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  »بسمه تعالي« 
  

  روش غربالگري از رقابت كنندگان مسابقات ملي مهارت
  

مال اكثريت قريب به اتفاق افراد از جهات مختلف مانند هـوش ، اسـتعداد ،                منحني نر بر اساس مفهوم         

طبيعي محسوب مي شوند و تنها افرادي كه يك انحراف استاندارد و پايين تر از منحني ... شخصيت ، قد و 

  .نرمال قرار مي گيرند به نوعي نياز به توجه ويژه دارند

ويزگي نرمال وطبيعي هستند با استفاده ازروش غربـالگري          درصد افرادداراي    90 تا   85اين در حدود    بنابر

 كه نياز به بررسي خاصي از جهت ويژگيهاي سازگاري دارند شناسايي و با روشهاي بـاليني مـورد                   افرادي

  :ارزيابي قرار مي گيرند اين مراحل عبارتند از 

  :  مشاهده -1

  :اين روش در موقعيت هاي زير انجام مي شود 

مي باشـد اگـر از جهـت        ) مالقات ، انتظار شروع به كار     انتظار  ( انجام عملي    مترصد  فرد هنگامي كه    -الف

رواني آرامش داشته باشد حالت طبيعي خود را حفظ كرده و منتظر باقي مي ماند تا موضوع بـه او اعـالم                      

هايي انجـام   در صورتي كه وي از اضطراب باالئي برخوردار باشد حالت طبيعي خود را از دست داده و رفتار                  شود

 مرتـب در صـندلي ، قـدم زدن و           جابجا شدن حركات پا ،    ( كه توجه بيننده را به خود جلب مي كند           مي دهد 

  . يادداشت شود مشاهده گر اين حاالت بايد به وسيله...)

  :هنگامي كه فردي آماده براي انجام فعاليتي مي شود  -ب

ـ          اگر در حالت آرامش و اعتماد به نفس باشد مقدمات كار             ه صـورت   را كه قبالً برنامه ريزي كرده از ابتـدا ب

در صورتي كه . يكي پس از ديگري انجام مي دهد) فرايند( مربوط به فعاليت را منظم انجام مي دهد و عمل   

و يا اعتماد به نفس نداشته باشد ، براي شروع به كار سردرگم است و فعاليت هاي                 فرد دچار اضطراب شود     

 رنگش سرخ مي شود و يا رنگ خـود را  دهد ، دچار دست پاچگي مي شود ، يا مي موردنظر را جابجا انجام   

  .......... ان سردباشد ممكن است عرق، دست و پيشاني او عرق مي كند كه گاهيمي بازد 

  
  .هرفردرا يادداشت ودر پرونده وي نگهداري نمايدمشاهده گربايد كليه موارد مربط به 



  :شيوه تعامل با سايررقابت كنندگان -ج

اين .  بويژه همساالن خود بروز مي دهند             معموال افراد بخشي ازنيازهاي رواني خودرا درتعامل باديگران       

... محبـت و    ‘ صميميت  ‘ انزوا  ‘ پرخاشگري  ‘ تسلط جوئي   ‘ جلب توجه   : نيازها مي توانند مواردي از قبيل       

  .باشد 

اني كه آنها را بروز مي دهنـد يـاد داشـت و در    سبل توجه را در مورد هر يك از ك      مشاهده گر رفتارهاي قا   

  .پرونده فردي نگهداري مي كند 

  : نحوه ارتباط با مربيان و سرپرستان –د 

     ارتباط با مربيان و سرپرستان نيز از مواردي است كه مي تواند اطالعات خوبي از نوع سـلوك و رفتـار                     

و ثبـت مـي     هد بنابراين مشاهده گر رفتارهاي مورد مشاهده در اين زمينه يادداشت            فرد در اختيار قرار د    

  .كند 

  : نوع پوشش و پيرايش و آرايش -هـ 

بـستگي بـه خـود      ‘ پرچم هويت فرد است و نوع پيـرايش و آرايـش            ‘  كشور        پوشش مانند پرچم يك   

 حاالت ويژه اين افراد يادداشت مي كند        از اين رو مشاهده گر    . نشان مي دهد    پنداري دارد كه فرد از خود       

  . بهره برداري قرار گيرد مورد ‘ ا در كنار ساير نشانگانت

 دسـته   ويژه را به ترتيب اهميت توجـه      ) case(     مربي پس از تكميل پرونده شركت كنندگان مورد هاي          

التر را دارند موضوع ي سطح بارات رديف هاي اول امكان حضور در رقابت هابندي كرده و در صورتي كه نف

  .را با كميته خدمات روانشناسي سازمان براي انجام اقدامات بعدي در ميان مي گذارند 

الزم است اقدامات تخصصي تري براي شـناخت و سـلوك فـرد صـورت گرفتـه و            از اين مرحله به بعد      

  .صورت گيرد اقدامات سازگاري 



  
  : اجراي آزمونهاي تشخيصي -2

آزمونهاي تشخيصي اجرا و تحليل خواهـد  آنان ونده هاي شركت كنندگان به تناسب نياز  پس از تحليل پر   

  .شد 

   :تشكيل جلسات بهداشت رواني عمومي -3

   . در اين مرحله براي كليه برگزيدگان مقدماتي جلساتي بوسيله روانشناس برگزار خواهد شد

  : مصاحبه باليني -4

ي هاي عميق تشخيصي هستند مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت و              در اين مرحله افرادي كه نياز بررس      

 .طرح درماني ويژه اي براي آنان تنظيم خواهد شد


