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ק היא שהמשחהתובנות העיקריות  אחת.  המודרני המשחקמאפייני  בהתפתחות הפרק על היום עומדות רבות שאלות

  !! המודרני זקוק לכישרונות על

!!! הגדרת כישרון על היא מורכבת מאוד !!!  מה שמוביל לשאלות  פוטנציאלבמדע ובשטח מסכימים שכישרון על הוא 

 מהו הגדירל אפשר ? האםעל  מי  ומה מקדם כישרון?  ? מתי מזהים כישרון על מהו הפרופיל של כישרון עלנוספות כמו : 

באיזה גיל ? מה נדרש באימון של כישרון על ? מי יכול להוביל כישרון על ? מה מקום אינטליגנציית ? ואם כן   כישרון על

  ?  משחק אינטליגנצייתמתחברת יציבות רגשית לוהשאלה המהותית כיצד משחק אצל כישרון על ? ה
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