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 تاثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر میزان انعطاف پذیري، چابکی و توان در کونگفوکاران جوان
 ، فرشته حبیبی تیرتاشیمجید رسول آبادي

 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی -1
 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه مازندران    -2

          

 مقدمه
اجراي مهارت هاي ورزشی به طور رضایت بخش و بدون خستگی زود هنگام نیازمند آمادگی جسمانی و فعالیت هاي روزمره و   

افزایش می یابد و در بسیاري از فعالیت  ،انعطاف پذیري عمدتا با کشش بافت نرم اطراف مفصل ).1(انعطاف پذیري مناسب است 
 و سبب می شود عملکرد کلی فرد به طور چشمگیر افزایش یابد هاي ورزشی براي ورزشکاران از ارزش بسزایی برخوردار است، زیرا

فقدان انعطاف پذیري ممکن است منجر به حرکات ناهماهنگ شود که احتماال فرد را در معرض آسیب عضالنی قرار خواهد 
شکاران در حین رقابت ورزشکاران، مربیان و درمانگران ورزشی بر این عقیده اند که ماساژ نقش مهمی در مدیریت درمان ورز).1(داد

با .زشی تاثیر مثبت آن بر عملکرد استدر واقع این اعتقاد وجود دارد که یکی از مهم ترین فواید ماساژ ور هاي ورزشی ایفا می کند
  .این حال، نتایج مطالعات تجربی در این زمینه مبهم هستند

کرد به صورت آهسته در حال پیشروي است و همچنین تحقیقات علمی در زمینه تاثیر ماساژ ورزشی قبل از اجرا بر روي عمل
با .ادعاهاي متناقضی در پیشینه تحقیقات محدود گذشته وجود دارد که ماساژ قبل از اجرا عملکرد را افزایش و یا کاهش میدهد

انعطاف توان، بر عملکرد تاکنون پژوهشی تاثیرات ماساژ ورزشی را بر بخشهاي قدامی و خلفی اندام تحتانی قبل از اجراتوجه به اینکه 
بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک جلسه ماساژ عضالت اندام ،کاران مورد بررسی قرار نداده استکونگفو و چابکی پذیري

 .است کونگفوکارانو چابکی  رد آزمون هاي انعطاف پذیري، توانتحتانی بر عملک
 روش شناسی تحقیق

میانگین با  که فاقد هرگونه ناهنجاري و آسیب در اندام تحتانی خود بودند کشاورزي گنبددانشگاه علوم جوان  کونگفوکار15 
روش مطالعه در .لبانه در تحقیق حاضر شرکت کردندطور داوطب سانتیمتر171±18/10کیلوگرم و قد70±4/9سال،وزن22±6/1سن

انعطاف پذیري در پیش آزمون،.را با نرم دویدن گرم کردنددقیقه خود  10ها به مدت ابتدا آزمودنی.این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود
عضالت همسترینگ،توان ساق پا و میزان چابکی قبل از انجام ماساژ ارزیابی شد و هر یک از آزمودنی ها سه مرتبه آزمون هاي 

رکوردهایشان ثبت  را انجام دادند و بهترین4×9و آزمون دوي رفت و برگشت)سارجنت(خمش به جلو، خمش به پایین، پرش عمودي
و به دو روش ) قدامیدقیقه روي اندام هاي تحتانی  5روي اندام هاي تحتانی خلفی و دقیقه 10(دقیقه 15ماساژ به مدت  .شد

از آزمون تی  .ها را تکرار کردندمجددا در پس آزمون همان آزمونها آزمودنی.پتروساژ و تاپوتامنت روي اندام تحتانی انجام شد
 .)>0.05P(استفاده شد اثر ماساژ بر عملکرد هر یک از آزمون ها بررسی برايهمبسته 

 هاي تحقیقیافته
باعث افزایش معنی داري در آزمون هاي انعطاف پذیري خمش به جلو و خمش دقیقه ماساژ ورزشی  15نشان داد که آماري نتایج 

 به ترتیبپس از ماساژ و پایین به عبارت دیگر عملکرد آزمون هاي خمش به جلو . )=0.03Pو=0.04Pبه ترتیب(به پایین شد
به (در رکورد آزمون هاي توان و چابکی تفاوت معنی داري مشاهده نشد همچنین.یافت افزایش% 12.16 و% 10.56
  .)=0.23Pو=0.33Pترتیب

 گیري   بحث و نتیجه
مکچینی و همکاران اظهار . نتایج مطالعه حاضر سازگاري اندکی با مطالعات قبلی که استفاده از ماساژ را بررسی کردند داشته است

در مقابل هانتر و همکاران دریافتند )2(داشتند که ماساژ قبل از مسابقه می تواند انعطاف پذیري پالنتارفلکسور مچ پا را افزایش دهد
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دو تکنیک ماساژ به کار ).3(تانی باعث کاهش معنی داري در نیروي ایزوکنتیک طی انقباض اولیه عضالت می شودکه ماساژ اندام تح
در طول این مدت،اعمال ماساژ قوي .دقیقه است 15گرفته شده در مطالعه ي حاضر شامل تماس مستقیم روي پوست براي مدت 

احتمال می رود که این مالیدن یا ضربه زدن .پوستی را تحریک کند روي پوست با هریک از این تکنیک ها می تواند گیرنده هاي
روي پوست به مدت طوالنی،اضافه باري را روي گیرنده هاي پوستی ایجاد می کندو ممکن است تشخیص نقطه پایانی کشش را 

فزایش در دامنه حرکتی این فرضیه براساس نتایج مگنوسون و همکاران بنا نهاده شده است که عنوان کردند ا).4(مشکل تر کند
بطورکلی، اگر ماساژ می تواند طول عضله را بدون تاثیر در ).5(بیشتر ناشی از افزایش در تحمل کشش است تا تغییر در سفتی بافت

عملکرد توانی و چابکی افزایش دهد،لذا می توان این فرضیه را مطرح کرد که ماساژ به مدت کوتاه در مقایسه با دیگر روش هاي گرم 
می تواند یک روش بهتري براي آماده سازي بدن قبل از یک رقابت توان و  ردن که عملکرد توانی و چابکی را کاهش می دهندک

 .چابکی مانند کونگفو باشد
 ماساژ ورزشی،کنگفوکاران، انعطاف پذیري :واژگان کلیدي
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