجه پژوهشگران بوده است تا سازمان هاي بیمه کننده 

 .سالن هاي ورزشی و ورزشکاران متحمل پیامد هاي مالی و روحی روانی کمتري شوند

www 1393(ماساژ نیز یکی از این راهکارها می باشد Ssu  ac .ir(.  

بسیاري از مربیان و ورزشکاران و پزشکان ورزشی بر این باور هستند که ماساژ می 

از جمله موجب افزایش در جریان خون،  ؛تواند فواید بسیاري براي بدن داشته باشد

کاهش تنش عضالنی و تحریک پذیري عصبی، افزایش احساس سالمتی و ایجاد فشار 

 ).1388محمدي پناه،(ن کمک می کندمکانیکی می شود و این بر افزایش جریان خو

یکی از تمرینات رایج این . ورزش تکواندو در سال هاي اخیر طرفداران زیادي داشته است

ورزش پرشدت در (ورزش تمرینات میت زنی است که در واقع نوعی تمرین ایمپالس 

تحقیق حاضر در نظر داردباتوجه به آن چه که گفته شد  .محسوب می شود) زمان کوتاه

، درد،خستگی پاسخ آسیب عضالنیکه  آیا ماساژ  بر دهدتا  به  این  سوال اساسی  پاسخ  

 الس  شدید در تکواندو کاران مبتدي دختر تاثیر  داردپو حس عمقی مچ پا به تمرین ایم

  یا نه ؟

  ضرورت واهمیت تحقیق- 1-3

جام آسیب عضالنی، درد و خستگی از مشکالتی است که افراد مختلف بعد از ان

تمرینات ورزشی  با آن مواجه اند واغلب با کاهش عملکرد  ورزشی  همراه است وآنها را بر 

خستگی ). 1386رضایی (پیدا  کنند این مشکالت آن می دارد تا راهی  براي خالصی از 
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تعادل یکی از ). 2013کارلوس  و همکاران (از ورزش  باعث  کاهش  تعادل  می شود یناش

یکیازاجزاي جدایی   و اجرا و عملکرد  فعالیت هاي ورزشی ثبات درشاخص هاي مهم 

یکی از عوامل ). 2005و همکاران  کوته (ی  فعالیت هاي  روزانه  می باشدناپذیر همه

ن در اثر خستگی ناشی بنابرای. با حفظ تعادل در اجراي ورزش حس عمقیمی باشد مرتبط

حس عمقی از سه .نیز  تاثیرمی پذیرد حس عمقی ،بر تعادلاز انجام تمرین شدید عالوه 

تشکیل شده است3وحس  نیر و2، حس  حرکت1زیر مجموعه  حس موقعیت یا وضعیت

مفصل مچ  پا   مفاصل بخصوصبنابراین  ناتوانی در حس  عمقی . )2007لوین وهمکاران (

یافتن راهکار .و حس  نیرو می شودس  وضعیت، حس  حرکت باعث  بروز  اختالل در ح

اسکلتی ومفصلی از جنبه هاي  –آسیب هاي عضالنی کاهش هرچه بیشتر   براي مناسب

بکارگیري و  .اهمیت  زیادي  دارد روانی–اجتماعی و روحی  ،مختلف مثل اقتصادي

کاهش آسیب برایجمله ماساژ عضالنی روش هاي مختلف ازبررسی تاثیر یا عدم تاثیر 

توجه  ورزشکاران، مربیان و  مورد هموارهاز ورزش عضالنی، درد و خستگی ناشی

پژوهشگران علوم ورزشی قرار گرفتهاستو نتایج  تحقیقات  انجام یافته درمورد تاثیر ماساژ 

نفر از   19در تحقیقی ) 2009الند و همکاران (براي  مثال . بر حس  عمقی متناقض است

 10را به مدت و ماساژ  تحریکی د بین افراد سالمند داراي استئوآرتریت زانوانتخاب کردن

دقیقه بر روي عضالت  مختلف  ناحیه  ران  این  افراد اعمال  کردند  و گزارش دادند که 

الند (افراد  نداشت کی عضالت  زانو  تاثیر معنا داري بر روي حس عمقی این ماساژ تحری

  ). 2009و همکاران 

حس وضعیت   ماساژ  تحریکی  عضالت  ران بر در تحقیقی  دیگر  به بررسی  تاثیرات 

دقیقه هر  روز و در طول   10مدت  در این  تحقیق  ماساژ به . مفصل زانو  پرداخته شد

ژ یک  هفته  بر روي عضالت مختلف  ران اعمال  شد و نتایج آن نشان داد که انجام ماسا

هنریکس و همکاران (این  افراد گردیده است  تحریکی موجب  بهبود  حس  عمقی در

2004 .(  

اي  حرکتی  سریع،  ورزشی است که اجراي موفق آن  نیازمند  مهارت  ه تکواندو

باالیی  قرار  نیاز هاي بدنی  مسابقه تکواندو در حد. ایمپالس است حرکات پر شدت و

که موجب  تولید  الکتات و سم  هوازي و متابولیسم بی هوازي شامل متابولیه و داشت

آسیب  عضالنی، درد و . )1394د پاپیصا(افزایش آن در سطح خون می شود هست

تمرینات  شدید در این ورزش باعث میشودکه بسیاري ازافراد انجام خستگی ناشی از
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با  توجه  به  نقش  .شوند مبتدي  بعداز چند جلسه دلسرد شده و ازادامه تمرینات منصرف

ل تعادعملکرد ورزشکاران و نقش مهم  عنصر آمادگی جسمانی  آسیب  و  درد عضالنی در

و درد  آسیبانجام تحقیقات مختلف در زمینه راهکار هایکاهش  ورت در این  ورزش  ضر

درد آسیب عضالنی،ر تحقیق حاضر کاربرد ماساژ برلذا د. ناشی از  ورزش روشن می شود

عضالنی، خستگی و کاهش حس عمقی مچ پایدختران  تکواندوکار مبتدي که ممکن 

  .است هگرفتقرار مورد بررسی  بوجود  آید شدید  میت  زنی است در اثر تمرینات 

  اهداف  تحقیق- 1-4

  هدف  کلی -1- 1-4

خستگی و هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ماساژ بر پاسخ آسیب عضالنی، درد،

مچ پا به تمرین ایمپالس شدیددر دختران تکواندو کاران مبتدي  حس عمقی

  .شهرستانمشگین  شهر است

  هدف جزئیا-2- 1-4

کاران ومپالس شدیددرتکواندتمرین ای یرماساژبرپاسخ آسیب عضالنی بهتاثبررسی

مبتدي  دختر

مبتدي تکواندوکاران ماساژ بر پاسخ درد به تمرین ایمپالس شدید درتاثیربررسی

دختر

 کاران در تکواندوبررسی تاثیر ماساژ بر پاسخ خستگی به تمرین ایمپالس شدید

  مبتدي دختر   

 به  تمرین  ایمپالس شدید  بررسی تاثیر ماساژ بر پاسخ حس عمقی مچ پا

تردخ تکواندو کاران مبتديدر

  فرضیه هاي تحقیق  - 1-5

ران مبتدي تکواندو کاعضالنی به تمرین ایمپالس شدید در بر پاسخ آسیبماساژ

  .دارددختر تاثیر معنا داري 

ندو کاران مبتدي دختر تاثیر ماساژ بر پاسخ درد به تمرین ایمپالس شدیددرتکوا

  .داردمعنا داري 
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کاران مبتدي دخترتاثیر تکواندوتمرین ایمپالسشدیددربهاژبرپاسخ خستگی ماس

  .داردمعنا داري 

کاران مبتدي تکواندوایمپالس شدید دربهتمرین ماساژبر پاسخ حسعمقیمچ پا

.دارددختر تاثیرمعنا داري 

  ققلمروتحقی - 1-6

سال قرار داشتند 30تا 20ی سنی بین آزمود نی ها در محدوده.

 کامال مبتدي بودندهمهآن هانداشتن وفعالیت حرفه اي آزمودنی ها هیچ گونه.

کلیه آزمودنی ها از نظرجسمانی  و روانی و پزشکی سالم  بودند.

  است 1396قلمرو تحقیق به لحاظ اطالعات مورد نیاز محدود  به  سال.

دختران  جوان  مشگین  شهر است تحقیق به لحاظ مکانی محدود به.

 موضوعی  محدود به تاثیر ماساژ به پاسخ آسیب عضالنی تحقیق به لحاظ

)CPK(درد، خستگی وحس عمقی مچ پا به تمرین ایمپالس  شدید است ،.

  محدودیت هاي تحقیق - 1-7

  محدودیت هاي قابل کنترل  -1- 1-7

      سنو جنس آزمودنی ها

 عضالنیسابقه آسیب دیدگی

سابقه آسیب دیدگی مفصلی

مصرف دارو

سابقه ورزشی

  محدودیت هاي غیرقابل کنترل  -2- 1-7

 آوري داده هاجمع عدم کنترل  شرایط روحی و روانی آزمودنی ها  در زمان

تفاوت هاي فردي و ژنتیکی

 عدم کنترل بیماري هاي تشخیص داده نشده در آزمودنی
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  تعریف واژه ها و اصطالحات- 1-8

  ماساژ -1- 1-8

یکسري حرکات منظم واصولی است که به کمک دست بر روي :تعریف مفهومی) الف

همچنین تاثیرات خاصی بر روي دستگاه هاي عصبی . بافت هاي نرم بدن اعمال می شود

  ).1388محمدي پناه، (و عضالنی، گردش خون می گذارد 

هاي افلوراژ، پتریساژ، و ماساژ به نام درتحقیق حاضر ازسه تکنیک :تعریف عملیاتی) ب

  .ویبریشن  استفاده شده است 

  حس عمقی  -2- 1-8

حس عمقی که به عنوان یک  حس  مفصلی شناخته می شود :تعریف مفهومی) الف

ر نهایت باعث نظم درا از وضعیت  قرار گیري و حرکت مفصل آگاه می سازد و  فرد

ایرلند، (شود  می آن استحکام  مفصل و اض عضالنی به منظور حرکتبهانقببخشیدن

1999  .(  

و ، میزان زاویه فعال حس عمقیدر تحقیق حاضر منظور از:تعریف عملیاتی) ب

  .غیرفعالی می باشد که در هر فرد با استفاده از گونیامتر ساخت بلژیک بدست آمده است

  الکتات خون  -3- 1-8

اثر فعالیت و تمرینات شدید که درت اي اسماده اسید الکتیک :تعریف مفهومی) الف

ایجاد می شود و حاصل متابولیسم  بی هوازي و گلوگز می باشد که در اثر نبودن له عضدر

ولتمن ( ایجاد می شود  تنفسیچرخه ي کربس و زنجیره ي و موثر واقع  نشدن اکسیژن 

  ).1995، آ 

الکتومتر در تحقیق حاضر الکتات خون با استفاده از دستگاه :تعریف عملیاتی) ب

)Lactate scout (کوچکی و قابلیت جا به الکتومتر به علت  دستگاه. شد اندازه گیري

هاي مخصوص جایی قابل استفاده در مکان هاي مختلف است و با قرار دادن نوار استریپ 

و ذخیره  می نشان داده ثانیه میزان الکتات خون آزمودنی را  10دستگاه ظرف مدت در 

  . کند

  تین کینازکرا  -4- 1-8

کراتین کیناز آنزیم کلیدي است که در سوخت وساز سلول :تعریف مفهومی) الف
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. عکس را تسریع می کند عضالنی نقش داشته و روند تبدیل کراتین کیناز به فسفات یا بر

ي  آسیب  عضالنی  می باشد که  به هنگام اندازه گیرشاخصی معتبر براي همچنین 

می یابدچرا  نی خارج شده و سطح آن درخون  افزایشیب دیدگی از سلول هاي عضالآس

  ).1383نامنی وهمکاران، (که این آنزیم فقط در عضله اسکلتی و قلبی یافت می شود 

در تحقیق  حاضر مقداري است که پس   CPKمنظور از مقدار:تعریف عملیاتی) ب

  .می آیدو روش کینتیک بدست  آزمون  ز کیت  پارسازآزمایش  نمونه ها با استفاده ا

  درد عضالنی  -5- 1-8

معمول و شایع پس از انجام کوفتگی و درد عضالنی یک تجربه :تعریف مفهومی ) الف

شدید استکه بیشترپس از فعالیت هاي مقاومتی و برونگرا رخ  فعالیت هاي غیر معمول و 

  ).1997دیوید، (می دهد

سنجش درد عضالنی از پرسشنامه ي درد در پژوهش حاضر براي :تعریف عملیاتی) ب

  .مک گیل استفاده  شد

  ایمپالس  -6- 1-8

داده نشان  Iزبان فارسی به معنی ضربه است که با ایمپالس در :تعریف مفهومی) الف

یادي نیرو در مقدار زهمان ایمپالس در بیومکانیک وارد کردن منظور از ضربه یا . می شود

  ).1391، به  نقل از آقا یاري  و همکاران ، 1ن  گریفیثایوا(کوتاه  می باشد مدت  زمان 

  

  

. زنی که آزمودنی ها انجام دادندتحقیق حاضر تمرینات میت در :تعریف عملیاتی)ب

که به عنوان می شوند انجامهستند که با قدرت و سرعت باالیی کوتاه مدتی تمرینات 

.گرفته شده استن ایمپالس در نظرتمری
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  یقتحق یشینهو پ یمبان -2

  مقدمه- 2-1

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظري تحقیق  پرداخته می شود که عبارتند از 

وضعیت فرد عملکرد ماساژ، تعاریف جامع و کامل در مورد ماساژ، تکنیک ها ي ماساژ، 

حس عمقی، آسیب  اثرات فیزیولوژیک ماساژ، ماساژ گیرنده، روغن ماساژ،  فواید ماساژ،

همچنین در قسمت دوم این فصل . عضالنی، کراتین کیناز، درد عضالنی، الکتات خون

پیشینه تحقیق که مربوط به پژوهش هاي انجام  شده در خارج  و داخل کشور می باشد 

  .ذکر خواهدشد

  مبانی نظري - 2-2

  ماساژ -1- 2-2

اژ دادن و از واژه یونانی به معناي ماسMasserاز لغت فرانسوي Massageواژه ماساژ 

Massoدر طب سنتی ایران از واژه  .به معناي مشت و مال با دست ها اقتباس شده است

بنابراین ماساژ به مجموعه روش هایی .دلک به معناي مالش دادن یا ماساژ یاد شده است

گل (که تحریکی مکانیکی در بافت ها و اندام فرد ایجاد می کند، گفته می شود

با توجه به واژه ماساژ و ریشه آن باید گفت که ماساژ دادن یا به زبان . )2013محمدي،

فارسی مالش دادن پیشینه اي بسیار کهن داشته است و در گذشته هاي بسیار دور و در 

ماساژ دادن در سر زمین ها و . تمدن هاي باستانی مورد استفاده قرار می گرفته است

اگر چه ماساژ دادن بدن داراي اصول مشخصی . فرهنگ هاي مختلف متداول بوده است

است اما در بین مردمان مختلف، شیوه ماساژ دادن، استفاده از ابزار و مواد ماساژ با 

براي نمونه در بین ژاپنی ها و چینی ها سیستم خود مالشی و درمان  یکدیگر تفاوت دارد

ن چینی معروف بوددر زبا "ین -دایو"در زبان ژاپنی و  "این-دو"مبتنی بر ماساژ به

  ).2011، جارمی(



ماساژي که به وسیله فرد دیگر بر روي بدن اعمال می شود بر اساس  شدت، سرعت  

عنی  ماساژ تا حدي که پوست  ماساژ نرم، آهسته و کوتاه مدت  ی. و مدت  متفاوت است

گی بالندقرمز  شدن می کند باعث نرمی و آرامی بدن، باز شدن منافذ پوستی و  شروع به

ري سرعت، قدرت و زمان ماساژ در حد اعتدال گرماي بیشتبا افزایش . اعضا می شود

و نیرو مندتر  می شونداما وقتی شدت، سرعت و مدت  اعمال می شود و ماهیچه ها سفت

ماساژ از حد اعتدال می گذرد یعنی زمانی که بالندگی اعضا رو به کاهش می باشد تحلیل 

  ). 2009مجیدي اهوازي،(و سردي بر عضو غلبه می کند و کم کم الغري شروع می شود 

  تکنیک هاي ماساژ -2- 2-2

افلوراژ  

پتریساژ

 ویبریشن

غیره

  افلوراژ -2-1- 2-2

تسریع : اثرات افلوراژ عبارتند از. افلوراژ یعنی سراندن دست بر منطقه وسیعی از بدن

زیر جلدي، جریان لنف، تسریع جریان خون به طرف قلب، کشیده شدن بافت هاي 

  ).1388محمدي پناه ،(افزایش جریان خون پوست و غیره 

  پتریساژ -2-2- 2-2

توده عضالنی و بافت زیر پوست به طور متناوب با یک ) لمس عمقی( پتریساژدر ماساژ

یا هر دو دست فشرده و آزاد می شود  که  باعث  ایجاد  حس رهایی در آن نقطه از بدن 

  ). 2012ماستافالو،(می شود 

به سه  دسته  تقسیم  می شود که شامل ورزدادن با انگشتان، ورز  پتریساژتکنیک 

ماساژ پتریساژ براي تحریک عضالت بدن اعمال . دادن با کف دست، ورزدادن با آرنج  است

همچنین هدف این  تکنیک  کشش  بافت هاي کوتاه شده با شل کردن بافت . می شود

  ).1388محمدي پناه،(ي و لنفی است هاي  لیفی و کمک به جریان خون ورید

  ویبریشن -2-3- 2-2

ویبریشن یا لرزشی که در این  تکنیک کف دست را کامل  بر روي بدن گیرنده ماساژ 
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این تکنیک . قرار داده و دست خود را به صورت لرزش هاي تند وسریع تکان می دهیم

  ).1388پناه،  محمدي(باعث افزایش جریان خون وتقویت بافت بدن را منجر می شود 

  عملکرد ماساژ -3- 2-2

صان علم ماساژ ورزشی بر اي باورند که اگر ماساژورزشی به صورت ماهرانه اجرا خصمت

  .شود می تواند قابلیت عملکردي ورزشکار را از سه طریق افزایش دهد

  بهینه سازي عوامل عملکرد -3-1- 2-2

فت همبند، دامنه حرکتی بدین معنی که با انجام ماساژ و رزشی سالمت عضالت و با

طبیعی، انرژي زیاد وتمرکز به حداکثر می رسد واز سوي دیگر عوامل منفی مانند اختالل 

  .در عملکرد عضالت کاهش می یابد

  کاهش احتمال آسیب -3-2- 2-2

با انجام ماساژ بدن ورزشکار گرم شده و براي انجام تمرینات و یا مسابقات آمادگی 

  .که احتمال آسیب دیدگی بسیار کاهش می یابد بهتري یافته و مهم تر آن

  حمایت از روند ترمیم در بافت هاي نرم -3-3- 2-2

  . )2010بنجامین، (بافت هاي نرم بهبود می یابد با انجام ماساژ ورزشیابدین معن

یکی دیگر از متخصصان بر آن است که ماساژ منظم و پی در پی می تواند باعث قوي 

بدن شود و همچنین از جراحات و فشارهاي مضر که می توانند شدن وبهبود مکانیزم کل 

به علت تنش زیاد و هر گونه ضعف ساختاري در بدن ایجاد شوند، پیشگیري 

  ).2003دمن،وو(کند

  وضعیت ماساژگیرنده -4- 2-2

این وضعیت می . ماساژ گیرنده را باید در وضعیتی قرار دهیم تا کامال ریلکس  باشد

سته باشد در واقع انتخاب نوع وضعیت به ناحیه اي که می خواهیم تواند خوابیده یا نش

  .ماساژ دهیم  بستگی  دارد

  

  

  روغن -5- 2-2

ماده اي است که حین ماساژ و جهت راحتی حرکات دست و اعمال تکنیک ها استفاده 



روغن هایی که اغلب جهت ماساژ استفاده می شوند شامل روغن  زیتون، . می شود

  .وگلیسرین  می باشدنارگیل، بادام 

  فواید ماساژ -6- 2-2

کاهش تنش عضالنی، افزایش حس خوب بودن و  ،ماساژ باعث افزایش گردش خون

طرف کردن مواد زائد در بافت ها بر).2005گائینی (می شود تحریک پذیري نورولوژیکی 

موجب کاهش درد و ناراحتی می شود و در اثر افزایش گردش خون عوارضی مانند 

  ).2008آرابسی، (عضالنی را کاهش می دهدکوفتگی 

  اثرات فیزیولوژیک ماساژ  -7- 2-2

  پوست -7-1- 2-2

ماساژ در پوست باعث بهتر شدن گردش خون و نیز باز شدن مجاري غدد چربی و 

عروقی شده که این امر در نتیجه کنده شدن بخش قشري پوست صورت می گیرد 

پوست گرم شده و به . وش آن می شودهمچنین سبب بهبود تنفس پوستی و عملکرد ترا

همین سبب خاصیت االستیکی و ارتجاعی پوست افزایش یافته و در نتیجه باعث کاهش 

رفع سریع تر مواد زاید درد ناشی از کشیدگی پوست هم شده و نهایتا اینکه کمک به 

کتاب آموزش ماساژ، (شودمی  و ازبین رفتن چسبندگی هاي مزمنمتابولیکی 

sarzamindownload.com/5401/(.  

  سیستم گردش خون-7-2- 2-2

ماساژ باعث کمک به بازگشت خون ولنف از اندام ها وعضالت به قلب می شود و براي 

رسیدن به هدف فوق یعنی کمک به برگشت خون باید جهت ماساژ از اندام ها به طرف 

خونی فشار مرکز بدن یا قلب باشد در هنگام انجام دادن ماساژ روي مویرگ ها و عروق 

وارد می شود و همین فشار باعث کمک به بازگشت مواد و خون از عضالت به سمت قلب 

از . می شود و در نتیجه از توقف مواد زاید همراه با خون و لنف جلوگیري بعمل می آید

طرف دیگر در اثر فشاري که بر روي بافت ها وارد می شود بطوررفلکسی مویرگ ها اتساع 

کتاب (مقدار خونی که بین بافت ها مبادله می شود افزایش می یابدپیدا می کنند و 

  .)/sarzamindowload.com/5401آموزش ماساژ،



...تاثیرماساژ بر پاسخ آسیب عضالنی، درد، خستگی و حس عمقی  مچ  پا به تمرین 32
  

  عضالت و مفاصل -7-3- 2-2

ماساژ باعث بهبود خاصیت ارتجاعی تارهاي عضالنی شده، به انقباض عضله کمک می 

اکسیژن موجود در آتروفی عضالت را به همراه دارد و باعث افزایش مقدار کند وکاهش 

عضله شده همچنین موجب بهبود جریان اکسیداسیون و احیاء و نیز بهبود عملکرد جذب 

و نیز موجب تجدید قواي تحلیل رفته ناشی از . مواد غذایی در فیبرهاي عضالنی می شود

در مجموع ماساژ در بدست آوردن توان از دست رفته عضالت . خستگی عضالت می شود

  .می کند و عضالت را به حالت استراحت بر می گرداندخسته کمک موثري 

همچنین ماساژ باعث بهبود جریان گردش خون مفاصل و بافت هاي اطراف آنها شده و 

گردیده و تقویت کپسول مفصلی ) مایع سینویال(موجب تسریع در جذب تراوشات مفصلی 

کتاب آموزش (.و لیگامنت هاي مفاصل و نیز بهبود تحرك مفاصل را به همراه دارد

  com/5401/.sarzamindownloaماساژ،

حس عمقی -8- 2-2

حس عمقی یکی از اجزاي حس  پیکري و یک واژه ي جامع از احساس حرکت می 

عمقی از سه زیر مجموعه ي حس  حس :کردهشرینگتون این گونه آن  را تعریف . باشد

اگر  )2007لوین، (.تشکیل می شود 3و حس نیرو 2،حس حرکت1وضعیت یا موقعیت

عواملی  را که در حس  وضعیت  مفصل  تاثیر دارند را تقویت کنیم این عمل می تواند در 

بهبود  سطح تعادل ورزشکاران موثر باشد و از طریق  تحریک  گیرنده هاي لمس  و 

فشاري پوست، عضالت، تاندون ها و مفاصل می توان به بهبود حس عمقی کمک کرد و 

گیرنده هاي   .)2013یل، سفاک(عملکردي در مفصل می شوددر نتیجه باعث  ثبات  

حس عمقی در دوك هاي عضالنی، اندام هاي  وتري گلژي، لیگامان ها،  مفاصل و پوست  

وظیفه  این  گیرنده ها  ایجاد  آگاهی از وضعیت حرکت و تعادل قسمت هاي  . قرار دارند

باعث  کاهش  حس عمقی  می  مختلف  بدن نسبت  به  یکدیگر می باشد  و عواملی  که

شود  می تواند  باعث  بروز عدم  ثبات  مکانیکی  شده  و در نهایت  مفصل  را مستعد  

  ).2012ی شیرازي، یاجر(آسیب  و ضربات  خفیف  کند 

حس عمقی که  : ف می کندحس عمقی را اینگونه تعری 1999همچنینایرلند در سال 

خود گیریمفصل ووضعیت قرار ازحرکتفردراشناختهمی شود مفصلی به عنوان یک حس 

به انقباض عضالنی به منظور حرکت مفصلو نظمبخشیدنو در نهایت باعث می سازد آگاه

  ).1999ایرلند، (استحکام آن می شود



تحقیقات نشان داده اند به دنبال پیچ خوردگی مچ پا، عالوه بر افزایش شلی مفصلی و 

براساس فرضیه هاي سازماندهی . د می آیدنقص حسی حرکتی، نقص تعادل نیز به وجو

حسی، سیستم عصبی مرکزي با پردازش داده هاي گرفته شده از سیستم هاي بینایی، 

ستیبوالر و حس عمقی قادر به تنظیم سازو کار مناسب براي کنترل تعادل است و این 

د بدین معناست که تعادل در زنجیره ي حرکتی بسته، به راهبردهاي حرکتی و بازخور

هماهنگ بین ران، زانو، مچ پا بستگی دارد که کاهش بازخوردهاي آوران یا کاهش قدرت 

و ثبات مکانیکی هر مفصل به تنهایی یا کل ساختار در زنجیره ي حرکتی اندام تحتانی، 

، از این رو اختالل در )2000سودرمن، (می تواند تعادل و حس عمقی را دچار مشکل کند

و موقعیت بدن را گزارش می دهند، در نهایت ممکن است داده هاي حسی که وضعیت 

  . موجب عدم تعادل و ثبات شود

همچنین در مورد صدمات مچ پا عقیده بر این است که گیرنده هاي عمقی مفصلی در 

اثر صدمه به رباط هاي خارجی مچ پا دچارآسیب می شوند، زیرا الیاف مربوط به گیرنده 

تصور می شود که . مقایسه با الیاف رباطی دارندهاي مفصلی قدرت کششی کمتري در 

آسیب گیرنده هاي مفصلی سبب اختالل در ارسال پیام هاي حسی مفصل و در نتیجه 

کاهش پیام هاي ارسالی از مفصل آسیب دیده به مسیرهاي آوران و مختل شدن عملکرد 

  ).2005ویلمز، (گیرنده هاي عمقی می شود

  آسیب عضالنی -9- 2-2

ترین و پرتکرارترین آسیب عضالنی در جریان فعالیت هاي ورزشی و حتی یکی ازشایع 

زندگی روزمره، کوفتگی عضالنی تاخیري است که با ناراحتی و درد همراه است و گاهی 

عوارض آن می تواند فرد را از ورزش رویگردان کرده و زمینه دوري او را از فعالیت هاي 

النی تاخیري را به عنوان استرین عضالنی کوفتگی عض. )2002چونگ،(ورزشی مهیا سازد

  ).1993آرمسترامگ،(درجه یک طبقه بندي می کنند

DOMS ساعت به اوج  72تا24ساعت اول بعد از فعالیت افزایش یافته و در  24در

شدت خود می رسد، سپس از شدت آن کاسته می شود، سرانجام چند روز بعد از فعالیت 

نظریه بافت همبند بیانگر آن است که بافت همبند از ). 1992کالك، (ناپدید می شود 

یکی از . جمله وترها هنگام انقباض آسیب دیده بنابراین سبب درد عضالنی می شود

فرآورده هایی که در اثر پارگی بافت همبند تولید می شود ماده اي به نام هیدروکسی 

  آسیب بافت همبند می می باشد که افزایش این ماده در ادرار نشان دهنده  پیروسین
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Abstract
Introduction:The effect of massage on muscle damage response, pain, fatigue and 

proprioception sense of ankle to impulse exercise in female beginner taekwondo 
players.

Method:Eighteen 20-30 years old players were randomly divided into two 
experimental and control groups. Both groups performed exercise protocol for 60 
minutes which included 30 min warming up, 10 minutes of shufling the fist bag, 10 
minutes performing techniques, 5 minute stretches to return to the initial state. After 
that subjects performed 3 repetition of 20 seconds impulse exercise with 20 seconds 
rest between repetitions. The experimental group received 30 minutes massage after 
training.Muscle damage and fatigue by a blood sample and the pain index with a 
mcgill pain guestionnaire and the deep sense of the angular reconstruction error 
method by the belgian geometry.One way Anova with repeated measure and 
independent t-test were used for within subjects effects and between subjects 
effects.

Results:The results showed that the level of CK activity increased 
immediately after exercise and immediately after massage in both 
experimental and control groups ( F = 51.84 , P = 0.000, F = 29.38, P = 0.000, 
respectively). Results of within subjects comparison in both experimental and 
control groups were significant (F= 61.40, P=0.000, F=50.312, P=0.000 
respectively).There was also a significant difference in intracranial changes in 
blood lactate in both experimental and control groups compared to resting 
time(F=31.155, P=0.000, F=25.993,              P=0.000, respectively).  
Repeated Measurement Test Results for intra-group variation A 20-degree 
rearrangement error of right anterolateral planarflexation in both experimental 
and control groups showed that there is a significant difference between levels 
in relation to resting time(F=1.688, P=0.103, F=0/298, P=0.833, 
respectively).Intra-group changes were also significant (F = 1.987, P = 0.18), but in 
the experimental group, there was significant difference in resting time (F=9.793, 
P=0.000). The difference between the two experimental and control groups 
was significant immediately after massage, 2 and 48 hours after exercise (p 
<0.05). It decreased 2 hours after exercisein the experimental group, but in the 
control group it was still            increased. The difference between the two 
groups was significant immediately after massage and 2 hours after exercise 
(p <0.05).There was also a significant difference between the blood lactate 
levels of the two groups immediately after massage (P<0.05). .(The difference 
between the control and experimental groups was significant in terms of 
reconstruction error of 20 and 25 degrees of right anterolateral planarflection 
in 2 hours after exercise (P=0.026, P=0.003). This error was less in the 
experimentalgroup.

Conclusion: Based on the results of this study, the use of massage as an intervention 
can be used to improve the sense of deepness, as well as to reduce fatigue and pain 
and prevent injury in athletes.

Keywords:Massage, muscle damage, pain, fatigue, deep sense
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