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استاد یار گرٍُ تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزشی ،داًشگاُ آزاد اسالهیٍ ،احذ برٍجرد ،ایراى

چکیدٌ
مقدمٍ ي َدف ّ :ذف از هطالعِ حاضر هقایسِ تاثیرات دٍ ًَع هاساژ سَئذی ٍ شیاتسَ بر سٌذرٍم گیر افتادگی شاًِ ٍالیبالیست ّای هرد بَد.
ريش شىاسی :شرکت کٌٌذگاى ً 63فرکِ هبتال بِ سٌذرم گیر افتادگی شاًِ بَدًذ اًتخاب ٍ بصَرت تصادفی بِ  6گرٍُ ( )n=21تقسین شذًذ.
پرٍتکل برًاهِ هاساژ در شش ّفتِ ٍ ّر ّفتِ دٍ جلسِ  36دقیقِ ای اجرا شذ .فعالیت ّای هاساژ شاهل استرٍکیٌگ سطحی ،هاساژ افلَراژ
(ًَازشی) ،هاساژ پتریساژ (ٍرز دادى) ،هاساژ پرکاشي (ضربِ ای) ،ضربِ زدى با لبِ دست ٍ در هاساژ شیاتسَ شاهل ًقاط ضذ درد در ًاحیِ کور بٌذ
شاًِ بَد .
وتایجً :تایج حاصل از آزهَى ً tشاى داد برًاهِ هاساژ سَئذی ٍ شیاتسَ برکاّش ًاتَاًی هفصل ٍالیبالیست ّای هرد هبتال بِ سٌذرم گیر
افتادگی شاًِ اثر داردّ .وچٌیي بیي گرٍُ هاساژ سَئذی ٍ شیاتسَ بر کاّش ًاتَاتی هفصل ٍالیبالیست ّای هرد هبتال بِ سٌذرم گیر افتادگی شاًِ
تفاٍت هعٌادار ٍجَد دارد .عالٍُ برایي ًتایج ًشاى داد برًاهِ هاساژ شیاتسَ بیش از هاساژسَئذی بر ًاتَاًی شاًِ ٍالیبالیست ّای هرد هبتال بِ
سٌذرم گیر افتادگی شاًِ اثر دارد
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 .7مقدمه
هفقل ؽبًِ هتحزن تزیي هفقل ثذى ثَدُ ٍ در ایجبد ثجبت
آىّ ،ز دٍ گزٍُ ػَاهل غیز فؼبل ( عبختوبًْبی اعتخَاًی-
لیگبهبًی) ٍ فؼبل (ػضالت) ًمؼ دارًذ(دایزوغَى.)2004 ،
ؽىل خبؿ ایي هفقل اس ًَع گَی ٍ وبعِ ون ػوك اعت
وِ ؽلی ًغجی وپغَل ،داهٌِ ٍ آسادی حزوتی گغتزدُ ٍ
ًمؼ ػضالت در ایجبد ثجبت آى ثغیبر هْن اعت .در آهزیىب
 5/13درفذ اس جوؼیت  18تب  38عبل اس آعیت هفقل ؽبًِ
رًج هی ثزًذ (آداهظ .)2005 ،ثِ گًَِ ای وِ اختالالت ؽبًِ
پظ اس دردّبی ووز ٍ گزدى ،عَهیي ػبهل هزاجؼِ ثیوبراى
ثِ هزاوش درهبًی هی ثبؽذ(ثَروظ .)2003 ،اس ثیي توبهی
آعیت ّبی ؽبًِ ،عٌذرم گیزافتبدگی 1ؽبًِ رایج تز ثَدُ ٍ
هؼوَل تزیي ػلت درد ٍ هحذٍدیت حزوت هٌغمِ ؽبًِ
هحغَة هی ؽَد(عَسالیه .)2008 ،عٌذرٍم گیز افتبدگی
ؽبًِ ،عٌذرٍهی اعت وِ در افزاد ون تز اس  60عبل ؽبیغ
اعت ٍ هؼوَال در پی فؼبلیت ّبی ٍرسؽی ٍ عبیز فؼبلیت
ّبی وِ ًیبسهٌذ اعتفبدُ هىزر ثبسٍ در ثبالی عز هی ثبؽذ ثِ
ٍجَد هی آیذ (عَسالیه .)2008 ،در ایي هیبى درد هفقل
ثِ ًبراحتی ٍ حغبعیت در یه یب چٌذ هفقل تؼزیف هی ؽَد
ٍ درد حبد هفقل ثِ دردی اعالق هی ؽَد وِ عی هذت 4
تب ّ 6فتِ رفغ ؽَد .ثِ گًَِ ای وِ ّذف اس درهبى درد
هفقل ،اػن اس حبد ٍ هشهي ،ؽبهل  :وبّؼ درد ،وبّؼ
التْبة ،تغْیل التیبم ،حفظ ػولىزد ٍ هؼىَط وزدى یب وٌذ
وزدى هزاحل ثیوبری هی ثبؽذ(پالهز .)2004 ،درد حبد
هفقل هؼوَال ثِ دلیل ػفًَت ٍ ضزثِ ایجبد هی گزدد ٍ
چٌبًچِ ثِ درعتی تؾخیـ ٍ درهبى ًؾَد ،ثِ هزٍر سهبى
تجذیل ثِ درد هشهي هفقل هی گزدد(وَلیت .)2008 ،درد
ؽبًِ عْن ػوذُ ای در ًبراحتی غیز ضزثِ ای اًذام فَلبًی
دارد؛ در حبلی وِ ،هشهي ؽذى یب ػَد وزدى ػالین ،رایج هی
ثبؽذ(هیىبئل .)2005 ،داهٌِ حزوتی 2هفبفل ًیش ثِ هیشاى
جبثجبیی ساٍیِ ای در یه هفقل حَل هحَرّبی آًبتَهیىی
ثذٍى ایٌىِ آعیجی ثَجَد آیذ تؼزیف هی ؽَد ،ضوي ایٌىِ
ثبیذ ػَاهل هحذٍدوٌٌذُ ای ّوچَ ػضالت ،سٍادیذ
اعتخَاًی ٍ چزثی ثذى را در ًظز گزفت(فبدلی.)1389 ،
اًؼغبف پذیزی ػضالًی ٍ ثزخَدار ثَدى اس داهٌِ حزوتی
1
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هغلَة در هفبفل ًیش ثِ ػٌَاى یىی اس ػَاهل هْن آهبدگی
جغوبًی  ،هی تَاًذ در اجزای هْبرت ّبی ٍرسؽی ٍ ًیش
پیؾگیزی اس ثزٍس آعیت ّبی ٍرسؽی هَثز ثبؽذ .اس ایي رٍ،
اًؼغبف پذیزی ثخؾی اس ثزًبهِ ی ٍرسؽىبراى جْت
جلَگیزی اس ًبتَاًی ؽبًِ ثِ ؽوبر هی رٍد(ّوتی ًضاد،
 .)1385ػالٍُ ثز ایي ،هبعبص لزى ّبعت وِ در عزاعز جْبى
ثزای تَاًجخؾی ٍ آراهؼ اعتفبدُ هی ؽَد .اس هبعبص ثغَر
ٍعیؼی در جبهؼِ ٍرسؽی ثب اّذاف هتفبٍت هبًٌذ پیؾگیزی اس
آعیت ،ثزگؾت ثِ حبلت اٍلیِ ،آرام عبسی ٍ ًیش ثزای افشایؼ
ػولىزد اعتفبدُ هی وٌٌذ (ّوتی ًضاد .)1385 ،اهزٍسُ هبعبص
ثِ دلیل وبروزدّبی هتٌَع ٍ هٌحقز ثِ فزد ،رٍؽی اعت وِ
در سهیٌِ ّبی سیبدی اس جولِ ثْذاؽتی ،سیجبییٍ ،رسؽی ٍ
تَاًجخؾی ٍ درهبًی وبرثزد دارد (هیىبئل .)2008 ،ثِ ّویي
جْت در پضٍّؼ حبضز ثِ همبیغِ تبثیزات دٍ ًَع هبعبص
عَئذی ٍ ؽیبتغَ ثز عٌذرٍم گیز افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغت
ّبی هزد پزداختِ هی ؽَد.
.2ريش شىاسی
 .1.2شرکتکنندگان
ؽزوت وٌٌذگبى ایي تحمیك ٍرسؽىبراى ٍالیجبلیغت هزد
هجتال ثِ عٌذرم گیزافتبدگی ؽبًِ تین ّبی ٍالیجبل ؽْز
ثزٍجزد ثب داهٌِ عٌی  20تب  30عبل ثَد  .اس ایي هیبى36 ،
ًفز ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبری ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی
ّذفوٌذ اًتخبة ؽذُ ٍ در عِ گزٍُ هبعبص ؽیبتغَ(ً 12فز) ٍ
هبعبص عَئذی (ً 12فز) ٍ گزٍُ وٌتزل (ً 12فز) تمغین ؽذًذ.
ثِ گًَِای وِ ،گزٍُ ّبی هبعبص ثِ هذت ؽؼ ّفتِ در
فؼبلیت ّبی هبعبص درهبًی ؽزوت وزدًذ ٍ گزٍُ وٌتزل در
هذت ؽؼ ّفتِ ّیچ ثزًبهِ درهبًی ؽزوت ًىزدًذ .ؽزوت
وٌٌذگبى پضٍّؼ هب ٍالیجبلیغتّبی دارای هؾىل
گیزافتبدگی ؽبًِ ثَدًذ وِ در  2عبل گذؽتِ ثِ
ولیٌیهّبی فیشیَتزاپی ٍ هزاوش درهبًی هزاجؼِ یب ثِ ٍعیلِ
هقبحجِ حضَری هؾخـ ؽذُ ثَدًذ .تؼذاد ولی آًْب ثبلغ
ثز ً 47فز ثَد وِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اٍلیِ تحمیك اًتخبة ؽذًذ.
عپظ اس ثیي افزاد ٍاجذ ؽزایظ ٍ ثز اعبط هؼیبرّبی ٍرٍد
ثِ هغبلؼِ ،ثِ فَرت ّذفوٌذ اًتخبة ؽذًذ .ایي هؼیبرّب
ؽبهل :
 تبییذ ثیوبری عٌذرم گیزافتبدگی ؽبًِ تَعظهتخقـ
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تاثیرات دو نوع ماساژ سوئدی و شیاتسو بر سندروم گیر افتادگی...

 ػذم اثتال ثِ ثیوبری ّبی دیبثت ،هؾىالت للجی ٍفؾبر خَى
 ػذم هقزف دخبًیبت ٍجَد درد دردًبن در عی آثذاوؾي ثبسٍ هثجت ؽذى آسهَىّبیHawkins ٍ neerرٍػ اجزای تغت  :neerثیوبر ًؾغتِ ٍ ثبسٍ در وٌبر
ثذى اعت .آسهًَگز اعىبپَال ٍ ووزثٌذ ؽبًِای را ثبثت
هیوٌذ ٍ عپظ ثب دعت دیگز خَد ،آرًج ثیوبر را اوغتٌؾي
وزدُ ٍ ثبسٍی ثیوبر را ثب ووی چزخؼ داخلی ثِ فلىؾي
هیثزد .ثِ عَر عجیؼی ایي حزوت ثذٍى درد اعت اهب در
ضبیؼِ گیزافتبدگی ؽبًِ ثب ایي حزوت ،لفلؽذگی ٍ درد
ایجبد هیؽَد.
رٍػ اجزای تغت  :Hawkinsآسهًَگز ثبسٍی ثیوبر را ثِ
فلىؾي ٍ عپظ آرًج را فلىؾي ٍ عبػذ را ثِ پزًٍیؾي
هیثزد ٍ در ایي ٍضؼیت ثبسٍ را چزخؼ داخلی هیدّذ .درد
در ایي حبلت ثیبًگز هثجت ؽذى تغت اعت
 ػذم عبثمِ آعیتدیذگی اس ًَع جزاحی ٍ دررفتگی درًبحیِ ووزثٌذ ؽبًِای.
 فمذاى ًبٌّجبری در عٌذرم هتمبعغ فَلبًی ػذم ؽزوت در ّزگًَِ فؼبلیت ٍرسؽی هٌظن اس  6هبُلجل اس هغبلؼِ حبضز
.2.2ابزار
پزعؾٌبهِ عٌجؼ ًبتَاًی ثبسٍ ،ؽبًِ ٍ دعت
(Disabilities of the Arm, Shoulder and
)ً :Handبتَاًی ػولىزدی ؽبًِ ثِ ٍعیلِ
پزعؾٌبهِ ) (DASHعٌجؼ ًبتَاًی ثبسٍ ،ؽبًِ ٍ دعت
ثزرعی ؽذ  .یه پزعؾٌبهِ  30عؤالی اعت ٍ ّز عؤ ال
دارای ًوزُ  1تب  5وِ ٍضؼیت ػولىزد اًذام فَلبًی فزد را
در هی عٌجذ .در ایي پزعؾٌبهِ عؤاالتی جْت عٌجؼ
هیشاى هؾىل فزد در اًجبم وبرّبی رٍسهزُ (  21عؤال)،
ؽذت درد در حبلت خَاة ٍ فؼبلیت ،عفتی هفقل )5
عئَال ( ٍ تأثیز اًذام فَلبًی ثز فؼبلیت ّبی اجتوبػی ٍ
ؽغل ) 4عئَال (گٌجبًذُ ؽذُ اعت .ثزای اعتفبدُ اس
ًتبیج پزعؾٌبهِ هَرد اعتفبدُ فزد ثبیذ حذالل ثِ  27عؤال
اس  30عؤال پبعخ دّذ ً .وزُ ایي پزعؾٌبهِ اس 100
هحبعجِ هی ؽَد ٍ ثزای هحبعجِ ًوزُ ًْبیی پظ اس جوغ
ًوزُ ته ته عؤاالت ٍ تمغین آى ّب ثِ تؼذاد عؤاالت
جَاة دادُ ؽذُ ٍ ػذد حبفلِ هٌْبی  1ؽذُ ٍ ضزة در
 25هی ؽَد ّ.زچِ ػذد ثبالتز ثَدُ  ،ثِ ً 100شدیه تز
ثبؽذ  ،ایي ؽبى دٌّذُ هیشاى" ًبتَاًی "ثیؾتز فزد اعت.
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ثزای عؤاالت هختلف ثیي  DASHرٍایی  0.70تب 0.80
ٍ پبیبیی آى 0.96گشارػ ؽذُ اعت.
 .3.2رٍػ گزدآٍری دادُّب :
ثِ دلیل هبّیت آسهبیؾی تحمیك ٍ رػبیت هغبئل اخاللی ،
اثتذا فزم رضبیت ًبهِ ؽزوت در تحمیك ٍ پزعؾٌبهِ عَاثك
پشؽىی تَعظ آسهَدًی ّب تىویل گزدیذ .عپظ آسهَدًی ّب
ثِ فَرت تقبدفی ثِ عِ گزٍُ تمغین ؽذًذتوزیٌبت ثِ
هذت ّ 6فتِ ٍ ّز ّفتِ  3جلغِ در یىی اس عبلي ّبی
ٍرسؽی ثزٍجزد سیز ًظز هزثی دارای وبرت هزثی گزی هؼتجز
ٍ ثب ًظبرت هحمك اًجبم ؽذ .هذت ّز جلغِ توزیي 30 ،
دلیمِ ،ؽبهل  10دلیمِ هبعبص ػوَهی جْت گزم وزدى ٍ20
دلیمِ هبعبص ؽیبتغَ ثَد.
تىٌیه  1آراهؼ :
 -1پبی راعت را ثب وف دعتبى گزفتِ ٍ ثب اعتفبدُ اس
اًگؾتبى ؽغت ثز وف پب فؾبر ٍارد وٌیذ.
 -2توبهی عغح وف پب را ثِ هذت  10دلیمِ هبعبص
دّیذ (ثب اًگؾتبى دعت) هی تَاى اس حزوبت دایزُ ای ؽىل
ٍ حزوبت هبلؾی ثِ فَرت تٌبٍثی اعتفبدُ وزد.
-3پبی را ػَك وزدُ ٍ هبعبص را ثز رٍی پبی دیگز ًیش
اجزا وٌیذ.
تىٌیه  2آراهؼ:
-1فزد ثز دٍ ساًَ رٍی سهیي هیٌؾیٌذ ،عَری وِ پبّب
سیز ثبعي لزار گیزد.
-2ثب دعتبى پبّب را گزفتِ ٍ اًگؾتبى ؽغت را در هیبى
وف پب لزار هیذّین.
-3ثِ هذت  10دلیمِ ثب اًگؾتبى ؽغت فؾبر ٍارد وزدُ
ٍ توبهی عغح وف پب را پَؽؼ هیذّین.
تىٌیه 3جزیبى اًزصی:
 -1ثِ عیٌِ دراس وؾیذُ ٍ وبهال ریلىظ ًمبط ٍ GB
 SP ٍ Llرا اثتذا ثب فؾبر چزخؾی تحزیه وزدُ ٍ عپظ ثب
تَجِ ثِ ؽىل ًمبط ثِ عوت چبوزاُ اًزصی هزثَعِ ثِ عوت
پبییي تٌِ ّذایت هیىٌین .
 -2هبعبص را ثزای توبم ًمبط اًجبم هی دّین .
 -3ایي تىٌیه را ثِ هذت  5تب  10دلیمِ تىزار هیىٌین
 .هبعبص ثبال جزیبى اًزصی را اس عوت ؽبًِ ثِ عوت پبییي
تٌِ رٍاًِ هی وٌذ.
تىٌیه  4جزیبى اًزصی:
 -1ثِ پؾت دراس وؾیذُ ٍ وبهال ریلىظ ًمبط ٍ GB
 SP ٍ Llرا در پؾت وتف اثتذا ثب فؾبر چزخؾی تحزیه
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وزدُ ٍ عپظ ثب تَجِ ثِ ؽىل ًمبط ثِ عوت چبوزاُ اًزصی
هزثَعِ ثِ عوت پبییي تٌِ ّذایت هیىٌین .
 -2هبعبص را ثزای توبم ًمبط اًجبم هی دّین .
 -3ایي تىٌیه را ثِ هذت  5تب  10دلیمِ تىزار هیىٌین
 .هبعبص ثبال جزیبى اًزصی را اس عوت ؽبًِ ثِ عوت پبییي
تٌِ رٍاًِ هی وٌذ.
ًىٌیه  5وبّؼ ػوَهی درد:
 -1فزد ثِ پؾت ثز رٍی سهیي دراس هیىؾذ ،ساًَ ّب را
خن وٌیذ  ،عَری وِ وف پب ثز رٍی سهیي لزار گیزد ،
عپظ فزد دعت ّب را در وٌبر ثذى گذاؽتِ ٍ ثذى را آرام
هیىٌذ.
 -2ثِ فزدگفتِ هیؾَدوِ چؾوبى خَد را ثغتِ ٍ  3تب 4
دلیمِ ػویك ًفظ ثىؾذ.
 -3ساًَی راعت را ثبال آٍردُ  ٍ ،آى را ثب ّز دٍ دعت
گزفتِ  ٍ ،ثِ فزد هیگَیین ّوشهبى َّای داخل ؽؼ را
ثیزٍى دّذ  ،ثِ آراهی پب را ثِ لفغِ عیٌِ ًشدیه هیىٌین.
 -4پبّب را ػَك وزدُ ٍ هبعبص را تىزار هیىٌین.
تىٌیه  6وبّؼ ػوَهی درد:
 -1فزد ثِ عیٌِ دراس وؾیذُ ٍ در ایي حبل اس ّز دٍ
دعت خَد اعتفبدُ وزدُ  ،توبم اًگؾتبى دعت را ثبالی ؽبًِ
لزار هیذّین عَری وِ اًگؾتبى ؽغت ثِ عوت پبئیي جْت
داؽتِ ثبؽٌذ.
-2در ّویي حبلت  5ثبًیِ فؾبر هتَعظ ٍارد وزدُ ٍ ایي
هبعبص هبلؾی را ثِ عوت ثبال اًجبم هیذّین .در ّز ًمغِ 5
ثبًیِ تَلف وزدُ ٍ ثب توبم لذرت ًمبط را فؾبر
هیذّین(فؾبرّبی ًمغِ ثِ ًمغِ) .
-3ایي تىٌیه هبعبص را  5تب  10ثبر اًجبم هیذّین .ثزای
وبّؼ درد ایي دٍ ًَع هبعبص ثْتزیي گشیٌِ ّبی هوىي
ّغتٌذ.
تىٌیه  7وبّؼ درد:
 -1فزد ثِ پؾت ثز رٍی سهیي دراس هیىؾذ ،عپظ ًمبط
فؾبری را هؾخـ هیىٌین.
 -2ثِ فزدگفتِ هیؾَدوِ چؾوبى خَد را ثغتِ ٍ آرام ٍ
ػویك ًفظ ثىؾذ.
ً -3مبط فؾبری را ثِ آراهی ٍ ثتزتیت ثِ فَرت فؾبر ٍ
چزخؼ هبعبص هیذّین ٍ دعتْب ثب حزوت فؾبری ٍ خغی ثِ
عوت پبییي حزوت هیىٌذ .

ثِ آسهَدًی ّب تَفیِ ؽذ وِ ٌّگبم اجزای هبعبص ًَؽیذًی
(آة) ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽٌذ ٍ ّز  10دلیمِ ووی اس آى را
ثٌَؽٌذ .الجتِ دهبی هىبى ًیش تَعظ عیغتن تَْیِ در اًذاسُ
هغلَة حفظ ؽذّ .وچٌیي ثِ دلیل اختالالت حغی ثِ
آسهَدًی ّب تَفیِ ؽذ ،لجل اس ؽزٍع جلغِ توزیي تخلیِ
ادرار فَرت گیزد ٍ حذالل اس  2عبػت هبًذُ ثِ ؽزٍع
توزیي غذایی هقزف ًىٌٌذ .هبعبص عَئذی توزیٌبت ثِ
هذت ّ 6فتِ ٍ ّز ّفتِ  3جلغِ در یىی اس عبلي ّبی
ٍرسؽی ثزٍجزد سیز ًظز هزثی دارای وبرت هزثی گزی هؼتجز
ٍ ثب ًظبرت هحمك اًجبم ؽذ .هذت ّز جلغِ توزیي 30 ،
دلیمِ ،ؽبهل  10دلیمِ هبعبص ػوَهی جْت گزم وزدى ٍ20
دلیمِ هبعبص عَئذی ثَدًَ.ع تىٌیهّبی هبعبص عَئذی
ؽبهل اعتزٍویٌگ عغحی ،اعتزٍویٌگ ػومی (لجِی داخلی
ٍ خبرجی) ،تىٌیهّبی وبهپزؽي ؽبهل ًیذیٌگ ثب وف یه
دعت (ثِ فَرت هتٌبٍة)ً ،یذیٌگ ثب عغح ثبلؾته
اًگؾتبى ؽغت (ثِ فَرت هتٌبٍة)ً ،یذیٌگ ثب عز اًگؾتبى،
ًیذیٌگ ثب لغوت ثٌذ اًتْبیی اًگؾتبى ،ضزثِای ،لزسؽی ٍ
حزوبت غیزفؼبل ،در اًذام فَلبًی آسهَدًیّب اًجبم گزفت.
سهبى هبعبص در ّز جلغِ  30دلیمِ ثَد ٍ هبعبص ثب اعتفبدُ اس
رٍغي اعغَخَدٍط اًجبم گزفت.
 .4.2تحلیل دادُ ّب
ثزای تَفیف دادُ ّب اس رٍػ ّبی آهبری تَفیفی اعتفبدُ
ؽذ .عجیؼی ثَدى تَسیغ دادُ ّب تَعظ آسهَى وَلوَگزٍف –
اعویزًَف ٍ فزك ثزاثزی ٍاریبًظ ّب ثب آسهَى لیَى ثزرعی
ؽذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دادُ ّب دارای تَسیغ عجیؼی ثَدًذ ٍ
فزك ثزاثزی ٍاریبًظ ّب ًیش تأییذ ؽذ .لذا ثِ هٌظَر ثزرعی
اثز هتغیز هغتمل ثز هتغیزّبی ٍاثغتِ اس آسهَى تی اعتفبدُ
ؽذ .ثذیي فَرت وِ ثزای ثزرعی تغییزات درٍى گزٍّی اس
آسهَى تی ّوجغتِ ٍ ثزای ثزرعی تغییزات ثیي گزٍّی اس
آسهَى تی هغتمل اعتفبدُ ؽذّ .وِ ی آسهَى ّبی آهبری ٍ
رعن ًوَدارّب تَعظ ًزم افشار ً SPSSغخِ  19اًجبم ؽذ
ٍ عغح هؼٌبداری آسهَى  P<0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.
 .3وتایج
ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبفل اس هتغیزّبی هَجَد ،ثب اعتتفبدُ اس رٍػ
ّبی آهبری ٍ tاثغتِ ٍ هغتمل ،ثِ تحلیتل فزضتیبت هَجتَد در
ایي تحمیك پزداختِ هیؾَد.
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جذٍل  .1همبیغِ تغییزات ًوزُ  DASHدر دٍ گزٍُ وٌتزل ٍ
آهبرُ

تجزثی

پیؼ آسهَى

هتغیز DASH
هبعبص عَئذی

تجزثی

62/72 ± 5/3

55/84 ± 3/7

وٌتزل

64/91 ± 2/02

65/44 ± 4/6

t
23.1
-5
0.48

t
21.5
-7

Sig.
0.001

Sig.
0.001

0.64

هیشاى تغییزات ًوزُ  DASHثیي دٍ گزٍُ وٌتزل ٍ تجزثی
تفبٍت هؼٌی داری را ًؾبى داد( .)P ≥ 0.001ثٌبثز ایي یه
دٍرُ هبعبص عَئذی ثز عٌذرٍم گیز افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغت
ّبی هزد اثز هؼٌبداری ٍجَد دارد .
جذٍل  : 2همبیغِ تغییزات ًوزُ  DASHدر دٍ گزٍُ وٌتزل ٍ
تجزثی

ثب تَجِ ثِ اعالػبت هَجَد در جذٍل  ،1در هَرد گزٍُ تجزثی،
همبیغِ هیبًگیي ّبی پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ًؾبى هی دّذ
وِ هیشاى ًوزُ  DASHافزاد ثؼذ اس اًجبم هبعبص عَئذی
افشایؼ هؼٌی دار داؽتِ اعت ثٌبثزایي فزضیِ ففز تحمیك رد
هی ؽَد( .)P ≥ 0.001در هَرد گزٍُ وٌتزل ًتبیج ثذعت آهذُ
اس همبیغِ پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى گزٍُ وٌتزل ،حبوی اس ػذم
تفبٍت هؼٌی دار ثیي دٍ هزحلِ اعت( ..)P ≤ 0.05همبیغِ
آهبرُ
پیؼ آسهَى
هتغیز DASH
67/51 ± 2/76
هبعبص ؽیبتغَ
تجزثی
وٌتزل

ٍ tاثغتِ

پظ آسهَى

 tهغتمل

ٍ tاثغتِ

پظ آسهَى
51/27 ± 2/6
65/44 ± 4/6

64/91 ± 2/02

t
33.1
-5
0.48

 tهغتمل
t
31.5
-7

Sig.
0.001

Sig.
0.001

0.64

هیشاى تغییزات ًوزُ  DASHثیي دٍ گزٍُ وٌتزل ٍ تجزثی
تفبٍت هؼٌی داری را ًؾبى داد( .)P ≥ 0.001ثٌبثز ایي یه دٍرُ
هبعبص ؽیبتغَ ثز عٌذرٍم گیز افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغت ّبی هزد
اثز هؼٌبداری ٍجَد دارد  .جْت همبیغِ تأثیزات دٍ ؽیَُ اعتفبدُ
اس هبعبص عَئذی ٍ ؽیبتغَ ثز عٌذرٍم گیز افتبدگی ؽبًِ
ٍالیجبلیغت ّبی هزد  ،اس آسهَى تحلیل ٍاریبًظ یه عَیِ
اعتفبدُ ؽذً .تبیج در جتذٍل  3آٍردُ ؽذُ اعت.

ثب تَجِ ثِ اعالػبت هَجَد در جذٍل  ،2در هَرد گزٍُ تجزثی ،
همبیغِ هیبًگیي ّبی پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ًؾبى هی دّذ
وِ هیشاى ًوزُ  DASHافزاد ثؼذ اس اًجبم هبعبص ؽیبتغَ
افشایؼ هؼٌی دار داؽتِ اعت ثٌبثزایي فزضیِ ففز تحمیك رد
هی ؽَد( .)P ≥ 0.001در هَرد گزٍُ وٌتزل ًتبیج ثذعت آهذُ
اس همبیغِ پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى گزٍُ وٌتزل ،حبوی اس ػذم
تفبٍت هؼٌی دار ثیي دٍ هزحلِ اعت( ..)P ≤ 0.05همبیغِ
هجوَع هجذٍرات

میاوگیه مجذيرات

مقدار F

ثیي گزٍّی

27/03

16/53

13/34

درٍى گزٍّی

35/5

1/77

هجوَع

62/53

---------

سطح معىی
داری

ّوبى گًَِ وِ همبیغِ دادُّبی جذٍل ً 3ؾبى هیدّذ،
ثب تَجِ ثِ همذار  Fثذعت آهذُ  ٍ 13/34عغح هؼٌی داری
 ،0/0001داللت ثز تفبٍت هؼٌی دار ًوزُ  DASHثیي دٍ
ؽیَُ اعتفبدُ اس هبعبص عَئذی ٍ ؽیبتغَ دارد .جْت تؼییي
هیشاى اختالف هیبًگیي عِ گزٍُ(هبعبص عَئذی  ،ؽیبتغَ ٍ
هبعبص ؽیبتغَ

0/0001

وٌتزل) ،اس آسهَى تَوی اعتفبدُ ؽذ وِ ًتبیج در جذٍل 8-4
آٍردُ ؽذُ اعت.
جديل  :4تعییه اختالف میاوگیه ومزٌ  DASHبا استفادٌ اس
آسمًن تًکی
وٌتزل
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هبعبص عَئذی

* 1/1
** 0/001

وٌتزل

* 14/08
**0/0001

ثزرعی اختالف هیبًگیي ثیي دٍ گزٍُ هبعبص عَئذی ،
هبعبص ؽیبتغَ ًؾبى هیدّذ وِ در هَرد هیبًگیي گزٍُ هبعبص
ؽیبتغَ ٍ هبعبص عَئذی تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد دارد .ثز ایي
اعبط فزك ففز رد ؽذُ ٍ ًتیجِ ایٌىِ ثیي تبثیزات یه دٍرُ
هبعبص عَئذی ٍ ؽیبتغَ ثز عٌذرٍم گیز افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغت
ّبی هزد راثغِ هؼٌب داری ٍجَد دارد.
 .4بحث
ثحث ٍ تفغیز اثزات هبعبص عَئذی ٍ ؽیبتغَ ثز عٌذرٍم گیز
افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغت ّبی هزد یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضز
ًؾبى داد وِ هتؼبلت ّ 6فتِ هبعبص عَئذی ًوزُ DASH
درگزٍُ توزیي وبّؼ هؼٌبدار هؾبّذُ ؽذ .تحمیمبت هَجَد
اًَاع هبعبص ثز وبّؼ ًبتَاًی ٍ درد اثز هؼٌبداری داؽتِ ٍ
هحمك خالف آًزا یبفت ًىزد .اس عزف دیگز تحمیمی وِ
هغتمیوب اثز هبعبص ؽیبتغَ را ثز ًبتَاًی ؽبًِ دجبر گیز افتبدگی را
ًیش ًیبفت.ثب ایٌحبل هغبلؼبتی ًؾبى داد وِ هبعبصدرهبًی ٍ
هخقَفب هبعبص عَئذی  ،ثب افشایؼ داهٌِ حزوتی ٍ رفغ
اعپبعن ّبی ػضالًی ًمؼ هَثزی در وبّؼ دردّب ٍ
ًبراحتیْبی هَلتی دارد ٍ ثب افشایؼ اًؼغبف پذیزی ٍ لذرت
اعتبتیه ٍ PNF ،توزیٌبت وؾؾی دیٌبهیه ،هی تَاًذ پیؼ
سهیٌِ ًبراحتی را هزتفغ عبسد .اًَاع هبعبص ثب افشایؼ خَاة ثِ
وبّؼ درد ووه هی وٌذ .در حیي خَاة ػویك ،عَهبتزاعتبتیي
(هبدُ ای ؽیویبیی وِ ثبػث وبّؼ درد هی ؽَد ).افشایؼ هی
یبثذ .اس عَی دیگز هحزٍهیت اس خَاة ثبػث آسادعبسی هبدُ پی
(ػبهل افشایؼ احغبط درد) هی ؽَد .پظ در فزدی وِ خَاة
وبفی ًذارد ثِ دلیل وبّؼ لَایی ٍ تَلیذ هبدُ پی ،احغبط درد
افشایؼ هی یبثذ .تب حذ سیبدی هبعبص اس ًَع آراهؼ ثخؼ خَاة
راحت را تغزیغ ٍ ثِ وبّؼ درد ووه هی ًوبیذً .ظزیِ ی
وٌتزل گیزًذُ ّبی حغی درد ثیبى هی دارد وِ هحزن فؾبر ٍ
عزهب در ًخبع ًغجت ثِ هحزن ّبی درد ثب عزػت ثیؾتزی
دریبفت هی ؽًَذ .اعپبعن اس ػالئن ثیوبری هَلتیپل اعىلزٍسیظ
اعت (سیَ ٍ ّوىبراى )2011،1اعپبعن هی تَاًذ ثب ػولىزد
Zieve et al

2

* 6/42
** 0/001
* اختالف هیبًگیي
** عغح هؼٌی داری

آسهَى دلیمِ راُ رفتي در ارتجبط ثبؽذ (عبفت ٍ ّوىبراى،2
 .)2011در ٍالغ  ،ضؼف ػضالًی ٍ اعپبعیتی ثب درگیز وزدى
تَالی اًمجبك ّبی ػضالًی  ،تَاًبیی تؼبدل را تحت تأثیز لزار
هی دّذ(پَراػتضبد ٍ ّوىبراى  .)1391,ثٌبثزایي دریچِ ّبی
ػقجی رٍی درد ثغتِ هی ؽًَذ؛ ثب ثىبرگیزی فؾبر اس عزیك
هبعبص ثز ًبحیِ ای وِ دچبر گزفتگی ٍ اعپبعن ؽذُ ،تىبًِ ّبی
درد ػول ًوی وٌٌذ .ایي عبسٍوبر ثِ ػٌَاى یه دلیل ثزای ایجبد
ٍ ثی حغی هَلتی ٍ سٍدگذر در تىٌیه هبلؾی ػویك در درهبى
ثبفت ّبی ّوجٌذ آعیت دیذُ اعتفبدُ هی گزدًذ .یبفتِ ّبی
هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ هتؼبلت ّ 6فتِ هبعبص ؽیبتغَ هیشاى
ًبتَاًی یب ًوزُ ٍ DASHالیجبلیغت ّبی هجتال ثِ عٌذرم
گیزافتبدگی ؽبًِ درگزٍُ توزیي وبّؼ هؼٌبدار هؾبّذُ ؽذ .در
اوثز تحمیمبت هَجَد هبعبص ثز افشایؼ اًؼغبف پذیزی در اوثز
هفبفل اثز هؼٌبداری داؽتِ ٍ هحمك خالف آًزا یبفت ًىزد .اس
عزف دیگز تحمیمی وِ هغتمیوب اثز هبعبص ؽیبتغَ را ثز داهٌِ
حزوتی هفقل ساًَ را ًیش ًیبفت.ثب ایٌحبل هبعبص ؽیبتغَ ،اس
عزیك تحزیه ًمبعی وِ هحل ػجَر ٍ تجوغ اػقبة هیجبؽذ ثب
تبثیز هغتمین ثز درد هیتَاًذ ثب افشایؼ داهٌِ حزوتی ٍ افشایؼ
اًؼغبف پذیزی هی تَاًذ ووه ؽبیبًی ایفب وٌذ (احوذی1395،
) .عٌذرم گیز افتبدگی ؽبًِ در ٍالیجبلیغت ّب ثیؾتز ثِ دلیل
توزیي ثذٍى گزم وزدى ؽزٍع هی ؽَد  ٍ ،ثِ ّویي دلیل
هججَرًذ تب در ثزًبهِ ّبی ٍرسؽی تجذیذ ًظزوزدُ ٍ هؼوَال ثِ
ؽىل هتٌبٍة یب ّویؾگی اس فحٌِ ٍرسػ دٍر ؽًَذ.در ایي
هغبلؼِ هؾخـ ؽذ هبعبص عَئذی ثیؼ اس هبعبص ؽیبتغَ ثز
وبّؼ ػَارك عٌذرم گیز افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغتْبی جَاى
هَثز اعت لذا اػوبل هبعبص هخقَفب ؽیبتغَدر ایي افزاد ثِ
دلیل وبّؼ درد ٍ افشایؼ تحزیه اػقبة ػومی هیتَاًذ ػبهل
وبّؼ ًوزُ ًبتَاًی آًبى ثبؽذ ثبؽذ .
وتیجٍ گیزی
ًتبیج پضٍّؼ حبضز ًؾبى داد وِ ّ 6فتِ هبعبص عَئذی ٍ
ؽیبتغَ ثز عٌذرٍم گیز افتبدگی ؽبًِ ٍالیجبلیغت ّبی هزد تبثیز
Sosnoff
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Comparison of the effect of two types of Swedish and Shiatsu massage on
male shoulder grip syndrome
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Abstract
Introduction & purpose: The aim of this study was to compare the effects of two types of
Swedish and Shiatsu massage on male muscle volunteers' shoulder trapping syndrome.
Methodology: Participants of the study were selected from 22 patients with tracheal tenderness syndrome and randomly divided into 2 groups (n = 19). The protocol of massage program was performed in six weeks and each week in two 21-minute sessions. Massage activities include surface stroke, phlegm massage, massage, peptic massage, percussion massage,
hand injury and Shiatsu massage including pain relief in the shoulder region of the shoulder.
Results: The results of the t-test showed that the Swedish massage program and Shiatsu effect on the reduction of male volleyball disability with traumatic traumatic syndrome. Also,
there is a significant difference between the Swedish massage group and Shiatsu on the reduction of joint weaknesses of male volleyball players with traumatic traumatic syndrome. In
addition, the results show that Shiatsu massage program is more than a massage on the shoulder disability of male volleyball players with traumatic traumatic syndrome
Conclusion: Therefore, in order to reduce disability and reduce the cost of treatment, these
two methods of massage are recommended. Particularly Swedish massage, by increasing the
range of motion and removing muscle spasms, has an effective role in reducing temporary
pains and discomforts, and can overcome the discomfort.
Keywords: Traumatic Syndrome, Swedish Massage, Shiatsu Massage,Date received.
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