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Abstract:
This work was to determine the perception of the physical self by
biological age in footballers of 15 years. Our study examines the
evaluation of sixty-four (64) players belonging to the under-15
category (U15) playing in Algerian League 1 football clubs.
The results show that in terms of overall self-esteem, there is no
significant difference between the average values of the three
groups of biological maturity (Accelerated, Normal, Delayed). In
terms of perceived physical value there is a significant difference
at the p<000 threshold between the accelerated group and the
other two groups. This is confirmed in terms perceived physical
condition. And perceived strength. Contrary to this, perceived
competence and perceived physical appearance do not record
any difference between the three groups of biological maturity.
Key words: Self-esteem, Biological Maturity, Perceived Physical
Value, U15.
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امللخص:

اهلدف من هذا العمل هو حتديد إدراك الذات البدنية وفقا للعمر البيولوجي لدى العيب كرة القدم الذين
يبلغون من العمر  15عام .تركز دراستنا على تقييم أربعة وستني ( )64العبا ينتمون إىل فئة أقل من 15
عاما ) (U15يلعبون يف أندية كرة القدم للدوري اجلزائري األول.
أظهرت النتائج أنه من حيث تقدير الذات بشكل عام ،ال يوجد فرق كبري بني القيم املتوسطة جملموعات
النضج البيولوجي الثالث (املتسارع ،الطبيعي ،املتأخر) .من حيث القيمة البدنية املدركة هناك فرق كبري
عند عتبة  p<0.000بني اجملموعة املتسارعة واجملموعتني األخريني .يتم أتكيد ذلك على مستوى احلالة
البدنية املدركة والقوة املتصورة .على عكس ذلك ،فإن الكفاءة املدركة واملظهر اجلسدي املدرك ال
يسجالن أي فرق بني اجملموعات الثالث للنضج البيولوجي.
الكلمات املفتاحية : :تقدير الذات ،النضج البيولوجي ،القيمة البدنية املدركة.U15 ،

املقدمة:
تشري مراحل منو الطفل إىل درجة النضج البدين والعقلي واملعريف والعاطفي .يتم حتديد مرحلة النمو البدين وفقا لنضج
اهليكل العظمي ،والذي يسبق عادة النضج العقلي واملعريف والعاطفي ويشري إىل التغريات اهليكلية أو الوظيفية اليت حتدث مع تقدم
اجلسم إىل مرحلة النضج ،على سبيل املثال ،عندما يتحول غضروف اهليكل العظمي إىل عظام" .ميثل التطور جمموع عمليات منو
ونضج الكائن احلي اليت تؤدي يف النهاية إىل عظمته وشكله ووظيفته النهائية" (Keller & Wiskott, 1977).
مث يسمح ابلتعبري الفعال عن وظيفة العضو .ال يرتبط هذا التطور مباشرة ابلعمر التقوميي (زمنيا) ولكن يتم حتديده حسب
العمر البيولوجي .مث هناك اختالفات بني األطفال من نفس العمر الزمين .سنحدد األطفال "املتقدمني" أو "املتأخرين" بسنة واحدة
أو أكثر يف عمرهم التقوميي من حيث العمر البيولوجي.
"فيما يتعلق إبمجايل السكان يف سن  14عام ،فإن كتلة اجلسم لألطفال (ذكور) الذين يعانون من النمو املتأخر هي 97
 ،٪وكتلة األطفال ذوي النمو البيولوجي الطبيعي هي  .٪ 99تتجاوز كتلة جسم جمموعة النمو املتسارع بنسبة  .٪2إمجايل
السكان" ( .)1988 ،Wutsherkيعترب املؤلف أن الفجوة يف التطور البيولوجي لألطفال تزداد مع تقدم العمر ،وتصل إىل
أقصى حد هلا حوايل سن  12عاما عند الفتيات و 13عاما عند الذكور ،مث لوحظ اخنفاضها عند حوايل  15عاما ابلنسبة
للفتيات وحوايل  16عاما ابلنسبة للذكور.

 2د ، .املدرسة العليا لعلوم الرايضة وتكنولوجياهتا ،اجلزائر،
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العالقة بني املعتقدات حول الذات ومراحل التطور البيولوجي (لالعيب كرة القدم الناشئني يف هناية فرتة ما قبل التدريب فئة
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يف رايضة مثل كرة القدم حيث يكون التطور البدين ميزة واضحة" ،يبدو أن التطور املورفولوجي املبكر هو مسة مهمة
يبحث عنها املدربون خاصة أثناء عملية اكتشاف "املواهب الشابة & (Helsen, Hodges, Van Winckel,
Starkes, 2000).
"يف جمموعة من العيب كرة القدم الذين تقل أعمارهم عن  15عاما ،يكون األشخاص الذين لديهم عمر بيولوجي أكرب
من عمرهم الزمين أطول وأثقل وأكثر قوة انفجارية ولديهم قوة هوائية أكرب وكتلة عضلية اهم من األشخاص الذين متأخر يف
نضجهم " ( ،Bouchard ،Malinaو )2004 ،Bar-Or
يف هذا السياق ،من الواضح أن الالعبني الذين يستفيدون من نضج بيولوجي أكثر تقدما  ،يستمدون ميزة كبرية يف إتقان
الرايضة والشعور ابلكفاءة  ،ومها مفهومان مهمان للغاية ينظمان الدافع كما عرب عنه هارتر ونيكولز (.)1993 ،Harter
يسمح التصور اإلجيايب للكفاءة بتعزيز إجيايب لتقدير الذات وابلتايل دافع إجيايب حنو مهمة التدريب ومتعة املنافسة.
عادة ،يتعرف األفراد الذين يتمتعون بتقدير جيد للذات على نقاط القوة واملهارات ،ويشعرون ابألمان يف عالقاهتم
االجتماعية ،ويفخرون أبنفسهم يف بعض األنشطة الثقافية أو الرايضية  ،ويتحملون مسؤولياهتم وحيلمون مبواجهة التحدايت وحتقيق
أنفسهم .يرتبط هذا التقييم اإلجيايب ابإلنتاجية (العمل ،النشاط الرايضي ،إخل).
من انحية أخرى ،فإن التصور السليب للكفاءة يولد التأثري املعاكس ،وهو تعزيز سليب لتقدير الذات ،وابلتايل الشعور
ابلفشل ،والقلق مع الدافع الذي يعتمد على عوامل خارجية عن النشاط الرايضي للشخص ،مثل املكافأة ،واملوافقة االجتماعية .
اهلدف من دراساتنا هو حتديد العالقة بني التصورات الذاتية من انحية والقيمة الرايضية احلقيقية .تعترب القدرات البدنية
لالعب كرة القدم الشاب أحد عوامل األداء ،فما هو أتثري هذا العامل على إدراك الذات وأتثريه على القيمة البدنية املدركة وتقدير
الذات بشكل عام.
حنن نسعى لتحديد أتثري التطور البيولوجي على إدراك الذات البدنية .هذا سيجعل من املمكن تكييف اسرتاتيجيات
التدخل الرتبوي والعمل بشكل إجيايب على مفهوم الذات البدنية لرايضيينا الشباب .وهذا سيضمن التزاما جيدا مبمارسة الرايضة
وجتنب العزوف.
 .2التعريف اإلجرائي للمفاهيم املذكورة يف البحث
 املواهب الشابة :العبو كرة القدم الشباب الذين يتمتعون بقدرات بدنية وفنية تكتيكية أعلى من املعتاد ،ويتم تصنيفهم
واالعرتاف هبم من قبل السلطات املختصة.

 مفهوم الذات البدنية :هو مفهوم يعكس مشاعر الفخر واحرتام الذات والرضا والثقة يف الذات البدنية (Fox & Corbin,
) . ،1989مييز فوكس وكوربني بني تقدير الذات بشكل عام ،والقيمة اجلسدية اليت ينظر إليها على أهنا مفهوم خاص ابجملال
البدين ،مث أربعة جماالت فرعية مرتبطة بشكل منفصل ابلقيمة البدنية املدركة ،الكفاءة الرايضية (،)sport compétence
اللياقة البدنية ( ،)physical conditionاجلسم اجلذاب ( )attractive bodyوالقوة البدنية (physical
.)Strength
 التطور البيولوجي :يشري هذا املتغري إىل العمر البيولوجي لالعبني الشباب يف سن البلوغ فيما يتعلق بعمرهم الزمين .هذا جيعل من
املمكن تصنيف السكان إىل ثالث جمموعات متميزة :متسارعة ،طبيعية ،متأخرة.
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تركز هذه الدراسة على تقييم أربعة وستني ( )64العبا ينتمون إىل فئة حتت  15عاما ( )U15يلعبون يف البطولة الوطنية
لكرة القدم ويستوفون اخلصائص التالية:

Volume: 4

 3.1عينة البحث

يرتاوح عدد التدريبات داخل هذه اهلياكل بني  03إىل  04حصص أسبوعيا ،ويستمر ساعتان لكل حصة ،ابإلضافة إىل
املنافسة مع النادي اليت تقام يف هناية كل أسبوع.
خضع مجيع الالعبني لنفس االختبارات السيكو مرتية ،واألنرتوبومرتية يف ظل نفس الظروف .وأجريت مجيع التحقيقات
يف موقع التدريب.
جدول  :1عينة البحث
U15

متسارع

عادي

متأخر

N=64

N15

N29

N20

العمر البيولوجي (عام)

16,78

الطول (سم)
الوزن (كلغ)

15,41

13,39

±0,5119

±0,5010

±0,4809

166,2

164,55

157,8

±5,1195

±3,5426

±4,7969

59,8
±5,0455

56,24

51,05

±1,3839

±3,5165

 3.2متغريات الدراسة
 املتغري املستقل:

التطور البيولوجي :يتم احلصول على هذا املتغري األول من خالل حتديد العمر البيولوجي لكل فرد يف مرحلة البلوغ بني
 14و 15عاما ،واستنتاج ما هي األفراد املتسارعة والعادية واملتأخرة ،مقارنتا أبعمارهم الزمنية،
 املتغريات التابعة:
تقدير الذات بشكل عام القيمة البدنية املدركة وجماالهتا الفرعية (قيمة اللياقة البدنية املدركة ،الكفاءة الرايضية املدركة ،القوة
البدنية املدركة واملظهر البدين املدرك) هي متغريات اتبعة.
 .3.3أدوات البحث
يف دراستنا ،قدران عمر النضج البيولوجي من خالل حتديد مؤشر النمو اجلسمي ) ،(ICDوالذي يعتمد على القياسات
األنثروبومرتية .ضبط هذه الطريقة وتشارك ( )1988 ،Wutsherkوصادق عليها عبد املالك يف اجملتمع اجلزائريني.
)(ABDELMALEK, 2016
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ابإلضافة إىل ذلك ،استخدمنا التقييم الذايت البدين ) (ISPلتقييم مفهوم الذات البدنية .النسخة الفرنسية لتعريف
اإلدراك الذايت البدين) ، (PSPPاملؤلفة من قبل نينو ) ،. (ISPلديها اتساق داخلي وإخالص متوافق مع قياس فوكس وكوربني
( ،Delignières ،Ninotو .)2000 ،Fortes
يسمح اهليكل اهلرمي ملقياس) (PSIابلتمييز بني مستوايت تقدير الذات بشكل عام ،والقيمة البدنية املدركة واملظهر
البدين ،والكفاءة الرايضية ،واللياقة البدنية والقوة عند املراهقني والبالغني .ويقدم يف شكل استبيان ذايت يتألف من  25بندا يتألف
من  6مقاييس:
 على املستوى العام لتقدير الذات ) (E.Soiمع  5عبارات ( 2يف شكل إجيايب و 3يف شكل سليب)؛ على مستوى مفهوم الذات البدنية مقياس للقيمة البدنية املدركة ) (VPPمع  5عبارات إجيابية .أربعة مقاييس فرعيةأخرى تتوافق مع القيمة البدنية:
 اللياقة البدنية املدركة )(Endمع  5عبارات ( 3يف شكل إجيايب و 2يف شكل سليب)؛ الكفاءة الرايضية املدركة ) (CSمع  4عبارات إجيابية؛ املظهر اجلسدي املدرك )(APمع  3عبارات ( 1يف شكل إجيايب و 2يف شكل سليب)؛ القوة املدركة )(FPمع  3عبارات إجيابيةيتم تصنيف الردود على مقياس  Linkerاملكون من  6نقاط والذي يرتاوح من عدم املوافقة بشدة إىل املوافقة الشديدة.
يتم تصنيف العبارات السلبية عكسيا.
كما يتيح ) (ISPقياس التطور والتأثريات املتبادلة لألبعاد املختلفة .بساطة استخدامه وحتليله جتعله أداة عملية يف تقييم
بقدير الذات يف اجملال البدين.
وأخريا ،يغطي تطبيقه جماال واسعا .سيكون من مصلحة الباحثني الذين يدرسون العالقات بني تقدير الذات بشكل عام
واملمارسات البدنية .يتعلق األمر جبميع املهنيني الذين يستخدمون األنشطة البدنية والرايضية املهتمني آباثر تدخالهتم على تقدير
الذات العام ومكوانته البدنية لألفراد اللذين أيطرون.
الشكل  1النموذج اهلرمي لتقدير الذات العام والذات البدنية ()1989,Fox and Corbin

تقدير الذات
بشكل عام
القيمة البدنية
المدركة
الجاذبية
الجسمية
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ابلنسبة للعبارات اخلمسة يل  ، E.soiيوجد مؤشر  KMO3 = 0.825واختبار  Barlettله داللة إحصائية عند
P<0.0001بعامل واحد يفسر  ٪64.42من التباين األويل .حتتوي احملاور اخلمسة على إحداثيات بني  0.763و0.841
على هذا العامل .حيتوي هذا املقياس على اتساق داخلي  αكرونباخ = .0.861
ابلنسبة للعبارات اخلمسة يل  ،VPPهناك أيضا مؤشر  KMO3 = 0.867واختبار Barlettله داللة إحصائية
عند  P<0.0001بعامل واحد يفسر  ٪75.98من التباين األويل .البنود اخلمسة هلا إحداثيات بني  0.842و0.898
على هذا العامل .حيتوي هذا املقياس على اتساق داخلي  αكرونبارخ =  .0.921ابلنسبة للمقاييس الفرعية األربعة ،هناك
مؤشر  KMO3 = 0.727واختبار  Barlettله داللة إحصائية عند. P<0.0001
يفسر منوذج العوامل األربعة  ٪71.377من التباين األويل .حتتوي 15عبارات على إحداثيات ترتاوح بني 0.541
و( 0.837مؤشر اجلماعة أكرب من  .) 0.400جيب أن يكون العبارات احملتفظ هبا يف بعد ما عامل تشبع أكرب من أو يساوي
 .0.400هذه املقاييس الفرعية هلا اتساق داخلي  αكرونبارتش = . 0.772مت استخدام دوران متعامد وفقا لطريقة
 ، Varimaxلتقليل عدد املتغريات اليت حتتوي على تشبع عاملي على عامل واحد ،مما يسمح بتحديد أسهل لكل متغري على
عامل واحد .قمنا أيضا حبساب االتساق الداخلي  αكرونبارخ لكل مقياس فرعي (AP ،CS = 0.860 ،0.860 = End
 .)FP = 0.836 ،= 0.717حافظت النسخة اليت مت التحقق من صحتها من  PSIمن عينتنا على العبارات ال ، 25
مقسمة إىل ستة مقاييس).
لتأكيد موثوقية املقياس ،انتقلنا إىل طريقة االختبار وإعادة االختبار .أجرينا االختبار مرتني بفارق يوم واحد ،يف ظل نفس
الظروف.
اجلدول  :2موثوقية أبعاد ( )ISPوفقا لطريقة إعادة اختبار
أبعادPSI

عالقة رو سبريمان
الداللة اإلحصائية

معامل

عتبة الداللة
اإلحصائية

E.Soi

0,98

,000

**

VPP

0,91

,000

**

End

0,99

,000

**

CS

0,97

,000

**

AP

0,91

,000

**

** :معنوي جدا
64
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وابلنظر إىل الطبيعة اهلرمية لألداة ،فإن التحليل األول الذي أجريناه على مستوى بعد تقدير الذات العام (،)E.soi
والتحليل الثاين على مستوى بعد القيمة البدنية املدركة ( )VPPوالتحليل الثالث لبنود اجملاالت الفرعية األربعة (،CS ،End
.)FP ،AP
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مت اختبار الصالحية السيكومرتية هلذه األداة يف عينة دراستنا ابستخدام حتليل استكشايف يف احملاور الرئيسية حتتSPSS.
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اجلدول  : 3حتليل املكوانت الرئيسية للمقاييس الفرعية األربعة للتقييم الذايت البدين (حذفت من اجلدول مجيع القيم
اليت تقل عن .)0.400
العوامل
4

3

2

,414

1

احملور

,844

End25

,821

End21

,798

End15

,793

End9

,716

End3

مقاييس
اللياقة البدنية

,877

 CS16الكفاءة الرايضية

,864

CS22

,839

CS4

,790

CS10

,904

FP12

,867

FP6

,802

FP18

,867

AP5

,762

AP11

,739

AP17

القوة املدركة

املظهر اجلسدي

طريقة االستخراج :حتليل املكون الرئيسي.
طريقة الدوران : Varimaxمع تعديل كايزر (.)Kaiser
 األدوات اإلحصائيةللمقارنة بني اجملموعات الثالث ،استخدمنا  ANOVAللتوزيعات الطبيعية واختبار رتبة Kruskal-Wallis
للتوزيعات اليت ال تتبع توزيعا طبيعيا.
 .4النتائج واملناقشة
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 4.1حتليل تباين تقدير الذات بشكل عام
التعداد

احلد األدىن

احلد األقصى

املؤشر العام
لتقدير الذات

N

متأخر

20

2,80

عادي

29

2,80

5,00

متسارع

15

3,40

4,00

التباين

متوسط املعياري

االحنراف
املعياري

4,60

3,9400

0,6125

0,305

3,7793

0,7516

0,352

3,6933

0,2374

0,033

 .متوسط قيمة تقدير الذات بشكل عام هو لصاحل جمموعة املتأخرين .هل هذه امليزة مهمة؟
الشكل  : 2متثيل متوسطات مؤشر تقدير الذات حسب مرحلة التطور البيولوجي بني العيب كرة القدم الشباب الذين
تقل أعمارهم عن  15سنة.

يؤكد اختبار  Kolmogorov-Smirnovأو  Shapiro-Wilkالطبيعي ،وهو أكثر مالءمة لألعداد الصغرية،
أن توزيع قيم تقدير الذات ملراحل التطور البيولوجي الثالث يتبع توزيعا طبيعيا .هذا يسمح لنا إبجراء مقارنة بني املتوسطات
ابستخدام .ANOVA
اجلدول  :5حتليل تباين مؤشرات تقدير الذات عام للمراحل الثالث من التطور (املتأخرة ،العادية ،املتسارعة).
مصدر االختالفات

جمموع املربعات

بني اجملموعات 0,34791379

درجة احلرية

F

متوسط املربعات

2

0,1739569

0,6546

داخل اجملموعات

16,2095862

61

0,26573092

NS

جمموع

16,5575

63

احتمال
0,5232

 : NSغري معنوي
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حساب  Fأقل من القيمة احلرجة جلدول  Fل  .P<0.5232هذا يسمح لنا ابلقول إنه ال يوجد فرق كبري بني
اجملموعات الثالث من حيث تقدير الذات العام .هذا يؤكد أن مراحل النمو البيولوجي ليس هلا أي أتثري على تقدير الذات بشكل
عام لعينة.
 4.2حتليل تباين القيمة البدنية املدركة ()PPV
اجلدول  :6اإلحصاءات الوصفية للمتغري القيمة البدنية املدركة حسب مرحلة التطور.
التعداد

احلد األدىن

املؤشر للقيمة
البدنية املدركة

N

متأخر

20

2,60

عادي

29

2,60

5,00

متسارع

15

4,80

5,60

التباين

احلد األقصى

متوسط
املعياري

االحنراف
املعياري

4,80

3,9200

0,8192

0,533

4,2414

0,8006

0,641

5,2533

0,3159

0,066

متوسط قيمة القيمة البدنية املدركة هو لصاحل اجملموعة املتسارعة .هل هذه امليزة مهمة؟ يسمح لنا اختبار طبيعية
 Shapiro-Wilkبرؤية أن العينة ال تتبع توزيعا طبيعيا .هلذا استخدمنا اختبار رتبة  Kruskal-Wallisملقارنة املراحل
الثالث للتطور البيولوجي.
الشكل  :3متثيل متوسط قيم  PPVوفقا للمراحل الثالث للتطور البيولوجي (املتأخر ،الطبيعي ،املتسارع) يف
العيب كرة القدم الذين تقل أعمارهم عن  15عاما.

 :NSغري معنوي
(***) :معنوي جدا
يعطينا اختبار  Kruskal-Wallisقيمة  chi-twoتساوي  32.468لدرجة من احلرية  .2هذا أكرب من جدول
 chi-twoل  P<0.00001وابلتايل فإن الفرق بني املتوسطات معنوي جدا (***) .لتحديد الفرق استخدمنا اختبار
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 4.3حتليل تباين اللياقة البدنية املدركة ()End
اجلدول  :7اإلحصاءات الوصفية للمتغري ( )Endحسب مرحلة التطور.
التعداد

املؤشر
للقياقة البدنية
املدركة

N

متأخر

20

3,20

عادي

29

3,20

4,40

متسارع

15

3,80

5,40

Issue: 5

 Mann-Whitneyغري البارا مرتي للمقارنة بني جمموعتني .وهذا يؤكد الفرق الكبري بني متوسط احلسايب للمجموعة
املتسارعة واجملموعتني األخريني.

التباين

احلد األدىن

احلد
األقصى

متوسط
املعياري

االحنراف
املعياري

4,60

3,84

0,5679

0,323

3,88

0,4736

0,224

4,56

0,6103

0,373

يسمح لنا اختبار  Shapiro-Wilkبرؤية أن العينة ال تتبع توزيعا طبيعيا .هلذا استخدمنا اختبار رتبة Kruskal-
 Wallisملقارنة املراحل الثالث للتطور البيولوجي .يعطينا اختبار  Kruskal-Wallisقيمة  chi-twoتساوي 14.260
لدرجة من احلرية  .2هذا أعلى من جدول  chi-twoل  P<0.001وابلتايل فإن الفرق بني املتوسطات معنوي جدا
(***) .لتحديد الفرق استخدمنا اختبار Mann-Whitneyغري البارامرتي للمقارنة بني جمموعتني .وهذا يؤكد الفرق الكبري
بني متوسط اجملموعة املتسارعة ومتوسطات اجملموعتني األخريني.
الشكل  : 4متثيل القيم النهائية املتوسطة حسب املراحل الثالث للتطور البيولوجي (املتأخر ،الطبيعي ،املتسارع)
لدى العيب كرة القدم الذين تقل أعمارهم عن  15سنة.
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 : 4.4حتليل التباين يف الكفاءة الرايضية املدركة(CS).
اجلدول  :8اإلحصاءات الوصفية ملتغري  CSحسب مرحلة التطوير.
التعداد

املؤشر
الكفاءة
الرايضية
املدركة

N

متأخر

20

3,75

عادي

29

3,00

5,25

متسارع

15

4,00

6,00

التباين

احلد األدىن

احلد
األقصى

متوسط
املعياري

االحنراف
املعياري

5,00

4,33

0,3561

0,125

4,03

0,6804

0,463

4,45

0,6491

0,421

متوسط قيمة الكفاءة الرايضية املدركة هو لصاحل اجملموعة املتسارعة .هل هذه امليزة مهمة؟ يسمح لنا اختبار
 Shapiro-Wilkبرؤية أن العينة ال تتبع توزيعا طبيعيا .هلذا استخدمنا اختبار رتبة  Kruskal-Wallisملقارنة املراحل
الثالث للتطور البيولوجي .يعطينا اختبار  Kruskal-Wallisقيمة  chi-twoتساوي  5.773للحصول على درجة من
احلرية  .2هذا أقل من جدول  chi-twoل  P<0.05وابلتايل فإن الفرق بني اجملموعات ليس له داللة احصائية (.)NS
الشكل  :5متثيل متوسط قيم  CSحسب املراحل الثالث للتطور البيولوجي (املتأخر ،الطبيعي ،املتسارع) لدى
العيب كرة القدم الذين تقل أعمارهم عن  15عاما
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 4.5حتليل تباين املظهر اجلسدي املدرك
التعداد

مؤشر املظهر
اجلسدي
املدرك

N

متأخر

20

3,40

عادي

29

3,20

5,20

متسارع

15

3,80

5,40

التباين

احلد األدىن

احلد
األقصى

متوسط
املعياري

االحنراف
املعياري

5,40

4,06

0,8207

0,674

4,25

0,8575

0,735

4,82

0,7954

0,683

يسمح لنا اختبار  Shapiro-Wilkبرؤية أن العينة ال تتبع توزيعا طبيعيا .هلذا استخدمنا اختبار رتبةKruskal-
Wallisملقارنة املراحل الثالث للتطور البيولوجي .يعطينا كروسكال-واليس قيمة  chi-twoتساوي  5.318لدرجة من
احلرية  .2هذا أقل من جدول  chi-twoل  P<0.05وابلتايل فإن الفرق بني اجملموعات ليس له داللة احصائية(NS).
الشكل  :6متثيل متوسط قيم  PAحسب املراحل الثالث للتطور البيولوجي (املتأخر ،الطبيعي ،املتسارع) لدى العيب كرة
القدم الذين تقل أعمارهم عن  15سنة.
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 4.6حتليل تباين القوة املدركة
اجلدول  10اإلحصاءات الوصفية ملتغري  FPحسب مرحلة التطور.
التعداد

احلد األدىن

املؤشر القوة
املدركة

N

متأخر

20

2,60

عادي

29

3,60

5

متسارع

15

4,20

5,20

التباين

احلد األقصى

متوسط
املعياري

االحنراف
املعياري

5

3,76

0,5732

0,329

4,49

0,5883

0,346

4,95

0,5472

0,299

يسمح لنا اختبار طبيعية(  Shapiro-Wilkانظر اجلدول  )19برؤية أن العينة ال تتبع توزيعا طبيعيا .هلذا استخدمنا
اختبار رتبة  Kruskal-Wallisملقارنة املراحل الثالث للتطور البيولوجي .يعطينا اختبار  Kruskal-Wallisقيمةchi-
twoتساوي  32.892لدرجة من احلرية .2
هذا أعلى من جدول  chi-twoل  P<0.001وابلتايل فإن الفرق بني املتوسطات معنوي جدا (***) .لتحديد
الفرق استخدمنا اختبار  Whitney-Mannغري البارامرتي للمقارنة بني جمموعتني .وهذا يؤكد الفرق الكبري بني متوسط
املتسارع ومتوسطات اجملموعتني األخريني.
الشكل  :7متثيل متوسط قيم  FPحسب املراحل الثالث للتطور البيولوجي (املتأخر ،الطبيعي ،املتسارع) لدى
العيب كرة القدم الذين تقل أعمارهم عن  15سنة.

(***) :معنوي جدا
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مل تسجل دراستنا فرقا كبريا يف الكفاءة املدركة أو املظهر اجلسدي املتصور بني اجملموعات الثالث (املتأخرة ،الطبيعية،
املتسارعة) وهذا يفسر إىل حد كبري الفرق غري الكبري يف تقدير الذات بشكل عام بني اجملموعات الثالث .يف رايضة مثل كرة
القدم ،ميكن تعويض الضعف يف جانب واحد من جوانب األداء بنقطة قوة يف جانب آخر .وابلتايل فمن الواضح يف دراستنا أن
الالعبني الذين يعانون من أتخر النضج البيولوجي يطورون تصورا خمتلفا للذات البدنية مع تقييم أكرب لكفاءهتم الرايضية ومظهرهم
البدين.
هذا يسمح هلم ابحلفاظ على مستوى جيد من تقدير الذات .تؤكد االرتباطات بني تقدير الذات العام واحلقول الفرعية
للتقييم الذايت البدين أن تقدير الذات لعينتنا له عالقة متناسبة مع الكفاءة الرايضية واملظهر اجلسدي وتتناسب عكسيا مع القوة
املدركة.
يؤكد حتليل االحندار املتعدد التأثري اإلجيايب للكفاءة الرايضية على احرتام الذات بشكل عام والعالقة السلبية للقوة املدركة
على تقدير الذات بشكل عام لعينتنا دون سن  15عاما .وهذا يؤيد من انحية استنتاجات هارتر الذي يرى أن "التقييمات الذاتية
يف جمال املظهر اجلسدي ترتبط ارتباطا وثيقا بتقدير الذات" ( .)1993 ،Harterبشكل عام .من زاوية أخرى ،ميكن تفسري
ارتباط الكفاءة الرايضية بتقدير الذات من خالل املناخ التحفيزي للمجموعات املوجه حنو أهداف اإلتقان (اإلتقان التقين والذكاء
يف اللعب).
حقيقة أن برامج التدريب يف هذه املرحلة موجهة حنو اإلتقان التقين واللعب ،جتعل من املمكن توجيه الشعور ابلكفاءة حنو
أهداف اإلتقان" .أنه ميكن حتديد املواهب من خالل القدرة على التعلم بدال من مستوى املهارة" ; (Van Rossum, JHA
Cagne, F, 2001).
وفقا للنموذج ثالثي األبعاد إلليوت وتشريش عندما يتبىن العب كرة القدم الشاب خاصة يف هذا العمر أهداف اإلتقان،
فإنه يقيم كفاءته فيما يتعلق ابلتقدم الشخصي الذي يتمكن من إحرازه وال يقارن نفسه ابآلخرين ;. ( Elliot, A J
)Church, M A, 1997
"هناك حاجة إىل مستوى معني من الثقة ابلنفس للحفاظ على مشاركة الشخص يف ممارسة بدنية .عادة ما يكون الالعبون
الذين يسعون لتحقيق أهداف اإلتقان واثقني من قدرهتم على التعلم والتحسني وهم على استعداد لبذل اجلهود لتحقيق ذلك.
لديهم شعور قوي ابلكفاءة الرايضية ). (Girard, S; Lemoyne, J., 2018
تشري النظرية املعرفية االجتماع ية إىل أن "الكفاءة الذاتية ،اليت تعرف أبهنا أحكام الناس على قدرهتم على تنظيم وتنفيذ
اإلجراءات املطلوبة لتحقيق نوع معني من األداء ،تؤثر بقوة على خياراهتم ،واجلهود اليت يبذلوهنا ،ومثابرهتم يف مواجهة التحدايت".
)(Bandura, 1986
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تؤكد النتائج اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة األوىل أتثري النضج البيولوجي على القيمة البدنية املدركة وفروعها.
وابلتايل يتميز الالعبون املتسارعون إبدراك حالة بدنية وقوة أكرب من بقية اجملموعة .يعترب فوكس "أن ممارسة النشاط البدين يعدل
إدراك القيمة البدنية" .يف حالة عينتنا ،من الواضح أن جمموعة الالعبني املتسارعني يف تطورهم البيولوجي يدركون تفوقهم البدين من
خالل تطور مورفولوجي وعضلي أكثر أمهية من بقية املمارسني من نفس العمر .لكن هذا التصور أبعد ما يكون عن التأثري
بشكل كبري على تقدير الذات بشكل عام .حالة دراستنا جتعل من املمكن القول إنه يف سن  15عاما على الرغم من إدراك قيمة
جسدية أعلى من اآلخرين ،فإن الالعب املتسارع يف تطوره البيولوجي ال يطور تقديرا عاما أعلى للذات من بقية اجملموعة.
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ميكن التنبؤ بسلوك الناس بشكل أفضل من املعتقدات اليت لديهم حول مهاراهتم أكثر مما ميكن التنبؤ به من قدراهتم
احلقيقية.
 .5استنتاج
وابلتايل ميكننا القول إنه يف هذا العمر (أقل من  15عاما) ،من الضروري توجيه اجملموعات حنو هذا النوع من الدوافع
واإلصرار على أهداف اإلتقان .جيب أن يتمتع الشباب املتأخرون يف منوهم البيولوجي مبستوى معني من الثقة للحفاظ على شعور
قوي ابلكفاءة الرايضية وضمان التزامهم ألن العديد من الصفات اليت متيز األداء الرايضي الرفيع املستوى ال تظهر إال يف وقت
متأخر ،مما يقوض احلكم املبكر على الفئة من املمارسني .جيب على الشباب الذين تسارعوا يف تطورهم البيولوجي تقييم كفاءهتم
فيما يتعلق ابلتقدم الشخصي وليس من خالل مقارنة أنفسهم ابلالعبني اآلخرين لتجنب املبالغة يف تقدير أنفسهم والوقوع يف
التساهل ال حيافظ املراهقون ذوو النضج البيولوجي املتسارع على هذه الصدارة إال إذا كانوا يعملون على تطوير مهاراهتم.
يتحمل املدربون حتت سن  15عاما مسؤولية هتيئة الظروف واجلو التعليمي الذي حيفز الشباب على االخنراط يف العمل
دون اللجوء إىل اسرتاتيجيات التجنب للحفاظ على احرتامهم لذاهتم.
هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على زايدة استمتاعهم الطبيعي ابللعبة .ومع ذلك ،لكي يتبلور التزام الالعبني ،سيتعني
عليهم التعامل مع متطلبات األداء اليت ستصبح أكثر إحلاحا على مر السنني وستعتمد على تطوير املهارات احلركية واملعرفية
واالجتماعية واالنفعالية.
تدرجييا ،سيتم تنظيم العالقات اليت تربط العب كرة القدم الشاب ابألعضاء اآلخرين يف اجملموعة وفقا ملنطقني غري قابلني
لالختزال لبعضهما البعض ،وهو النجاح الرايضي وحتقيق الذات .ميكن أن تكون ممارسة كرة القدم مصدرا للنجاح وأتكيد الذات
شريطة أن تشعر ابلرتحيب والقبول واالندماج يف فريق ،األمر الذي يتطلب أتطري جيدا.
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