
 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

 بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل

 

 4 ، امین متولی خامنه3 ، سهیل صمیعی کیا2، محمد جواد افشاریان1کتایون کامکاری

 کامکاری، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران کتایون -1

 تحقیقاتافشاریان، کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علوم و  جواد محمد -2

 سهیل صمیعی کیا، کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزشی، دانشگاه تهران جنوب -3

 امین متولی خامنه، کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزشی، دانشگاه تهران جنوب -4
 

 چکیده

 شوامل  آمواری  هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل بوود  جامعوه  

 هشوپژ عنو به توجه با با توجه به تحقیقوات ذششوته و   که معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان اردبیل بودند 

معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان اردبیل به صورت تصوادفی انتاواب    از نفر181تعداد ی،متغیرها ادتعد و

تفاده شد کوه روایوی آن توسوت متاصصوین ت ییود      شدند  برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته اس

،از آمار توصویفی  هاداده تحلیل و تجزیه ایبر( محاسبه شد  α=88/1آلفای کرونباخ ) شد و پایایی آن نیز از طریق

ذردیود  یوا فتوه هوای پوژوهش نشوان داد موانوع اسوتعدادیابی ورزشوی از           دهستفاافریدمن(  نموو آماراستنباطی)آز

دیدذاه معلمان تربیت بدنی استان به ترتیب عبارتند از: عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی در زمینه اسوتعدادیابی،  

ه بی توجهی به استعدادیابی در مدارس، عدم وجود مربیوان متاصو ، دانوش کول معلموان تربیوت بودنی در زمینو        

 استعدادیابی     می باشد   

 : استعدادیابی، موانع، مدارسکلیدی واژذان

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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