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 چكيده: 

يت موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته هندبال سالني مردان موضوع تحقيق حاضر توصيف وضع

مي باشد. بدين منظور از پرسشنامه محقق ساخته كه اعتبارهاي صوري و محتووايي نن توسوم متصييوين بوه     

بووده اسوت     657/0اثبات رسيده و پايايي متوسم نن براي قسمت هاي مصتلف توسم نلفاي كرونبوا  برابور بوا    

گرديد. موضوع اين پرسشنامه توصيف وضعيت موجود استعداديابي كشور و همچنوين پيشونداد و رتبوه     استفاده

نفر از مربيان طراز اول كشوور   505بندي شاخص هاي استعداديابي در رشتة هندبال سالني بوده است كه تعداد 

 به نن پاسخ داده اند.

تعداديابي در ورزش هنودبال را خيلوي زيواد و زيواد     درصد نزمودني ها اهميت اس 5/89نتايج نماري نشان دادند 

درصد نيز از نن استفاده مي كنند  ولي اكثريت نندا در باره روش هاي استعداديابي اطالعوات   7/76دانسته اند و 

 شان متوسم و كمتر از نن است.

وره راهنموايي و  سن مناسب براي استعداديابي در هندبال را اكثريت نزمودني هوا در دو سوال نخور دبسوتان و د    

 .درصد( 6/67)اند  جايگاه سازماني نن را در وزارت نموزش و پرورش پيشنداد كرده

درصد نزمودني ها  ميزان موفقيت روش هاي جاري استعداديابي براي هندبال را متوسوم و   5/98در جاي ديگر 

عدم اسوتفاده از افوراد متصيوص     كمتر از نن ارزشيابي كرده اند و مدمترين اشكاالت در اين زمينه را به ترتيب 

 كمبود امكانات و عدم برنامه ريزي اصولي دانسته اند.

اولويت بندي ابعاد كلي استعداديابي از نظر نزمودني ها به ترتيب  ارتفاع قد در بعد پيكري  سرعت عكس العمو   

رون زدن( در بعود  در بعد نمادگي هاي عمومي بدن  دريافت در بعد تكنيك هاي انفرادي  حركوات كشوويي )بيو   

تاكتيك هاي انفرادي  نسبت قد به وزن در بعد تركيب بدن  اعتماد به نفس در بعد مدارت هاي رواني و روحيوة  

 همكاري در بعد مدارت هاي اجتماعي بوده اند.
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