
احمد العيساويد ماهر  . ا    

 انتماء الموهوبٌن وطرائك اكتشافهم



 الممدمة

وأنتمى . …كلمة انتماء فً اللغة من الفعل أنتمى ، ٌنتمً ، انتماء " ان 

وٌعد هذا الموضوع احد الموضوعات المهمة فً المجال ". الشًء أي اختاره

الرٌاضً ، وما ٌمود الجمٌع لالهتمام بهذا الموضوع هو ان االفراد ال ٌتساوون 

فً امكانٌاتهم ولدراتهم اذ ان هنان فرولات فردٌة بٌنهم والتً تعرف بانها 

فان " لذا  " التباٌن واالختالف فً المدرات العملٌة والبدنٌة والحركٌة والجسمٌة"

اكتشاف المدرات الحركٌة والخصائص الفسٌولوجٌة التً ٌتمٌز بها كل انسان ثم 

توجٌهه لممارسة نوع معٌن من االنشطة الرٌاضٌة ٌتالئم مع ما ٌتمٌز به انما 

ٌعجل بالحصول على النجاح وتحمٌك المستوٌات المطلوبة مع االلتصاد فً الولت 

والجهد والمال الذي ٌبذل مع افراد غٌر صالحٌن لممارسة نوع معٌن من االنشطة 

  " الرٌاضٌة



اتجاهات انتماء المستوٌات العلٌا فً 

 المجال الرٌاضً

التعرف المبكر على الالعبٌن المتمٌزٌن ومن ذوي *

 . االستعدادات والمدرات العالٌة

اختٌار نوع اللعبة او الفعالٌة الرٌاضٌة المناسبة  *

   لهؤالء الالعبٌن المتمٌزٌن طبما الستعداداتهم ولدراتهم



 



: 

تمسم مراحل االنتماء الى ثالث مراحل طبما الهدافها ومتطلباتها على الرغم من اعتماد كل منها على االخرى 

 :فهً متدرجة ومترابطة ومتداخلة تتأثر ببعضها البعض وهذه المراحل هً

 (االنتماء المبدئ)المرحلة االولى 
وهً مرحلة التعرف المبدئً على الناشئٌن ، وتستهدف هذه المرحلة الى تحدٌد الحالة الصحٌة العامة للناشئ 

واستبعاد من ال تؤهلهم لٌالتهم الطبٌعٌة لممارسة النشاط الرٌاضً ، وتتعرف هذه المرحلة على المستوى 

" ، حٌث ٌتم من خالل هذه المرحلة ( فسٌولوجً ، مورفولوجً )االولً للصفات البدنٌة والنفسٌة والباٌولوجٌة 

الفرز االولً للناشئٌن الموهوبٌن فً النشاط الرٌاضً بشكل عام والتماط كل الناشئٌن الذٌن ٌظهرون استعدادات 

  " رٌاضٌة عامة

كونها تمكن الطفل من ممارسة الرٌاضة مع مراعاة مٌله واتجاهه وتفضٌله "وتنحصر اهمٌة هذه المرحلة فً 

لنوع من االنواع الرٌاضٌة دون سواه ، كما تسمح بمعرفة الموهوبٌن لتوجٌههم وخلك الرغبة فً نفوسهم 

  " لممارسة الرٌاضة بانتظام

 

 مراحل انتقاء المستويات العليا



 

 

 انتماء المرحلة االولى محددات

 

 

 :وعند اجراء عملٌة االنتماء للمرحلة االولى ٌجب ان تحدد المواصفات االتٌة كمحددات

وتشمل كافة االجهزة الوظٌفٌة للجسم كالجهاز التنفسً  :الحالة الصحٌة العامة للطفل*

 وجهاز الدوران وضغط الدم ووظائف االجهزة الداخلٌة االخرى وعملٌة التمثٌل الغذائً

. 

مالحظة طول وعرض وسمن ووزن ومحٌط الجسم واجزاءه : المٌاسات الجسمٌة *

لٌاسا بمن حوله من االطفال ومعرفة التمٌز فً أي المٌاسات وتوجٌه الى ما ٌالئمه 

فمثال اذا كان هنان طول باالذرع فٌوجه الى االلعاب التً تحتاج الى طول االذرع كرمً 

 . المرص او المالكمة او حارس المرمى بكرة الٌد

ٌلعب دورا مهما فالجسم النحٌف ال ٌؤدي دورة الجٌد فً لعبة : النمط الجسمً *

 . المصارعة مثال

 . لمستوى االجتماعً واالستمرار العائلًا: الظروف االجتماعٌة *

 . اللٌالة البدنٌة ودرجة تفوله على الرانه: مستوى المدرات البدنٌة *

 : السمات النفسٌة واالرادٌة *



 : االنتماء المتخصص)المرحلة الثانٌة    
تهدف هذه المرحلة الى انتماء افضل الناشئٌن الذٌن نجحوا فً المرحلة  "

االولى وتم توجٌههم الى نوع الفعالٌة او اللعبة الرٌاضٌة التً تتالئم مع 
  " سنوات (4-2) امكانٌاتهم وتتم هذه المرحلة بعد التدرٌب الطوٌل نسبٌا

وتستخدم هذه المرحلة المالحظة المنظمة واالختبارات الموضوعٌة لمٌاس  "

مدى نمو الخصائص الموروفولوجٌة والوظٌفٌة وسرعة تطور الصفات 

البدنٌة والنفسٌة ومدى اتمان الالعب للمهارات ومستوى تمدمه فً ذلن 
  " النشاط

والمعلومات التً  المٌاساتنتائج االختبارات و" كما تعتمد هذه المرحلة على 

تم الوصول الٌها فً المرحلة االولى باالضافة الى تطبٌك اختبارات لدرات 

  واستعدادات اكثر تمدما ومن خالل جداول او معدالت تنبؤٌه



 :اهم محددات المرحلة ألثانٌة      
وذلن بمتابعة الصحة العامة ومرالبتها  -:الحالة الصحٌة العامة  *

فشحوب الوجه وتغٌر لون البول والضعف العام فً الجسم واالنحالل 
 . ، عوامل تدعو المدرب الى التولف عندها ومتابعتها

المدرات الوظٌفٌة كمٌاس عدد ضربات الملب والسعة الحٌوٌة والحد  *

االلصى الستهالن االوكسجٌن والتمثٌل الغذائً وعمل اجهزة الجسم 
 . المختلفة

حجم الملب وسالمته وكمٌة التعرق وضغط الدم والعوامل االخرى  *

 . التً تتعلك بكفاءة االجهزة الوظٌفٌة المتعددة للجسم
الحالة االجتماعٌة الخاصة واالستمرار االجتماعً وكذلن السمات  •

  النفسٌة الممٌزة والمٌول والرغبات



 

  

فً هذه المرحلة ٌتم اختٌار افضل نخبة من اولئن الناشئٌن الموهوبٌن الذٌن 

نفذوا خطط وبرامج التدرٌب فً المرحلة الثانٌة ، وانتماء الناشئٌن االكثر 

 .كفاءة لتحمٌك المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة 

ٌتم فً هذه المرحلة اختٌار الناشئٌن الموهوبٌن العدادهم للمستوٌات  اذ

العالٌة ، وٌتركز االهتمام فً هذه المرحلة على جوانب متعددة وهً 

الفسٌولوجٌة واالنثروبومترٌة والبدنٌة والنفسٌة والشخصٌة والبٌئة 

  االجتماعٌة

مرحلة االنتماء التأهٌلً المرحلة الحاسمة لتوجٌه الالعبٌن نحو  دوتع

تخصصاتهم االكثر دلة ، فالمهاجمون فً األلعاب المختلفة ٌنتمون على اساس 

موالف كل منهم ،هذا جناح اٌمن وذان اٌسر او للب هجوم ، وكذلن المدافعٌن 

، وبالنسبة للمسافات المصٌرة والمتوسطة والطوٌلة فً العاب الموى وهكذا 

  . بمٌة االلعاب



  محدادت المرحلة الثالثة

 

 

 . متابعة الحالة الصحٌة واالجتماعٌة لالعبٌن *

اختبارات العاللة بٌن المدرات البدنٌة والوظٌفٌة  *

 . بالمستوى المهاري

   اختبارات السمات النفسٌة لالعبٌن *



 

 . المحددات البدنٌة *

 . المحددات البٌولوجٌة *

 . المحددات النفسٌة *

  .المحددات الجسمٌة •



 المحددات البدنية والبيولوجية

.  
 

· 
 

 

 : المحددات البدنٌة

تعد الصفات البدنٌة الخاصة الحجر االساس لوصول الناشئ الى اعلى المستوٌات 

الرٌاضٌة ، اذ ان لكل لعبة رٌاضٌة متطلبات بدنٌة خاصة تمٌزها عن غٌرها من 

  االلعاب

 : المحددات البٌولوجٌة

للعوامل البٌولوجٌة اهمٌة لصوى فً ممارسة االنشطة الرٌاضٌة على اختالف "

انواعها ، فالتدرٌب الرٌاضً ، والمنافسة من الوجهة البٌولوجٌة ما هما اال تعرٌض 

 اجهزة الجسم الداء انواع مختلفة من الحمل البدنً تؤدي الى تغٌرات فسٌولوجٌة

ٌنتج عنهما زٌادة كفاءة الجسم فً التعود على ( بنائٌة)وموروفولوجٌة ) وظٌفٌة(

   مواجهة المتطلبات الوظٌفٌة والبنائٌة لممارسة النشاط الرٌاضً



  الحالة الصحٌة العامة *

  التغٌرات الوظٌفٌة *

االمكانات للجهاز الدوري  *

  والتنفسً

  خصائص استعادة الشفاء *

   الكفاءة البدنٌة العامة والخاصة *

الواجب اتخاذها عند اجراء االمور 

 االختبارات الفسٌولوجٌة



 (العوامل المورفولوجٌة(

هذه العوامل كال من المٌاسات االنثربومترٌة ولٌاسات تركٌب تشمل 

الجسم ونسب تكوٌنه المختلفة مثل نسبة الدهن والكتلة العضلٌة 

واالطوال والمحٌطات وغٌرها ، اذ ان المواصفات المورفولوجٌة تعد 

بمثابة الصالحٌات االساسٌة للوصول الى المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة 

 . فهً على عاللة طردٌة مع مستوى االداء

لذا تعد العوامل البٌولوجٌة ركٌزة اساسٌة فً عملٌة انتماء الناشئٌن 

وتوجٌههم الى نوع االنشطة الرٌاضٌة التً تتناسب مع امكانٌاتهم 

وخصائصهم البٌولوجٌة ، وهً بمثابة محددات اساسٌة ٌجب مراعاتها 

  فً عملٌة االنتماء بمراحلة المختلفة



 احملددات النفسية
 هنان الكثٌر من االنشطة الرٌاضٌة المتعددة والمتنوعة ، ولكل نشاط رٌاضً "

خصائصه النفسٌة التً ٌنفرد وٌتمٌز بها عن غٌره من انواع االنشطة الرٌاضٌة 

االخرى سواء بالنسبة لطبٌعة او مكونات او محتوٌات نوع النشاط او بالنسبة لطبٌعة 

المهارات الحركٌة او المدرات الخططٌة التً ٌشتمل علٌها او بالنسبة لما ٌتطلبه 
 ." النشاط من عملٌات عملٌة علٌا

اذ تؤثر العوامل النفسٌة فً عملٌات انتماء الناشئٌن وتعد مؤشرات هامة ٌمكن 

بواسطتها التنبؤ بامكانٌات الناشئ ، ومستوى تمدمه فً المستمبل باعتبارها عنصرا 

اٌجابٌا مؤثرا فً تحمٌك النجاح والتفوق فً االلعاب والفعالٌات الرٌاضٌة ، لذلن ٌبدو 

ظاهرا ان عملٌات االنتماء تتطلب استخدام المستلزمات النفسٌة وان عوامل الوصول 

الى المستوى العالً والتمدم ٌأخذ فً االعتبار السمات والخصائص النفسٌة للناشئ ، 

فالنظرة الخاطئة فً اختٌار الناشئٌن تكمن فً االبتعاد عن االهتمام بالعوامل النفسٌة 
  .التً تالزم عملٌة االنتماء



 

المحددات الجسمٌة  
لمد اصبح لكل نشاط رٌاضً فً الولت الحاضر متطلباته الجسمٌة 

الخاصة ، لهذا فان الوصول الى المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة فً 

نشاط رٌاضً معٌن ٌعتمد الى حد كبٌر على وجود هذه المواصفات 
 . والتً تساعده على التمدم فً ذلن النوع من النشاط

وتعد دراسة الجسم االنسانً من ناحٌة شكله وحجمه من المؤشرات 

التً ٌتم االسترشاد بها للتنبؤ بالحالة البدنٌة والصحٌة والنفسٌة 

للفرد ، وعادة ما ٌؤكد العلماء على مراعاة المٌاسات الجسمٌة عند 

العلم الذي ٌؤكد على "اختٌار الرٌاضٌٌن المبتدئٌن والتً تعرف بانها 

دراسة لٌاسات الجسم االنسانً واجزاءه المختلفة واظهار االختالفات 

، وتعتمد المٌاسات الجسمٌة اساسا على حساب " التركٌبٌة فٌه 

(.اطوال ، اعراض ، محٌطات)الجسم الخارجً   

 



 شكرا إلصغائكم


