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  04/08/1392تاریخ پذیرش:     27/12/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

بینی امکان هاي پیشهاي پیکري و مقایسه آن با ورزشکاران نخبه، یکی از روشارزیابی ویژگی

توصیف  ازتحقیق حاضر، هدف .است دوومیدانیموفقیت افراد در ورزش به ویژه مواد مختلف 

ساله اقوام فارس، کرد و لر با رویکرد آمایش سرزمینی و  13تا  9نیم رخ سوماتوتایپیک پسران 

 -تحقیق حاضر توصیفی هاي مختلف دوومیدانی بود.با تأکید بر تعیین استعداد قومی در ماده

-برنامهاله که در س 13تا  9نونهاالن پسر  بدین منظور از میان از نوع میدانی است. و ايمقایسه

نفر کرد،  247( نفر 939 ثبت نام کرده بودند سازمان ورزش بسیج اوقات فراغت تابستانیهاي 

کرمانشاه، ایالم، لرستان،  هاي کردستان،توزیع متوازن از استان ) بانفر فارس 346نفر لر و 346

اساس دستورالعمل انجمن و بر  ندانتخاب شدکهکیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزي، قم و کرمان 

هیث و ی به روش بدن، متغیرهاي منتخب پیکرسنجی و تیپبین المللی پیشبرد پیکرسنجی

شد.  انجام تحلیل واریانس یک راهه و خی دو آزمون وسیلهه ب هاتحلیل داده. شدمحاسبه کارتر 

اختالف نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد در سه قومیت کرد، لر و فارس 

و  )= 001/0P< ،40,9F( ، اکتومورف)= 001/0P< ،37,6F( اندومورف بین هر سه جزء داريامعن

بدنی در قوم کرد، تیپ فراوانیبیشترین  وجود دارد. ) = 022/0p =  ،3,8F( مزومورف

در قوم لر، مزومورفیک اکتومورف با  )=001/0P< ،147,15X2نفر ( 53مزومورفیک اکتومورف با 

، >001/0Pنفر ( 71در قوم فارس، اندومورفیک مزومورف با  )=001/0P< ،220,74X2( نفر 66

288,23X2=( .این پژوهش قوم کرد و لر به دلیل وجود درصد بیشتري از هاي طبق یافته بود

و  بدنی مزومورفیک اکتومورف در دوهاي مسافت بلند و متوسط مستعدتر هستندفراوانی تیپ

بدنی اندومورفیک مزومورف در قوم فارس به دلیل برخورداري از درصد بیشتر فراوانی تیپ

 .ارندد يتربیش ادستعدوزنه احتماالً ا ها به ویژه پرتابپرتاب
 

  .مقو ،دوومیدانینونهال، ، سوماتوتایپ :واژگان کلیدي

                                                                                                                                               
  دانشگاه تهرانازمان ورزش بسیج و دانشجوي دکتري . پژوهشگر مرکز مطالعات استعدادیابی س1

 Email: mmahmoodkhani@yahoo.com  (نویسندة مسئول) 

  . پژوهشگر مرکز مطالعات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج و کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی2

  پژوهشگر مرکز مطالعات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج و دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان. 3
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  مقدمه

شود که اطالعات فراوانی را در و ارزان شناخته می غیرتهاجمیعنوان روشی ه آنتروپومتري ب

-). مطالعات این حوزه بیان می1( دهدمدت زمانی کوتاه از تعداد زیادي آزمودنی به دست می

هاي بدنی خاصی نیاز دارد و شکل بدنی، نقش کند که هر ورزش به ورزشکارانی با ابعاد و اندازه

). با 2( هاي ورزشی رقابتی به عهده داردفعالیتافراد جهت شرکت در  خودگزینی مهمی را در

بدن با عملکرد هاي آنتروپومتریکی و تیپتوجه به این که نتایج برخی تحقیقات از ارتباط ویژگی

-و ثبات نسبی تیپ )4،3( ورزشی، مشابه بودن نوع پیکري بازیکنان جوان و بزرگسال یک رشته

توانند در شناسایی افراد مستعد ها میشاخص) حکایت دارد؛ این 6،5،3( بدنی در طول عمر

هاي پیکري تحت تأثیر عوامل ژنتیکی قرار دارند و از شاخص ویژه اینکهسودمند باشند به 

نیز چنین است که  کارتر و هیث. در این راستا اعتقاد )7( پذیرندتغذیه تأثیر اندکی میتمرین و 

-در ارتباط با تغییرات موفقیت در رشته ورزشی خاص فراهم می مهمی را ، اطالعاتبدنیتیپ

بدنی را براي پیشگویی موفقیت ) همچنین بلوم فیلد و همکاران نیز اطالعات تیپ7( آورد

). تجزیه و تحلیل عملکرد ورزشکاران در 8( دانندهاي ورزشی مناسب میورزشکاران در رشته

دهد موفقیت یک ورزشکار از ترکیب المپیک نشان میهاي المللی و بازيمسابقات بزرگ بین

هاي پذیرد. از این رو ارزیابی ویژگیبدنی او تأثیر میتوانمندي ورزشی، ساختمان و ترکیب

هاي پیش بینی امکان موفقیت با ورزشکاران نخبه، به عنوان یکی از روش هاپیکري و مقایسه آن

ه هاي آنتروپومتري بهاي استعدادیابی، از آزموندل) و تقریباً در تمام م10،9( استمطرح افراد 

  .)11،10( شودعنوان بخش مهمی از فرآیند غربالگري استفاده می

هاي میدانی بیان کردند ویژگیدر رشته دوو اٌ کانر و همکاران در مطالعه فیزیک بدنی و عملکرد

در شفیق و جورج  ).12( داردفیزیکی یا مورفولوژیکی نقش بسیار مهمی در توفیق ورزشکاران 

میدانی کار در کشور هند دریافتند دوندگان هاي پیکري مردان دووبدنی و ویژگیارزیابی ترکیب

سرعت و نیمه استقامتی نوع پیکري اکتومورفیک مزومورفیک و دوندگان استقامت نوع پیکري 

 و بود مزومورفیک کنندگان اکتومورفیکبدنی پرتاب، تیپدارند مزومورفیک اکتومورفیک

متعادل بودند. ترکیب اکتومورفیک به  ي پرشی داراي نوع پیکري مزومورفهاورزشکاران رشته

شکل واضح در دوندگان استقامت مشاهده شد. مزومورفیک در دوندگان سرعت بیشترین مقدار 

 ). 6( بود

اي بر گستردهجامعه ایران در عین یگانگی و وحدت از تکثر و تنوع قومیتی از آنجایی که 

ها و استعدادهاي ذاتی و همچنین هاي قومیتی بر ظرفیتبا توجه به تأثیر تفاوتو  خوردار است

رسد هاي عمده میان سبک زندگی و محیط زیستی اقوام مختلف ایرانی به نظر میوجود تفاوت
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یطه علوم . با این حال در حباشدپرداختن به مطالعات قومیتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار 

بر این  هاي مختلف ایرانی وجود دارد.ورزشی مطالعات بسیار محدودي در ارتباط با قومیت

بدنی ي نیم رخ تیپهر گونه مطالعه در خصوص توصیف و مقایسهنبود اساس و با توجه به 

رسد پرداختن به این موضوع از اهمیت و هاي اصیل ایرانی به نظر مینونهاالن اقوام و قومیت

هاي اصلی در فارس، کرد و لر از قومیت اقوامضرورت راهبردي برخوردار است. با توجه به اینکه 

 13تا  9هاي سوماتوتایپیک پسران توصیف ویژگی ازپژوهش حاضر، هدف کشور ایران هستند؛

هاي مختلف در مادههاي کشور ن قطبساله ایرانی با رویکرد آمایش سرزمینی و با تأکید بر تعیی

  .استپیکري ورزشکاران نخبه دوومیدانی بر اساس نوع

  روش پژوهش

 ازجامعه آماري پژوهش حاضر . (میدانی) است از نوع و ايمقایسه -تحقیق حاضر توصیفی

هاي اوقات فراغت تابستانی سازمان داوطلب حضور در پایگاهساله که 13تا  9نونهاالن پسر 

نفر کرد،  247( نفر 939 شامل . نمونه آماريشدها بودند تشکیل بسیج در مراکز استانورزش 

 08/38 ± 46/9سال، وزن  07/11 ±13/1با میانگین سنی  )نفر فارس 346نفر لر و  346

قرار  ادي که در دامنه سنی مذکوراز بین افر کهبود  سانتیمتر 80/143 ±48/9کیلوگرم و قد 

کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، کهکیلویه  هايداشتند و داراي توزیع تقریباً متوازن از استان

  .ندشد، انتخاب و بویراحمد، همدان، مرکزي، قم و کرمان بودند

 آنهازن میلیمتر) و و 1(با دقت  SECAکنندگان با قدسنج دیواري قد ایستاده و نشسته شرکت

(بازو در  هاسپس قطر اندام .گیري شدهزکیلوگرم) اندا 1/0(با دقت  SECA  با ترازوي دیجیتال

 1(با دقت  Lufkinحالت ریلکس، بازو در حالت خم شده، کمر، لگن و ساق) با متر نواري 

(دوسر بازو، سه سر بازو،  گیري شد. ضخامت چربی زیر پوستی در هشت نقطهمیلیمتر) اندازه

، شکمی، ران و ساق) با کالیپراصرهخار ختحت کتفی، تاج خاصره، 
1

Slim guide   با دقت)

گیري شد و پهناهاي استخوانی بازو و ران با کالیپر مخصوص متر) اندازهسانتی0,5

استخوان
2

mitutoyo  به منظور محاسبه اجزاء تیپ8گیري گردید(میلیمتر) اندازه 1(با دقت (-

که  شدپیکري از نرم افزار پیکرسنجی استفاده  بدنی (اندومورفی، مزومورفی، اکتومورفی) و نوع

  ).13( شده است سنجیده) 1391روایی و پایایی این نرم افزار توسط محمودخانی و براتی (

استفاده  1ISAK Full Performaاز فرم سطح  کنندگانشرکتهاي پیکري منظور ثبت دادهبه

                                                                                                                                               
1. Caliper  
2. Bone caliper  
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دستورالعمل انجمن بین المللی پیشبرد گیري متغیرهاي پیکري بر اساس و براي اندازه شد

. این فرم شامل مشخصات آزمودنی، نام آزمونگر، وزن، قد ایستاده و پیکرسنجی عمل شد

 هاي پوستی در هشت نقطه، محیط اندام در پنج نقطه و دو پهناي استخوانی بود.نشسته، چین

ام شد. براي بررسی توزیع انج 18نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

یانس یک راهه هاي توصیفی، آزمون تحلیل واراز آماره و همچنین K-Sها از آزمون طبیعی داده

  استفاده شد. P≥ 05/0 داريو خی دو در سطح معنا

 نتایج

  آمده است 1کنندگان در جدول شماره هاي فردي شرکتویژگی
  

  )346، فارس 346، لر 247ها (کرد آزمودنیفردي هاي ویژگیو انحراف استاندارد  نمیانگی 1جدول

 ویژگی

  قومیت
  وزن (کیلوگرم)  قد (سانتیمتر)  )سالسن (

BMI  
  (کیلوگرم بر متر مربع)

  17,86± 3,0  37,7±9,4  144±8,7  11,24±1,2  کرد

  18,50±3,1  38,9±9,6  144±10,3  11,04±1,1  لر

  18,16±2,9  37,42±9,2  142±8,9  10,97±1,0  فارس

  

نشان داده شده  1شکلمیانگین اجزاي تیپ بدنی شرکت کنندگان در اقوام کرد، لر و فارس در 

  است.  
  

  
 هاي کرد، لر و فارسبدنی قومیتمیانگین اجزاي تیپ .1 شکل

2.3
2.8

3.4 3.3

3.9

4.5

3.3
3.0 3.0

کرد لر فارس کرد لر فارس کرد لر فارس

اندومورف مزومورف اکتومورف
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اندومورف،  ءداري بین هر سه جزانتیجه آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد اختالف معن

  ).2اکتومورف و مزومورف در سه قومیت کرد، لر و فارس وجود دارد (جدول
 

اندومورف، اکتومورف و مزومورف در سه  براي مقایسه اجزاي کراههی انسیوار لیتحل مونزآ .2جدول

  قومیت کرد، لر و فارس

 M  SD F Sig قوم اجزا

 اندومورف

 1,1 2,3 کرد

 1,7 2,8 لر 0,000 37,665

 1,7 3,4 فارس

 اکتومورف

 1,4 3,3 کرد

 1,4 3 لر 0,000 40,978

 1,4 3 فارس

 مزومورف

 2,0 3,3 کرد

 1,6 3,9 لر 0,022 3,853

 1,2 4,5 فارس

0,05داري در سطح آلفاي آزمون تحلیل واریانس یک راهه معنی  

  

 ءسهم را از جز قوم فارس (از میان سه قوم) بیشترین ،نتیجه آزمون تعقیبی توکی نشان داد

 ءها از بقیه بیشتر بودند. در جزمزومورف نیز فارس ء. همچنین در جزاست اندومورف دارا

  اکتومورف کردها بیشترین سهم را داشتند. 

نشان داده  بدنی در اقوام کرد، لر و فارسمیزان فراونی انواع تیپ و چهار سه ،هاي دو شکلدر 

آزمون خی دو  ز) اکارتر و هیثسیزده گانه (بدنی هاي سی شیوع تیپربه منظور برشده است و 

  نتایج آن در زیر گزارش شده است. و استفاده شد
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 بدنی در قوم کردفراوانی انواع تیپ .2شکل

  

) و به ٪21,5نفر ( 53 با مزومورفیک اکتومورف ،بدنی در قوم کردنوع تیپ فراوانیبیشترین 

  .) =000/0p= ،147,15X2) بود (٪13,4نفر ( 33 با دنبال آن اکتومورفیک مزومورف

  
 بدنی در قوم لرفراوانی انواع تیپ .3 شکل

  

2
5

7
10

32
12

33
28

53
14

32
15

4

0 10 20 30 40 50 60

سنترال

مزومورفیک اندومورف

اندومورفیک مزومورف

اکتومورفیک مزومورف

مزومورفیک اکتومورف

اندومورفیک اکتومورف

اکتومورفیک اندومورف

کرد

2
3

35
27

56
18

53
40

66
22

20
2
2

0 10 20 30 40 50 60 70

سنترال

مزومورفیک اندومورف

اندومورفیک مزومورف

اکتومورفیک مزومورف

مزومورفیک اکتومورف

اندومورفیک اکتومورف

اکتومورفیک اندومورف

لر



  135   ....... برخی اقوامرخ سوماتوتایپ نونهاالن پسر  تعیین نیم

) و به ٪19,1نفر ( 66بدنی در قوم لر، مزومورفیک اکتومورف با تیپفراوانی بیشترین میزان 

  .)=000/0p = ،220,74X2( ) بود٪16,2نفر ( 56دنبال آن اندومورفیک مزومورف با 

  

  
  بدنی در قوم فارسفراوانی انواع تیپ .4 شکل

  

) و به ٪20,5نفر ( 71بدنی در قوم فارس، اندومورفیک مزومورف با تیپ فراوانیبیشترین میزان 

  )=p = ،288,23X2 000/0) بود ( ٪19,8نفر ( 68دنبال آن مزومورفیک اکتومورف با 

  و نتیجه گیري بحث

برخی اقوام ایران نونهال رخ سوماتوتایپ پسران ي نیمتوصیف و مقایسههدف از تحقیق حاضر 

ی مستعد در هاي قومیتقطب(کرد، لر و فارس) با رویکرد آمایش سرزمینی و با تأکید بر تعیین 

در این مطالعه،  بدنی ورزشکاران نخبه این رشته بود.هاي دوومیدانی بر مبناي ویژگی تیپماده

بدنی در هر کدام از اقوام مورد بررسی قرار گرفت و نوع پیکري غالب در هر فراوانی انواع تیپ

میزان تناسب سوماتوتایپیک در هر قومیت با نیم رخ تیپبر اساس  و قومیت مشخص گردید

هاي قومیتی احتمالی در هر ماده ، قطبدوومیدانیي مواد مختلف بدنی ورزشکاران نخبه

  . گردیدپیشنهاد 

مورد اجزاي اندومورفی، مزومورفی و اکتومورفی اقوام  میاننشان داد  هاي این پژوهشیافته

هاي بدنی بررسی تفاوت درون گروهی تیپهمچنین وجود دارد.  دارياهاي معنتفاوتمطالعه 
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مزومورفیک کرد  یتبدنی غالب در قومتیپبیانگر آن بود که تحقیق حاضر در سیزده گانه 

اکتومورف
1
مزومورفیک اکتومورف، اندومورفیک مزومورفلر  یتقومدر  ،

2
و اکتومورفیک  

مزومورف
3

چنین بود. هماندومورفیک مزومورف و مزومورفیک اکتومورف فارس  یتقومدر و  

نشان داد که بدنی (اندومورفی، مزومورفی و اکتومورفی) تیپ نتایج تفاوت بین گروهی اجزاء

بیشترین یت، ومسه ق فارس در میان یتبه طوریکه قوم ؛داردداري میان اقوام وجود اتفاوت معن

نسبت به سایر اقوام ها مزومورف نیز فارس سهم را از جزء اندومورف داشت. همچنین در جزء

  اکتومورف کردها بیشترین سهم را داشتند.  در جزء اما برتري داشتند

هاي تفاوتاز تنوع رقابتی و مواد مختلفی برخوردار است؛  دوومیدانیرشته که به این  با توجه

و  کارتر . در این رابطه)9،8(وجود دارد بدنی ورزشکاران مواد مختلف نیم رخ تیپدر نیز بارزي 

-گزارش نمودهمزومورفیک اکتومورف  را ي دوهاي مسافت بلندورزشکاران نخبهبدنی تیپهیث 

دوهاي سرعت از نوع پیکري باالنس مزومورف ي اند در حالی که ورزشکاران نخبه

بدنی با توجه به غالب بودن تیپ هاي پژوهش حاضر،بر اساس یافته ).14(برخوردارند

ها در میان نونهاالن پسر اقوام کرد و لر احتماالً فرزندان این قومیتمزومورفیک اکتومورف در 

رایدر و تحقیقات  اظهارات با نتایجاین  ند.هستنیمه استقامت مستعدتر  دوهاي استقامت و

و نیمه استقامت ي خود روي دوندگان مطالعههمخوانی دارد. آنها در  2000همکاران در سال 

(در  4/1-2/3-2/4را  آنهاکالس جهانی متوسط اجزاء نوع پیکري فریقایی در آ استقامت

 و آنها را(در دوندگان استقامت) گزارش کردند  6/1-9/2-3/4و دوندگان نیم استقامت) 

آمایتا در سال در این راستا،  .)15(نمودند گزارشمزومورفیک اکتومورف بدنی برخوردار از تیپ

و ) 16( را بررسی و آن را مزومورفیک اکتومورف گزارش کردبدنی دوندگان آسیایی تیپ 2009

نتایج مشابهی را بیان فریقایی آ نخبگان بدنینیم رخ تیپيبا مطالعه 2010ابراهام در سال 

نیز   1387هاي قراخانلو و همکاران در سال همچنین نتیجه تحقیق حاضر با یافته .)17( داشت

از شهرهاي فارس زبان (تهران، اصفهان، مشهد) انتخاب  ییهاهمسو بود. در تحقیق آنها نمونه

 ).18همسو با تحقیق حاضر بود ( دوومیدانیهاي پیشنهادي در مواد شده بودند که ورزش

 قوم کردنونهاالن پسر بدنی در تیپفراوانی دومین  ،هاي این مطالعههمچنین بر اساس یافته

در  این یافته بیانگر وجود شانس موفقیت احتمالی این قومیتکه  بود »اکتومورفیک مزومورف«

                                                                                                                                               
  .وقتی میزان جزء اکتومورفی بیشتر از مزومورفی و مزومورفی بیشتر از اندومورفی باشد. 1 

  .بیشتر از اکتومورفی باشدوقتی میزان جزء مزومورفی بیشتر از اندومورفی و اندومورفی . 2 

  .وقتی میزن جزء مزومورفی بیشتر از اکتومورفی و اکتومورفی بیشتر از اندومورفی باشد. 3 
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، النگر 2010سینگ و همکاران در سال با تحقیقات هارات ظ. این ااست دوومیدانیمواد پرشی 

هاي خود روي ورزشکاران که در پژوهش 2005و چاترجی و همکاران در سال  2009در سال 

) 21،20،19( اندنموده آنها را اکتومورفیک مزومورف گزارشهاي پرشی نوع پیکري نخبه رشته

  همخوانی دارد. 

بدنی فارس از تیپ یتنونهاالن پسر قوم ،بدنیهاي این تحقیق به لحاظ تیپطبق یافته

در مواد مختلف پرتابی  مال موفقیت آنهااحتاساس  این بر کهبرخودارند مزومورف  –اندومورفیک

را  ینوع پیکري پرتابگران المپیک ايطی مطالعهکارتر و هیث  در این راستا .استبیشتر

ستیک همچنین  .)14( عنوان کردند 3-7 -1ها متوسط نوع پیکري آنو اندومورفیک مزومورف 

نوع پیکري پرتابگران نخبه اسلواکی و کرواسی را اندومورفیک  2005در سال  و همکاران

  ).22( مزومورف گزراش نمودند

به لحاظ در مقایسه با دیگر اقوام فارس  یتنونهاالن پسر قومنشان داد،  نتایج پژوهش حاضر

در راستاي تواند می . این یافتهندبرتري نسبی برخوردار بوددار و ااز اختالف معنجزء مزومورفی 

تفسیر در دوهاي سرعت  کسب موفقیت یاحتمال هايمعرفی این قومیت به عنوان یکی از قطب

بدنی نخبگان آفریقایی دوهاي مسافت در خصوص تیپابراهام هاي این اظهارات با یافته. شود

هاي سرعتی رخ سوماتوتایپ دوندهاي نیمدر مطالعه 2010ابراهام در سال  همخوانی دارد.کوتاه 

بیان  6/1-2/4-7/2ن اجزاء نوع پیکري با میانگی اکتومورفیک مزومورففریقایی را آي نخبه

بدنی دوندگان دوهاي مسافت کوتاه شرکتتیپنیز در پژوهش دیگري کارتر و هیث  .)17(نمود

در  دلیل اصلی تغییررسد به نظر می). 14( دگزارش کردن 5/1 -5 -3المپیک را  کنندگان در

برجسته شدن نقش عوامل آمادگی جسمانی به  دوومیدانیبدنی ورزشکاران مواد مختلف تیپ

بیشتر  باشد. به عنوان مثالها معطوف قدرت، سرعت و توان در این رشتهاثرگذار بر اجرا نظیر 

رود و بر بهبود عوامل اساسی به شمار می ،ي توانیهابودن جزء مزومورفی براي ورزشکاران رشته

هرچه  است که چرا فهمقابل مسئله این این . بنابر)7، 23( تر استأثیر گذاآمادگی جسمانی 

-افزوده می است میزان مسافت دو کاهش یابد بر میزان بافت عضالنی که معرف جزء مزومورفی

  ).17( شود

هاي تحقیق حاضر را به لحاظ فیزیولوژیک این طور به طور کلی شاید بتوان تفاوت در یافته

بدنی بیشتر متاثر از ژنو تیپتیپاگرچه تفسیر نمود که 
1

است اما افراد یا تیپ ژنتیکی بدن  

است که  هاي زمانی خاص بر این عامل واقعیتی انکارناپذیرتأثیر محیط و سبک زندگی در دوره

                                                                                                                                               
1. Genotype  
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از آن به عنوان فنو تیپ
1
بارز در زیست بوم  هايوجود تفاوتدر این راستا . )8( شودنامبرده می 

براي متخصصانی  نماید.کمک می ،استدالل فوقو سبک زندگی اقوام مختلف ایرانی به تقویت 

کنند این مسئله آشکار است که در برخی خرده که در زمینه طب و علوم ورزشی فعالیت می

هاي مختلف اطراف جهان نوع خاصی از گونه پیکري غلبه دارد مانند مردم حوزه رود جمعیت

همچنین به . )8( بدنی اکتومورف غلبه داردنیل در شمال آفریقا که در آن نواحی عمدتاً تیپ

به  هاي ورزشی نیز قابل اثبات استطور عینی این مسئله در ورزشکاران نخبه برخی رشته

هاي استقامتی عمدتاً از نواحی جغرافیایی استوایی هستند. ورزشکاران نخبه رشتهعنوان مثال 

هاي متنوع برخوردار بر این اساس و با مدنظر قرار دادن این موضوع که جامعه ایرانی از قومیت

رسد به نظر می آنها متفاوت از یکدیگر است؛است که سبک زندگی و زیست بوم جغرافیایی 

 تواندکه می استطرح مسئله اي قابل هاي مختلف ورزشی در رشته میتیقو هايتعیین قطب

  ها گردد.برخی رشتهدر  اقوام ترینمستعدشناسایی منجر به 

قوم کرد و لر به دلیل وجود درصد بیشتري از فراوانـی   نونهاالن پسر هاي این پژوهشطبق یافته

و قـوم   دوهاي مسافت بلند و متوسـط مسـتعدتر هسـتند    براي بدنی مزومورفیک اکتومورفتیپ

هـا  بدنی اندومورفیک مزومورف در پرتابفارس به دلیل برخورداري از درصد بیشتر فراوانی تیپ

در پایان بیان این نکته ضروري است کـه اگرچـه   باشند. وزنه احتماالً مستعدتر میبه ویژه پرتاب

-بدنی در اسـتعدادیابی و تعیـین قطـب   مربوط به تیپ هاي پیکري به ویژه مطالعاتنتایج آزمون

د اما با توجه بـه اهمیـت سـایر فاکتورهـا نظیـر      ندارو قابل توجهی  هاي ورزشی کاربرد گسترده

اي بیشـتر در ایـن زمینـه ضـروري     هانجام پژوهش ،جسمانی و روانی در موفقیت ورزشیعوامل 

توانـد  استعدادیابی ورزشی می حوزهپژوهش حاضر و سایر تحقیقات  هايیافتهبه طورکلی  است.

هـاي اجرایـی کشـور در عرصـه ورزش     براي سیاسـتگذاري هدفمنـد بخـش    را ي مناسبیزمینه

  آورد.  فراهم دوومیدانیهاي پر مدال قهرمانی به ویژه در رشته
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