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چکيده:
مو وع تحقیق حا ر توصیف و عیت موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته هندبال سالنی
مردان می باشد .بدین منظور از پرسشنامه محقق ساخته کاه اعتبارهاای صاوری و محتاوایی آن توساط
متخصصین به اثبات رسیده و پایایی متوسط آن برای قسمت های مختلف توسط آلفای کرونباخ برابار باا
 0/159بوده است ،استفاده گردید .مو وع این پرسشنامه توصیف و عیت موجاود اساتعدادیابی کشاور و
همچنین پیشنهاد و رتبه بندی شاخص های استعدادیابی در رشتة هندبال سالنی باوده اسات کاه تعاداد
 805نفر از مربیان طراز اول کشور به آن پاس داده اند.
نتایب آماری نشان دادند  21/8درصد آزمودنی ها اهمیت استعدادیابی در ورزش هندبال را خیلای زیااد و
زیاد دانسته اناد و  91/9درصاد نیاز از آن اساتفاده مای کنناد ،ولای اکتریات آنهاا در بااره روش هاای
استعدادیابی اطالعات شان متوسط و کمتر از آن است.
سن مناسب برای استعدادیابی در هندبال را اکتریت آزمودنی ها در دو سال آخر دبستان و دوره راهنمایی
و جایگاه سازمانی آن را در وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کردهاند ( 14/1درصد).
در جای دیگر  19/5درصد آزمودنی ها ،میزان موفقیت روش هاای جااری اساتعدادیابی بارای هنادبال را
متوسط و کمتر از آن ارزشیابی کرده اند و مهمترین اشکاالت در این زمینه را به ترتیب عادم اساتفاده از
افراد متخصص ،کمبود امکانات و عدم برنامه ریزی اصولی دانسته اند.
اولویت بندی ابعاد کلی استعدادیابی از نظر آزمودنی ها به ترتیب ،ارتفاع قد در بعد پیکری ،سرعت عکاس
العمل در بعد آمادگی های عمومی بدن ،دریافت در بعد تکنیک های انفارادی ،حرکاات کشاویی (بیارون
زدن) در بعد تاکتیک های انفرادی ،نسبت قد به وزن در بعد ترکیب بدن ،اعتماد به نفس در بعد مهاارت
های روانی و روحیة همکاری در بعد مهارت های اجتماعی بوده اند.
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