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 ثنائیة التابعة المتغیرات تفسیر في االنحدار اللوجیستي الثنائي نموذج استخدام
 والریاضیة البدنیة األنشطة میدان في القیمة

 3جامعة الجزائر - التربیة البدنیة والریاضیة  معھد  محمد إبوشوكان
  أم البواقي -جامعة العربي بن مھیدي -كلیة العلوم االقتصادیة    عدلي إبراھیم

  ملخص
ھدف ھذا البحث إلى إبراز أھمیة االنحدار اللوجستي في تحلیل العالقة بین المتغیرات المفسرة 

اضیة والمتغیر التابع ثنائي القیمة، وذلك بتطبیق ھذه الطریقة اإلحصائیة في میدان األنشطة البدنیة والری
من خالل بناء نموذج یفسر العالقة الموجودة بین بعض العوامل االجتماعیة ومتغیر ممارسة األنشطة 

نتائج ھذا النموذج كانت مقبولة إلى حد كبیر سواء من حیث . البدنیة والریاضیة في األوساط الجامعیة
ینت اتجاه وحجم تأثیر كل صالحیة النموذج من الناحیة اإلحصائیة أو من حیث معامالت النموذج التي ب

  .متغیر من المتغیرات المفسرة التي لھا عالقة ذات داللة إحصائیة مع المتغیر التابع

 .االنحدار اللوجستي، نسبة الرجحان، العوامل االجتماعیة، ممارسة الریاضة :الكلمات الدالة
Résumé 

L'objectif de cette article est de mettre en évidence l'importance de la 
régression logistique dans l’analyse des relations entres les variables explicatives 
quelconques et le variable dépendante binaire (qui prend deux valeurs), et 
l'application de cette méthode statistique dans le domaine des activités physiques 
et sportives à travers la construction de modèle explique la relation entre certains 
des facteurs sociaux et la pratiques des activités physiques et sportives dans le 
milieu universitaire . Les résultats de ce modèle sont acceptables dans une large 
mesure en termes de la validité du modèle du point de vue statistiques où les 
coefficients du modèle ont montré la direction et l'ampleur de l'effet de chaque 
variable de variables explicatives qui ont une relation statistiquement 
significative avec la variable dépendante. 
Mots clés: la régression logistique, odds ratios, facteurs sociaux, la pratique des 
activités physiques et sportives. 

   مقــدمــة
في كثیر من األحیان یكون الباحث في میدان األنشطة البدنیة والریاضیة أمام دراسة ظاھرة نوعیة ال 

، )معاق، غیر معاق(، )موھوب، غیر موھوب(وإنما تتكون من فئات مثل متغیر  تحتوي على قیم كمیة
تحتاج ھذه الظواھر إلى تحلیل خاص یأخذ بعین االعتبار ھذه ). أداء ضعیف، أداء متوسط، أداء جید(

الخصوصیة، لذلك وضع الباحثون في مجال التحلیل الكمي وخاصة االقتصاد القیاسي طرقا إحصائیة 
وحتى نبرز أھمیة ھذا . ج الظواھر الكیفیة، من ھذه الطرق نجد ما یعرف باالنحدار اللوجستيمناسبة تعال

الطریقة اإلحصائیة في تحلیل مثل ھذه الظواھر سوف نقوم بدراسة مثال تطبیقي حول تأثیر بعض العوامل 
  .االجتماعیة على ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة في األوساط الجامعیة 

تنافسیة جزء أو ترفیھیة ،ترویحیة  سواء كانتنشطة البدنیة والریاضیة في األوساط الجامعیة األ تعتبر
، كونھا أداة فعالة وضروریة في تنشئة الفرد من جمیع النواحي )1982، تركي( من التربیة الشاملة للفرد

لذلك بات من الضروري إدراج ھذه النشاطات الریاضیة  ، )1965، خطاب( البدنیة والنفسیة واالجتماعیة
وال یتسنى ھذا إال بالبحث عن العوامل المحفزة في ثقافة الطالب الجامعي ضمن استغالل أوقات فراغھ، 

للطالب الجامعي على ممارسة ھذه األنشطة أو بالمقابل العوامل المثبطة على ذلك، ھذه العوامل قد تكون 
وقد جاءت ھذه الدراسة لتسلیط الضوء على تأثیر العوامل االجتماعیة الخ ... ثقافیة  إجتماعیة، اقتصادیة،

 .على ممارسة الطالب الجامعي لألنشطة البدنیة والریاضیة

  اإلشكالیة
المتأمل في األوساط الجامعیة الجزائریة یرى عزوفا كبیرا من قبل الطلبة عن ممارسة األنشطة البدنیة 
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أنواعھا، ھذا العزوف ال شك أن لھ أسباب وعوامل متنوعة، ھذه العوامل قد تكون عوامل والریاضیة بشتى 
عامل األسرة وتاریخھا، عامل البیئة السكنیة، عامل البیئة الترویحیة وأوقات الفراغ، عامل اجتماعیة مثل 

ل اإلعالم المدرسة والتعلیم، عامل التربیة الدینیة، عامل الرفاق أو الصحبة، وأخیرا عامل وسائ
، وھذا الذي نرغب في معرفتھ، أي ھل ھناك أثر ذو داللة إحصائیة للعوامل االجتماعیة على الجماھیري

ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة في األوساط الجامعیة؟، وھل یمكن بناء نموذج إحصائي قادر على 
  .تفسیر ھذه العالقات أو ھذا التأثیر؟

  الفرضیات
مقبول من الناحیة اإلحصائیة والنظریة قادر  -حسب طبیعة المتغیر التابع-صائي یمكن بناء نموذج إح

على تفسیر العالقات المختلفة بین المتغیر التابع ومختلف المتغیرات المفسرة والمتمثلة في العوامل 
  االجتماعیة 

ممارسة ھناك أثر ذو داللة إحصائیة على األقل لبعض متغیرات العوامل االجتماعیة على متغیر 
  األنشطة البدنیة والریاضیة في األوساط الجامعیة

  ھدف البحث 
یھدف ھذا البحث إلى بناء نموذج إحصائي یساعدنا على تحلیل ودراسة اثر بعض العوامل االجتماعیة 

  .على ممارسة األنشطة البدنیة والریاضیة في األوساط الجامعیة 

  عینة البحث
تبیان یتضمن معلومات عن العوامل االجتماعیة المتوقع للتحقق من فرضیة البحث تم توزیع اس

، 1طالب موزعین على ثالث جامعات، جامعة الجزائر  260تأثیرھا، وزع ھذا االستبیان على حوالي 
  .3، جامعة الجزائر2جامعة الجزائر 

  النموذج المستخدم
غیرات النوعیة قبل إعطاء عرض ملخص حول خطوات إجراء االنحدار اللوجستي ، نبین معنى المت

  وعلى وجھ الخصوص المتغیرات الثنائیة ) التصنیفیة(

  المتغیرات النوعیة 
في كثیر من الحاالت وخاصة في العلوم اإلنسانیة تكون الظاھرة المراد دراستھا ال تمثل كمیات وإنما 

جنوب، شرق، شمال، (مثل متغیر المنطقة ) 2أكثر من (تمثل فئات أو سمات، ھذه الفئات قد تكون متعددة 
) فئتین فقط(، وقد تكون یكون ھذا المتغیر ثنائي ...) إسالم، نصرانیة، یھودیة( و مثل متغیر الدین ) غرب

) موھوب، غیر موھوب(ومثل ) مدخن، غیر مدخن( وعادة ما یمثل حدوث وعدم حدوث الظاھرة مثل 
  .إلى غیر ذلك من األمثلة الكثیرة ) معاق غیر معاق ( ومثل 

ه المتغیرات ال یالئمھا االنحدار الخطي الذي صمم خصیصا لبناء النماذج التي یكون فیھا طبیعة ھذ
المتغیر التابع متغیرا كمیا ألسباب كثیرة ال یمكن تفصیلھا في مثل ھذه العرض المختصر، ھذا ما جعل 

ر ھذه البدائل المختصین في میدان النمذجة اإلحصائیة یبحثون عن بدائل لالنحدار الخطي العادي، من أشھ
  .االنحدار اللوجستي:وأكثرھا استخداما ما نحن بصدد تطبیقھ وھو

  نموذج االنحدار اللوجستي
  مفھوم نموذج االنحدار اللوجستي

تحلیل االنحدار بشكل عام ھو عبارة عن نموذج یحلل ویفسر العالقات الموجودة بین متغیر تابع 
وقد ) االنحدار الخطي( عادلة ریاضیة قد تكون خطیة ومتغیرات مفسرة من خالل ربط ھذه المتغیرات بم

، بعد تحدید شكل ھذه العالقة نقوم بتقدیر معالم )Rico, 2009( )االنحدار الغیر الخطي(تكون غیر خطیة 
النموذج التي تعبر عن مقدار تأثر المتغیر التابع بالمتغیرة المفسرة وذلك لغرض التفسیر أو التنبؤ حسب 

  .طبیعة الدراسة 
االنحدار اللوجستي ما ھو إال نوع من أنواع االنحدار یكون فیھ المتغیر التابع متغیر نوعي قد یأخذ    

 )االنحدار اللوجستي المتعدد( وقد یأخذ أكثر من قیمتین ) االنحدار اللوجستي الثنائي(قیمتین 
)TUFFERY, 2010(یر في قیم المتغیر ، إال أننا في االنحدار اللوجستي یكون ھدفنا لیس تفسیر التغ
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التابع وإنما تفسیر احتمال حدوث وعدم حدوث الظاھرة محل الدراسة، وتمثل معادلة االنحدار اللوجستي 
  :كما یلي
  
  
  
  
  
  :حیث 

Pi   : تمثل احتمال حدوث الفئة أو السمةi  من المتغیر التابع  
B : تمثل معالم النموذج  

من خالل المعادلة یتضح أن العالقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة عالقة غیر خطیة ، لذلك 
، )logit(ھناك عدة تحویالت یمكن القیان بھا لجعل العالقة خطیة من أشھر ھذه التحویالت تحویل اللوجت 

  :فتصبح المعادلة السابقة تأخذ الشكل التالي
  
  
  
  

  
والتي تعتبر الحجر األساس في تفسیر معلمات ) odds ratios(ن تمثل نسبة الرجحا: 

ر  ِ   .النموذج، ھذه النسبة تفسر حسب نوع المتغیر المفس
  

  تقدیر معلمات النموذج
عادة ما یتم استخدام طریقة المربعات الصغرى في تقدیر معلمات نموذج االنحدار العادي، ھذه 

 maximun( اللوجستي لذلك یتم استخدام طریقة اإلمكان األعظم الطریقة غیر مناسبة في حالة االنحدار 
de vraisemblance ( إلیجاد المعادالت المناسبة، ثم نقوم بحل ھذه المعدالت عددیا من خالل الطرق

  .)2009، عادل بن أحمد بابطین(  التكراریة

  تقیم النموذج 
لتنبؤ ال بد أن یمر ھذا النماذج بعدة فحوص قبل االعتماد على نتائج تقدیر النموذج لغرض التفسیر أو ا 

  :إحصائیة وقیاسیة تثبت صالحیتھ لالستخدام، یمكن أن نقسم ھذه الفحوص إلى قسمین

  التقییم الكلي للنموذج
  .ویتم ذلك من خالل معاییر جودة التوفیق، واختبارات الداللة الكلیة للنموذج

  معاییر جودة التوفیق
تقیس القوة التفسیریة للنموذج، ھذه المعاییر تعتبر كبدائل لمعامل  ھي عبارة عن معاییر إحصائیة

معامالت التحدید ، والتي یتم حسابھا من خالل أشباه التحدید الخاص باالنحدار الخطي ن لذلك تسمى ب
مقارنة القوة التفسیر للنموذج بدون متغیرات تفسیریة مع النموذج بعد إدخال المتغیرات التفسیریة، ھناك 

  .R-deux de Cox & Snell ،R-deux de Nagelkerke: أشھرھامعامالت  عدة

  اختبار الداللة الكلیة للنموذج
یھدف ھذا االختبار إلى معرفة الداللة الكلیة لمعلمات النموذج بمعنى ھل جمیع معلمات المتغیرات 

ھذا االختبار نستخدم المفسرة تساوي الصفر أم ھناك على األقل معلمة واحدة تختلف عن الصفر، للقیام ب
نفس المبدأ في حالة االنحدار العادي وھو مقارنة القیم المتوقعة في حالة النموذج بدون متغیرات مستقلة مع 

 Hosmerالقیم المتوقعة في النموذج الذي یحتوي على المتغیرات المستقلة، ھذا االختبار یسمى اختبار 
And Lemeshow)( 
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  جداول التصنیف
ھي عبارة عن جداول تتكون من التصنیف المشاھد للحاالت والتصنیف المولد من طرف النموذج ، 
من خالل ھذه الجداول نستطیع معرفة نسبة التصنیف الصحیح ونسبة التصنیف الخاطئ، فكلما كانت نسبة 

اول إذا كان التصنیف الصحیح كبیرة كلما كان النموذج ذو قدرة تنبؤیة جیدة، ویكثر استخدام ھذه الجد
  .الغرض من بناء النموذج ھو غرض تنبؤي أكثر منھ تفسیري

  اختبارات داللة معلمات النموذج
نجري ھذه االختبارات لمعرفة الداللة اإلحصائیة لكل متغیر على حدة، وعادة ما یتم استخدام اختبار 

wald  او اختبار نسبة الترجیحration de vraisemblancr  ولكل واحد من ھذین االختبار خصائص
  .وعیوب

  الجانب التطبیقي
  وصف البیانات

قبل عرض نتائج نموذج االنحدار اللوجستي نبین ترمیز المتغیرات وبعض اإلحصاءات الوصفیة 
  لمتغیرات الدراسة 

  ترمیز المتغیرات
بع والمتغیرات المفسرة حتى ال یكون حجم جداول النموذج كبیر جدا فضلنا استخدام رموز للمتغیر التا

  :وھي كما یلي
Y : ممارس (یرمز إلى المتغیر التابع  والمتمثل في ممارسة الریاضة وھو متغیر اسمي یتكون من صنفین

  )وغیر ممارس
X1  : ذكر، أنثى(یمثل متغیر الجنس وھو متغیر اسمي یتكون من صنفین(  
X2  :یوجد، ال یوجد(كون من صنفین یمثل متغیر وجود أخ ریاض للطالب وھو متغیر اسمي یت(  
X3  : یمثل متغیر وفرة القاعات في حي الطالب أثناء مرحلة تعلیمھ االبتدائي وھو متغیر اسمي یتكون من

  )متوفرة، غیر متوفرة(صنفین 
X4  : یمثل متغیر وفرة القاعات في حي الطالب أثناء مرحلة تعلیمھ الثانوي وھو متغیر اسمي یتكون من

  )ة، غیر متوفرةمتوفر(صنفین 
X5  : اإلقامة الجامعیة ، (یمثل متغیر طبیعة إقامة الطالب في الجامعة وھو متغیر اسمي یتكون من صنفین

  )خارج اإلقامة الجامعیة
X6 : متوفرة، غیر (یمثل متغیر وفرة القاعات في الحرم الجامعي وھو متغیر اسمي یتكون من صنفین

  )متوفرة
X7  :ریاضیة، غیر ریاضیة(نظمھا الجامعة وھو متغیر اسمي یتكون من صنفین نوعیة النشاطات التي ت(  
X8  : الریاضة، ھوایة أخرى(یمثل متغیر الھوایة المفضلة وھو متغیر اسمي یتكون من صنفین(  

  المتغیرات وصف
فیما یلي بعض اإلحصاءات الوصفیة للمتغیرات والمتمثلة في التكرارات والنسب المئویة، حیث 

 .وصف للمتغیرات المفسرة 2وصف المتغیر التابع والجدول رقم  1ول رقم یعرض الجد

  التابع المتغیر

  
  .وھي تمثل تقریبا نصف العینة %51یتبین لنا أن نسبة الممارسین كانت ) 1(من خالل الجدول رقم 

  

النسب المئویةالتكرارات
13251.0أمارس

12749.0ال أمارس
259100.0المجموع

الجدول رقم (1) : التكرارات والنسب المئویة لمتغیر الممارسة



  SPAPSA  واإلیقاعیة األنشطة البدنیة الریاضیة  ةعلوم وممارس مخبر

6 
 

  التكرارات والنسب المئویة للمتغیرات التفسیریة) : 2(الجدول رقم 

  
  

من حجم العینة وذلك الن نسبة اإلناث في  %65یتضح  أن نسبة اإلناث تمثل ) 2(من خالل الجدول 
 % 35.1جامعات الجزائر العاصمة اكبر من نسبة الذكور، أیضا الطلبة الذین لدیھم إخوة ریاضیین یمثلون 

من العینة، أیضا بالنسبة لمتغیر وفرة القاعات توضح النسب المئویة قلة القاعات سواء في المرحلة 
، 20.1%، %18.5(بتدائیة أو الثانویة أو حتى في الحرم الجامعیة حیث بلغت نسبة وفرة القاعات اال
كما یوضح متغیر نوعیة النشاطات التي تنظمھا الجامعة قلة االھتمام باألنشطة ، على الترتیب) %10

 .فقط  %18.5الریاضیة حیث بلغت نسبة األنشطة الریاضیة 

  ستينتائج نموذج االنحدار اللوج
فیما یلي نعرض نتائج النموذج والمتكونة من جزأین، جزء یعرض نتائج تساعدنا على تقییم النموذج   

یعرض  -وھو األھم –من الناحیة اإلحصائیة لمعرفة مدى قوتھ على تفسیر الظاھرة المدروسة، وجزء 
  .مفسرةنتائج تساعدنا على تفسیر العالقة الموجودة بین المتغیر التابع والمتغیرات ال

، بعد إدخال البیانات المطلوبة، وقد قمنا بترتیب )SPSS( وقد تم االستعانة بالبرنامج اإلحصائي
الجداول وعنونتھا حسب التسلسل المعروف في دراسة النماذج اإلحصائیة، كما قمنا أیضا بترجمة بعض 

  .تفاق على ترجمة معینةالمصطلحات اإلحصائیة المعروفة، وأبقینا على البعض بدون ترجمة لعدم وجود ا

  التقییم الكلي للنموذج: أوال
حتى یتم معرفة القوة التفسیریة لنموذج ما غالبا ما، یتم مقارنة نتائج النموذج المتضمن للحد الثابت 

  . مع النموذج المتضمن للمتغیرات التفسیریة) بدون متغیرات مفسرة(فقط 

النسب المئویةالتكرارات
8934.4ذكر
17065.6أنثى

259100.0المجموع
9135.1نعم

16864.9ال
259100.0المجموع

4818.5توجد
21181.5ال توجد

259100.0المجموع
5220.1توجد

20779.9ال توجد
259100.0المجموع

10339.8في اإلقامة الجامعیة
14054.1خارج اإلقامة الجامعیة

24393.8المجموع
2610.0توجد

23390.0ال توجد
259100.0المجموع
4818.5ریاضیة

21181.5أخرى
259100.0المجموع
8231.7الریاضة

16664.1ھوایة أخرى
24895.8المجموع

طبیعة اإلقامة في 
المرحلة الجامعیة

وفرة القاعات في 
الحرم الجامعي

نوعیة النشاطات 
التي تنظمھا الجامعة

الھوایة المفضلة

الجنس

وجود أخ ریاضي 
للطالب

وفرة القاعات في 
المرحلة االبتدائیة

وفرة القاعات في 
المرحلة الثانویة
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  اإلمكانیة للنموذج بدون متغیرات مفسرة  التكرارات وقیمة دالة): 3(الجدول رقم  

یمثل ھذا الجدول قیمة دالة اإلمكانیة في حالة النموذج الذي یحتوي على الحد الثابت فقط أي دون 
، ھذه القیمة سنقارنھا مع النموذج المتضمن للمتغیرات  321.46متغیرات مفسرة ، حیث بلغت قیمة الدالة 

ت التفسیریة إلى نقصان ھذا القیمة ، نقول أن المتغیرات التفسیریة تؤثر التفسیریة فان أدى إدخال المتغیرا
  .على المتغیر التابع

  التكرارات وقیمة دالة اإلمكانیة للنموذج المتضمن للمتغیرات المفسرة): 4(الجدول رقم 

حساب طریقة تقدیر معلمات نموذج االنحدار اللوجستي طریقة تكراریة، بمعنى انھ یتم تكرار عملیة ال
حتى تتقارب قیم المعلمات عند خطا محدد مسموح بھ وعند اصغر قیمة لدالة اإلمكانیة، فمن خالل ھذا 

  :الجدول  یمكن مالحظة مایلي
تم استقرار معلمات النموذج عند الخطوة الخامسة حیث نالحظ أن قیم الخطوة الرابعة متساویة مع قیم : اوال

  0.001الخطوة الخامسة عند تقریب 
، كما نالحظ أن ھذه القیمة اصغر )234.48(عملیة التقدیر توقفت عند اصغر قیمة لدالة اإلمكان : اثانی

، ھذا ما یدل على )321.46(بكثیر من قیمة دالة اإلمكانیة في حالة النموذج المتضمن للحد الثابت فقط 
  .وجود عالقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المفسرة

  
ھذا الجدول أشباه معامالت التحدید والتي تعبر عن القوة التفسیریة للنموذج، من خالل الجدول  یمثل

  .إال أنھا مقبولة في مثل ھذه النماذج)0.41،  0.31(نالحظ أن قیمة ھذه المعامالت كانت متوسطة نوعا ما 

 )Hosmer-Lemeshow(اختبار الداللة الكلیة لمعلمات النموذج ): 6(الجدول رقم 

 
اكبر من مستوى الداللة المعتمد ) 0.57( من خالل الجدول نالحظ أن مستوى الداللة المحسوب 

یالئم البیانات بشكل جید،  النموذجأي أن  % 5وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة عند مستوى داللة ) 0.05(
  .وجود داللة كلیة لمعلمات النموذجعلى وھذا ما یدل 

  
  
 

-2log-
vraisemblance

R-deux de Cox 
& Snell

R-deux de 
Nagelkerke

234.481 a.313.417

الجدول رقم (5): معامالت جودة التوفیق

مستوى الداللة المحسوبدرجة الحریةقیمة كاف تربیع
5.6937.576

x1x2x3x4x5x6x7x8الثابت
1241.447-8.295.640.127.717.469.538.402.7671.091
2234.800-11.886.848.2611.046.605.657.7091.1991.402
3234.483-12.873.888.2881.120.631.678.8251.3611.465
4234.481-12.944.890.2891.125.633.679.8351.3761.468
5234.481-12.944.890.2891.125.633.679.8351.3761.468

خطوات 
التكرار

-2log-
vraisemblance

المعلمات

المعلمات الثابت2log-vraisemblance-خطوات التكرار
1321.465.052
2321.465.052
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  )Hosmer-Lemeshow(جدول التوافق الختبار الداللة الكلیة لمعلمات النموذج  ):7(الجدول رقم 

  
، من خالل الجدول )المولدة من طرف النموذج(یمثل الجدول أعاله القیم الحقیقیة والقیم المتوقعة 

ذج نالحظ التقارب الكبیر الموجود بین ھذه القیم ، وھذا ما یدل على التالؤم الكبیر الموجود بین النمو
  .والبیانات ، أي النموذج یمثل البیانات تمثیل جید

 جدول التصنیف): 8(الجدول رقم 

یوضح الجدول أعاله نسبة التصنیف الصحیح لكل من الممارسین وغیر الممارسین والنسبة المئویة 
 مارسین كانت أعلى من الممارسینالكلیة ، من خالل نتائج الجدول نالحظ أن نسبة التصنیف لغیر الم

، كما تشیر النسبة المئویة الكلیة إلى أن قدرة النموذج على التصنیف أو التنبؤ )%73.1مقابل  78.8%(
تم تصنیفھم بطریقة  % 18( 0.18، أي نسبة الخطأ  تساوي  %75.9قدرة ال باس بھا حیث بلغت النسبة 

  ).خاطئة من قبل النموذج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ال أمارسأمارس
873273.1أمارس

248978.8ال أمارس
75.9 النسبة المئویة الكلیة

القیم المشاھدة
القیم المتوقعة

الممارسة
نسبة التصنیف الصحیح

الممارسة

المتوقعةالمشاھدةالمتوقعةالمشاھدة
12322.0950.90523
22120.11322.88723
32019.74755.25325
41515.37787.62323
51314.1281412.87227
6610.2661914.73425
775.9971314.00320
832.8681111.13214
9118.4094143.59152

الممارسة = ال الممارسة = أمارس
Totalأمارس
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 تقدیر معلمات النموذج ونسب الرجحان نتائج): 9(الجدول رقم 

 
  :نتائج اختبار وولد أوضحت ما یلي

داللة ، أیضا داللة  % 5وذلك عند مستوى داللة  x1،  x7 ،x8الداللة اإلحصائیة لكل من الحد الثابت ،  -
  ،  %10وذلك  عند مستوى داللة  x5و  x3كل من 

لقلیلة لھذه المتغیرات في تفسیر الظاھرة محل عدم داللة باقي المتغیرات ، وھذا ما یوضح االھمیة ا -
    الدراسة 

قیم معلمات النموذج والتي تمثل اوعاریتم نسبة الرجحان لیس لھا داللة تفسیریة ھامة لكن یمكن االعتماد  -
  :علیھا في ترتیب المتغیرات  المفسرة حسب درجة األھمیة، فمن خالل ھذه القیم نرتب المتغیرات كما یلي

 5 4 3 2 1 الرتبة
 X8 X7 X3 X1 X5 المتغیر

  ) Exp(B)(تفسیر نسبة الرجحان 
على أنھا مقدار فرصة بما أن جمیع المتغیرات التفسیریة متغیرات اسمیة ثنائیة فتفسر نسبة الرجحان 

  ممارسة الریاضة من قبل الصنف األول للمتغیر مقارنة مع الصنف اآلخر
أي أن إمكانیة أو فرصة ممارسة  2.43بالنسبة لمتغیر الجنس كانت قیمة نسبة الرجحان تساوي  -

ة لدى اإلناث 2.43الریاضة لدى الذكور اكبر بـ    مرة من إمكانیة ممارسة الریاض
بالنسبة لمتغیر وفرة القاعات الریاضیة في حي الطالب أثناء الدراسة االبتدائیة كانت نسبة الرجحان  -

مرة  3.55أي أن إمكانیة ممارسة الریاضة لدى الطلبة الذین توفرت لدیھم قاعات ریاضیة اكبر بـ  3.55
من إمكانیة ممارسة الریاضة لدى الطلبة الذین لم تتوفر لدیھم قاعات ریاضیة أثناء مرحلة الدراسة 

  .االبتدائیة
أي أن إمكانیة ممارسة  3.47بالنسبة لمتغیر طبیعة إقامة الطالب في الجامعة كانت نسبة الرجحان  -

مرة من إمكانیة ممارسة الریاضة لدى  3.74الریاضي لدى الطالب المقیم في اإلقامة الجامعیة اكبر بـ 
  .الطالب المقیم خارج اإلقامة الجامعیة

أي أن إمكانیة ممارسة  3.96بالنسبة لمتغیر طبیعة النشاطات التي تنظمھا الجامعة كانت نسبة الرجحان  -
مرة من إمكانیة ممارسة الریاضة لدى  3.96لدى الطلبة المستفیدین من نشاطات ریاضیة  اكبر بـ الریاضة 

  .الطلبة المستفیدین من نشاطات غیر ریاضیة
أي أن إمكانیة ممارسة الریاضة لدى الطلبة  4.34بالنسبة لمتغیر الھوایة المفضلة كانت نسبة الرجحان  -

  .إمكانیة ممارسة الریاضة لدى الطلبة الھاوین لغیر الریاضة مرة من 4.34الھاوین للریاضة اكبر بـ 

  النتائج
  :من خالل ما سبق تبین لنا ما یلي

إمكانیة بناء نموذج مالئم للبیانات یشرح لنا أھم العوامل المفسرة المتناع الطلبة عن ممارسة الریاضة  -
  في األوساط الجامعیة؛

معدل الرجحان
EXP(b)الحد األعلىالحد األدنى

x1.890.3765.5871.0182.4341.1645.089
x2.289.354.6671.4141.335.6672.672
x31.125.5973.5551.0593.079.9579.913
x4.633.5691.2361.2661.882.6175.740
x5.679.3643.4741.0621.972.9664.027
x6.835.6253.7871. 0812.305.6787.841
x71.376.5626.0081.0143.9611.31811.906
x81.468.36216.4911.0004.3422.1388.820

Constante-12.9442.04739.9691.000.000

Waldالخطأ المعیاريقیمة اللوجت
درجة 
الحریة

مستوى الداللة 
المحسوب

مجال الثقة لمعدل 
الرجحان 95%عند
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ظھر لنا من خالل تقدیر النموذج وجود بعض المتغیرات التي لیس لھا تأثیر دال على المتغیر التابع، ھذه  -
المتغیرات تتمثل في كل من وجود أخ ریاضي ، وفرة القاعات في المرحلة الثانویة، وفرة القاعات في 

  الحرم الجامعي
متغیر  -مرتبة حسب األھمیة –لت في كل من المتغیرات التي كان لھا تأثیر دال على المتغیر التابع تمث -

  الجنس ، الھوایة المفضلة، وفرة القاعات في المرحلة االبتدائیة، طبیعة إقامة الطالب، 
من خالل تحلیل نسب الرجحان تبین لنا أن مالمح الطلبة الذین لدیھم إمكانیة اكبر للمارسة الریاضة  -

  :كانت كالتالي
توفر لدیھم قاعات ریاضیة في الحي أثناء المرحلة االبتدائیة،مقیمین في ذكور ھوایتھم الریاضة كانت ت   -

  األحیاء الجامعیة، 

  التوصیات
االھتمام بالنماذج المختصة في دراسة المتغیرات النوعیة واالستفادة من علم االقتصاد القیاسي للمتغیرات  -

  ؛النوعیة، ومن ثم تطبیقھا في مجاالت علوم التربیة
 بعین االعتبار التفاعل الموجود بین المتغیرات التفسیریة؛ بناء نماذج تأخذ -
إنشاء وحدات بحث على مستوى الجامعات الجزائریة تتناول إشكالیات تصب في صلب موضوع البعد  -

  ؛االجتماعي من األنشطة البدنیة والریاضیة
  .الم الجماھیرينشر الثقافة البدنیة والریاضیة في األوساط الطالبیة من خالل استغالل وسائل اإلع -

  المراجع
  بالغة العربیة  

والمشتغلین . و طلبة معاھد تكوین المعلمین .والمعلمین .النظریات التربویة لطلبة الجامعات ).1982. (تركي رابح
  .الجزائر .المطبوعات الجامعیةدیوان . بالتربیة والتعلیم

  .دار النھضة العربیة ."التربیة البدنیة للخدمة االجتماعیة "  ).1965( خطاب عادل محمد
االنحدار اللوجستي وكیفیة استخدامھ في بناء نماذج التنبؤ للبیانات ذات المتغیرات  ).2009. (عادل بن أحمد بابطین

  .كلیة التربیة، السعودیة. القرىجامعة أم  .رسالة دكتوراء غیر منشورة .ثنائیة القیمة التابعة
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