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مقاله پژوهشی

تأثیر دو روش ماساژ و فعالیت ورزشی منتخب در آب بر انعطاف پذیری ستون
فقرات و میزان درد و ناتوانی در زنان سالمند غیرفعال دزفول

1گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،اهواز ،ایران؛ 2گروه تربیت بدنی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/11 :

تاریخ دریافت94/10/7 :

چکیده:
زمينه و هدف :با افزایش سن شاهد کاهش قدرت و تحمل عضالنی ،دامنه حرکتی مفاصل و انعطاف پذیری
بافت های بدن هستيم که به نوبه خود این عوامل موجب بروز دردهای عضالنی و کمردردهای مزمن در این افراد
می شود ،بنابراین تداوم این چرخه به آتروفی و کاهش قدرت عضالنی منجر خواهد شد .هدف از تحقيق حاضر
بررسی تأثير دو روش ماساژ و فعاليت ورزشی منتخب در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات و ميزان درد و
ناتوانی در زنان سالمند غيرفعال دزفول می باشد.
روش بررسی :در این مطالعه نيمه تجربی تعداد  45زن سالمند غيرفعال بر طبق معيارهای ورود به تحقيق و
آگاهی کامل از مراحل اجرای کار انتخاب شدند و به صورت همگن در سه گروه  15نفره تجربی ماساژ ،گروه
تمرین در آب و کنترل قرار گرفتند .قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی ،ميزان انعطاف پذیری پشت ،شدت درد
و ميزان ناتوانی همه آزمودنی ها ارزیابی شد .سپس گروه تمرینی به مدت شش هفته (گروه ماساژ :چهار جلسه 15
دقيقه ای در هفته و گروه فعاليت در آب :سه جلسه یک ساعته در هفته) تمرینات را انجام دادند .برای تعيين
اختالف بين پيشآزمون و پسآزمون هر یک از گروههای تحقيق از روش آماری  tوابسته و برای مقایسه بين ميزان
تغييرات گروه های مطالعه از آزمون تحليل کواریانس استفاده شد.
یافته ها :نتایج تجزیه تحليل آماری نشان داد ،پس از انجام پروتکل های تمرینی ،تفاوت معنی داری در ميزان
انعطاف پذیری ،شدت درد و ميزان ناتوانی در گروه ماساژ و تمرین در آب وجود دارد ،اما تفاوت معنی داری در
گروه کنترل مشاهده نشد .همچنين در مقایسه بين گروهی نتایج نشان داد که روش تمرین در آب تأثير بيشتر بر
متغيرهای شدت درد و ميزان ناتوانی دارد ،اما هيچ گونه تفاوتی بين روش های تمرینی بر ميزان شدت درد
آزمودنی ها یافت نشد و هر دو روش تمرینی به یک ميزان بر ميزان شدت درد زنان سالمند تأثير دارند.
نتيجه گيری :به نظر می رسد استفاده از تمرینات ماساژ و فعاليت در آب ،می تواند باعث بهبود بيشتری در
عملکرد زنان سالمند گردد.
واژههای کليدی :تمرین در آب ،انعطاف پذیری ،شدت درد ،سالمندان.

مقدمه:
يكيياز بزرگتريييتييزراتتييت تز درتييياز تز يزالز

نجارزشدهز تزكشدتز تزسالز1385زنشانز زكي ز يد ز

اضتزپتتشدنز درتتز ست.ز يييزااليسزسيخوزهد يدز

 %7/3ز بز درتتزكشدت،زيرديزازريزت ز بز5زلتلتيزدنزنفيتزت ز

شدزرازررد زسيامددد نز بز600زلتلتيدنز تزسيالز2000زري زز ز

سامددد نزرااليز 60زسالزرشكتس زلاز ددز(.)2ز تز ديزتيز

2زلتلتات زرازسيالز2050ز فيگ ي زياريد.زسيابلانزرشد شيتز

ت سيازنشانز هزشدهز ست،زراتتت تزفتگيدمدژيكازك ز تز

شاناز فت زرااليز60زسالز تزكشدت ايز شيانزسيدرزت ز

طيازفتآيدييدزسييامددديزتمزلياز ييدز زشييالسزراتتيت تز

سامدددزرلقازلياززكديدزز(.)1زآهيتزييزستشيزداتيزاديدلزاز
*

لش ي دز تز سيييعاهزا ييخازاض ي ناز سييكلياز سييت،ز ز
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سعید تنورساز ،*1ناصر بهپور ،2وحید تادیبی ،2لورا چپری

1

سعید تنورساز و همکاران

ماساژ و فعالیت ورزشی در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات

لازرد ندزرتز نجارز تكاتزپتچتدهز ثيتزرا شيي ز زرااي ز

كدت ت ،ز لتيز متسزشيازيعزلت ري زري زپگشيکز

فگ ي زرت بزبلتيزهدت نز ز د ثز يعتزلازشد ز(.)2ز

ستز(.)5زنگ يکزر ز70زراز%85ز بز فت ز تزطدلزبندراز

فيا نزغامخاًزر زادد نزراتتتزنارشاناز تز ضرتتز ستزكي ز

هييد ز ييد تسزي يکزريياتزكدييت ت زت زرجتر ي زكييت هز نييد.ز ز

ر ز فيا نزرتزت يزبلتيزهيمزلازشد ز()1ز ز ساسازريتيزيز
التزشكسيعاز تزسامددد نزليزازراشيد،ززسيقد ز تز%30ز

سير

فت ز 65زسام ز ز %40ز فت ز80زسام ز رفاقزلاز فيدز(.)3زرياز

آستوز يدرانزناشياز بز يييز ت ياز تز يياالتزليعيدهز

زتيدتتز زرعديسزاضي نزا،ز

آلتيكازسامتان زرامغزرتز50زرتلتدنز التزلازشد ز(.)6زر زنظتز

لد ز تكيازلفاصسز ز نرطافزپايتيزرافيتزز يايززريدنز

ل يازتسييدزكي ز ت زيكيياز بز ميتيزرظييا ت تزپيياردمدژيز

سيتم زك زر زندر زهد ز ييزاد لسزلد وزرت بز ت يازيز

كدييت ت ز سييتزك ي ز غلييوزراا ي زلعييد زيتزفرامت يتز ز

فگ ي زسييزشيا دزكيا

ازكاترت نزرتداتز ز گيد زپت هيتزهسياتتزري ز

اض ناز زكدت ت ايزليگليز تززييزيز فيت زليزازشيد ،ز

لازشد .ز تزردضتحزلكانتسمز تتقز ييزكي ز ت زچعدني ز

زتيدتتز

لد وزنارد نازلازشد ز هي فزنظتز د ز ت .زيافي ز از

اض نازلدجتزهد دزشدز( .)2زآنچ زلسلمز سيتز،ز لدي ز

نشانزل زياز ديدززكي زريزتيز تكز ت زريازنيارد نزا،ز ترخيا ز

تكي يازكييافاز ز نرطييافزپييايتيزرييت يزلفاصييسزرييدنز

بيا ي ز د ز ت ز زرتسز بزركت تز ت ،ز تزبليانزز يايز

دصزسيدنزفقت ت،زپت زنتيزابزلشديزازريتزيزرد نيازياز

ل يلييفزفرامت يتزت زلعييد زل يازكدييد.ز فييت يزكيي ز بز

فت ز تز نجارزفرامتتز ايزت بلتهزبنيدرزازلثيسز تكيتز

كدت ت زتنجزلازرتنيد،زز تزرابرشيتزري زفرامزت زيتز ايشيان،زز

كت نز زفرامتتز ست.زردارت ييزراز فظز لديز زيز تكييزاز

ساسزنارد نازلازكددد.ز تزنيتج ز مز بزمعاظز سيزداز ز

ردارت ييزرد رز ييزچتهي زري زآرت فياز زكيا

ر

مز بزمعاظزت از چاتزلشكسزلازشدندز( .)7ز

لداسوزلفاصسز بزطتيقزت شز ايزردناردنزلازرد نزر ز

س ي امددد نزر ي ز متييسز ت زناشيياز بزكدييت ت زر ي ز

رشخد زادلكت ز فت زسامدددزكدکزكت  .ز
تزطييدلزسييالزز ييايزراشييي ،زت نشداسييزاز ت ز ز
ر زادد نزر شاز ب زپيو

سييدتز بز ييمزرسييت يعازاضيي تزپشييت،زكييا

ز

ز ز تليانزليدت زرد ي زتيت تز

ادلكت زطخترازسيدنزفقت تز زر زطدتزثاندي زري زسيدتز

يانززطخقيز زرديدزيز يازيز

ادرزفرامتتزفتگيكاز ز يدابز بزركياترتتيزاضي تز

ليرد ي ز بز ت زر زادسزآ ت هز ند.زرتهاز بزپو شعت نز

آنز از د يتزلازشدندز(.) 8زرردز بزلدرا،زسامددد نز تز

بز ت زت نزب ز تزلقارسز ت زاضديزس يزرفي ز نيدز ز

ستكسزلرتدرازتت تزلازرتتند؛ زر زطدتيزكي ز ت زكديتز

رته ياز يعييتز ت زهييدشزه يتمزت ز تزرت رييتز ت زرييدهتمز

لدجتزر زضرفزادلكت زاضي تز ززلفاصيسزلياززشيد .ز

لطتحزلازكدددز زياز ت ز ا زت ز تزلقارسز ت زلگليزتت تز

اض تز زلفاصسزناكاتآلدزنتيگزري زرشيديدز ت زلدجيتز ز

لاز دد.ز ت زلگليز ت يز ستزغتتستطانازكي زكيمز ز

ليياز شييدند.ز ييييزشييت يهزريي زلشيياتتزز ييايز تكيييا،ز

رتفي ز ست.زا هزرتز ييزلي

دا دعازا خا-ز اضي نا،زكدييتلزتاليتز ييزي ز فيت ز

رت ز بزرد رزرتهدت تز سيتز زلرديدالًزز تهزيزبلياناز ز
6زلا ز يزت زر زادد نزل كزرش ت ازرت يزلگليزشدنز

آستوزلازتساندز(.)9ز بزطتفز يعتز نجيارزفرامزتيزتز يايزز

ت ،ز تزنظتزلازرتتندز(.)1ز مخي زرتهاز يعتز بزلعققيزتيز

ت بلتهزر زطدتزتضايتزر

ز زرد نزهسييعزازب ز دعيارز

ت زلگليزت ز ت يزررتيفزكت هز ندزك زر زليدتز3زلياهز

نتابلدييدزآلييا راز سييداناز ز نرطييافزپييايتيزلداسييوز ز

رييد رز شييي ز سييتز(.)4ز بزلتييانزلجدييديزآسييتوز ييايز

ست.ز نرطافزپايتيزت زلازرد نز لد ز تكييزازييزکزييزاز

سييكلياز تز ت نزسييامددديز،زكدييت ت زريياالرتييزتتييمز

چددزلف سزررتيفزكت .ز نرطافزپايتيزاددراًزرازكش ز

شتديزت زر د ز هي ياصز ز هز(60زرياز)%80ز زاي هزريتز

رافتزنترز طت فزلف سز فگ ي زلازياردز ز تزرسيزتاتيز بز

دخ زرشد شياز بزنظتز تي ا يزنتگزرد ز دعانزت زر يد ز

فرامتيي يتز ييييايزت بلييييتهز ز تبشيي يازرييييت يز فييييت ز ز

لوزندد هز ست .ز

ر ي زه ييدصزسييامددد نز بز تبشزر ي زسييگ يازرتهييدت تز
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گيد ي ز ييايز تلييان،زكييا

زردمتييدزناشيياز بزلته يياز
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ست؛زبيت زسخوزليزازشيد ززادلكيت زكليزازفيت زري زطيدتز

زلانتپدالس يتدنزرافييتزنييترز()Soft tissue manipulasionز

چشدعتتي ز فگ ي زيارد.زفقد نز نرطيافززپيازيتي زلدكييز

لاندييدزلاسيياژزپتشييدشا زل يازشييد ز(.)11ز تلييانعت نزرييتز ي ييز ز

الز
ست،ز لدجيتزري ز تكياتزنا دا ديدزشيد زكي ز يديا ً

اقتدهز ندزك زلاساژز تلانازنق زلشداز تزليدزيتيتز تليانز

زآسييزتوزاضيي نازتييت تزهد ييدز ز

سيتس،زفشياتزاضي ناز ز ت زناشياز بزصيدلاتز زرسيتيعز

ز( .)8ز
كيييا

رشخد ز هي التز ا ز زلگليزكدکزلازكددز( .)9ز

ز نرطيييافزپيييايتيزيكي ياز بزلشدييييتييز

بزفد يدزلاساژزلازرد نزر ز فگ ي زرت شزهدن،ز

فاكيدت اي ز رسي زر زسيزلازراشد زكي زليزازرد نيدز زنقي ز

زرد زاض نا،ز فيگزي ز سياسزهيدبزريد نز ز

لدثتيز تزر ز يد زآليدنزآسيزتوز تزسيامددد نزت ززيفيازز

كا

كدييد.زرتشيييتزسييامددد نازك ي ز چيياتزآس يزتوزاض ي ناز ز

رعتيک زپايتي زندت مدژيكا ز شاتهزكت .زلعققانزرتزپاي ز

سكليا زلازشدند،ز غليوز تزيزسيفيزازريزت ز بز يدز تز

رجترت ياتز زلشييا د تزهييد زشييد دز ز اليل يازت زرت يانز ز

اض تزرد ز ز ند رزرعيانازليزازراشيددز.زنيارد نازفتگيكياز

لازكدددزك زنشانزلاز دز سيفا هز بزلاساژزادلكت ز فيت ز

دييت هزرييازكدييت ت ز زا يدزرز نرطييافزپييايتيزاض ي ت،ز

ت ز فگ ي زلاز دز(.)8زلاساژز بزيکزسدزرازرتطتفزكت نز

لرددالًزشديدز زطدالنازلدتزلازراشد.زنارد نازسيامدددز،ز

لييد زب ييدز تزرافييتز ييازلد ييوزكييا

ر زصدتتز هي لز تزفرامتتز ايزت ب ن زيازنتابزر زكدکز

لازشد ز( تز ثيتز فيگ ي زريت شزهيدنزاد تضيازلانديدز

تز د تسزيكاز بزفرامتتز ايزت بلتهزبنيدرازررتييفز

زلاز د)ز ز بزسديز يعتزر زراالز

كدفيعازاضل زت زكا

ز ت ز زنييات ياز ز

لازشد ز ز تزلقارسز سيق لزادلكت يزر ز ضيدتزفريالز

تفييزآسيانةز ت زرتتندهز ايزا خازلدجتزلازشيد ،زبييت ز

سييامدددز تزفرامتييتز ييايزت ب ن ي ز شيياتهز ت ز،زردييارت ييز

چدانچ ز تكاتزلاساژزت زر زصدتتزل يمزشت يزكيت هز ز

رتتسيازسييطحززفرامتييتز ييايزت بلييتهز ز رييگ تيزبنييدراز

ر زردتيجزرتزشدتز تكاتزآنز ضياف زكديتم،ز لكيانز ت ز

سامدددز بزت هز ايزلدثتز تبشتاراز سيق لزادلكت يزلاز

تزنيتج زيز ييزادس،ز ساستتزرتتندهز ايز ت زكيا

ز

راشد.ز سيق لز زنقدزادلكت يزلازرد ندز بزفاكيدت ايز

زآسيانةز ت ز فگ ي زيارد.ز تز تعز ييز ايقا ز د ز ت ز
ك زيكاز بزلشديتييزفد يدزلاساژز تلانازريزأثتتزلثخيتزآنز

لشمزررتتيزكدددهزس لتز تزسامددد نزراشدز( .)9ز
ييابزريياتتيز ز كخييتيز تزلطامر ي زهييد زرييگ تشز

رتزادلكت ز ستزك زراا زآت ل ز نزاضل زلازشد ،ز

كت ندزك ز%75/7ز بزسامددد نزريد نزنيارد ناززادلكيت يزيياز

ز نزريد زغزتتفريالززاضيل زز

ردارت ييزلازرد ندزريازكيا

ت يزنارد نازشديدزرد هز نيد.زسيامددد نزنيارد نز تزلريت ز

اي زل يلفزر زراالزرت نز نرطافزپايتي زلفاصيسزسييدنز

رشديد تز ريامقدهز ي،زنظتيتز فيگ ي ز ريي زري زرتدياتيز يايز

فقت تز زكدت ت زكدکزكددز(.)11ز تزلطامرارازكي ز تز

لييگلي،زردشييايازز ز نييگ ز زاييدرزرتهييدت تيز بز دايييتز

بلتد زيز ثيت تزفتگيدمدژييکزلاسياژز نجيارززشيدهز سيت،ز

يدااازريد ه،زري زز متيسزنيارد ناز يايز سيداز ز دياز تز

ز ت زرردز بز نجيارزلاسياژزت زناشياز بزفزريالززشيدنز

كا

ستسيمزلشاتز ت نزب يز ت ز نسي ز ند.زلاساژز تلياناز تز

لد ت زبييا يزنتيگزز سييق لزفيت يزشيانزليدت زرشدييدزتيت تز ز
لييازرتييت ز(.)10ز تلييانز تز غلييوزلييد ت زغتتلييدثتز سييتز ز

لقايس زرياز ت يايازكي زريت يزكيا

سييامدددزنعييت ن،زرييازصييختز زنات ييتزغامخيياًزريي ز تييد لاتز ز

شدند،زلگ يايازنظتتزادرز يجا ز رسيعا،ز گيد زيزكدييتز

تلانازليدداازت يزلازآ ت .ز بزطيتفز يزعيتززريت يز تليانز

زادرز يجا ز ثت تز انخاز ت ز( .)11،10ز

كديييت ت ،زت شز يييايزل يلفييياز بز دليي ز تبشز تلييياناز
(therapy

ز ت زرجيديگزليازز

تزلطامر ز يزكي ز تز ترخيا زريازريأثتتزلاسياژزريتز

،)Exerciseزآبز تلييييييانا،ز مكيت رت پيييييياز ز

كدت ت ز نجارزشيد،زنييايجزنشيانز زكي زلاسياژز تلياناز

(،)Electrical therapyزركدتييي يکز يييييايزتيلكستشييييييز

سييخوزكييا

(،)Relaxation techniquesزلانتپدالسيزتدنز()Manipulasionز

ادلكييت زليازشييد ز(.)12ز دچديتيزلطامريياتزنشييانز هز
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سييامدددزت ز تزلرييت

فييت ز تز يتيزفرامتيتز يفييازليازكدييد.ز ييييز تلييانزري زتفييعز

سعید تنورساز و همکاران

ماساژ و فعالیت ورزشی در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات

سدلاردسدسدتيزرازرعتيکزپدست،زاضي ت،زرانيد نزز يا،ز

لعد يتز ازت ز تز سييفا هز بزردتيدياتز تزرتيت نزآبز

رتتند ايزلفاصيسز ز تزلجديديزآ ت نزز يازيز سيزا،زت يز

تند،زردتيداتز ز تبشز تزآبز ستزك زراا زآت ل ز

ت ندزكديتلز ضرتتز زرشخد زادلكت ز فت زلدثتز ست.زراز ييز

ت ناز زرسكتيز ت زلازشد .ز بزسيديز يعيت،زهاصيتتز

الزنيايجزضيدز زنقزتضيزاز تزبلتدي ززريزأثتت تزلاسياژز يد ز

شدا تيزآبزراا زكا

ز بنزشده،ز تزنيتجي زرعيتكز

ت .زCrosmanز ز دكات نزرگ تشزكت ندزك زيکز لسي ز

ت تز زآسيانز تزآبزتززريت يزسيامددد نازكي زلشيكسزز

لاساژزرت هزاض تز دسيتيدد،ز لد ز تكيازغتتفريالززت ز

تكييتزت يزبلييتيز تنييد،زفييت مزلييازآ ت .ز دچدييتيز

تزلف سزت نز زلف سز ند رزرعياناز فگ ي زلاز يدزز(.)13ز

هاصتتزلقا ليازآبزلازرد نيدزنيداازشيت يهزردتيدياز

Goodwinز ز دكييات نز تيافيدييدزي يکزلاسيياژزكديييتلزشييدهز ز

لقا لياز يجا زكددزك زاي هزريتزفد ييدز سيدا،زلديافعز

15ز تتق ز يز تز ند رزرعييانزازتخيسز بزريترزكيت نز يزتچز ثيتز

ت ازت زنتگزراا زشد ز(.)16زا هزريتز يييز تبشز ت

لردييياز تيزت يزادلكيييت ز يزسيييتاتزنيييد ت ز(ز.)14ز

آب ،ر الت لا تت كم هطتش ،ر ادد ن يکزلعته

McKechnieز ز دكييات نز ثييت تز ييا ز زنييديزركدت يکز

رت م بندده ررا ل ،را فت م نديد نز شيت يط ز ريت ز ري ز
كشتدن ستسيم ايزردن ،لازرد ند شتده لدثت

لاساژزرتز نرطافزپايتيز زتدتتزپ نياتزفلكسدت ايزلچز

چام

پازت زليدت زرتتسيزازتيت تز نيدز.زنييازيجزلطامرياتزآنزز يازز

رت يزردتييز نرطافزپايتيز زليراتيوز آن پتشيعتت ز ب

فگ ي زلرداز تيزت ز تزب ي زلچزپيازيزت سيتز زچي ز

بلتيزهدت ن ت لتان سامددد نزراشد .ز

نشانز .ز دچدتيز تچز هي فزلرديزاز تيز تز تبييزاراز

يكاز بزت شز ايز ايعگييزلداسيوززريت يزرشخيد ز

تدتتزلشا دهزنشيدز(ز.)15زArabaciز ثيت تزلاسياژز نيد رز

س ليا،ز تبشز تزآبز ستزك زر ز متسزلگ يايزفتگيكيزاز

رعيانازتخسز بزتتارتزت زرتز نرطافزپايتي،زرد نز نفجاتيز

ك ي ز تزلعييتهزآبز يجييا زلييازشييد ،ز ييييز ييابهزت زريي ز

ز

سامددد نزلاز دزراز تزيکزلعتهزريد نز ت ،زرديتييزيياز

لرداز تز تزادلكت زرردز بزلاساژز زكشي زريتزيزپيتشز

فرامتتزردنازت ز نجارز ددز(.)17زرديتزييز تزآبزريأثزتت تز

ادد يزرد ز ز فگ ي زرشيتيز تزآبلدنزهد زر ز لدزت ز

اندايدك زر زمعياظز
فتگيدمدژيكاز ز تكيازبيا يز يجا زل ز

لشيييا دهزنديييد ز(.)11زيافيي ي ز يييايزپو شيييازGrantز ز

نق زلشدازك ز تز فظز زپتشتفتز لد ز تكيازلفاصس،ز

دكات نزرتانعتز ثيتزريا تزيزفرامتيتزريدناز ز تبشزريتز

كا

زريد زاضيز ناز زتيلكي ززشيدنز ت ،زري زاديد نز

فييگ ي زس ي لتزادييدلازسييامددد نزرييد هز س يتزز(.)16ز

االسزكدكاز ت ز ليدرزتتي ز بزراتتيزت تزادلكيت زيزركياتز

ردييارت ييز تبشز زفرامتييتزرييدنازريي زادييد نززيكيياز بز

اشيد زز(.)2ز بزآنز ياياززكي زرتتسيازز يايز نجيارز
رتفي زل ز

لييدثترتييزت شز ييايزپتشييعتتيز بز هييي التز ت نزز

شدهزنشانزلاز دزك زراكددنزرعقتقاز تز هسزكشدتز تز

سامددديزلازراشدزك زلد وزر زرردييقز نيد هييز ت نز

ترخا زرازرأثتت تزلاساژز زردتييز تزآبزري زطيدتز دگليانزز

زستاتزت زرتتسازكت .زنيايجزنشانز ددهزيکزكيا

ز ت زكدتز ز فگ ي ز نرطافزپيازيتيز زلتيگ نز

سييامددديز زرتهييدت تيز بزسيي ليازرتشيييتزسييامددد نز ز

رت يزكا

لييازرييت ز(.)13زريياز ييد ز ثترييا تيزفرامتييتزرييدناز ز

از تزسييامددد نزبنز نجييارزنعتفيي ز سييت،زمييا ز ييييز
نيارد ن ز

تبشزرتزس لتزاديدلاززت نزسيامددد ن،ز يت يز يييز

لطامر زراز دفزپاسخزرديازراز ييزسد التزلازراشدزكي ز

لييد ت زريي ز متييسزلسييايسزفتگيكيياززسييامدددي،ز بزتختييسز

آيازيکز تهزلاساژز زفرامتتز تبشاز تزآبزلازرد نيدزز

لشك تز ت زلفاصيسز زنيارد ناز يايز تكيياز ززبليتيز

ز

رااي زرشخييد ز نرطييافزپييايتيزسيييدنزفقييت تز زكييا

ت ايزكدتز زنارد ناز تزبنانزسامدددزغتتفرالزشيد زييزاز

هدت نزكي ز بزرگترييتييزلشيك راز سيتزكي زسي لياز
فت ز سيامدددزت زرعيتز مشيرايزتيت تزلياز يد،زلعيد ز ز ز

هتت؟ز زآيازرتيزريزأثتت تزت شز يايزلاسياژز زرديتييز تز

لازرت  .ز

آبزرفا راز د ز ت زيازهتت؟ ز
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ستزك زرعتيکزلكانتكاز ند رز زلاساژ،ز ط ااتزستسييمزز

لداسخيتييزشتدهزرت يزسيامددد نازكي ز يييززردني ز

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

روش بررسی:
پ يت زآبلييدنز زپ ي زآبلييدن،زرييازيييکزرييت هزكديييتلز ز ز

ردتييز تزآبز(رجتراز)2زنتگزر زلدتزش ز في ز( في ز يز

زرييت هزرجترييازرييد .زرييازلت ري زر ي زلت كييگزسييامددد نز

س ز لس ،ز تز لس زر زلدتزيکزساات)زردتيدياتزهيد ز

ششتسيانز بفدلزرريد ز45زبنزسيامدددزكي زريازرد ي زري ز

ت ز تزتسدتزكمزادقز سي تز نجيارز نيد.ز تز ياماززكي ز

پت نيدهزپگشييكازآنزز ييا،ز ت يز ت زلييگليزنا تي زسيييدنز

رت هزكديتلز تزطدلزرعقتقزفرامتتز ايزت بليتهزهيد زت ز

فقييت تزرد نييد،زرييازرد ي زري زلرتات ييايز ت زري زلطامري ز

نجارز ندز ز تچعدن زفرامتتز تبشاز تز ييزلدتز نجارز

ني ابزشدند.ز ييزلرتات ايزشالسزادرزفيقز ا ز يسک

ند ند.زسپ زر زادد نزپي زآبليدنز بز دي زآبليد ناز ياز

كديييت،ز سيييپدنديلدبي ،ز سپدنديلدمتسييييگي ،زرت ليييا،زز

آبلدنزلجد زرت يز تبياراز نرطافزپايتيزسيدنزفقيت ت،ز

شكسييعا،ز ت يايز ريااليز ييکز سيال،ز ايدرزل يتفزز

شدتز ت ز زلتگ نزنارد نازآبلدنزر زادسزآلد .ز

ت اي لسكي ت كديت ب يک لاه ،ت رتت كشيدده،ز

رت يز تبيارازلتگ نز نرطافزپايتيزسيدنزفقت تز

ت ري ز نخيالز ت ياز سييدنز فقيت تز زند شيييزفرامتيتز

بزآبلدنزهمزشدنزراالزرد ز سيفا هزشيدز.ز يييزآبليدنزري ز

تبشاز تزش زلاهزراشي زرد ند .ز

ييزصدتتز سيتزكي زلزييتزنيد تزيزت زريتززت يزبليزتيزييازز
ياتزفيت يز ز

رشکزلي سزكت ه.زآبلدنزشدندهزت ي زبلتي زلازنشيتددزز

آبلد ناز از رييد زپتسشيدال زلش

تضايتزنال زت زركدتسزندد ندز زسپ زر زصدتتزر ا فاز

ك ز ت زصفتزليتزند تيز تزفاصل زرتيز زپيازيز يزكي ز

تزس زريت هزكدييتلز زريت هزلاسياژز(رجترياز)1ز زريت هز

ر زفاصل ز5زسانيازليتيزتيت تزليزازرتيت ز.زآبليدنزشيدندهز

ردييتييز تزآبز(رجتريياز)2زتييت تزرتفيدييد،ز تزصييدتتز

سرا زلازكدد زرد ن زهمزشدنزب ند ازري زآت ليزازري ز ليدز

لشا دهزرفا تزلرداز تزرتيزرت هز ايزلطامر ز بزمعياظز

هييمزشييد ز ز سيييانزت زرييازآنجييازك ي زل يزازرد نييدز ت ي ز

تد،زسيز ز بن،ز(ري زاليتز ثتريا تيز يييزفاكيدت يازريتز

ليتند تيزت زمد زكدد.زآبلدنزشدندهزرايدزتا تزراشيدزري ز

لياتت ايز رسي زرعقتق)،زآبلد ناز از تزرت هز از اري ز

ند بهزكافا زت ي ز ت زليتند تيزلك زكددزريازآبليدنز
كدددهزتكدت يزت زر د ند .ز

ازشدندزرازس زرت هز دعييزشيدندز ز تزنشاييتز تزسي ز
رت هزكديتلز زرت هزلاساژز(رجتراز)1ز زرت هزردتييز تز

رت يز ند بهزرتتيزشيدتز ت ز بزپتسشيدال زكزپيزکز

آبز(رجتراز)2زتت تزرتفيدد.ز ريد زتخسز بز ت يزپت ركسز

سيفا هزشد.زپتسشدال زكپکز ا يز25زسد لزپدجزرگيدي ز يزز

ردتيديياز زپيي ز بز ني ييابزآبلييد ناز ييازرييازرد ي زر ي ز

لازراشدزك زشدتز ت زت زرتيزصيفتزرياز100زترخي زرديديزز ز

لرتات يايز ت زري زرعقتيقزكي زشيالس زايدرزفييقز يا ز

لازكدد.زترخ زصفتزر زلدگم زس لتزكاليسز زريد نز ت ،ز

يسييک كدييت،ز سييپدنديلدبي ،ز سپدنديلدمتسيييگي ،ز

ترخ ز25زنشانز ددهزرتداتيزراز ت زليدسيهزز زترخي زز يايز

رت ليا،ز شكسييعا،ز ت يايز ريااليز ييکز سيال،ز ايدرز

50ز ز75زرتشيتزر زرترتوزلختيز ت زبيا ،ز ت زهتلازبيا ز ز

ل تف ت اي لسكي ت كديت ب يک لاه ،ت رتت

كال ًز ا زلازراشيد.زز دچديتيزريت يزسيدج زنيارد ناز بز

نخال ت ياز سييدنز فقيت تز زند شيييز

پتسشدال ز سدسيتيز سيفا هزشيد.ز يييززپتسشيدال زشيالسز

كشدده،ز ت ر

فرامتتز تبشاز تزش زلاهزراشي ،زلياززراشيد،ز بز دي ز

10زر

زش زرگيدي ز يزليازراشيدزكي ز يييز هزر ي زز

آبلد ناز ازر زادد نزپت زآبلدنزلتگ نز نرطافزپيايتيز

شالسزچعدنعازادلكت ز فت ز تزفرامتيتزز يايزت بليتهز

سيدنزفقت ت،زشدتز ت ز زلتيگ نزنيارد نازرياز سييفا هز بز

ست.ز تزر

زلتگ نزنارد ناز تزادلكت زت زر زرترتيوز بز

آبلييدنز ييايزلداسييوز تبيييارازشييد.زسييپ زرييت هزلاسيياژز

صفتز(ر زلدگمي زرد نياياززلطليدبزرياز هزريز زلدگمي زنيازرد ناز

(رجتراز)1زلدتزش ز فيي ز( فيي ز يزچشياتز لسي ،ز يتز

شديد)زترخي زرديديزلياززكديد.زرگيدي ز ميفزصيفتزز زرقتي ز ز
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رعقتييقز اضييتز بزنييديزنزتديي زرجترييازرييازطييتحز ز

لس زر زلدتز15ز تتق )زرعتزلاساژزتت تزرتفيديد.زريت هز

سعید تنورساز و همکاران

ماساژ و فعالیت ورزشی در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات

رگيد ز يازري زرترتيوزريازريد ماز ز ليتيابزرياز ليتيابز هز تز

ردتييزاض تزشكدا،زردتييزاضي تزكديتي،زرديتييز

ز10ز

اض ي تزچتهاندييدهزكدييت،زردييتييزاضي تزهييمزكددييدهز

آهتييزرگيد ز فگ ي زلازياردد.ز دراًز ليتابز تزر

تبشزرگ تيزلازشد .زشاهدزنارد نازصفتزرتانعتز يييز

ادتقز زردتيداتزشدا تيز(15ز تتق )زرد ز(.)17ز تزتسدتز

ستزك زفت زساممز سيتز زتيا تزري ز نجيارززفرامتيتزز يايز

آليياتزردصييزتفا،زرييت يزرييگ تشز هز ييازيزلترييد زريي ز

ت بلتهزرد نز ت زلازراشد.زشاهدز25زنارد نازليدسه،ز

لش

اتزردصتفازآبلد ناز از زنيايجز تبيياراززلياتت يا،زز

50زنارد نازبيا ،ز75زنارد نازشديدز ز ليتابزراالرتزر زلدگمي ز

بزلعاسييخ ز زرييگ تشزلتييانعتيز ز نعييت فز سييياند ت ز تز

نارد نازكال ًز ا زر زالتز ت زشيديدز سيتزكي ز تز يييز

دصز سيفا هزشد.زرت يزلقايس ز ت نزرت از

د لزل

رت هز ايزرعقتقز بزآبلدنزراز دخسي ز ز بزآبلدنزرعلتسز

ضرتتزفت زتيا تزري ز نجيارزز يتچز تكييازنتسيتزز(.)18ز

كد تيييان زرييت يزرتتس يازرفييا تزر يتيزرت يياز سيييفا هز ز

رت هزلاساژزردتيداتزلاساژزت ز نجارز ند .ز

لازشد.زسطحز طدتديانزز0/05زريتزيزت زيياززتخيدلزفتضيزتاتز ز

ت شز ايزلاساژز تلاناز ت زرت ه زرجترياززشيالسزز
سيييييت كتددزادقيييياز(،)Deep strokingزپدمتدييييدز

تزنظتزرتفي ز زكلت زلعاسيخاتزآلياتزيزردسيهزنيترز فيگ تز

(،)Pullingزفتيكشيييز)،(Frictionزت متدييد ))Rollingز ز

SPSSز نجارزشد .ز

تيدعتددز))Wringingز ت كد ر ر لدت  3تتق  ،درياًز

یافته ها:

ر لدت  15تتق ت ت لس تلانا رد ز(.)5ز دچديتيز
رت هزردتييز تزآبزپت ركسزهد زت ز تزتسدتزكمزاديقز

يوراز ايزآبلد ناز از زنيايجزپت زآبليدنز ز

سي تز نجارز نيد.ز يتز لسي زرديتييز تزآبزشيالسزسي ز

پ زآبلدنز تز د لزبيتزنشانز هزشيدهز سيت.زنييايجز

لت ل زرد زلت ل ز ل،زرطارقزرازلعتهزآبز زريترزكيت نز

نشانزلاز دزك زضديزرشخد زلرداز تز نرطافزپيايتي،ز

(15ز تتق )زشيالسز تكياتزكششياز تزرديالازلفاصيسز ز

شدتز ت ز زلتگ نزنارد ناز تزرت هز ايزرجتريازنسيختز

رت هز ايزاددهزاض نا،زت هزتفييزر ز لد،زاقو،زطتفتي،ز

ر زرت هزكديتل،زنيايجزآبليدنز نرطيافزپيايتيز زشيدتز

ت يزپاشد ز زپدج ز ز ارتديزدز تزآبزريد .زلت لي ز ر،ز

ت ز تزرت هزفرامتيتز تبشياز تزآبزنسيختزري زريت هز

لت ل ز نجيارزردتيدياتز(ز30ز تتقي )زشيالس زكشي زريت هز

لاساژ،زرشخد زرتشيتيزلشا دهزشد؛ز لازرتيزلتگ نزريزأثتتز ز

اض تزسيتيدا،زكشي زاضي تزپشيتز زردي ،زكشي ز

ت شزردتيدازرتزلتگ نزشدتز ت زرفا رازرتيزرت هز ايز

اض تزهات ازرد ،زكش زاض تزادقا،زرتلتزمعيي،ز

رجترازيافتزنشد .ز

جدول شماره :1زویژگی های توصيفی آزمودنی ها
میانگین

F

P

0/521

0/598

متغير

گروه

سن (سال)

تجربی ( 1ماساژ)

58/6±3/08

تجربی ( 2تمرین در آب)

59/4±3/22

کنترل

59/7±3/05

تجربی ( 1ماساژ)

163/3±3/97

تجربی ( 2تمرین در آب)

162/8±3/7

کنترل

162/2±3/8

تجربی ( 1ماساژ)

62/3±5/32

تجربی ( 2تمرین در آب)

61/3±5/16

قد (سانتی متر)

وزن (کيلوگرم)

61±4/25

کنترل
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0/239

0/274

0/722

0/761
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ز تزلجدييديزشيياهدزكييسزنييارد نازرييتيزصييفتزريياز100ز ز

طتفازكدت.زلت ل زسدر،ز نجيارز تكياتزكششيا،زريدف ز
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ز

بنز زتدزآنز از د زند ت ز زرت هز از تزردالازلد ت ز

ديييانطدتزكي ي ز تز يييد لزشيييداتهز1زلشيييا دهز

فدقز دعيزر ز سابزلازآيدد .ز

لازشد ،زرفا تزلرداز تيزلتانزسي زريت هز بزنظيتزسيي،ز
ز

گروه تجربی ( 1ماساژ)

گروه تجربی ( 2فعاليت بدنی در آب)

گروه کنترل

متغير

پيش آزمون

پس آزمون

t

P

انعطاف پذیری (سانتی متر)

2/53±0/74

3/4±0/76

5/776

*0/001

شدت درد

31/06±3/99

25/06±4/23

13/416

*0/001

ميزان ناتوانی

49/6±3/3

42/6±3/52

10/939

*0/001

انعطاف پذیری (سانتی متر)

2/73±1/22

4/3±0/92

10/783

*0/001

شدت درد

32/06±4/99

22/8±4/27

15/115

*0/001

ميزان ناتوانی

49/06±2/46

37/3±2/12

17/095

*0/001

انعطاف پذیری (سانتی متر)

2/86±1/3

2/63±1/14

10/22

0/204

شدت درد

32/8±5/05

32/6±5/12

0/435

0/67

ميزان ناتوانی

49/8±2/83

50/3±2/82

1/468

0/164

* :سطح معنیداری .P≤0/05

د لزفدقزنيايجزآبلدنزراز دخسي ز(ب يا)زريتيز

تز امازك ز تز تچكد رز تزرت هزكدييتلز تزپي زآبليدنز

رت هز ايزرعقتقزت زنشانزلاز يد.ز ديانطدتزكي زلشيا دهز

نسختزر زپت زآبلدنزرفا تزلرداز تزلشا دهزنعت يد.زميا ز

لازشد ،ز تز يتز زريت هزرجترياز1ز ز،2ز تزپي زآبليدنز

رت يزلقايس زرتيزلتگ نزراتتت تزرت هز ايزرعقتقز بزآبليدنز

نسيختزري زپيت زآبلييدنزپي ز بز يت يزردتيدييات،زرفييا تز ز

كدت يان ز( شتزكديتلز ثت تزپت زآبليدن)ز سييفا هزشيدز

لرديياز تيز تزلياتت ييايز رسييي زرعقتييزقزلشييا دهزشييدز.ز ز

ك زنيايجز تز د لزبيتزلشا دهزلازشد  .ز

ز

جدول شماره  :3مقایسه ميزان تغييرات گروه های تحقيق در متغيرهای تحقيق (آزمون کورایانس) ز
مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

df

F

P

38/186

19/093

2

31/998

*0/001

شدت درد

1204/824

943/11

2

50/439

*0/001

ميزان ناتوانی

643/975

321/988

2

64/165

*0/001

انعطاف پذیری

* :سطح معنیداری .P≤0/05

د لزشداتهز3ز ط ااتزلترد زر زلقايس زلتگ نز

لتگ نز نرطافزپايتي،زشدتز ت ز زلتيگ نزنيارد نازبنيانز

راتتت تزلياتت ايزلدت زلطامر زرتيزرت ازرريدز بزييکز

سامدددزرفا تزلرداز تيز يد ز ت ز(،)P=0/000زميا ز

تهزردييتييزت زنشييانزليياز ييد.ز ط ايياتز ييييز ييد لز

رييت يزرتتسيياز زر ي ز يزلتييگ نزراتتييت تزرييت هز يياز بز

يياكاز بزآنز سييتزك ي زرفييا تزلرديياز تيزرييتيزلتييگ نز

آبلدنزررقتخازردكاز سيفا هزشد.زنييايجز يييزآبليدنز تز
د لزبيتزلشا دهزلازشد  .ز

رأثتت تزييکز تهزردتيدياتز تزريت هز يايزرعقتيقزريتز
32
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جدول شماره  :2مقایسه ی آماری متغيرهای مورد نظر در موقعيت گروه های تحقيق (آزمون  tزوجی)

سعید تنورساز و همکاران

ماساژ و فعالیت ورزشی در آب بر انعطاف پذیری ستون فقرات

جدول شماره  :4مقایسه ميزان تغييرات متغيرهای

بحث:

تحقيق (آزمون تعقيبی توکی)

نيايجزلطامر ز اضتزنشانز ،ز تز زت شزلاساژز
زفرامتييتز تبشيياز تزآبزرييأثتتزلرديياز تيزرييتزلتييگ نز

ميانگين ها
انعطاف پذیری

ماساژ درمانی

0/9

فگ ي ز لد ز تكيازنا ت زپشتزبنانزسامدددزلازرت .ز

*0/042

لازرتيزلتگ نزرأثتت تزپت ركسز ايزردتيداز سيفا هزشيدهز

تمرین در آب
ماساژ درمانی

0/76

تز ييزلطامر زنشانز هزشدزك زفرامتتزردناز تزآبز ثتز

0/096

تارسزرد ز زرتشيتيزرتزلتگ نز نرطيافزپيايتيزاضي تز

کنترل
تمرین در آب

1/66

*0/001

پشتزآبلد ناز ازنسختزر زرت هز سيفا هز بزلاساژ،ز ت .ز

کنترل
شدت درد

ماساژ درمانی

2/26

لكانتسييمز ثييتزرتشيييتزفرامتييتز تزآبزنسييختزريي زلاسيياژز ز

0/371

ييزطدتزلازرد نزرتانزكت زك ز يداالًز فگ ي زت ند ايز

تمرین در آب
ماساژ درمانی

7/6

لياردمتکزسيخوز فيگ ي ز ت يز زيز يت تتز ز تزنيتجي ز

*0/001

كا

کنترل
تمرین در آب

9/86

ك زاضل زر زنتلازلدقخضزشد .زاضيلز زيزريترزشيدهزري ز

*0/001

کنترل
ميزان ناتوانی

ماساژ درمانی

5/26

سييشدمتزرييازنتت ييايز ت هز دا دييدزشييدهز زلدجييتزر ي زز

* /001

فگ ي ز نرطافزپايتيزهد دزشدز( .)19ز

تمرین در آب
ماساژ درمانی

7/7

نيايجزنشانز زك زلكيانتگرز ثيتزر شيازلاسياژز ز

*0/001

فرامتتز تبشاز تزآبزرعقتقز اضيتز بزطزتييقز فيگ ي زز

کنترل
تمرین در آب

13

ز يسكدبييازاضل زلازشدندز ز يابهززلياز ديدز

رييت شزهييدنز زرااي ي زلفاصييسز ترتييت،ز لييدرتتيز بز

*0/001

آرت فييازشييدنز زشييسزكييت نزاض ي تزز يديياالًزسييخوز

کنترل

فگ ي ز نرطافزپيايتيزاضي تزپشيتز تز يييزلطامري ز ز
ط اييياتز ت ي ي زشيييدهز تز يييد لزشيييداتهز4ز ز

شييدز(.)20زرعقتقيياتزنشييانز هز نييدزكي زلاسيياژزلد ييوز

نشانز ددهزلقايس زرتيزلتگ نزراتتت تزلياتت ايزرعقتقز

كا

لاز راشد.ز ط ااتز ييز د لزرتانزلازكددزك زرتيزلتگ نز

راند نازلياززشيد زز(.)2زCrosmanز ز دكيات نز تزلطامري ز

رييأثتت تزيييکز تهزردتيديياتزرييتزلياتت ييايز رسييي ز ز

هد زرتانزكت ندزك زلاساژ،ز لد ز تكييازغتتفريالزريت هز

نرطافزپايتيز زلتگ نزنيارد نا،زفرامتيتزريدناز تزآبز

اض تز تزلف سزت نزت ز فگ ي زلاز دز( .)13ز

سخوزرشخد زرتشيتزنسختزر زت شزلاساژزليازريت .ز لياز

زچسخددراز ز فگ ي زآلا راز

د ايزاضي نزاز

بز اليسز يعيتزلكانتسيمز ثيتز يييزنيديزردتيدياتز ز

رتيزلتگ نزرأثتت تزيکز تهزردتيداتزرتزشدتز ت ،زراز

لازرد نزرتانزكت زك زر زكياترزتتيزركدتيکزز يازيازلاسياژزز

رد زر ز يدك زلتگ نزكداز هي فزلتانعتيز ايزلتيگ نز

ك ز تز تيانزآنزرد هزيزاضي نزاز زرافيتزبزييتززپدسيتز ز

راتتت تز تزرتيز زرت هزرجتريا ز 1ز ز2ز(=2/26زلتيگ نز

ر زطدتزليدا بزفشت هزشدهز زآب زلازشد ز زر زصيدتتز

كدييا)زلييازراشييدز ليياز ييييزرفييا تز بزمعيياظزآليياتيز ز

ضييتر ز ييايزسييتيعز زليييد ماز ييت زلييازشييد ،زلد ييوز

لرداز تزندازراشدز زميا زليازريد نزرفيتزكي ز يتز ز

رعتيييکزپييايتيزرييافيا،ز فييگ ي زپاسييخز ييايزا ييخا،ز

زلتيگ نز ت ز تز

فگ ي زرعدسزكش ز تزلقارسزسفيازاضي نزاز زردظيزتمز

ت شزردتيدازر زيکز نيد بهز تزكيا
آبلد ناز ازرأثتتز تند .ز

كدددهزي ز
33
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متغير

مقایسه گروه

اختالف

P

نرطافزپايتيزاضي تزپشيتزآبليد ناز ت ز زسيخوز

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

دا ددزلازشدندزك زرد نزاضل ز ز دخديدرزازرافيتزت ز

لازشد .ز ت يزرديتييزز تزآبزلياززرد نيدزفشياتز ت زريتز

فييگ ي ز هز زتفلكيي ز ييازيزبيتپدسيييازت زرعتيييکز ز

يسکز از زلفاصيسزسييدنزلشيتهزز يزركا يدز زنتيگزثخياتز

لا زكدد زكي ز تزنشاييتزسيخوز فيگ ي ز نرطيافزپيايتيز
فگ ي

لا

تييدز ت

تزلجدديزلازرد نيدزري زكيا
آبلد ناز ازلدجتزشد .زكا

د،زفتآ ت هز ايزليياردمزتكازب ييدززت ز فيعز

زلتيگ نز ت ز زنيارد ناز تز
ز ت ز تزرت هز ايزرجترياز

كت ه،زآتلتدرازادقازرافتزت زرقديتزكيت هز زكشي ز

سيفا هز بزلاساژز زفرامتتزردناز تزآبزتارسزرد ت ز سيتز،ز

رات ايزاضل زت زرسشتسزلازكددز زرااي ز تكيتزرزتشييتزز

ر ز ييزلردازك زراتتت تزرسيت هز تزرا ت ايزفيت زلخيديزازريتزز
فگ ي زادلكت ز(كيا

رافتزلازشد ز( .)13ز
ر زنظتزلازتسدزك ز ييزاد لسزرياززكيا

زسيفيزاز

زنيارد نزا)ز ز سياسزكفازييتزز بز

هييد زري ز نخييالزردتيديياتز تزآبلييد ناز يياز تزفييت ز يجييا ز ز
ليازشييد .ز دچديتيزفرامتييتزرييدناز زلاسيياژز ت يز ثييت تز

تزسييطحزريياتز ز فييگزي زطييدلزلطلييدبزاضييل ،زسييخوز
فييگ ي ز تز نرطييافزپييازيتيز تز ثييتزلاسيياژزريي ز ييد ز ز

لثختزبيا يزلانددزكا

لازآيدز(.)19ز دچدتيزنيايجزلطامر زنشانز زكي زرريدز بز

فت ز بز ت ،ز فگ ي زلتگ نزرعديسززرتدياتزز زلشياتكتز ز تز

نجارزردتيداتز تزريت هز يايزرجتريازلاسياژز زفرامتيتز

لتزكا

ز ت ز زنارد نازهد زلازراشد.زفرامتيتزريدناز تز

ردناز تزآبزرفا تزلرداز تيز تزپي زآبليدنزنسيختز

آبز تزرسييكتيز ت ييايزاض ي ناز ز دچد يتيز تزرشخييد ز

ر زپت زآبلدنزلشا دهزشيد.ز ليازرفيا رازلردياز تيز تز

سايتزرتداتيز ايزفتسايشيا،ززرسيزتاتزليزدثتز سيت.ز دچديزتيز

لتگ نزرأثتتزرتشيتزيکزرت هزنسختزري زريت هز يعيتيز تز

نق زفرامتتزردناز تز فت زلخي زر زكدت ت زلگليزآشيكاتز

لتگ نزشدتز ت زيافتزنشدز زلازرد نزرتانزكت زكي ز يتز

زرييييازرعقتقيييياتزBarkerز ز دكييييات نز زGeytenbeekز

زشيدتز ت ز

د ييد ناز ت ز()23،22ز ز ييييز تزنيتجيي ز ثييت تزلثخييتز

تزآبلد ناز ازرت يد.ز لاز تز ترخا زرازلتگ نزنيارد نازرياز

فرامتتزردناز تزآبزرتزتدتت،ز نرطافزپيازيتيز سيكليزا-ز

رد زر زنيايجزلطامر زنشانز هزشدهزك زلتگ نزرأثتتزرت هز

اض نا،زادلكت ،ز ايدا زر زنف ،زرداسوز ند رز زكيا

ز

فرامتتز تزآبزرأثتت زرتشيتيزنسختزر زرت هزلاسياژز ت .ز

شدتز ت زلازراشد .ز

زت شزردتيدازر زيکزلتگ نزسخوزكا

زضرفز زهسيعا،ز نعت فزفكتز

نيييايجز ييييزلطامريي زرييازرعقتقيياتززFurlanز ز دكييات نز

نيايجزرعقتقاتزراشي ز اكاز بزآنز ستزك زآبز

د د نزلازراشدز( Shields .)5ز Heissفرامتتزشكداز

تلانازيک زت شزلفتد ز زكيزمز گيدي ز ز تزكدييتلززا ديازز

ت ز تزطيياز تكييتز ت بز زنشسييتزنشييانزز ز زچدييتيز

دچدنز ت ،ز سپاسمزاض نا.ز دچدتيزفرامتتزردناز تز

رگ تشزكت زك زفرامتتز يايززلييد رزاضي تززشيكدازز

آبزلازرد ندزريز زهيدرزازردسيهزسيامدددز نز زيياززرتديات نزز ز

زشدتز ت ز فت زلخي زري زكديتز

لخي زر زرتداتيز يايززليگليزرعديسزشيدهز زريازغدطي زز تز

رت يزپتشعتتيز بزكا

ت ز زرتنال ي زيزرد نخ ش يازرتدييات نزلخييي زر ي زكدييت ت ،ز

شدنز تزآبزراا ز فگ ي زادلكت زاض نا-ز سيكليزا،ز

ردصت زلازشد .زردارت ييز نجارزچدتيزفرامتتز يازيازسيخوز

تلخا-زات تيزا،زكيا

ز زلشيك تزت يزا زت نيزا زلانديدز

فييگ ي زرعدييس،زهسيييعازپييايتي،زتييدتت،ز دييا دعا،ز

سيتس،ز ضطت ب،ز فست راز زكا

ثخاتز سييارزتکز ز يدالتيک،ززكدييتلزا يخزا-زاضي نا،زز

لازشد زك ز تزنشايتزسخوزكا

كديييتلز تكييتز ز ص ي حز معييديز تكي يا،ز سيييت تز

زشدتز ت ز زنارد ناز

تزآبلد ناز ايز ييزلطامر زشدهز ستز( .)24ز

اض تز ز نرطافزپايتيزلازشد ز( .)21ز

رييتزلخدييازيز صييدلزفرامتييتز تزآب،زز بنزرييدنز

رت يزرد ت زنق زفرامتتزردناز زلاسياژززلياززريد نزز

دعييالازكيي زرييدنز تززآبزتييت تز ت زريياز%90زكييا

رفتزر ز يدالزتديزركاترتتيز ييزردتيدياتزرياز فيگ ي زز
رتشييحزآنيييد تفتيزلد ييوزتيلكستشييييز زكيييا

زهسييعزاز تزفيت زز

ز ز

لازياردز ز تزنيتج ز بزفشاتز ت زرتزلفاصسزر زطيدتزتازريسز
رد شا زكاسيي زليزازشيد ز ز زفيت ززليازرد نيدز ز تكياتزت ز ز

زتز ز
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نتت يز ا ر زبلتيزك زراا زفشاتزرتزلفاصسز زلشتهز ايز

لجييت يزن يياااز فييگ ي زلييازيارييدز زلدكيييز سييتزرييتيز

زيافيي زز ز

سطدحزلفاصسزفاصل زكداز يجا زشد .ز تز دعارزرديتييز

فت زرازرعديسزفشياتزكدييتزليزازرد نيدززرشييتييززرشيتهزت ز بز

زاضل ز سيكليازپاسيخزرابرياراز ز

تزآبزر ز نخالز نقخا

ت اسابيز د ز ت .ز تزچ ز نقخا

تكارا زك ز تزآبز نجارزلاز يدززرخيت .ززآبزري زلدگمي ز

زتديزريتزراشيدز،ز تز

ركت زرا ازطخترازرت يزريدنزاديسزليزازكديدزز ز بزفشياتز

پازآنزت اسابيزاضل زرتشيتز ست.زر زنظتزلازتسيدزكي ز

ت زرتزلفاصسز زاض تزلازكا د،ز ييزريد نززلرداسيتز

ز بنز تزآب،زرتفيعييازاض ي نازت ز بز

سيياسزكييا

ك ز تكتز ز تبشز تزآبزرد نزكيدچكيتزييز يديالزز

رتيزرت هزييازري ززطيدتزچشيدعتتيزكيا
يداالًز ييز ليتزسيخوزكيا

آستوز يدراز لكانزپايتز سيت.ززآبزري زز متيسززهيد صز
فتگيكا زلدع تزر زفت زهد زت شياززليزدثت زريتزي زرسيكزتيز

زليازز يدزكي ز

زشيدتز ت ز زنيارد ناز تز

سامددد نزلازرت  .ز

ت ييايزپشييت،زكدييتز زسييايتزآسيتوز ييايزاضي ناز ز
سييي د نازلييازراشييدز.زلييازرييد نزنيتجيي زرتفييتزكيي ز ز

نتیجه گیری:

آبز تلاناز فگ ي زتدتتزاض نا،ز نرطيافززپيايتيز ز

رتز ساسزنيايجزرعقتقز اضتز زرازرد زر ز يدفز

فگ ي ز لد ز تكيازت ز تزپازهد دز شتز( .)25ز

صيييلاز بز يييت يزرتناليي ز يييايزل يليييفزكيي زرشخيييد ز ز

بز يعتزلكانتسمز ثتزلازرد نزرتانزكيت زكي ززكي ز

نرطافزپايتيز زشدتز ت ز زنارد ناز زرابرشتزآنز از

فشييات ايزلكييانتكازلاسيياژ،زلد ييوزرعتيييکزا ييوز
پات سدپارتک ز ز تزنيتج زكيا

زضيترانزتليو،زكيا

ر زسطحزفرامتتزتخلاز تزستيعزرتييزبلانزلدكيز بزطتيقز

ز

ت شز ايزغتتزرشا داز ست؛زلازرد نز بز يييزت شزز يازز

فشيياتزهييدن،ز فييگ ي ز دتلييدنز ييايزآت رزسييابيزلاندييدز

تز فيييگ ي ز لديي ز تكيييياز زكيييا

ند تفتي ز زست ردنتي زشيدهزز زكسيوززآت لي ز ز زردتكيگز
رتشيتزليراتوزلاساژ،زلازرد ندزيكاز بز اليسزلشمزكا

ز ت ز زنيييارد ناز

سامددد نز زرشخد يزآنز ازليزدثتز نسيتز ز يييزت شزت ز

ز

رييت يز فييت يزك ي زريياز ت ز زكييا

شدتز ت ز زلتگ نزنارد نازسامدددزراشدز(.)27،26،13ز تز

ز لد ي ز تكييياز تز

تكاتزل يلفزت رت ز سيدد،زردصت زكت  .ز

دتيزت سيازلازرد نزر ز ييزنكي ز شاتهزندد زكي زريازريت بز
فگ ي ز نعدايزكديت،زلتكيگزثقيسز بزنگ يكياز سيهزري ز

تشکر و قدردانی:

تسدتزپشتزلشتهز از نيقالزلازياردز زب دهز ايزشدكاز
ر زيكديعتزنگ يکز ز تزنيتج ،ز بز ند بهزيزلجت زيازلدفاز

طييتحز ييييزرعقتييقززرييازكييدز29474زريي زريياتيخز

رتيزلشتهز ازك زا وز ايزن اااز بزآنجازلياززراتنيد،ز

1393/9/17ز تزشدت يزپو شيزاز نشيعاهزآب ز سي لاز

كاسي زلازشد .زفت ز تزآبزريأثتتزكششيازهفتفيازت ز تزز

دز بفدلزر ديوزشد.زرديي ز ستل ز بز دايتزلتكيگز
پو شاز تز شتزكدکز تز ت يازپيو

لشتهز ايزكدتيز ساسزلياززكديد؛ز يييزلسي ل زاديدراًزز ز

زز اضيتزز ز

دچدتيزكلت زآبليد نازز يايزشيتكتزكدديدهز تزطيتح،ز

ر زالتزنتت يزفشاتز ا ر زك زر ز ستل زيزرأثتتزشيدا تيز

رشكتز زتدت نازلازشد  .ز

آبزهدثازشدهز ست،ز رفاقزلاز فيدز(.)2ز تز دعيارز يييز
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Background and aims: With increasing age, we observe a decrease in muscle strength and
endurance, range of joint motion and flexibility of body tissues, which in turn these factors may
cause muscle pain and chronic low back pain in these individuals. So, continuing this cycle will
lead to atrophy and decrease of muscle strength. The aim of the current study was to investigate
the effect of two methods for massage and physical exercise selected in water on spine
flexibility, pain and disability among non-active elderly women in Dezful.
Methods: In this semi- experimental study, a total of 45 inactive elderly women were selected
according to the inclusion criteria in the research and awareness of the stages of implementation.
were assigned homogeneously in three groups, 15 women in each group. The range of back
flexibility, pain intensity, the inability of all subjects was evaluated before and after the
implementation of the exercise protocol. Then, the experimental group exercised six weeks
(Massage group: four 15-minute sessions per week, group activator in the water: three one-hour
sessions per week). Differences between pretest and posttest groups was determined using
independent t-test and changes between the study groups was compared using analysis of
covariance test.
Results: Statistical analysis results showed there is a significant difference in the massage group
and training group after the exercise protocol, in the flexibility, pain intensity and the inability,
but it was not observed no significant difference in the control group. Also, in comparison
between groups, the results showed that training method in water was more effective on the
variables of pain intensity and the disability, but any difference was not observed between
training methods on pain intensity of subjects, and two training methods had an equal effect on
pain intensity of elderly women.
Conclusion: It seems using massage and active exercises in the water, can cause further
improvement in performance in elderly women.
Keywords: Aquatic exercise, Flexibility, Pain intensity, Elderly.
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