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 2احملاضرة العاشرة ك
 مفهوم الموهبة الرياضية 

إن األهداف برامج التربٌة الرٌاضٌة تتضمن تطوٌر الموهبة الرٌاضٌة بجمٌع التالمٌذ واإلنجازات 

التً حققها االبطال فً المحافل الدولٌة رغم أهمٌتها ال تحقق هذا الهدف كونها تخص عدد قلٌل 

إلى  من الناس هم األبطال . إن التطوٌر الهادف للموهبة الرٌاضٌة هً لجمٌع التالمٌذ إضافة

مساهمته فً رفع الكفاءة البدنٌة والمهارٌة والصحٌة لهم هو بدورها إلى المساهمة االخٌارٌة 

 للنشاطات الرٌاضٌة .

البد أن نفرق فً بداٌة الحدٌث عن القابلٌة والموهبة فً دروس التربٌة الرٌاضٌة بٌن مفهومٌن    

ا بأنها ) مجموعة قابلٌات الغنسان )الموهبة( و)الموهوب( ، إن التعرٌف اإلجرائً للموهبة ٌصفه

فً ترابطها النوعً( وعلى هذا االساس فإن كل إنسان لدٌه موهبة ولكن مستوى الموهبة ٌختلف 

من فرد آلخر من الناحٌتٌن النوعٌة والكمٌة فالتعبٌر عن شخص من األشخاص بأنه لٌس لدٌه 

السابق للموهبة ، فالذي لٌس لدٌه  موهبة فً الرٌاضة مثالً هو تعبٌر خاطئ إذا استخدمنا التعرٌف

الموهبة فً الرٌاضة حسب هذا التعرٌف ٌعنً أنه ال ٌملك أٌة قابلٌة رٌاضٌة وهذا غٌر صحٌح ، 

حٌث إن كل فرد فً الحقٌقة ٌمتلك قابلٌات عدٌدة وقد تكون بعض هذه القابلٌات ضعٌفة بسبب قله 

أو التدرٌب هو عامل مهم وحاسم فً  التدرٌب أو الممارسة الرٌاضٌة ، حٌث إن عامل التمرٌن

 تطوٌر الموهبة فً دروس التربٌة الرٌاضٌة . 

أما مفهوم الموهوب فٌستخدم لوصف الشخص الذي ٌتصف بالتمٌز المستمر عن أقرانه فً   

مٌدان أو أكثر من مٌادٌن الحٌاة المختلفة كأن ٌكون موهوباً فً الموسٌقى او الرسم أو ٌكون 

ة وهنالك الموهبة العقلٌة أو الموهبة العامة التً ٌتصف أصحابها بدرجه ذكاء موهوباً فً الرٌاض

 عالٌة .                          

إن موهبة التالمٌذ الرٌاضٌة تقٌم بصورة عامة حسب اإلنجاز الذي ٌقدمه الفرد فً نشاط معٌن 

لٌس الصفة الوحٌدة  ومن الطبٌعً إن اإلنجاز هو صفة مهمة فً تقٌٌم الموهبة الرٌاضٌة لكنه

لذلك فمن الخطأ أن ننطلق فً تقٌٌم المواهب الرٌاضٌة فقط فاإلنجاز الرٌاضً ٌتأثر بعوامل 

عدٌدة منها القابلٌة والمهارة والمواقف الشخصٌة فأسباب ضعف اإلنجاز تختلف من شخص إلى 

لتلمٌذ أخر حٌث ٌمكن أن ٌكون سبب ضعف المستوى فً الوثب الطوٌل التكوٌن الجسمانً ل

وٌمكن أن ٌكون سبب ضعف المهارة هو قلة التدرٌب أو قلة الثقة بالنفس أو ضعف اإلرادة فإن 

المهارة فً التربٌة الرٌاضٌة ذات أهمٌة كبٌرة لالنجاز وٌمكن أن تعد الشكل الذي ٌعبر عن 

القابلٌات فالمهارات الضعٌفة تساهم بشكل ملحوظ فً ضعف اإلنجاز وبواسطة التمرٌن ٌمكن 

تحسٌن المهارات وتحسٌن اإلنجاز لذلك ال ٌجوز إهمال تكوٌن المهارات فً دروس التربٌة 

  الرٌاضٌة وٌجب مراعاة التأثٌر المتبادل بٌن القابلٌات والمهارات .

إن أهم واجبات درس التربٌة الرٌاضٌة ٌجب أن ٌكون تطوٌر الموهبة الرٌاضٌة لدى جمٌع 

التالمٌذ بشكل ٌبشر بالنجاح وٌتحمل مدرس التربٌة الرٌاضٌة واجب مساند اختٌار وتشجٌع هذه 

المواهب وصقلها . والمربً الجٌد ٌستطٌع إن ٌكشف الموهوبٌن بٌن التالمٌذ فً وقت مبكر علماً 

كشف عن الموهوبٌن لٌس بالعملٌة السهلة لذا فان الخبرة الطوٌلة فً هذه المجال ال تكفً إن ال

وحدها الكتشاف الموهوبٌن بل ٌجب أن تقترن هذه الخبرة باستخدام بعض االختبارات والمقاٌٌس 
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التشخٌصٌة التً تعزز التقٌٌم الشخص للمربً أو المدرب فالسرعة فً تعلم المهارات الرٌاضٌة 

فة من صفات الموهوب . كما إن قابلٌة التلمٌذ على نقل المهارات المكتسبة من فعالٌة إلى هً ص

فعالٌة أخرى بسهولة هً من الصفات الممٌزة فاإلنجازات الرٌاضٌة العالٌة التً تحقق تحت 

 ظروف شاقة أو صعبة هً دلٌل آخر على الموهبة . 

شكل عام إلى عوامل كثٌرة، فمن الظواهر تخضع عملٌة اكتشاف الموهوبٌن فً مجال الرٌاضة ب 

النظرٌة فً عملٌة انتقاء أو تعٌٌن الموهوب من تالمٌذ المدارس االبتدائٌة فً الفعالٌات واأللعاب 

 الرٌاضٌة تكمن فً مدى إمكانٌة

التنبؤ بنجاح ما توقع تحقٌقه من مجموع التالمٌذ الموهوبٌن بعد اكتشافهم وخضوعهم لمناهج 

مقننة لسنوات عدٌدة حٌث إن رفع قابلٌتهم البدنٌة العامة والخاصة ورفع قدراتهم تدرٌبٌة عملٌة 

وكفاءتهم ومستواهم ٌحسب طبقاً لتنبؤات المتخصصٌن فً ذلك النشاط مع توضٌح التقدم الذي 

 حصل له بأشكال ونظم خاصة لكل مرحلة تدرٌبٌة . 

  -ٌمكن إٌضاح عملٌة الكشف عن الموهوبٌن باألتٌة :

  -الكشف عن الموهوبين:مراحل  - أ

الترشٌح من قبل المدراس بناء على إستمارات خاص حسب الموهبة وتعبأ من قبل  -1

 المعلمٌن والمرشد الطالبً ورائد النشاط . 

التعرف وٌتم فٌها تطبٌق االختبارت المقننة على الطالب المرشحٌن من المدارس وٌجري  -2

 فً المدارس التخصصٌة .

ز التخصصٌة على ضوء الدرجات المعٌارٌة لمحكات الكشف االكتشاف وٌتم فً المراك -3

 التً تم تطبٌقها علٌهم . 

  -إكتشاف الموهوبين :  - ب

التحصٌل الدراسً وهو أحد مؤشرات التفوق والنبوغ ولذلك إذا حصل الطالب على  -1

 % فما فوق لعامٌن متتالٌن.55نسبه 

زه فً أحد النشاطات التقارٌر وهً المعلومات المدونة عن الطالب والتً تفٌد تمٌ -2

 العلمٌة واألدبٌة .

 المالحظة وهً البٌانات والمعلومات المالحظة على الطالب من المعلمٌن . -3

إنجازات الطالب االبتكارٌة والمتمثلة فً االختراعات واالبتكارات التً ٌقدمها  -4

 الطالب من خالل األندٌة العلمٌة والورش التعلٌمٌة ومعارض النشاط الطالبً .

بارات وهً األدوات العلمٌة المقننة والتً ٌتم تطبٌقها على الطالب للكشف عن االخت -5

 الموهوبٌن . 
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