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 چکیده
معلماان   شاامل  آماری هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل بود. جامعه

 ادتعد و هشوپژ عنو به توجه با باا توجاه باه تحقیقاات ه شاته و      که تربیت بدنی مادارس ابتادایی اساتان اردبیال بودناد.     

معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان اردبیل به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع  از نفر181تعداد ی،متغیرها

 ته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصین تأیید شد و پایایی آن نیز از طریاق آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخ

فریدمن(  نمو،از آماار توصایفی و آماراساتنباطی آز   هاداده تحلیل و تجزیه ایبر( محاسابه شاد.   α=88/1آلفای کرونباا    

ن تربیات بادنی اساتان باه ترتیا       هردید. یا فته های پژوهش نشان داد موانع استعدادیابی ورزشی از دیدهاه معلما دهستفاا

عبارتند از: عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی در زمینه استعدادیابی، بی توجهی به استعدادیابی در مدارس، عادم وجاود   

 مربیان متخصص، دانش کم معلمان تربیت بدنی در زمینه استعدادیابی ... می باشد. 

 : استعدادیابی، موانع، مدارسکلیدی واژهان

Abstract 
This study barriers sports talent Ardabil province’s elementary schools. Physical education teachers in 

elementary schools were Ardebil population. The questionnaire was used to collect data that its 

validity was confirmed by experts and its reliability through Cronbach’s alpha (89/0 = α) was 
calculated. For data analysis, descriptive statistics and Marastnbaty (Friedman test) was used. Results 

of the study showed athletic talent or obstacles from the perspective of physical education teachers in 

the province are: lack of strategy and planning talent, regardless of talent in schools, lack of qualified 
teachers, physical education teachers have little knowledge in the field of talent ... is. 
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 مقدمه
 کشورهای (. بطوریکه اغل 1است   هرفته قرار مختلف کشورهای توجه مورد ویژه بطور استعدادیابی امروزه

 (. اما ما شاهد این موضوع هستیم که2هستند   ملی و ای محلی، منطقه سطوح در استعداد پرورش مراکز دارای اروپایی

 شناسایی که رسد می نظر به ل ا نیست، سسیستم چشمگیر این اثربخشی و کارایی عمل در کشور آموزشی ساختار

( در 1381(.هزمه و همکاران 3نماید  نقص این شایانی به کاهش کمک تواند می آن بندی الویت و ضعف این علل

زمینه  در معلمان کم دانش و مدارس در استعدادیابی به توجهی بی معلمان نظر تحقیق خود نشان دادند که از

 در زمینه معلمان کم دانش و تخصصی وجود مربیان عدم مدیران دیدهاه و از لویت،ا بیشترین ورزشی استعدادیابی

( نیز در تحقیقی روی 2113کمیته ملی ورزشی کودکان کانادایی   (.2داشت  را الویت بیشترین استعدادیابی ورزشی
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زمانی والدین ،برنامه ریزی، دانش آموزان ورزشکار کانادایی در فعالیتهای ورزشی موانعی شامل موانع مالی، محدودیت 

از این رو با توجه  (.4موانع ساختاری، محدودیت زمانی دانش آموزان، عدم مربی مناس  و داوطل  را ذکر نموده است 

استعدادیابی و اینکه رسیدن به مرحله قهرمانی نیازمند کشف و شناسایی استعدادها در مراکز آموزشی می باشد، به اهمیت 

 ق به بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی در استان اردبیل پرداخته می شود.ل ا در این تحقی

 شناسی تحقیق روش
با توجه  کهه است. شد ماانجا نیاداکل میاش هاب هات کاسپیمایشی ا-توصیفی تتحقیقا عنو از حاضر هشوپژ روش

تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان اردبیل بصورت  معلمان از نفر181تعدادهش وپژ عنو به توجه با به تحقیقات ه شته و

تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که  نمونه عنوان به تصادفی

 و تجزیه ایبر( محاسبه شد. α=88/1آلفای کرونبا    روایی آن توسط متخصصین تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق

 هردید. دهستفاافریدمن(  نمو،از آمار توصیفی و آماراستنباطی آزهاهداد تحلیل

 هایافته
 . نتایج آزمون فریدمن موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل1جدول 

 موانع استعدایابی
 میانگین

 رتبه

انحراف 

 استاندارد

 آزمون فریدمن

 df sig خی دو

 88/1 89/3 برنامه ریزی در زمینه استعدادیابی. عدم وجود استراتژی و 1

88/88 14 111/1 

 89/1 88/3 . بی توجهی به استعدادیابی در مدارس2

 11/1 84/3 . عدم وجود مربیان متخصص3

 14/1 82/3 . دانش کم معلمان تربیت بدنی در زمینه استعدادیابی4

 83/1 88/3 . امکانات تجهیزات و فضاهای مناسب5

 84/1 88/3 . عدم توان مدیریتی6

 12/1 83/3 . فقدان مکانیزم های قانونی و آیین نامه های اجرایی7

. عدم برگزاری کالس های علمی تخصصی در زمینه 8

 استعدادیابی
81/3 89/1 

 88/1 98/3 . زمان ناکافی9

 89/1 98/3 . نبود بودجه الزم11

ادارات و نهادهای آموزشی در زمینه . عدم همکاری بین 11

 استعدادیابی
94/3 88/1 

 88/1 48/3 . ساعات تمرین نامناسب12

 88/1 44/3 . عدم وجود قوانین مدون در زمینه استعداد یابی13

 88/1 41/3 . عدم رغبت دانش آموزان به ورزش14

 89/1 89/2 . نبود تیم های ورزشی در سطح استان15

 بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد موانع استعدادیابی ورزشی از دیدهاه معلمان تربیت بدنی استان به ترتی  عبارتند از: عدم 

وجود استراتژی و برنامه ریزی در زمینه استعدادیابی، بی توجهی به استعدادیابی در مدارس، عدم وجود مربیان متخصص، 

ی در زمینه استعدادیابی، امکانات تجهیزات و فضاهای مناس ، عدم توان مدیریتی، فقدان دانش کم معلمان تربیت بدن
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مکانیزم های قانونی و آیین نامه های اجرایی، عدم برهزاری کالس های علمی تخصصی در زمینه استعدادیابی، زمان 

نتایج حاضر تا  ستعدادیابی ... می باشد.ناکافی، نبود بودجه الزم، عدم همکاری بین ادارات و نهادهای آموزشی در زمینه ا

( است. چنین به نظر می رسد که توجه به امر مدیریت و برنامه ریزی در 1381حدودی همسو با یافته هزمه و همکاران 

این زمینه حیاتی بوده و جزو اولین اقدامات صورت هرفته باید در نظر هرفته شود. همچنین  در برنامه ریزی های آتی و 

ی بایست راهبرد ها و استراتژی های مناسبی در زمینه استعدادیابی تدوین هردد. ل ا با توجه به نتایج، برهزاری کالن م

کالس های آموزشی استعدادیابی،سمینارها و برهزاری کالس های مربیگری می تواند منجر به افزایش دانش و توانایی 

، ارتقاء توانمندی های مدیریتی، قانونمندی به ترتی  باید در اهم معلمان هردد. در این راستا افزایش امکانات و تجهیزات

 موارد قرار هیرند.

 پژوهش علمی اجرایی، پیام
نظر  به اهمیت موضوع استعدادیابی ورزشی در اعتالی جامعه ورزش به خصوص ورزش حرفه ای  و لزوم ح ف 

موانع پیشروی این امر مهم پیشنهاد می شود که این کار تحقیقی در دیگر استان های کشور انجام پ یرد تا مسئوالن امر 

 ضمن شناسایی موانع موجود در صدد رفع مشکالت بر آیند. 
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