بررسی وضع موجود وتدوین شاخصهای استعداد یابی در رشته دو ميدانی
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عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ 1111
هدف از پژوهش حا ر بررسی و ع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در دوومیدانی ایران بود
برای انجام این پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایای آن مورد تحقیق قرار گرفته بود.
بین کلیه مربیان تیم های ملی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن و مربیان باشگاه های کشور و ورزشکاران
نخبه تقسیم شد که از پرسشنامه اول و دوم مخصوص مربیان به ترتیب  N=95 N=18و از پرسشنامه
مخصوص ورزشکاران  N=889قابل استفاده بودند .در این پژوهش متغیر هایی مانند :و ع موجود در
استعدادیابی در ایران و جهان ،رورت وجود استعدادیابی ایران ،تعیین مالح ها و سن استعدادیابی،
روش های استعدادیابی ،مناسب ترین نهاد استعدادیابی ،مهم ترین نهاد جذب کننده و پرورش دهنده ی
استعدادها و تعیین اولویت شاخص های مختلف ساختاری ،فیزیولوژیکی ،روانی-اجتماعی ،آمادگی
جسمانی و تکنیکی در رشته های مختلف دوومیدانی مورد ازریابی قرار گرفت .همچنین همبستگی بین
نظرات مربیان و ورزشکاران و مقایسه برخی شاخص های ساختاری و فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در
ورزشکاران نخبه  N=29مورد بررسی قرار گرفت .برای تهیه جداول نمودار ها و تجزیه و تحلیل یافته ها از
آمار توصیفی و استنباطی در سطی  α=0/05استفاده شده و نتایب زیر بدست آمد:
 19/5 -8درصد آزمودنی های اظهار داشتند که در ایران الگوی استعدادیابی مشخصی وجود ندارد
ولی 28درصد آن ها نیز اظهار داشتند که وجود الگوی استعدادیابی در ایران روری است.
 -9بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که در جهان نیز یک الگوی جهانی شمول وجود ندارد ولی در
بسیاری از کشور ها از یک الگوی استعدادیابی استفاده می شود.
 19/5 -5درصد آزمودنی ها مالح استعدادیابی را انجام آزمون های عمومی مانند ارزیابی شاخص
های ساختاری و آزمون های اختصاصی می دانند و  91/1درصد بهترین سن استعداد یابی را سن
 80تا  84سال پیشنهاد می کنند.
 48/5 -4درصد آزمودنی ها عملی ترین شیوه استعدادیابی در این برهه از زمان را "مسابقات" و
 59/5درصد انجام آزمون های دیگر را پیشنهاد می کنند.
 -5یافته های این پژوهش نشان داد که  11/5درصد آزمودنیها مناسب ترین نهاد استعدادیابی را
آموزشوپرورش و  15/9درصد آزمودنیها مناسب ترین گروه برای استعدادیابی را به ترتیب:
معلمین ورزش و سپس و سپس کارشناسان فدراسیون دو و میدانی معرفی کردند در حالی که
 19/5درصد از آزمودنی ها مناسب ترین نهاد مسئول جذب و پرورش استعدادها را به ترتیب
فدراسیون دوومیدانی و تربیت بدنی آموزشگاه ها می دانند.
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