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چکیده
زمینه و هدف :بوکس یکی از رشتههای رزمی پرطرفدار میباشد .هدف از انجام پژووهش اارژر
مقایسه ورعیت بدنی بوکسورهای تیم ملی ایران با افراد عادی و ارتباط تیپ بدنی با وزن عضله
و چربی بود.
روش بررسی :شرکت کنندگان تحقیق اارر  65نفر بودند ،گروه تجربژی  82بوکسژور ارفژهای
بودند که به روش نمونهگیری غیر ااتمالی هدفمند از بین شرکت کنندگان در اردوی تیم ملژی
انتخاب شدند و گروه کنترل نیز شامل  82فرد غیرورزشکار بود .در پووهش اارر از مدل هیث-
کارتر ،دستگاه بادی کامپوزیشن و نرمافزار پردازش تصویری ارکات اسژتفاده شژد .آزمژون تژی
مستقل جهت مقایسه بین دو گروه و همچنژین از آزمژون همبسژتگی پیرسژون جهژت تعیژین
ارتباطسنجی استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزم ون تی مستقل نشان داد که در متغیرهای چین بازو ،چین تحت کتفی ،چژین
زیر شکم ،چین ساق و قطر کندیل بازو ،چربی ااشایی ،درصد چربی ،درصد عضله ،شانه نابرابر،
وزن عضله و توده چربی تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود داشژت ( .)P≥5/56بژا توجژه بژه
نتایج تیپ غالب بوکسورهای ارفهای اکثرا از نوع اکتومورفیک  -مزوفورف میباشند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق اارر میتژوان گفژت کژه بوکسژورهای ارفژهای از نظژر
ویوگیهای آنتروپومتریکی ،ترکیب بدنی متمایزتر هستند .با توجه به سبک مبژازره ایژن رشژته
ورزشی وجود ناهنجاری شانه نابرابر در این ورزشکاران رایج است .لذا به مربیان پیشنهاد میشود
از تمرینات جامع جهژت اصژ ا ایژن ناهنجژاری و همچنژین بهبژود عملکژرد ورزشژی در بژین
بوکسورها بهترین نوع تمرینی را اتخاذ کنند.
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تأثیر ورزش بوکس ......

مقدمه
بوکس یکی از رشتههژای المپیکژی و یکژی از قژدیمیتژرین
ورزشهای جهان اسژت .بژوکس یکژی از رشژتههژای رزمژی
میباشژد کژه در آن دو بوکسژور تنهژا بژا رژربات مشژت بژا
یکدیگر مبارزه میکنند .برنده بر اساس امتیاز اع م میشود.
بوکس رشتهای با شدت باال است (کومژار و تژاجی:8500 ،0
 .)8ایژژن ورزش رزمژژی انفژژرادی بژژرای سژژه دقیقژژه مسژژابقه
طاقتفرسا و همچنین دسژتیابی بژه موفقیژت ،بژه آمژادگی
باالیی نیژاز دارد .در ایژن رشژته ورزشژی الگوهژای ارکتژی
بژژهصژژورت متنژژاوب مشژژخص مژژیشژژوند و در پاسژژ بژژه
موقعیتهای مختلف تهاجمی و تدافعی بهطور مژداوم تغییژر
میکنند (بال 8و همکاران .)555-505 :8580 ،رسژیدن بژه
موفقیت ،آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی یک معیار مهم در
ورزشهژژای عملکژژردی و رقژژابتی اسژژت .ورزشژژکارانی کژژه
ویوگیهژای فیزیکژی و فیزیولژوژیکی مناسژب بژرای رشژته
ورزشی را در بر نمیگیرند ممکن است در نمژایش عملکژرد
مورد انتظار با مشک تی مواجه شوند .بژوکس در درجژه اول
یک ورزش مهارتی است ،اما ترکیژب ایژن مهژارت بژا سژایر
مهارتها ،هوش و قژدرت عامژل اصژلی موفقیژت در بژوکس
میباشد .برای اینکه ورزشکاران در رشته مژورد نظژر موفژق
شوند باید یکسری ویوگیهای بدنی برای آن رشته را داشژته
باشند .بنابراین ،ویوگیهژای آنتروپومتریژک 3و تیژپ بژدنی5
جایگژژاه مهمژژی را تشژژکیل مژژیدهنژژد .ارزیژژابی تژژوده بژژدنی
مهمترین عامل تعیین کننده رشتههای ورزشی است کژه در
آن ورزشکاران بژه اوزان متفژاوت تقسژیم مژیشژوند (بژال و
همکاران.)555-505 :8580 ،
ترکیب بدن شامل ترکیبژی متناسژب از بافژتهژا ماننژد
ماهیچهها ،اعصاب ،استخوانها ،رباطها ،تاندونهژا ،پوسژت و
مژژواد معژژدنی اسژژت (گلتکژژین و آکژژین .)8555 ،6س ژ مت
عمومی ،فعالیت بدنی و سرعت کار نیژز مژیتوانژد در شژکل
دادن به ترکیب بدن مؤثر باشد .ترکیب بدن تژا اژد زیژادی
توسط ژنها کنترل میشود .با این اال ،مهم اسژت کژه بژه
یاد داشته باشید کژه بژه اثژرات محیطژی ،فعالیژت فژردی و
تغذیه نیز اساس میباشد .عوامژل ژنتیکژی و غیژر ژنتیکژی
1. Kumar & Tyagi
2. Bal
3. Anthropometric
4. Somatotype
5. Gultekin & Akin

(محیطی) نقش مهمژی در شژکل دادن بژه سژاختار بژدن و
ایجاد تفاوت بین جمعیت انسانی دارنژد (گلتکژین و آکژین،
.)8555
سوماتوتایپ یک طبقهبندی بژر اسژاس عناصژر سژاختار
فیزیکی است که با در نظر گرفتن ویوگیهای بیرونژی تیژپ
بژژدن انجژژام مژژیشژژود و مقژژادیر آن بژژا انژژدازهگیژژریهژژای
آنتروپومتریک بهدست میآیند .سوماتوتایپ به ویوگژیهژای
مورفولوژیکی بدن اشاره دارد و به سه جزء اصلی :انژدومورف
(چاق) ،مزومورف (عض نی) ،اکتومورف (رعیف) طبقهبندی
میشود (بکتاس 5و همکاران .)68-58 :8552 ،اندومورفی به
گرد بودن و به تعبیری چاقی بدن اشاره دارد .مزومورفی کژه
جزء دوم است با ساختاری کام ً عض نی و بدنی مسژتطیلی
شژژکل مشژژخص مژژیشژژود ،در اژژالیکژژه اکتومژژورفی بژژه
ویوگیهای متمایزی مانند رعف و الغری اشاره دارد (بژال و
همکاران .)555-505 :8580 ،تیپ بژدنی نقژش مهمژی در
انتخاب افراد برای رقابت در ورزش دارد (آکلند 2و همکژاران،
 .)8550در نتیجژژه ،عبژژارت کمژژی کژژه تیژژپ بژژدنی نامیژژده
میشود ،از یک رتبه بندی سه رقمی (فرمول مربوط هیث -
کارتر) تشکیل شده است که هر کدام یک ویوگژی خژار را
تعریژژف مژژیکنژژد (کاتیکژژاس 2و همکژژاران-0352 :8503 ،
 .)0356ترکیب بدن بهعنوان یژک عامژل مژؤثر بژر عملکژرد
فیزیکژژی افژژراد و نتیجژژه فعالیژژت ورزشژژکاران تژژأثیر دارد.
آنتروپومتری یا سنجش ساختار و ویوگیهای فیزیکی ،یکژی
از عوامل مؤثر در کسب موفقیت ورزشژکاران در رشژتههژای
مختلف ورزشژی بژهشژمار مژیرود .عژواملی چژون انژدازه و
ترکیبات بدنی و شاخصهای اجرایی مهارت ارکتژی نقژش
بسزایی در گرایش افراد بژه رشژتههژای ورزشژی دارد .بژرای
مثال ،اهمیت قامت بلند در ورزشهای تیمی کام ً پذیرفتژه
شده است ،یا داشتن قامت بلنژد و بژدن عضژ نی در رشژته
بوکس مزیژت مکژانیکی محسژوب مژیشژود و موفقیژت در
اجرای مهارت را به دنبال دارد (بژایوس 0و همکژاران:8555 ،
 .)820بژر همژین اسژژاس ،هژر رشژژتهی ورزشژی بژژه دلیژل
ویوگیهای خژار خژود ،شژکل و ترکیژب بژدنی خاصژی از
ورزشکاران طلب میکند ،که میتواند م کی بژرای انتخژاب
ورزشکار بژرای اضژور در عرصژهی ورزشژی ویژوهای باشژد.
6. Bektas
7. Ackland
8. Catikkas
9. Bayios
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مطالعژژات مقژژدماتی در زمین ژهی آنتروپژژومتریکی در ورزش
نشان میدهد که بین ویوگیهای فیزیکژی و اجرایژی برخژی
مهارتهای ورزشی ارتباط بسیار استواری وجود دارد .کارتر0
با مقایسهی ورزشکاران المپیکی نتیجه گرفت که ورزشکاران
رشتههای مختلف ورزشی از نظر آنتروپومتری ،ترکیب بژدنی
و نژژوع پیکژژری متفژژاوت هسژژتند و قهرمانژژان هژژر یژژک از
رشتههای ورزشی در سژط بژاالی اجژرای مهژارت ،الگژوی
مشابهی از اندازههای بدن و نوع پیکری نشان میدهند .ایژن
عوامل بیومکانیکی میتواند در کشف استعداد در رشتههژای
ورزشی به ما کمک کند (بژایوس و همکژاران.)820 :8555 ،
رابطه بین عملکرد و نوع تیپ بدنی توسط تانر ،8اسژتپنیکا،3
کارتر 5و دی گارای 6مورد مطالعه قرار گرفتژه شژده انژد .در
این بررسیها ،آزمایشهای عملکردی ماننژد قژدرت ،نیژروی
سریع ،نیرو و سرعت نشان دادهانژد کژه امتیژاز مزومورفیژک
مثبژژت و امتیژژاز آنژژدومورفیک منفژژی اسژژت .اگرچژژه نتژژایج
سژژوماتوتایپ اط عژژات کلژژی را بژژهعنوان اشژژارهای بژژرای
پیشبینی آینژده تواناییهژای ورزشژی فژراهم میکنژد ،امژا
نمیتوان آنها را بهتنهایی بدون سژایر عوامژل اسژتفاده کژرد
(کژژارتر و همکژژاران .)0005 ،بژژا توجژژه اهمیژژت نژژیمرخ
ورزشژژکاران در شناسژژایی افژژراد مسژژتعد و پژژرورش آنهژژا
(استعدادیابی) جهت کسب افتخارات ملی در ورزش بژوکس،
مطالعه اارر با هدف مقایسژه ورژعیت بژدنی بوکسژورهای
تیم ملی ایران با افژراد عژادی و ارتبژاط تیژپ بژدنی بژا وزن
عضله و چربی این افراد انجام شد.
مواد و روشها
کنتژرل2

مطالعه تحلیلی مشاهدهای 5اارژر از نژوع مژورد -
بود ،که در کمیته اخ ق دانشگاه آزاد اس می وااژد تهژران
شژژژرق ( )IR.IAU.ET.REC.1400.009ثبژژژت گردیژژژد.
پووهش اارر در شهر تهران انجژام گردیژد .جامعژه آمژاری
این پووهش شامل بوکسورهای ارفهای ( 33-02سال) شهر
تهران می باشد .اجم نمونه با استفاده از نرم افژزار جیپژاور
(توان آماری  ،5/05آلفژا  5/56بژا انژدازه اثژر 65 )5/25نفژر
برآورد شد ،گروه تجربی 82 ،بوکسور ارفهای بودند کژه بژه

1. Karter
2. Taner
3. Stepnicka
4. Carter
5. De Garay
6 .Observational analytical
7 .Case-control

000

روش نمونژژهگیری غیرااتمژژالی هدفمنژژد از بژژین شژژرکت
کنندگان در اردوی تیم ملی انتخاب شدند ،شرکت کنندگان
گژژروه کنتژژرل افژژراد عژژادی غیژژر ورزشژژکار دارای قژژد و وزن
یکسان با گروه تجربی بودند .در گروه بوکسور (( )n:82سژن:
 86/63±5/08سژژژژژال ،قژژژژژد 0/22±5/52 :متژژژژژر ،وزن:
 25/60±02/53کیلژژوگرم 83/28±3/65 :BMI ،کیلژژوگرم/
مترمربژژع) و در گژژروه کنتژژرل (( )n:82سژژن85/05±5/23 :
سال ،قد 0/23±5/55 :متر ،وزن 26/88±05/25 :کیلژوگرم،
 86/50±5/22 :BMIکیلژژوگرم /مترمربژژع) بژژود .از همژژه
شرکت کنندگان خواسته شد روز قبل از ارزیژابی از مصژرف
مواد کمکی ارگوژنیژک خژودداری کننژد .هژیا زمژان گژرم
کردنی به شرکت کنندگان داده نشد .این بوکسورها کسژانی
بودند کژه در سژه مژاه اخیژر هژیا گونژه آسژیبی را تجربژه
نکردهاند .این مطالعه بژر اسژاس فژرم ارهارنامژه هلسژینکی
انجام شد .آزمودنیهژا قبژل از مطالعژه در مژورد تحقیژق از
جمله خطرات و مزایژای بژالقوه آن مطلژع شژدند و ررژایت
کتبی از همه شرکتکنندگان اخذ گردیژد .از همژه شژرکت
کنندگان خواسته شژد روز قبژل از ارزیژابی از مصژرف مژواد
کمکی ارگوژنیک خودداری کنند .هیا زمان گرم کردنی بژه
شرکت کنندگان داده نشد .معیار ورود شرکت کننژدگان بژه
پووهش اارژر ،داشژتن اژداقل پژنج سژال سژابقه تمژرین
ارفهای بوکس ،نداشتن درد کمر ،گردن درد بود .همچنژین
معیار خروج از مطالعه نیژز عژدم ررژایت فژرد بژرای ادامژه
همکاری ،همکاری نامناسب آزمودنی در تحقیق بود .شرکت
در این مطالعه هیا هزینهی برای شرکت کنندگان نداشژت.
جهت ارزیابی ویوگژیهژای آنتروپژومتریکی و تیژپ بژدنی از
روش هیث  -کارتر استفاده شد (کامپا 2و همکژاران:8585 ،
 .)058همچنژژین جهژژت ارزیژژابی ترکیژژب بژژدن از دسژژتگاه
سنجش ترکیب بدن و روش لندمارکگذاری جهژت بررسژی
میزان زوایژا انژدامهژا اسژتفاده شژد .تمژام انژدازهگیریهای
آنتروپومتریک بنابر دسژتورالعملهای Kinanthropometry
پیشژژرفته انجمژژن بینالمللژژی انجژژام گردیژژد .خطژژای فنژژی
اندازهگیری برای چینهای پوستی  6درصد و بژرای محژیط
ادود  0درصد بود (مارفژل 0و همکژاران .)8508 ،قژد ،وزن،
محیط و قطر اندام ،چینهای زیرپوسژتی ،زوایژای انژدامهژا،
نتایج دستگاه بژادی کامپوزیشژن در پژووهش اارژر مژورد
8. Campa
9. Marfell
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بررسی قرار گرفت .در پووهش اارر متژر نژواری ،قدسژنج،
کولیس ،کالیپر و آزمژون هیژث  -کژارتر ،نژرمافژزار ارزیژابی
پیشرفته آمادگی جسمانی 0برای ارزیابی تیپ بدن ،دسژتگاه
سنجش ترکیب بدن (مژدل  )Omron bf511بژرای ارزیژابی
درصد و وزن چربژی و عضژله ،دوربژین عکاسژی دیجیتژال و
نرمافزار پردازش تصویری ارکات اص ای( 8جهژت ارزیژابی
زوایژژا) بژژرای ارزیژژابی فتژژوگرامتری زوایژژای پشژژت ،کمژژر و
همسژژانی شژژانههژژا مژژورد اسژژتفاده قژژرار گرفژژت (اسژژتون 3و

چین سه سربازویی با کالیپر

همکاران 8503 ،موسژوی سژاداتی و میرکژریمپژور:8502 ،
 030-052موسژژوی سژژاداتی و رجبژژی .)83-35 :8580 ،از
متر نواری و کولیس (مدل  Mitutoyoساخت کشژور ژاپژن)
جهت ارزیابی محیط و قطر اندامها ،از کالیپر (مدل تن زیب)
جهت ارزیابی چژین زیرپوسژتی ( 5نقطژهای) بژا دقژت 5/0
میلیمتر اندازه گیری شد ،اجزای سوماتوتیپ بر اساس روش
هیث  -کارتر محاسبه شد (استون و همکاران 8503 ،کارتر
و همکاران.)0005 ،

محیط ساق با متر

آزمون بادی کامپوزیشن

لندمارک گذاری ناایه شانه

چین تحت کتفی با کالپیر

لندمارک گذاری پشت و کمر

شکل  :7نحوه ارزیابی ویژگیهای آنتروپومتریکی ،ترکیب بدن و لندمارک گذاری

روش آماری

7

در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد جهت
تعیین ویوگیهژای دمژوگرافیکی اسژتفاده شژد .در پژووهش
اارر از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی
بودن دادهها استفاده شد ،همچنژین از آزمژون تژی مسژتقل
جهت مقایسه بین دو گروه و همچنین از آزمون همبسژتگی

1. Advanced Physical Fitness Assessment (APFA) Software
)2. Image proccecing software for corrective exercises (IPSO
3. Eston

پیرسون جهت تعیژین ارتبژاط سژنجی اسژتفاده شژد .کلیژه
روشهای آماری پووهش اارر توسط نرمافزار  SPSSنسخه
 85استفاده شژد .همچنژین سژط معنژیداری در پژووهش
اارر  5/56میباشد.
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یافتهها
جدول  :7یافتههای توصیفی (نیمرخ گروهها) بههمراه نتایج آزمون تی مستقل در متغیرهای آنتروپومتریکی ،ترکیب بدنی و تیپ بدنی
متغیر

گروه بوکسورها
(میانگین  ±انحراف استاندارد)

گروه کنترل
(میانگین  ±انحراف استاندارد)

اخت ف
میانگین

T

DF

P

سن (سال)
قد (متر)
وزن (کیلوگرم)
( BMIکیلوگرم /مترمربع)
چین سه سر بازویی (سانتیمتر)
چین تحت کتفی (سانتیمتر)
چین زیر شکم (سانتیمتر)
چین ساق (سانتیمتر)
قطر کندیل بازو (سانتیمتر)
قطر کندیل ران (سانتیمتر)
محیط بازو (سانتیمتر)
محیط ساق (سانتیمتر)
زاویه ناایه پشت (درجه)
زاویه کمر (درجه)
زوایه سر (درجه)
شانه نابرابر (درجه)
درصد چربی ()%
درصد عضله ()%
کالری پایه
چربی ااشایی
وزن عضله
وزن چربی
اکتومورف
مزومورف
اندومورف

86/63 ± 5/08
0/22 ± 5/52
25/60 ± 02/53
83/28 ± 3/65
5/55 ± 5/66
5/23 ± 5/52
5/55 ± 5/65
5/55 ± 5/58
5/58 ± 0/55
0/00 ± 5/00
30/06 ± 3/30
32/62 ± 5/63
60/35 ± 8/82
53/66 ± 6/55
6/05 ± 8/02
0/63 ± 5/56
00/85 ± 5/82
56/65 ± 3/38
0255/05 ± 850/50
6/52 ± 3/08
35/23 ± 5/55
0/35 ± 2/20
8/36 ± 0/52
5/00 ± 8/05
5/50 ± 5/08

85/05 ± 5/23
0/23 ± 5/55
26/88 ± 05/25
86/50 ± 5/22
5/05 ± 5/25
0/80 ± 5/22
0/85 ± 5/26
0/56 ± 5/25
6/00 ± 5/20
2/03 ± 0/50
80/23 ± 3/50
35/00 ± 5/20
65/35 ± 2/60
53/02 ± 2/50
6/36 ± 3/53
8/85 ± 5/06
00/06 ± 5/25
32/22 ± 3/35
0250/55 ± 802/56
2/22 ± 3/58
82/28 ± 3/50
06/60 ± 05/55
0/28 ± 0/58
8/02 ± 0/53
5/35 ± 5/00

5/62
5/53
0/32
- 0/20
- 5/85
- 5/65
- 5/2
- 5/56
5/53
5/85
0/58
0/52
0
- 5/53
5/60
- 5/20
- 2/50
5/23
56/6
- 3/00
5/50
- 5/83
5/63
5/5
5/06

5/32
5/35
5/80
- 0/62
- 8/55
- 8/02
- 5/82
- 3/02
8/65
5/00
0/06
5/05
5/60
- 5/83
5/28
- 3/68
- 5/02
2/68
0/05
- 3/53
5/85
- 8/55
0/62
- 5/30
3/35

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

5/25
5/55
5/22
5/08
*5/56
**5/555
**5/550
**5/550
**5/50
5/35
5/03
5/35
5/66
5/20
5/50
**5/550
**5/550
**5/550
5/86
**5/550
**5/50
**5/50
**5/550
*5/58
5/08

* وجود تفاوت معنیدار ≤ 5/56
** وجود تفاوت معنیدار ≤ 5/50

چشمگیر جزء تیپ اندومودف اسژت ،مژیتژوان گفژت تیژپ
غالب بوکسورها از نوع اکتومورفیک  -مزومورف است.

با توجه به یافتههای جدول ( )0که نشان دهنده بزرگژی
قابل م اظه بود جزء تیپ مزومورف تیپ بژدنی و کژوچکی

جدول  :1بررسی ارتباط تیپ بدنی اندومورف و مزوموف با وزن عضله و چربی با ضریب همبستگی پیرسون
متغیر

گروه
مزومورف
بوکسور
اندومورف
مزومورف
کنترل
اندومورف

R
P
R
P
R
P
R
P

وزن عضله

وزن چربی

5/25
5/550
-5/25
5/550
5/80
5/550
- 5/55
5/550

- 5/62
5/550
5/55
5/550
- 5/38
5/550
5/85
5/550
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نمودار  :7پراکندگی تیپهای بدنی در دو گروه بوکسورها و کنترل

با توجه به جدول ( )8نتایج آزمون تی مستقل نشان داد
که در متغیرهای آنتروپژومتریکی (چژین بژازو ،چژین تحژت
کتفی ،چین زیر شکم ،چین ساق و قطر کندیل بازو) تفژاوت
معنیداری بین دو گروه وجود داشت ( .)P≥5/56همچنژین
در نتایج بژهدسژت آمژده از دسژتگاه بژادی کامپوزیشژن در
متغیرهای (چربی ااشایی ،درصد چربی ،درصد عضژله ،وزن
عضله و وزن چربی) نیز تفاوت قابل توجهی وجود داشت .در
زمینه بررسژی زوایژا کژه بژا اسژتفاده از نژرمافژزار تخصصژی
محاسبه شد تنها در زاویه شانه تفاوت معنیدار وجود داشت
( .)P≥5/56از لحاظ تیپ بدنی نیز تنها در انژدام مزومژورف
تفاوت معنژیدار وجژود داشژت کژه نشژان از بژدن عضژ نی
ورزشکاران رشته بوکس داشت.
نتژژایج جژژدول ( )3نشژژان دهنژژده ایژژن اسژژت کژژه در
بوکسورها ،تیپ بدنی مزومورف با وزن عضله ارتباط مستقیم
( )+5/25و بژژا وزن چربژژی رابطژژه معکژژوس ( )-5/55دارد،
همچنین بین تیپ بدنی اندومورف بوکسورها بژا وزن عضژله
رابطژژه معکژژوس ( )-5/25و بژژا وزن چربژژی رابطژژه مسژژتقیم
( )+5/55وجود دارد .از طرفی دیگژر در گژروه کنتژرل ،بژین
تیپ بدنی مزومورف بژا وزن عضژله رابطژه رژعیف مسژتقیم
( )+5/80و بژژا وزن چربژژی رابطژژه معکژژوس ( )-5/38برقژژرار
است ،همچنین در تیپ بدنی اندومورف با وزن عضله رابطژه
معکوس ( )-5/55و با وزن چربژی ( )+5/85رابطژه مسژتقیم
وجود دارد.
بحث
هدف اصژل تحقیژق اارژر ،مقایسژه شژاخصهژا اصژل
آنتروپومتریک  ،ترکیب بژدنی و تیژپ بژدنی و ارتبژاط تیژپ
بدنی با وزن عضله و چربی بود.

از جمله مطالعاتی که با نتایج پژووهش اارژر همراسژتا
بود میتوان از پووهش بژال و همکژاران ( ،)8580آلمیژدا 0و
همکژژاران ( ،)8580کیرتانیژژا 8و همکژژاران ( ،)8505کومژژار
( )8505و همچنین پووهش چابنه 3و همکاران ( )8506نژام
برد.
در مطالعات اخیر نشژان داده شژده اسژت کژه برخژی از
پارامترها مانند قد ،وزن ،بدن و ترکیب بدنی کژه سژاختاری
نامیده میشوند و عموماً ارثی هستند ،بر مهارتهژا و عوامژل
عملکردی در شاخههای ورزشی تأثیر میگذارند (یوبوگلژو 5و
همکاران .)5520-5520 :8505 ،بوکس بهعنوان مبژارزه دو
نفره بر روی یک رینگ با اندازههای خار تعریژف مژیشژود
که از تکنیکها ،مهارتهژا ،قژدرت و هژوش فژرد مطژابق بژا
قوانین جهانی برای بهدست آوردن برتری استفاده میکننژد.
در طول این مبارزه ،سیستمهای بدن باید با اداکثر سژرعت
کار کنند تا نیاز فزاینده انژرژی را بژرآورده کننژد و در برابژر
خستگی ناشی از آن مقاومت کنند (فرانسژینی 6و همکژاران،
 .)585-530 :8553بنژژژابراین ،ویوگژژژیهژژژای سژژژاختاری
(آنتروپومتریک) و عملکردی (فیزیولوژیکی) بهعنوان عوامژل
تعیینکننده مهم در عملکرد بوکسورها بیان میشوند( .بژال
و همکاران.)555-505 :8580 ،
5
در پووهش دویسژکلو و پژاال ( )8505در مجمژوع 080
بوکسور از  82ملیت مختلف در مطالعه شرکت کردنژد ،کژه
رابطه بین مقادیر  BMIبوکسورها و موفقیژت ورزشژی آنهژا
مژژورد بررسژژی قژژرار گرفژژت ،مشژژاهده شژژد کژژه  %68/3از
1. Almeida
2. Kirtania
3. Chaabène
4. Eyuboğlu
5. Franchini
6. DEVECİOĞLU & Pala
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بوکسژژورهای موفژژق و  %52/8از بوکسژژورهای نژژاموفق در
محژژدوده « »80/52 -06/25شژژاخص تژژوده بژژدنی بودنژژد.
گزارش شژد کژه «نسژبت میژانگین  BMIبژر اسژاس رتبژه
کشوری» بژا نژرخ  52/3درصژد در کشژورهای موفژق و 65
درصد در کشورهای ناموفق میباشد .در خصور رابطه بژین
مقادیر چربی بوکسورها و دستاوردهای ورزشی آنها ،مشاهده
شد کژه بوکسژورهای موفژق  %25/5و بوکسژورهای نژاموفق
 %25/2درصد چربی داشژتند کژه بژین  00 -0متغیژر بژود.
همچنین مشاهده شژده اسژت کژه «نسژبت میژانگین ارزش
چربی بر اساس رتبژهبنژدی کشژورها» در محژدوده «– 0/5
 »00درصد چربی در کشورهای موفژق بژا نژرخ  %25/8و در
کشژژورهای نژژاموفق در  %26مژژیباشژژد (دویسژژکلو و پژژاال،
 .)8505آکگول و چاکماکچی )8502( 0در مطالعژهای تژأثیر
یک دوره  5هفتهای تمرین بر ترکیب بدنی  0بوکسور نخبژه
را مژژورد بررسژژی قژژرار دادنژژد .هنگژژامیکژژه پارامترهژژای
پیشآزمون و پسآزمون مقایسه شدند ،وزن بدن و  BMIدر
پیشآزمون کمتر از پسآزمون بود (تمرینات موجب افزایش
اجم توده عضژ نی شژده اسژت) .امژا بژین پژیشآزمژون -
پسآزمژون در متغیرهژای  ،BMIچربژی بژدن ،چربژی کژل
تفژژاوت معنژژاداری وجژژود نداشژژت (آکگژژول و چاکمژژاکچی،
.)005-006 :8502
نتایج پووهش اارر با مطالعه چابنه و همکاران ()8506
که به بررس ویوگژیهژا آنتروپژومتریک بژا شژاخصهژای
فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بوکسورها آماتور پرداختنژد،
همسو بود .بوکسورهای مرد در سط نخبه با نسبت باالتری
از تیپ بدنی مزومورفی با توده عض نی توسعه یافته و سط
چربی پژایین شژناخته شژدهانژد .بژرای کمژک بژه نیازهژای
متابولیک کلی مسابقات بوکس و تسریع روند ریکاوری بژین
راندها ،ورزشکاران هر دو جنس به سط بژاالیی از آمژادگی
قلبی تنفسی نیاز دارنژد (چابنژه و همکژاران-368 :8506 ،
 .)332بوکسورهای بینالمللی ارفهای قدرت و توان متوسط
بیهوازی باال را نشان میدهنژد .قژدرت عضژ نی در هژر دو
اندام فوقانی و تحتانی برای پیروزی یک مبژارز بسژیار مهژم
است و یکی از کلیدهای موفقیت در بوکس ارفژهای اسژت،
این افراد دارای قد بلند هستند که بهعنوان یک مزیت بژرای
پیروزی بر اریفان میباشد .از آنجایی که مشتهای بژوکس
ارکژژات کوتژژاهی هسژژتند و بسژژیار پویژژا هسژژتند ،عملکژژرد

بوکسورها در سط ارفهای به قژدرت عضژ نی مطلژوبی در
اندام فوقانی و تحتژانی نیژاز دارد .اگرچژه مطالعژات محژدود
میباشد .نتژایج مطالعژه چابنژه و همکژاران ( )8506نشژان
مژیدهژژد کژژه قژژدرت ایزومتریژک بژژا عملکژژرد بوکسژژورهای
ارفهای مرتبط است و بوکسژورها نیازمنژد عضژ ت قژوی و
تی ژپ بژژدنی مزومژژورف هسژژتند همچن ژین در بوکسژژورهای
ارفهای وزن چربی بژدن ،کژم و تژوده عضژ نی ،بژاال اسژت
(چابنژژه و همکژژاران .)332-368 :8506 ،آمژژادگی قلبژژی
تنفسی باال برای بوکسژورهای آمژاتور بژرای امایژت از نیژاز
متابولیک مبارزه و ایجاد ریکاوری سریعتر بین رانژدها مهژم
میباشد .قدرت عض نی توسعه یافتژه ،اسژتقامت عضژ نی و
قدرت و ررفیت بیهوازی اجزای کلیدی موفقیت در بژوکس
میباشند (چابنه و همکاران.)332-368 :8506 ،
کومار ( ،)8505متغیرهای ترکیب بژدن را در بژین اوزان
پایین و باال در بوکسورها مقایسه کرد .در مجمژوع  35پسژر
 02تا  86ساله از تمامی مسژابقات در کشژور هنژد انتخژاب
شده بودند .افراد به دو دسته تقسژیم شژدند کژه  06فژرد از
اوزان پایین و  06نفر از اوزان باال بودند .تفژاوت معنژیداری
در متغیرهای ترکیب بدن در دسته وزن پایین و وزن باال در
بوکسورها مشاهده شد و همچنین در ارتباط بین تیپ بژدنی
با توده عض نی ،وجود ارتباط مسژتقیم و مثبژت بژا رژریب
همبستگی باال ( )5/2گزارش شد کژه همراسژتا بژا پژووهش
اارر بژود (کومژار .)358-353 :8505 ،بنژابراین مژیتژوان
نتیجه گرفت که اوزان کم وزن دارای وزن چربی بدن ،چربی
ااشایی و  BMIپایینی نسژبت بژه اوزان بژاال و افژراد چژاق
هستند (کومژار .)358-353 :8505 ،راکژوویا 8و همکژاران
( )8506نشان دادند کژه زیرمجموعژههژای سژوماتوتایپ در
بسیاری از ورزشها همگن نبودند ،اتی در گروههایی کژه از
نظر کیفیت مشخص میشوند .نتایج نشان مژیدهژد کژه در
یک رشته ورزشی و از نظر موقعیت بازی تفاوت معنژیداری
وجود دارد .این امر بهویوه در ورزشهای تژوپی ،ورزشهژای
تیمی گزارش شژد ،در اژالیکژه در گروههژای انفژرادی ،بژا
رسژژیدن بژژه سژژط بژژاالتری از عملکژژرد ورزشژژی ،گونژژههای
سوماتوتیپ همگنتر میباشند (راکوویا و همکژاران:8506 ،
 .)52-63نتایج بسیاری از مقایسههای انجژام شژده بژر روی
تیپهای بژدنی ورزشژکاران در رشژتههای مختلژف ورزشژی
گزارش شده است که در یکی از ایژن بررسژیهژا یافتژههای

1. Akgul & Çakmakçı

2. Raković
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تأثیر ورزش بوکس ......

بهدست آمده ااکی از تمایز ورزشها بژر اسژاس نژوع تیژپ
بدنی میباشد و این یافتهها در انتخاب اسژتعدادها در ورزش
ارفهای اائز اهمیت میباشد .در بوکسژورها افژزایش تیژپ
بژژدنی انژژدومورفی و مزومژژورفی و کژژاهش اکتومژژورفی را بژژا
افزایش وزن بدن را نشژان دادنژد (تشژیباگو-353 :8505 ،0
.)360
یکی از یافتههای تحقیق اارر این بژود کژه بوکسژورها
دارای شانه نابرابر هستند در توجیه این یافته میتوان گفژت
به دلیل اینکه کل سیستم اسکلتی بدن مانند یژک زنجیژره
متصل عمل مینماید ،در رژربات مشژتزنژی نیژز عملکژرد
مفاصل اندامهای تحتژانی و سژتون فقژرات نیژز در مکانیژک
رربات مشت تعیین کننده است (کومار و تاجی.)8 :8500 ،
ستون فقرات خود از سه قسمت گردنی ،سژینهای و کمژری
تشکیل میشود که شانه نابرابر یکی از ناهنجاریهای ستون
فقرات در قسمت ربع فوقانی محسژوب مژیشژود و از جملژه
عض تی که موجب افظ ورعیت صحی در ستون مهرههژا
در قسمت سینهای میشود ،میتژوان بژه عضژ ت چژرخش
دهندههای داخلی بازو مانند تحژت کتفژی ،ذوزنقژهای (سژه
قسمت باالیی ،میانی و پایینی) ،راست کننده سژتون فقژرات
و غیره اشاره کرد .با توجه به تقسیمبندی که توسط جانژدا و
همکاران ( )8555صورت گرفته ،عضله ذوزنقهای فوقژانی در
ناایژه گژژردن و شژانه جژژزء عضژ ت ورژژعیتی (پوسژژچرال)
تقسیمبندی میشود که در رشته بوکس با توجه به سژبک و
گارد مبارزهای این رشته عض ت در یژک سژمت (سژینهای)
تمایل به کوتاهی و عض ت پشتی و رد جاذبهای تمایژل بژه
رژژعیف شژژدن دارنژژد (مژژور 505-585 :8555 ،8سژژینگ،3
 ،)8580بوکسورهای ارفژهای کژه بژاالی سژه سژال سژابقه
ورزش ارفژژهای در ایژژن رشژژته ورزشژژی را دارنژژد ااتمژژاالً
بهخاطر سبک مبژازره و نحژوه گژارد دچژار ناهنجژاریهژای
اکتسابی میشوند که در پووهش اارر این افراد دچار شژانه
نابرابر شدند.
در مطالعژژهای کژژه بژژال و همکژژاران ( )8580بژژر روی
پارامترهای آنتروپومتریک ،تیپ بدنی و ارتباط تیپ بدنی بژا
وزن عضله و چربی در بوکسورهای نخبه انجام دادند به ایژن
نتیجژژه رسژژیدند کژژه در بوکسژژورهای دارای تیژژپ بژژدنی
مزومورف ،وزن چربژی کمتژر و وزن عضژ نی بیشژتر اسژت.
1. Tshibangu
2. Moore
3. Singh

بنابراین میتوان نتیجه گرفت کژه وزن پژایین چربژی بژدن،
تیپ بدنی عض نی و نتایج استاندارد  BMIبژرای بوکسژورها
در عملکردشژان مفیژژد خواهژد بژژود .بژه همژژین دلیژل بایژژد
تمرینات بوکس را با توجه به این اط عات برنامه ریزی کژرد
و بهترین تمرینات برای ایجاد مزیتهژای عملکژردی انجژام
داد (بژژژال و همکژژژاران .)505-555 :8580 ،همچنژژژین در
زمینهی ارتباط بین تیپ بدنی با وزن عضله و چربی نیژز در
ورزشژژژکاران رقژژژابتی و قژژژدرتی بژژژوکس افژژژراد از بژژژدنی
اکتومورفیک  -مزومورف و با اجم عضژله بیشژتر برخژوردار
میباشند .توجه به فیزیک بدنی و ویوگژیهژای بیومکژانیکی
امر مهمی در شناسایی و پرورش افراد این رشژته مژیباشژد،
که لزوم توجه هر چه بیشتر مربیان و کارشناسژان بژوکس را
به استعدادیابی و کشف ورزشکاران میطلبد .توصیه میشود
در انتخاب ورزشکاران این ویوگیها در نظر گرفتژه شژود .از
این رو بررسی ویوگژیهژای آنتروپژومتریکی ،سژوماتوتایپ و
ترکیب بدنی جهت کشف استعدادها مژورد توجژه مربیژان و
کارشناسان بوکس و متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشژی
است.
با توجه شرایط کرونایی و سایر محژدودیتهژا پیشژنهاد
میگردد که در تحقیقات آینده تأثیر تمرینژات ویژوه جهژت
اص ا ناهنجاری های رشته بوکس بررسی گژردد .پیشژنهاد
می شود برای ترسیم نیمرخ بدنی در سایر رشتههای ورزشی
چنین تحقیقژی در میژان سژایر ورزشژکاران انجژام شژود ،و
همچنژژین پیشژژنهاد م ژیشژژود در ارزی ژابی سژژاختار قژژامتی
مؤلفههای بیشتری مانند زاویه کتژفهژا ،فاصژله کتژفهژا از
ستون فقرات و غیره در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری
بژژا توجژژه بژژه نتژژایج پژژووهش اارژژر مژژیتژژوان گفژژت کژژه
بوکسورهای ارفژهای از نظژر ویوگژیهژای آنتروپژومتریکی،
ترکیب بدنی متمایزتر هستند و ااتماالً بتوان بژا نژورمهژای
نیمرخ بوکسورها ،آنها را از افژراد عژادی و سژایر ورزشژکاران
تشخیص داد و در استعدادیابی ورزشی از آنها بهژره گرفژت.
اما بژا توجژه بژه سژبک مبژازره ایژن رشژته ورزشژی وجژود
ناهنجاری شانه نابرابر در این ورزشکاران رایج میباشژد .لژذا
به مربیان و متخصصان ورزشی پیشنهاد میشود از تمرینات
جامع جهت اص ا این ناهنجاری و همچنین بهبود عملکژرد
ورزشی در بین بوکسورها بهترین نوع تمرینی را اتخاذ کنند.
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