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 اإلهداء
 

 إىل الوالد تغمده اهللا برمحته إىل الوالدة أطال اهللا يف عمرها

اليت قامستين أعباء هذا العمل إىل زوجيت  

إميان،كنزة،عبد اجمليدإىل أبنائي وقرة عيين   

ى يف طلب العلمكل من يسع  إىل  

 
 

 الطالب 
 صياد احلاج
2013جامعة مستغامن   
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 الشكر و التقدير
 

اله السالم على من بعث رمحة للعاملني حممد النيب األمني وعلى  احلمد هللا وحده و
.الطاهرين الطيبني  

 رئيس مشروع أخر دفعةامتنانا منا وعرفانا باجلميل نتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل  
كما نود   .بن قاصد علي  و الرياضية التابع جلامعة مستغامن ومدير معهد الرتبية البدنية

امحد بن قالوز  أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان إىل أستاذنا الفاضل ومشرفنا الدكتور
واليت . لنا من النصح والتوجيه واملعلومات واألفكار واملقرتحات  قدمهوذلك مبا  توايت

ا أن متنح هلذا البحث الشكل املقبول والرصانة املطلوبة فجزاه اهللا عنا خري  من شا
.اجلزاء  

السادة دكاترة و أساتذة املعهد وخاصة وال ننسى أن نتقدم بشكرنا اجلزيل إىل كل 
كل من ساهم يف اجناز هذا   إىل، )2013-2012(كوين دفعتناالذين اشرفوا على ت

  :البحث
ما  إىل أفراد العينة الذين ضحوا بالوقت من اجلنا،إىل كل صديق لىب الدعوة و قدم

إىل عمال املكتبة و اإلدارة وخصوصا  بن عطيةنعيم  إىلأمكن  أمال يف إجناح الدراسة 
  .عبد القادربوعزة بن قناب احلاج و /د

.العافية عليهم بالصحة و أدامو  ةجيزي عنا اجلميع خريا وبرك أن وأخريا نسال اهللا  
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  : مقدمة. 1

إن التقدم التكنولوجي احلديث أو ما يعرف بعصر اآللة و ما تقدمه من خدمات جليلة عوضت 
وعليه بات  ،العاملة يف شىت القطاعات إذ وفرت لإلنسان الكثري من التسهيالت و فائض من الفراغاليد 

لرياضة لألنشطة ا كممارستهمن الضروري على الفرد تكييف متطلباته وفقا للحياة االجتماعية العامة  
  .مثال أشكاهلامبختلف 

للفرد الفرصة الساحنة قصد إجياد تعترب األنشطة الرياضية الرتوحيية إحدى احللول اليت تتيح  
دف إىل تنمية  ذه املهارات الرياضية يف لعب الفريق  التوازن االجتماعي النفسي ، فالتأثريات املرتبطة 
الفرد من خالل اجملهود املشرتك بكل العب و طبيعة التنافس اقل توفر للرجال و النساء فرصة احلسم يف 

ى اللياقة الالزمة تكفل هلم حتمل أعباء احلياة و التمتع بالصحة و املشاركة يف سن متقدم فيحافظوا عل
  .السعادة من خالل ممارسة أنشطة خمتلفة كالعاب القوى و األلعاب االجيابية اليت هلا صفة املشاركة

تصاعده فيما يتعلق  أواالهتمام " االنفجار" و قد برزت ظاهرة ملفتة يف أواخر السبعينات هي 
و اليت اخنرط فيها املاليني من البالغني من كل األعمار سواء ) اهلرولة(مثل اجلري البطيء بأنشطة تروحيية 

عن طريق ممارستها ضمن أندية أو بشكل فردي يف الصباح و املساء يف مماشي و ممرات احلدائق أو الطرق 
الطويلة و ) املاراتون(السريعة يف املدن و الشوارع اجلانبية و كذلك أقيمت سباقات العدو و اجلري اهلادئ 

القصرية كانت أغلبية املشاركني فيها من املتحمسني الذين ال يدفعهم التنافس للفوز بل جمرد االستمتاع 
  .)201،ص1990، .راتب ا( ذه الرياضات و حتسني مستوى أدائهم اجلسماين

ا األطباء ملختلف شرائح  ومما يثبت أمهية النشاط الرياضي الرتوحيي هي التوصيات اليت ينصح 
جمتمعنا قصد تفادي املشاكل الصحية، فاملمارسة أحد احللول ملا هلا من مزايا يف حتسني الصحة و تقوية 

  .العضالت و تنمية القدرة على التحمل و اإلحساس باحليوية النفسية و االجتماعية

و من خالل استغالل الطالب الباحث نفسه لوقت الفراغ يف ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي 
ذكورا و إناثا يف خمتلف امليادين ) اجلزائري(الحظ إقباال تصاعديا متزايدا من قبل خمتلف فئات اجملتمع احمللي
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أن طبيعة االشرتاك  و الساحات و احلدائق باختالف دوافعهم و ميوهلم حنو خمتلف الرياضات ، حيث
  .ختتلف باختالف طبيعة دوافع األفراد 

ذا البحث بغرض الوقوف على معرفة أهم دوافع التحاق خمتلف أفراد   هذا ما دفعنا للقيام 
 .اجملتمع اجلزائري مبمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية

ى املستوى النظري إن موضوع الدافعية من أهم موضوعات علم النفس و أكثرها داللة سواء عل
أو التطبيقي فال ميكن حل املشكالت السيكولوجية دون االهتمام بدوافع الكائن احلي اليت تقوم بالدور 

  .                                  )13،ص2008، .غباري ث(يف حتديد سلوكه كما و كيفا  األساسي

أن وظائف الدوافع تتمثل يف حترير  )98،ص1992حسانني، صبحي، و جنيب، ( يشري كما
  .لالستجابة للمواقف يف صورة سلوك الطاقة االنفعالية الكامنة لدى الفرد ، و دفعه

ختتلف الدافعية باختالف املستوى البدين أو احلركي للفرد ، فدافعية الفرد الناشئ ختتلف عن و  
العب حمرتف أو دويل ، كما ختتلف دافعية األفراد باختالف الفئة العمرية ، حبيث تتسم بعدم الثبات و 

عية للمرحلة السنية اليت التطوير و التغيري من اجل حتقيق املطالب و احلاجات البدنية و النفسية و االجتما
ا الفرد                                                                                   . )148،ص2002عالوي، ( مير 

إىل دوافع مباشرة  )215،ص1998عالوي، (أما دوافع ممارسة النشاط الرياضي، فقد قسمها 
مثل اإلحساس بالرضا و اإلشباع و املتعة اجلمالية و الشعور باالرتياح و تسجيل األرقام و البطوالت و 
إثبات التفوق ، و دوافع غري مباشرة مثل اكتساب الصحة و اللياقة البدنية و رفع مستوى الفرد للعمل و 

  .اس بضرورة ممارسة النشاط الرياضياإلنتاج و الوعي بالدور االجتماعي للرياضة و اإلحس

ارتأى معرفة أهم الدوافع ممارسة أفراد اجملتمع مبوضوع الدافعية و نظرا الهتمام الطالب الباحث 
أن يستغلها يف حتفيزهم على تطوير و حتسني أدائهم حنو األفضل   للرياضة الرتوحيية حىت يتسىن  اجلزائري

  . يكون مثمرا إال إذا كان يرضي الدافع لدى األفرادأن األداء ال )14،ص1990راتب، (كما يشري 
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طريقة البابني حيث خصص الباب األول على الدراسة النظرية ، فتطرق يف  الطالبوقد اعتمد  
البداية إىل أهم مفاهيم ومصطلحات أساسية اليت تناوهلا يف هذا البحث إلزالة اللبس و الغموض، أما 

افع باختالف تعريفها وعالقتها باملمارسة الرياضية وتأثريها على الفرد الفصل األول فكان خمصصا إىل الدو 
ا تعترب صلب املوضوع، كما تطرق إىل خمتلف النظريات اليت تدرس  تفسر  وباألخص اجلوانب النفسية أل

مسلوك الفرد وتعتمد يف فلسفتها على الفروق الفردية يف دوافع األفراد و  كما تطرق الباحث يف . ميوال 
الفصل الثالث إىل الرتويح وتعدد مفاهيمه عند جمموعة كبرية من الباحثني،إضافة إىل الرتويح الرياضي 

  .ور الدراسة احم أهماحد باعتباره 

ة ويعترب من أهم الفصول  ،وأخريا الفصل الثالث خمصص للدراسات السابقة والبحوث املشا
السابقة صاغ الطالب فروض حبثه، وقام مبقابلة نتائج حبثه مع نتائج وهكذا ويف ضوء نتائج البحوث 

 .الدراسات السابقة بغية إجياد أوجه الشبه أو االختالف بينهما

للبحث، فقسم إىل ثالثة فصول  )امليدانية(أما الباب الثاين فكان خمصص للدراسة التطبيقية 
مت التطرق  أين منهجية البحث وإجراءاته امليدانية فتطرق الطالب يف الفصل األول إىل ،مرتابطة فيما بينها

مت تقنيني أداة  حيثإىل عينة البحث واملنهج املستخدم مث بعد ذلك إجراء الدراسة االستطالعية األوىل 
  .البحث 

كما تطرق الباحث يف الفصل الثاين إىل عرض النتائج وحتليلها وذلك بعد استعمال الوسائل 
  . ستيودنت" ت"متوسط حسايب واحنراف معياري والوسيط وااللتواء وداللة الفروق اإلحصائية املناسبة من 

عطاء مجلة إبينما الفصل الثالث واملتمثل يف مناقشة فرضيات البحث واخلروج باستنتاجات وأخري 
ا    .مستقبالمن التوصيات يرجى العمل 

  : كلةالمش. 2

و النفسية و االجتماعية اليت تطرأ على الكائن احلي   إن التحوالت الفيزيولوجية و املورفولوجية     
حوهلا تكييف االهتمام  يف جمال علم النفس الرياضي خالل مراحل منوه أوجبت على املختصني و الباحثني
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حسب الفئة العمرية و نوع اجلنس و بيئة النمو فضال عن اخلربات السابقة و كذا االستعدادات و امليول و 
قف وراء سلوك الفرد، فهناك أكثر من ي الذيهذه األخرية تعترب التفاعل الداخلي .افعاالجتاهات و الدو 

سبب واحد وراء كل سلوك، هذه األسباب ترتبط حبالة الفرد الداخلية وقت حدوث السلوك من جهة ، و 
الفرد حنو أي موقف لذا  مبتغريات البيئة من جهة أخرى ،ال أحد منا يستطيع أن يتنبأ مبا ميكن أن يقوم به

وجب علينا معرفة شيئا عن احلالة الداخلية كأن نعرف حاجاته و ميوله و اجتاهاته و ما يسعى إىل حتقيقه 
 .                                                                                               من أهداف

احث على ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي و ألف على رؤية األشخاص هذا و قد اعتاد الطالب الب       
أنفسهم يوميا بغض النظر عن الظروف اجلوية و البيئية و من خمتلف األعمار و من كال اجلنسني يقبلون 

معرفة األسباب الكامنة وراء  للغوص يف، و مما دفع الطالب الباحث  ممارس األنشطة الرياضية الرتوحيية على
.                                                                 تمرار هؤالء األفراد حول ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيياس

لالنتباه  و عليه فإن مشكلة البحث تكمن يف معرفة الدوافع اليت تقف وراء هؤالء األفراد حنو اإلقبال امللفت
يف ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية على الرغم من إمكانية ملء ذلك الوقت بأنشطة غري رياضية  

  .كاالستماع للموسيقى و اجللوس يف املقاهي و دور السينما

ا ال      رغم صعوبة دراسة الدوافع يف اجملال الرياضي بسبب صعوبة مالحظتها و قياسها املباشر إال أ
ثري شغف و اهتمام الكثري من الباحثني و لعل البعض منهم تطرق إىل جوانب و جماالت خمتلفة و زالت ت

   :من بني أهم الدراسات نذكر 

دوافع التالميذ املراهقني و مدى إقباهلم على الرتبية البدنية و الرياضية يف -  )1997 (بوعجناق كمال  -
  . مرحلة التعليم يف اجلزائر

  )1997شهد، ( .دوافع النشاط الرياضي عند الطلبة اجلامعيني يف اجلزائر )1997(شهد املال  -

السلوك القيادي للمدرب الرياضي و عالقته بدافعية اإلجناز لدى العيب  -عبد العزيز أمحد سلمان   -
   .2003بعض األلعاب باململكة العربية السعودية،
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دوافع ممارسة النشاط البدين يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية الطور الثالث، اجلزائر  -السعيد   حيياوي -
  )2005حيياوي، ( 2005

ا ركزت يف جمملها على دراسة دوافع ممارسة النشاط الرياضي     و باستعراض الدراسات السابقة لوحظ أ
على عينات من الالعبني أو تالميذ املدارس أو الطلبة اجلامعيني أو املشاركني يف مراكز اللياقة البدنية و 

ذوو مستويات ت من خمتلف األعمار فئا أربعةذلك خبالف الدراسة احلالية اليت تناولت عينة عشوائية متثل 
من ممارسي النشاط الرياضي الرتوحيي خالل أوقات فراغهم ، و لدراسة هذه املشكلة نطرح علمية متباينة 

  :التساؤالت التالية 

 مستوى على املمارساملواطن اجلزائري لدى دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي هي ما  :عامالسؤال ال
  ؟لبعض واليات الغرب اجلزائري الرئيسية املركبات الرياضية 

   :الفرعية سئلةاأل

  :سعت الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية      

املمارس على مستوى  املواطن اجلزائري دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدىهو مستوى ما  -1
  ؟و ما هي أمهية كل جمال منها املركبات الرياضية

الرتوحيي يعزى ملتغري  الرياضي املمارسني للنشاطدوافع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  -ـ 2
  اجلنس؟

  املمارسني النشاط الرياضي الرتوحيي تعزى ملتغري السن؟ دوافع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني -3

املمارسني النشاط الرياضي الرتوحيي تعزى ملتغري املؤهل دوافع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  -4
  العلمي؟
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 :أهداف البحث .3

دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املواطن اجلزائري املمارس على مستوى مستوى معرفة  -1
  .املركبات الرياضية لبعض واليات الغرب اجلزائري

  .معرفة الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي حسب متغري اجلنس -2

  .معرفة الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي حسب متغري السن  -3

  .متغري املؤهل العلميسة النشاط الرياضي الرتوحيي حسب معرفة الفرق يف دوافع ممار   -4

  :الفرضيات .4

يتميز بدرجة عالية واطن اجلزائري ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي من طرف املإن مستوى دوافع  -1
  وبنسب متفاوتة حسب أمهيتها وفق ملتغري العمر،اجلنس،واملؤهل العلمي

ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املمارس اجلزائري دوافع يف  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  -2 
  .و لصاحل الذكور اإلناثبني الذكور و  α  =0.05عند مستوى الداللة 

 ني ذكورااجلزائري نييف ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املمارس إحصائيةهناك فروق ذات داللة  - 3
تبعا ملتغري املستوى العلمي ولصاحل مستوى دون  α  =0.05عند مستوى الداللة داخل كل فئة عمرية 

  .البكالوريا

ات اجلزائري اتاملمارس لدىممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي دوافع يف  إحصائيةهناك فروق ذات داللة - 4
تبعا ملتغري املستوى العلمي ولصاحل املستوى  α  =0.05عند مستوى الداللة داخل كل فئة عمرية اناث 

  .دون الباكالوريا
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 لدى ممارسني اجلزائريني ذكوراضي الرتوحيي النشاط الري  ممارسةدوافع توجد فروق دالة إحصائيا يف  - 5
سنة  60العمرية و لصاحل الفئة  ةالفئ تبعا ملتغري يف كل مستوى علمي α  =0.05عند مستوى الداللة 

  . فما فوق

عند مستوى  إناثممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني املمارسات دوافع توجد فروق دالة إحصائيا يف  -6
   فما فوق سنة 60 لفئات العمرية و لصاحل الفئةل كل مستوى علمي تبعا  يف α  =0.05الداللة 

  : مصطلحات البحث .5

ا حتتاج إىل توضيحالباحث املصطلحات التالية لبحثه  الطالب تبىن     .اليت يرى إ

  :النشاط - 1
هو كل عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن احلي ، و ميتاز بالتلقائية أكثر منها  

  .باالستجابة
  :النشاط البدني الرياضي- 2 

ا" الرياضية و البدنية النشاطات تعرف  استغالهلا ميكن و باللعب، بطتتر  اليت احلركية السلوكات جمموعة أ
ا و اجلماعية و الفردية املنافسات يف  و الصفات البدنية صيانة أو حتسني و تطوير هي املنتظمة تطبيقا

 إىل الرياضية تسعى و البدنية النشاطات كذلك و حميطه مع تكييفه و الفرد تفتح يف تساهم اليت النفسية
 .)69،ص2000اخلويل و الشافعي، ( كامال تكوينا اإلنسان تكوين

  :الترويح  - 3
وتعين ) Recreation(عرف باالجنليزية  –التيين  أصلان مصطلح الرتويح الرياضي مشتق من  

الذي يتم اختياره  اإلنساينلتعريف النشاط  األمروقد مت استخدامه يف بادئ  –التجديد واخللق واالبتكار 
حسن حممود حممد، (تنشيط الفرد ليكون قادرًا على ممارسة عمله  عن دافع شخصي والذي يؤدي اىل

  . )121- 120،ص2000
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  :الترويح الرياضي - 4
الصغرية والرتوحيية كالعاب الرشاقة  األلعابيف برامج الرتويح ويشمل  األساسية األركانوهو يعترب من  

التنافسية الفردية  واأللعابالرياضة الكبرية ككرة القدم  واأللعابواجلري والعاب الكرات الصغرية وغريها 
    والزوجية واجلماعية والعاب املاء كالسباحة وكرة املاء والتجديف

   :المركب الرياضي  – 5

هو مركز يف خدمة الشباب يف مجيع اجملاالت الرياضية بغية إبراز مواهبهم الرياضية ،يتوفر على عدة 
  اخل...لأللعاب وقاعات للرياضات اجلماعية فضال عن مسالك الركض فضاءات

  :الحافز - 6 

 من الرغم على و الدافع، لتعين)الباعث(احلافز كلمة تستخدم األحيان بعض يف و "الباعث" البعض يسميه
ما إال التوتر، إزالة و بتخفيف ويقومان .للسلوك حمركان اعتبارمها و التشابه هذا  يرى حيث خيتلفان، أ

 يهف يثري و الفرد، ذات من ينبع شيء فالدافع احلوافز، و الدوافع بني فروق هناك " أنببعض الباحثني 
 إليها بذجت بالشخص، احمليطة البيئة أو اجملتمع يف يوجد خارجي شيء فهو احلافز أما العمل، يف الرغبة
  .)18،ص2009، .يونس م( .ا يشعر اليت حاجاته إلشباع وسيلة باعتبارها الفرد

  :الحاجة - 7
ا احلاجة نعرف أن ميكن  االجتماعية و النفسية و البيولوجية الشروط لتحقيق الفرد لدى تنشئ حالة أ
  )16ص،2006، واخرون ابورياش( .بقائه و الفرد اتزان حلفظ املؤدية

  :الدافع - 8
  )10،ص2007ياسني، ( حالة من التوتر تثري السلوك يف ظروف معينة و توجهه و تؤثر عليه 
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   :الباب  مقدمة

ينظر إىل علم النفس الرياضي على أنه يعىن بدراسة األسس النفسية للنشاط البدين وتأثري الرياضة       
أنه مت  إال1898وفق العوامل الشخصية والبيئية على السلوك اإلنساين، ورغم احملاوالت األوىل منذ عام 

به  فسريه و التنبؤانطلقت جماالت الدراسة من وصف السلوك إىل ت 1986إدراجه كعلم مستقل يف عام 
                                                                    .)09،ص1995عنان، ( ةـــــــــــــافسة الرياضيــيف مواقف املن

الدوافع املتعلقة بالرتويح الرياضي مل  موضوعومع هذا الحظ الطالب الباحث أن الدراسات اليت تناولت 
تم باجلانب  حتظ بنصيب وافر إن مل نقول منعدمة يف كليات ومعاهد الرتبية البدنية والرياضية باجلزائر ومل 

ذا اجتهت هذه الدراسة لتطرق إىل بعض ، ليف حدود علمنا للمارسة الرياضية خاصة الرتوحيية منهاالدافعي 
الرياضية الرتوحيية وعالقتها ببعض املتغريات   األنشطةالدوافع لدى املمارس اجلزائري يف خمتلف  إبعاد

                                                                                             .كالسن،املؤهل العلمي و اجلنس
الدراسة النظرية اليت جاءت كما يلي يف الفصل األول إىل  إىلوقد اعتمد الطالب الباحث يف هذا الباب 

تصنيفها واهم  إىل إضافة . هلا خمتلف تعاريف الباحثني إىل،حيث نتطرق املمارسة الرياضية الرتوحيية الدوافع
الرتويح والرتويح الرياضي حيث سيتطرق  إىلالفصل الثاين  و يف.الدوافع  تفسريالنظريات اليت وردت يف 

كما   أهدافهالرتويح الرياضي و  إىل إضافة أنواعهيح و و جممل املفاهيم اخلاصة بالرت  إىلالطالب الباحث 
ة اليت تطرق و البحوث  السابقة للدراسات أيضاسنخصص فصل  ااملشا   .موضوع الدوافع إىل أصحا
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  :نظريات الدافعية: -2- 1-1
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    تمهيد
م  فهي. تعترب الدافعية يف اجملال الرياضي من أهم املوضوعات إن مل تكن أمهها على اإلطالق   
م و جب م ومهامهمؤو مسأعمارهم و ميع العاملني يف اجملال الرياضي على اختالف مستويا ملا هلا من . ليا

وال يتمثل تأثريها على مستوى األداء فحسب بل .تنافسية كانت أو تروحيية.املمارسة الرياضيةتأثري على 
  .وعلى أسباب هذه املمارسة ونتائجها وأسباب االستمرار فيها

  :تعريف الدافعية-1- 1

يف تلعب الدافعية يف اجملال الرياضي دورا هاما يف جمال علم النفس الرياضي ومتثل أمهية جلميع العاملني 
إىل " التدريب والدافعية" يف كتابه  william warren 1983 "وليام وارن"اجملال الرياضي وقد أشار 

دف التفوق يف النشاط الرياضي لدى الالعب ميثل من  من العملية   %90-  70%أن استثارة الدافع 
إىل أن " تنمية دافعية للرياضيني"يف كتابه " مsinger  1984روبارت سنجر "التدريبية، و يضيف 

التفوق الرياضي هو حصيلة كل من التعلم والدافعية وهذا يعين أن الدافعية بدون تعلم تؤدي إىل  نشاط 
.                                     غري موجه بينما التعلم بدون دافعية يؤدي إىل التوقف عن ممارسة النشاط الرياضي

إىل أن عوامل الشخصية اليت حتدد مستوى الدافعية الرياضية تتمثل يف " مGill 1986جيل  "فيشري 
مستوى الطموح، القبول االجتماعي، احلاجة للتفوق، الرغبة لتفادي الفشل، الرغبة يف النجاح، مستوى 

، دوافع التفوق يف النشاط الرياضي، .راتب ا(. القلق، و مفهوم الذات، مصدري الدافعية داخلي وخارجي
                                                                                                                                            )16،ص1990

ضى كانت تفسر مبفهوم الرغبة  إن كلمة الدافعية ليس هلا معىن تقين حمدد يف العلوم النفسية ومنذ عهد م
ا راتب ، (  استعداد الرياضي لبذل اجلهد من اجل حتقيق هدف معني ونبضان الغريزة، فيمكن تعريفها بأ

   )72،ص1995
ا تكوين فرضي تعرب عن حالة الفرد وتعمل على استثارة السلوك  م1978" إبراهيم قشقوش"ويعرفها  بأ

.                                                                  )9،ص1979قشقوش و طلعت، ( .وتنشيط وتوجيه هذا السلوك حنو هدف ما

ومن مث يرى الطالب الباحث أن الدافعية مبثابة حالة داخلية توجه سلوك الالعب لتحقيق هدف رياضي 
  . معني
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  .ذا التعريف يتضمن ثالث خصائص أساسية أن ه 1991و يرى الدكتور أنور الشرقاوي       

تبدأ الدافعية بتغري نشاط الكائن احلي، و قد يشمل ذلك بعض التغريات الفيزيولوجية اليت تربط  -
  .بالدوافع األولية، مثل دافع اجلوع

فرد الهذه االستثارة هي اليت توجه سلوك تتميز الدافعية حبالة استثارة فعالة ناشئة عن هذا التغيري، و  -
وجهة معينة حمققة اختزال حالة التوتر الناتج عن وجود الدافع، و تستمر حالة االستثارة طاملا مل يتم إشباع 

  .الدافع
ا توجه السلوك حنو حتقيق اهلدف -                            )07،ص1999حسني باهي و ابراهيم شليب، ( .تتميز الدافعية بأ

كما أن الدافعية تتضمن الدوافع واحلوافز واالجتاهات وامليول وهي عبارة عن قوى تثري الفرد وتوجهه حنو 
   )42،ص 1988عالوي ، ( .حتقيق هدف معني

الفرد حنو حتقيق األهداف احملددة، و تؤثر على مدى فهي توجه وتنشط السلوك و تدفع 
  .استمراره يف ممارسة هذا السلوك

   .الدافعية ال تستثري السلوك فحسب و إمنا تعمل على تدعيمه-
يرى الدكتور ثائر امحد غباري إىل أن مفهوم الدافعية مثله مثل غريه من املفاهيم السيكولوجية -

  .التذكر و التعلم ، مبثابة تكوين فرضي يستدل عليه من سلوك الكائن احلي كاإلدراكاألخرى  
و الدافع ، إذن حالة استثارة و توتر داخلي تثري السلوك و تدفعه إىل حتقيق هدف أفالدافعية -

  .معني
ا عملية يتم )  D.O Hebb،1949( ثائر امحد غباري عن هب . كما يعرفها د - بأ

  .ئن احلي ، و تنظيمه و توجيهه إىل هدف حمدد نشاط الكا مبقتضاها إثارة
ان الدافع عبارة عن عامل دافعي انفعايل يعمل على توجيه ) J.Drever،1971(و يرى دريفر    

  .السلوك الكائن احلي إىل حتقيق هدف معني
 لبذل أقصى ن الدافعية تعين االستعداد الكائن احليأ) J.Atkinson،1976( و يرى أتكنسون   

  .يه من اجل حتقيق هدف معنيجهد لد
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ا جمموعة الظروف الداخلية و اخلارجية اليت حترك الفرد من اجل حتقيق  2006و يعرفها الرتطوري  إىل أ
حتريكه و تنشيطه و : حاجاته و إعادة االتزان عندما خيتل و للدوافع ثالث وظائف أساسية يف السلوك هي

  )16،ص2008غباري، ( .باع احلاجةتوجيهه و احملافظة على استدامته إىل حني إش
للوصول إىل  همن الدافعية هي مثري داخلي حيرك سلوك األفراد و يوجهأالطالب الباحث ستنتج يو منه    

 .هدف معني
ومن خالل العرض السابق لوحظت دقة علماء النفس يف حتديدهم ملفهوم الدافعية، على وجود قوى كامنة 

  :مما دعى الطالب الباحث إىل استخالص اخلصائص التالية وتوجيههحترك السلوك 
 .الدافعية تكوين فرضي غري قابل للمالحظة، وإمنا يستدل عليها من سلوك الفرد- 

 .الدافعية ليست منطا سلوكيا وإمنا حالة تعمل كموجه للسلوك-  

 .الدافعية حمصلة لتفاعل كل من املتغريات الشخصية و العوامل املوقفية-  

 .الدافعية استعداد لبذل اجلهد يف موقف ما-  

 .الدافعية ال تستثري السلوك فحسب و إمنا تعمل على تدعيمه-  

أربعة نظريات شائعة حاولت تفسري حاالت الدافعية تتمثل يف  هناك :نظريات الدافعية -1-1-2
  .النظرية اإلنسانية، نظرية التحليل النفسي، نظرية التعلم االجتماعي، نظرية اإلثارة املنشطة

 : النظرية اإلنسانية. 1-1-2-1

رمية احلاجات اليت أشار إليها أبرهام ماصلو،   و ميكننا تقدمي يكمن أساس النظرية اإلنسانية مبا يسمى 
  :موجز مبسط هلذه اهلرمية فيما يلي

  ).دوافع البقاء(احلاجات الفيزيولوجية  -ا  

  ).دوافع األمن(حاجات األمن  -ب  

  .حاجات االنتماء، حاجات و دوافع التقبل و التواد -ج  

  ).دوافع املكانة واالنتماء(حاجات التقدير  -د  
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ا يكون قادرا على حتقيقه، وجيب أن حيدث إشباع ولو جزئيا ـ حاجات تقدير الذات من حتقيق الفرد مل-ه  
ويرى األخصائي النفسي الذي يتبع  أمهية بالنسبة للفرد، االتايل ذ عند أي مستوى قبل أن يصبح املستوى

  )75،ص1990راتب ، ( .هذه النظرية على حتقيق الذات هو اهلدف النهائي لكل شخص

ا احلاجة إىل البقاء وتكمن يف دوافع البقاء، واحلاجة أن يلخص هذه ا للطالب الباحثوميكن    لنظرية بأ
إىل األمن وتتمثل يف دوافع األمن، وحاجات االنتماء وتتمثل يف دوافع التقبل و التواد، إىل جانب حاجات 
التقدير وتتمثل يف دوافع املكانة و االنتماء، وأخري حاجات تقدير الذات وتتمثل يف الدوافع اليت حتقق 

  . لذات، وذلك بتحقيق اهلدف النهائي للفردا

  :نظرية التحليل النفسي. 1-1-2-2

ا تعبري ال شعوري بصورة كبرية " فرويد"صاحب هذه النظرية هو سيجمود فرويد، و ينظر   يف الدافعية بأ
األحالم أو : للرغبات العدوانية و اجلنسية، اليت قد يعرب عنها بطريقة صرحية يف بعض الصور الرمزية مثل

  .زّالت اللسان

  :نظرية التعلم االجتماعي. 1-1-2-3

فالنجاح أو  ،يشري علماء هذه النظرية إىل أن التعلم السابق يعترب أهم مصدر من مصادر الدافعية 
اإلخفاق الستجابات معينة يؤدي إىل تفهم األشياء اليت تؤدي إىل نتائج إجيابية أو سلبية، ومن مثة الرغبة 

واخلربة الشخصية ال ترتبط بالضرورة حبدوث التعلم االجتماعي، فقد . األمناط السلوكية الناجحةيف تكرار 
يكون التعلم باملالحظة لألشخاص الناجحني أو الفاشلني كافيا الستثارة حاالت الدافعية وعالوة إىل ذلك 

  .العقاب قد يكون داخليا أو خارجيفإن الثواب أو 

  :المنشطةنظرية اإلثارة  .1-2-4- 1
تفرتض هذه النظرية أن أي كائن لديه مستوى معني ومناسب وخاص به لإلثارة، وبالتايل فالسلوك سيوجهه 
ذا املستوى، وإن هذا يعين له إذا كانت اإلثارة البيئية مرتفعة أكثر من الالزم حيدث  حنو حماولة االحتفاظ 
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أكثر من الالزم يكون السلوك مبحاولة زيادة  سلوك حملاولة ختفيض اإلثارة، وإذا كانت اإلثارة منخفضة
  .)79،ص 1995عنان، سيكولوجية الرتبية البدنيةو الرياضية النظرية التطبيق و التجريب، (  .اإلثارة

  :الدافعيةنظريات تفسير  -1-3- 1

توجد نظريات عديدة ظهرت عرب ال توجد نظرية واحدة جامعة و مانعة يف تفسري عملية الدافعية بل  
مراحل تارخيية متتالية، و ختتلف كل واحدة منها عن األخرى يف تفسريها للدافعية، وذلك الختالف 

  .اخللفية النظرية لعلماء النفس

فمنها من ركز . كما توجد تصنيفات عديدة هلذه النظريات، ختتلف فيما بينها من حيث املنشأ أو األصل
و ) املعرفية منها و االنفعالية( وجية للدافعية و منها من ركز على اجلوانب السيكولوجيةعلى اجلوانب البيول

  .و االجتماعيةمنها من ركز على اجلوانب البيئية املادية منها 

                                        : Biological Theory:النظرية البيولوجية -1-3-1- 1
والرت   الدافعية وفقا ملفهوم االتزان الداخلي أو جتانس الوسط ، و يرى العاملتفسر هذه النظرية عملية و 

صاحب نظرية االتزان الداخلي، أن العملية البيولوجية و أمناط السلوك ختضع إىل حالة االختالل  1951
 . يف التوازن العضوي، األمر الذي  يتسبب يف استمرار هذه العمليات حىت يتم حتقيق التوازن

ؤكد والرت أن احلوافز تنشأ عن عدم التوازن باالشرتاك مع عمليات معرفية مما يؤدي إىل ظهور السلوك وي  
                                    . احلاجات و إعادة حالة التوازن الداخلي لدى األفراد إلشباعاهلادف 

                                Behavioral Theory:السلوكية ةالنظري -1-3-2- 1

ا تنشأ بفعل مثريات داخلية أو مثريات خارجية   .تفسر هذه النظريات الدافعية على أ

  : نظرية خفض الحافز - أ
و ميكن متثيل هذه النظرية يف املعادلة " Hull"صاحب هذه النظرية هو عامل النفس السلوكي هال

  ))106-104(،ص 2006 يونس،(  :التالية
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على دور احلافز الداخلي يف حتريك السلوك بينما أغفلت دور املثري اخلارجية   تهذه النظرية ركز       
  .كمحرك للسلوك

                                   وهي ذات أساس بيولوجي: حوافز أولية - :و يف هذه النظرية يوجد نوعان من احلافز مها

و هي ال تشبع حاجات بيولوجية مباشرة : حوافز ثانوية -                                               
  . من خالل عمليات شرطية ابل ترتبط 

  

  

ظهور حالة عدم
االتزان داخلي 
عند الفرد ناجتة 
 عن نقص الرتكيز

سكر اجللوكوز يف 
  الدم مثال

 

  
  تؤدي إىل ظهور 

 
حاجة  

  فيسيولوجية

  

  

   
هذه تؤدي إىل 

  ظهور

حافز حالة  
نفسية تثري 

  الدافعية 
  

   

سلوك هادف الشباع احلاجة و خفض   حالة االتزان الداخلي   
   الدافع
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  Incentive Theory:نظرية البواعث -ب  

حيث ركزت هذه النظرية على دور املثريات اخلارجية  " هارلو " و صاحب هذه النظرية هو العامل 
  .كمحركات للسلوك، و هنالك تكامل بني نظريت خفض احلافز و البواعث

، و ) كاحلاجات و احلوافز( عملية الدافعية تبعا للمثريات الداخلية ) ب+ أ ( وهكذا تفسر النظريات 
  .و هي تركز على تفسري دوافع البقاء أو الدوافع األولية) كالبواعث اخلارجية (املثريات اخلارجية أيضا 

   Arousal Theory:االستثارةنظرية  -ج

تركز على ) ج(تركزان على تفسري الدوافع البيولوجية أو الفطرية فان النظرية ) ب+أ( إذا كانت النظريتان 
احلاجات  إلشباعفان السلوك يظهر ) ب+أ(سري الدوافع املتعلمة أو االجتماعية ووفقا للنظريتني تف

للبواعث اخلارجية بينما يف نظرية االستثارة يظهر السلوك ) للحوادث( و احلوافز، و استجابة  الفسيولوجية
الدوافع االجتماعية، كدوافع االستكشاف و االستطالع و االنتماء ، و  إلشباععند بعض األفراد استجابة 
  . بالرغم أن الدوافع الفطرية تكون غري مشبعة. القبول االجتماعية و غريها

سلوك املغامرة أو املخاطرة أو اجملازفة كتسلق قمم اجلبال الوعرة أو الغوص يف أعمال : و كأمثلة على ذلك
احمليط املتجمد الشمايل أو األفراد الذين يقومون بسلوكات مشروعة كمقاومة احمليطات أو الوصول إىل 

م هذه هي دوافع االنتماء ، والقبول  األعداء كشباب االنتفاضة يف فلسطني فان الدوافع وراء سلوكا
  .االجتماعي و غريها

  Social Learning Theoty:نظرية التعلم االجتماعي و الفاعلية الذاتية  -د
و هذه النظرية تنطلق من افرتاض أساسي مفاده " باندور" عامل النفس السلوكي  هذه النظرية هو و صاحب

ا على  اإلنسانأن  عبارة عن كائن اجتماعي، أي أنه جزء من كل  وهو يعيش ضمن مجاعة يؤثر و يتأثر 
  . شكل تنافس أو تعاون أو امتثال أو طاعة
ا من خالل تفاعله مع اآلخرين  اإلنسانو ترى هذه النظرية أن العديد من دوافع  هي متعلمة ، يتم اكتسا

  .باستخدام مناذج احملاكاة أو التقليد ، و املالحظة و النمذجة و غريها
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بأن عوامل اخلطط و الفاعلية الذاتية هلا دور بارز يف الدافعية، فاخلطط تشمل على وجود  بان دوراو يعتقد 
  .ة حمركات للدافعية حنو األداء لفرتات خمتلفةأهداف حمددة لدى الفرد تعد مبثاب

اأما الفاعلية الذاتية  تشري إىل اعتماد الفرد بأنه قادر على التمكن من موقف معني و احلصول على  فإ
ااجيابية،نتائج    فاخلطط و الفاعلية الذاتية ختتلف بني األفراد يف مستويا

  :تصنيف الدوافع -1-4- 1
افع إىل العديد من التصنيفات املختلفة، ويف الوقت احلايل يكاد يتفق العديد من و كن تصنيف الدمي

فإنه ميكن تقسيمها  ،اجملال الرياضي الدوافع يفالباحثني يف علم النفس الرياضي على أنه لكي ميكن فهم 
  :هم افعو ومن بني العلماء الذين قاموا بتصنيف الد ،خارجية وافعافع داخلية ودو من حيث مصادرها إىل د

وحممد حسن عالوي  Leiwlin‐Blucker 1982ليولني وبلوكر و  Singer 1981سنجر  
  . Harris 1984ودورثي هاريس  1983

  :داخليةالع فدواال -1-4-1- 1
 معرفية و ( ، و هذه الدوافع ميكن أن تكون سيكولوجية اإلنسانوهي دوافع ذاتية تنشأ من داخل  

أو بيولوجية، و يكون مصدر هذه الدوافع الشخص نفسه حيث يقبل  فسيولوجيةو دوافع ) انفعالية
ذاته وإشباع حاجاته وسعيا وراء الشعور مبتعة السلوك  إلرضاءالشخص على السلوك مدفوعا برغبة داخلية 

و اكتساب املعلومات ،  إتقان املهارات اليت حيبها و مييل إليها و اليت هلا أمهية يف حياته، وتعد هذه 
شرطا أساسيا للتعلم الذايت و التعلم مدى احلياة، فهذه الدوافع تدوم و تستمر مع الفرد مدى  الدوافع
 .احلياة

  : خارجيةالدوافع ال -1-4-2- 1
و هذه الدوافع يكون مصدرها خارجيا كأطراف عملية التنشئة االجتماعية أو مؤسسات اجملتمع املدين 

أطراف عملية التنشئة االجتماعية و كسب حبهم و  إلرضاءبرمته، حيث يقبل فيها الشخص على السلوك 
تقديرهم الجنازاته أو للحصول على تشجيع مادي أو معنوي منهم، وعليه فان استشارة الدافعية تكون يف 
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البداية ذات مصدر خارجي، بعدها و عرب املراحل النهائية الالحقة تنتقل إىل دوافع داخلية وهذا هو 
حبيث تصحيح الدوافع إىل التعلم داخلية، و هذه الدوافع اخلارجية ميكن أن تكون اهلدف األمثل للتعلم 

    )215،ص1998عالوي، ( .دوافع اجتماعية
ا تلك املثريات املرتبطة بالنشاط الرياضي اليت تثري ميول و توجه  الدوافعوأما  اخلارجية فريى الطالب بأ

.                                                                         بذل اجلهد والعطاء حىت حتقيق اهلدفإىل الرياضي 

ما وجهان لعملة  الدوافعالداخلية و  الدوافعكما ميكن القول أن العالقة بني  اخلارجية وثيقة وأ
  واحدة

  :أن تكون فإما “ Stagner"أما الدوافع وفقا لتصنيف ستاجنر -
  : بيولوجيةالدوافع ال -1-4-3- 1

ووظيفتها األساسية تكمن يف التكاثر و ) كدوافع اجلوع و العطش مثال ( داخلية /وهي دوافع عضوية 
 .االستمرارية الذاتية

  : نفعاليةاالدوافع ال -1-4-4- 1
و هي مبثابة حمركات  داخلية و ترتبط باملثريات اخلارجية وهي األكثر مرونة و تنوع/ و هي دوافع ذاتية

 ) .احلب، الكراهية، اخلوف، الفرح، االمشئزاز( للسلوك لتحقيق أهدافه املنشودة و من األمثلة عليها 
  :منظومة القيم و الميوالت -1-4-5- 1
كمنظومة القيم اجلمالية و السياسية و االقتصادية ( و املثل العليا  وهي دوافع مصدرها التنشئة االجتماعية 

  ))34-33(،ص2006يونس، ( .امليوالت العلمية واألدبية وهي مبثابة حمركات للسلوكو 
  :أنواع الدوافع الرياضية -1-1-5

  :الحاجة إلى المتعة و اإلثارة -1-1-5-1

أو ما يطلق عليه علماء النفس  ،قدر معني من التنشيط واإلثارة على حسب طبيعتهإىل حيتاج كل فرد منا  
بينما يرى البعض اآلخر أن يكون هذا  ،ويفضل البعض مستوى عايل من اإلثارة .احلاجة إىل االستثارة
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واالنغماس متاما يف النشاط  ،ويف كل من احلالتني يشعر الفرد باإلشباع واملتعة والسرور ااملستوى منخفض
تدريب اململ الرتيب يؤدي إىل إثارة أقل، فهنا يبحث املبدع عن وملا كان الالعب يف حاجة إىل اإلثارة وال

  :سبيل حلل هذه املشكلة و ها هي بعض األمثلة

 من النجاح اه حىت تتحقق له قدر يمالئمة صعوبة املهارة مع قدرة العب.  
 احلفاظ على التنشيط التدرييب من خالل أنواع األنشطة املختلفة. 
  مهام سارة بالنسبة لهإتاحة الفرصة لكل العب ملمارسة. 
 م  مساعدة الالعبني على حتديد أهداف واقعية تتناسب و  .قدرا

ومما سبق يعرف الطالب الباحث احلاجة إىل املتعة و اإلثارة باالنغماس يف ممارسة النشاط الرياضي و 
 قة البدنية و الصحيةالتمتع به وتأديته وفق متطلباته بغية إشباع الدافع لديه خاصة الدافع الذي يتعلق بالليا

  : الحاجة إلى االنتماء -1-1-5-2
يضفي أمهية على ا خيتار بعض الرياضيني املشاركة يف الرياضة لرغبتهم يف االنتماء إىل فريق أو مجاعة مم 

م فهم يريدون أن يتبعوا حاجة االنتماء لديهم وليس حتقيق جمد أو شعور، ويستطيع املدرب حتقيق  .حيا
الدافعية لديهم عن طريق التقمص أو التوحد مع اجلماعة ومع املدرب ألن هذه الفئة تبحث عن تقبل 

   )12،ص1998حسني باهي و ابراهيم شليب، ( ".املدرب و الفريق هلا
ا حاجة الفرد ملمارسة نشاطا رياضيا بغية االنتماء وبناء وعلية يرى الطالب الب احث احلاجة إىل االنتماء بأ

يتأتى بتحفيز من مشرف أو  اإلنسانعالقات اجتماعية  وهذا يعترب احد اجملاالت اهلامة للدوافع لدى 
إىل منطقة ما أو  مريب أو مدرب عن طريق تسهيل االنتماء سواء إىل الوطن كالعلم أو إىل اجلهة إقليمية، أو

  ).أو ثانوية أو مدينة كجامعة ،(إىل مؤسسة معينة 

  :الحاجة إلى النجاح -1-1-5-3

وهي احلاجة الغالية على معظم الرياضيني عن طريق إظهار الكفاءة واجلدارة والفوز لتقدير اآلخرين،  
ويعلمون اجملتمع أن املكسب معناه النجاح، واخلسارة تعين الفشل كما جتدر اإلشارة إىل دوافع أخرى من 
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                                       :                                                               بينها
تأكيد الذات، أن يكون بطال طموحا، الرغبة يف التأثري أو  –احلاجات احلركية  –الرغبة يف الفوز  -

  .حسن متثيل الوطنعلى السيطرة 

ا زيادة الدافعية لتحقيق النجاح أثناءا من التعريف السابق يتطرق الطالب الباحث احلاجة إىل  لنجاح بأ
أداء نشاط رياضي وذلك لتجنب الفشل أو إشباع احلاجة احلركية، وتأكيد الذات من خالل املمارسة 
الرياضية مبختلف أنواعها وخاصة إذا كانت حرة فالفرد املمارس ينطلق من قناعة ذاتية وبالتايل هناك تعبري 

وافع السمات اإلرادية ملستوى الدافع الذي مييزه عن اآلخرين و هذا يتجلى عند الذين يتميزون بد
  .واألخالقية

  :الرياضية  دوافع الممارسة تطور-1-6- 1

  :تطور دوافع املمارسة الرياضية نتيجة ملتغريين أساسني-

هو املرحلة العمرية اليت يكون عليها الفرد ، فالدوافع اليت تستثري األطفال حنو ملمارسة الرياضية  :األول
ك اليت تستثريهم ختتلف عن تلك الدوافع اليت تستثريهم يف مرحلة البلوغ و املراهقة و ختتلف كذلك عن تل

  .يف مرحلة الشباب

مارسة الرياضية فهو املستوى الرياضي الذي يكون عليه الذي يتحكم يف تطور الدوافع امل الثانيأما املتغري 
الفرد ، فدوافع الناشئ ختتلف عن دوافع الالعب الدويل ،كما ختتلف دوافع املمارسة الرياضية من أجل 
الرتويح عن الدوافع املمارسة الرياضية من أجل البطولة  و العرض التايل لدوافع املمارسة الرياضية جيمع بني 

عنه نتائج البحوث اليت أجريت يف  ضوء ما أسفرت لعمر و املستوى الرياضي ،و ذلك علىأثر كل من ا
  .هذا اجملال 
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  :من الممارسة الرياضية  األولىدوافع المرحلة : -1-6-1- 1

تتوجه دوافعهم حنو إشباع  الناشئني، حيثو  األطفالمن املمارسة الرياضية كل من  األوىلتضم املرحلة 
  :التاليةأكثر من احلاجات  حاجة أو

  .احلركةاحلاجز إىل النشاط و  - 
   .الذات  اختباراحلاجز إىل  -
   .املشاركة االجتماعية  إىلاحلاجز -
  .التعلم احلركي  إىلاحلاجز - -
  .األبطالالتقليد  إىلاحلاجز  -
   .التنافس  إىلاحلاجز  -
    .إظهار القدرة  إىلاحلاجز  - 
   .االستقاللية املؤقتة  إىلاحلاجز  -
  .اجملال الرياضي اكتشاف إىلاحلاجز  -
  :دوافع المرحلة الثانية من الممارسة الرياضية  -1-6-2- 1

امليل حنو النشاط الرياضي املمارس ، و غالبا ما  اكتسابتتمثل هذه املرحلة من املمارسة الرياضية بعد 
سنة ،و يف هذه املرحلة تظهر القدرات اخلاصة بالنشاط ، و يظهر التميز )  18اىل 15( تكون يف الفرتة 

يف الظهور ،و من مث فإن هذه املرحلة غالبا ما تكون يف مرحلة  االبتكاريةبني املمارسني و تبدأ القدرات 
  . للبطولة اليت يرتكز خالهلا التدريب و التنافس الرياضي اإلعداد

:                                  التاليةو تتوجه دوافع املمارسني للنشاط الرياضي ،حنو إشباع حاجة أو أكثر من احلاجات 
                                                                                            احلاجة إىل االجناز -
                                                                                  .احلاجة إىل املتعة و اإلثارة  -
                                                                                        .احلاجة إىل التفوق -
                                                                                       احلاجة إىل تقدير الذات -
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                                                                                 .احلاجة إىل حتسني القدرات  -
                                                                                         .ثابة الذاتية احلاجة إىل اإل -
                                                                         .احلاجة إىل إشباع امليل حنو النشاط  -
                                                                                        .احلاجة إىل املكافئة  -
                                                                                    .احلاجة إىل اختيار الذات  -

توقف على نوع احلاجة و من مث يستنتج الطالب بان الدافع الذي يتميز به الفرد املمارس للنشاط الرياضي ي
حيث تتماشى و  أنواعهاوعليه نستطيع متيز بني جماالت الدوافع و  إشباعهايبحث عن  أو إليهااليت يتطلع 

                                                                                         .الفرداملرحلة السنية اليت ينتمي هلا 
                                                                                 :لبطولة الرياضية دوافع ا:1-6-3- 1

بالعمر الزمين ،فهناك بعض األنشطة الرياضية اليت  ارتباطهاترتبط هذه املرحلة باملستوى الرياضي أكثر من 
يصل فيها الرياضي إىل مستوى البطولة و التمثيل الدويل قبل أن يصل إىل مرحلة الشباب ،وبالرغم من 

البطولة يف مرحلة عمرية صغرية ،إال أن الرياضي ال بد أن مير باملرحلتني السابقتني من  إىلإمكانية الوصول 
 ية ،وبصرف عن عمر الرياضي فإن دوافعه يف هذه املرحلة نتجه حنو إشباع واحد أو أكثراملمارسة الرياض

                                                                            احلاجة إىل حتسني املستوى -:ةمن احلاجات التالي
                                                                          .احلاجة على التمثيل الرياضي األعلى -
                                                                              احلاجة إىل تأكيد الذات و حتقيقها-
                                                                                      .احلاجة إىل اإلثابة و متعة  -
                                                                                              .احلاجة إىل االجناز  -
                                                                     .احلاجة إىل املركز و الدور االجتماعي  -
                                                                  .جة إىل املكاسب الشخصية املرتبطة بالنشاط احلا -
                                                                                          .احلاجة إل املتعة واإلثارة -
  . ة بدنياحلاجة إىل التعرف على الذات ال-
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  :دوافع الممارسة الرياضية الترويحية: - 1-6-4- 1

  نتيجة ممارسة الرياضة الرتوحيية حنو إشباع حاجة أو أكثر من احلاجات التالية وتتوقف أنواع الدوافع  و 
حجمها على املرحلة العمرية اليت يكون عليها الفرد و على درجة حبه و ثقافته ووعيه بأمهية املمارسة 

  :الرياضية و هذه الدوافع نابعة من احلاجات التالية

.                                                                                     احلاجة إىل احلركة و النشاط -
               .                                                    احلاجة إىل تطوير وحتسني اللياقة البدنية-
.                                                       احلاجة إىل تكوين العالقات االجتماعية من خالل النشاط-
.                                                                           احلاجة الصحة البدنية و النفسية -
.                                                                                راغ احلاجة إىل قضاء وقت الف -
                                                                      .اإلنتاجاحلاجة إىل حتسني القدرة على العمل و  -
                                                             .                   احلاجة إىل إشباع امليل حنو النشاط -
.                                                                                        احلاجة إىل املتعة و اإلثارة  -
   ))95-98(ص،2006فوزي، (احلاجة إىل التعرف على الذات البدنية -

  :مرحلة الممارسة التخصصية للنشاط الرياضيدوافع . 1-1-6-5

يف هذه املرحلة ترتبط دوافع الفرد بالتخصص يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية إذ يرغب الفرد يف 
أن يكون العبا لكرة السلة أو لكرة القدم أو للكرة الطائرة مثال، كما ترتبط دوافعه أيضا مبحاولة الوصول 

اولة متثيل فريق مدرسته أو فريق األشبال لنادي معني مثال و من أهم الدوافع يف ملستوى رياضي معني كمح
  .))79،ص 1995عنان، ( :هذه املرحلة ما يلي

  :ميل خاص نحو نشاط رياضي معين -1-6-5-1- 1
الرياضي يثري اهتمامه و يسعى إىل  يف هذه املرحلة يتكون لدى الفرد ميل خاص حنو نوع معني من النشاط

و قد ينتج . ما هو إال استعداد لدى الفرد يدعوه إىل االنتباه ألشياء معينة تستثري وجدانه" و امليل"ممارسته 
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ملمارسة نشاطه املختار احملبب إىل نفسه نظرا لفائدته لصحته  الفرد تدفعهلدى عن نواحي ذاتية  هذا امليل
جود نوع ما العالقات بني أصدقاء له ميارسون نفس النشاط أو قد يكون سبب مثال، و قد ينتج بسبب و 

 .توجيه معني من أفراد أسرته أو من املريب الرياضي مثال
   :اكتساب قدرات خاصة - 1-1-6-5-2

قد يكتسب الفرد قدرات خاصة يف نوع معني من أنواع األنشطة الرياضية فيسعى إىل تنميتها و تطويرها 
عن طريق املثابرة على ممارسة هذا النشاط، إذ أن إتقان الفرد للمهارات احلركية الرياضية لنوع معني من 

حنو املمارسة ويدفعه إىل مواصلة التدريب للعمل على االرتقاء مبستوى  بهذأنواع النشاط الرياضي مما جي
قدراته إىل أقصى مدى، وعندئذ تصبح ممارسة هذا النشاط الرياضي حاجة عضوية تتطلب من الفرد 

 .حماولة إشباعها كما يصبح اجملهود البدين املرتبط ملمارسة النشاط الرياضي عادة يعتادها الفرد
  :خاصةالب المعارف اكتسا- 1-1-6-5-3
قد يكتسب الفرد الكثري من املعارف اخلاصة بنوع من أنواع األنشطة الرياضية نتجت عن اشرتاكه يف  

مباريات الفصول باملدرسة أو يف النشاط الرتبية البدنية والرياضية أو يف ممارسة هذا النشاط يف درس 
ة واخلططية تعترب من النواحي اليت حتمس الفرد اخلارجي فمعرفة الفرد لقواعد لعبة معينة ونواحيها الفني

 .وتدفعه لتطبيق هذه املعارف عمليا
  :االشتراك في المنافسات - 1-1-6-5-4
ا من خربات انفعالية متعددة من العوامل   إن االشرتاك يف املنافسات، املباريات الرياضية وما يرتبط 

عالوي، ( .ة التقدم مبستواه الرياضي و تطويرهالعامة اليت حتفز على ممارسة النشاط الرياضي وحماول
   )                                                              212-211- 210(،ص2002

  :الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي -1-1-7
  :ميكن تقسيم الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي إىل

  .دوافع مباشرة.أ
  . دوافع غري مباشرة. ب
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  : الدوافع المباشرة. 1-1-7-1

 الدافع لتعلم مهارات جديدة.  
 دافع التحدي و اإلثارة واملنافسة. 
 دافع احلصول على املتعة والسعادة من املشاركة يف الرياضة. 
 دافع االستمتاع جبو وروح الفريق وتكوين الصداقة. 
  االنتماءو دافع احلاجة.                                                            

 دافع احلصول على اجلوائز واملكافآت                                                              .
 96،ص1995عنان، سيكوجلية الرتبية البدنية و الرياضية،النظرية التطبيق و التجريب، (  .دافع بناء الشخصية(   

  : المباشرة الدوافع غير-1-1-7-2
فإذا سألت الفرد  -حماولة اكتساب الصحة و اللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياضي:من أمهها

ا تكسبين الصحة وجتعلين قويا: "عن أسباب النشاط الرياضي فإنه قد جييب مبا يلي   ".أمارس الرياضة أل
 نتاجممارسة النشاط الرياضي إلسهامه يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإل.  
 اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الرياضي. 
  الوعي بالدور االجتماعي الذي يقوم به الرياضة، إذ يرى الفرد أنه يريد أن يكون رياضيا

يشرتك يف األندية الرياضية والفرق الرياضية ويسعى لالنتماء إىل مجاعة معينة و متثيلها 
  )207،ص 2002عالوي،( .رياضيا
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  خـالصة 

 إن دوافع املمارسة الرياضية ليست ثابتة ولكنها متغرية وخيتلف مدى تغري احلادث يف تركيب دوافع  
وحاجات املمارس طبقا لعوامل متعددة و متنوعة، فبينما يرى بعض املمارسني الذين يظهرون تغيريات 

م م، جند أن هناك آخرين يظهرون التغيريات الشبه الدائمة حلاجا ودوافعهم والعامل  طفيفة يف حاجا
 األفرادلذا ينبغي على . احلاسم يف ذلك هو الرعاية والتوجيه واإلرشاد من طرف ذوو الكفاءة و اخلربة

االجتماعية و النفسية م و تطويرها وفق متطلبا مع احملافظة عليهاخلق دوافع جديدة تفعيل و العمل على 
  .الفصل األولأردنا تفسريه يف أهم ما ورد يف ما والصحية هذا 
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   تمهيد

احلاجة للرتويح عن النفس حاجة إنسانية و هلا أمهيتها، و عادة ما جند أننا نضع الرتويح يف مكان  إن
جانيب من حياتنا و ال نعطيه من األمهية شيء، ويتوقف ذلك على الوعي الرتوحيي عند الفرد، وان يدرك 

يتميز بالصحة و االتزان و فالرتويح مظهر من مظاهر النشاط اإلنساين . مدى أمهيته بالنسبة له وللمجتمع
الصحة هنا مبعناها الواسع الذي يشمل الصحة اجلسمانية و العقلية و العاطفية و ليس فقط خلو الفرد من 
الضعف واملرض فالنشاط الرياضي الرتوحيي يهدف إىل السعادة اليت ينشدها كل فرد ، والرتويح له مكانة 

راحة فتكتمل احلياة يف معناها و تزداد يف رونقها بالرتويح و تصبح مميزة يف جعل احلياة املتزنة بني العمل و ال
جة   .أكثر إشراقا و أكثر 

 :مفهوم الترويح :-1- 2

فاملقطع األول من  االبتكاريعين التجديد و اخللق و  récréationإن مصطلح الرتويح باإلجنليزية 
يعين اخللق و بصفة عامة فقد تباينت اآلراء ." création".جزء منه و يعين إعادة بناء  ) (ré املصطلح

حول مفهوم الرتويح و ذلك لعدم وجود تعريف حمدد له و لذا سوف نتناول عرضا ألهم أراء املهتمني 
لدراسة مفهوم الرتويح حىت نتمكن من فهم الرتويح وفقا الجتاهات املعاصرة يف اجملالني الرتبوي و 

  .االجتماعي

أن الرتويح يعد نوعا من أوجه النشاط اليت بتلرعن ) 1997(و حممد احلمامحي  يذكر كمال درويش      
متارس يف وقت الفراغ و اليت خيتارها الفرد بدافع شخصي ملمارستها و اليت يكون من نواجتها اكتسابه 

  .العديد من القيم البدنية و اخللقية و املعرفية و االجتماعية

بأنه النشاط الذي  DE Djerazziaعرفه دي درازيا ) 1998(و عايدة عبد العزيز و عن احلمامحي
  .يساهم يف توفري الراحة للفرد من عناء العمل و يوفر له سبل استعادة حيويته
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اين عبد السالم  على انه رد فعل عاطفي أو حالة نفسية وشعور حيسه الفرد قبل ) 2001(وكذلك عرفته 
لنشاط ما سلبيا أو اجيابيا هادفا ويتم أثناء وقت الفراغ وأن يكون للفرد مدفوعا برغبة أثناء وبعد ممارسته 

  .شخصية ويتصف حبرية االختيار

يف حني يؤكد براينبل على أن الرتويح يعد أسلوب للحياة وأنه يعمل على تنمية الفرد املمارس  ألوجه 
  .مناشطه يف وقت الفراغ

و نشاط و مشاعر و رد فعل عاطفي و أنه سلوك و طريقة أن الرتويح ه  Rommeyويرى رومين 
  .لتفهم احلياة

أن الرتويح هو تلك األوجه من النشاط أو اخلربات اليت تنتج عن وقت الفراغ ، و Kraws   ويرى كراوس
اليت يتم اختيارها وفقا إلرادة الفرد و ذلك بغرض حتقيق السرور و املتعة لذاته و اكتسابه العديد من القيم 

  .الشخصية و االجتماعية 

بأنه نشاط و خربة و حالة انفعالية تطرأ على الفرد من مشاركته يف مناشط  Batesوعرفه كراوس وباتس 
  .وقت الفراغ بدافع شخصي 

أن الرتويح هو اخلربة يف قضاء وقت الفراغ ممتع يشرتك فيه مبحض إرادته و من  Carlsonويرى كارلسون
  .خالله حيل على إشباع فوري

ا الفرد نتيجة ملمارسته أي نوع من األنشطة   Bosوزويعرفه ب على انه اجملهود و املتعة اليت يستمتع 
  .الرتوحيية تعود على الفرد بالنفع  

 على للحصول األفراد مساعدة عن عبارة هو عام، بشكل الترويح،يف حني يرى امحد حممد فاضل أن 
الفراغ  وقت أثناء ( Leisure Experiences ) واستعادة الروح جتديد على إجيابية تساعدهم خربات
 األنشطة البناءة واملقبولة أوجه مجيع يشمل " على انه الرتويح نعرف أن املمكن من البشرية ولذا الطاقة

 وذلك الفرد إلرادة لدوافع ما وفًقا ا واالشرتاك اختيارها ويتم الفراغ وقت أثناء تؤدى واليت اجتماعًيا
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 الرضا وحتقيق الشخصية داخلية القيم  ( Intrinsic Motivation )نم العديد اكتساب بغرض
 Extrinsic ) ." املعنوي أو املادي لدوافع كالكسب وليس ا ذا املشاركة من واملتعة والسرور

Motivation )  13-12،ص2013عبدالعزيز، ( .خارجية( 

و خالصة القول أن الرتويح هو نشاط اختياري حيدث يف وقت الفراغ و يسهم يف التنمية الفرد من مجيع  
   )2007فاضل، ( .اجلوانب البدنية ، االنفعالية االجتماعية ،ثقافية و ذلك حسب نوع النشاط املختار 

من خالل املفاهيم واليت وردت على لسان العديد من الباحثني يستطيع الطالب أن يستنتج أن النشاط 
الرتوحيي يعتمد يف ممارسته أساسا على قدرة الفرد و إشباع حاجاته و دوافعه سواء كان دافع سعادة 

ح الرتويح فرصة شخصية او اكتساب لياقة بدنية و صحية أو حتقيق أهداف ثقافية و اجتماعية،لذا مين
  .هامة للشباب وكبار السن للمشاركة االجتماعية و الصحية و التعاونية مع اآلخرين

نشاط اختياري ممتع للفرد ومقبول من " تعريف الرتويح على انه وميكن  : تعريف الترويح-1-1- 2
شاط الرتوحيي يف حتدد الن أنميكن كما الفراغ ويسهم يف بناء الفرد وتنميته   أوقاتاجملتمع وميارس يف 

  :اجتاهني 

من  يعرف الرتويح على انه مزاولة نشاط اختياري يف وقت الفراغ يستهدف التحرر:  االتجاه األول- أ 
  .اإلعياء وحيقق االنتعاش والتجديد 

يعرفه على انه رد فعل عاطفي ونوع من العالج احليوي لتدعيم العالقات اإلنسانية :  االتجاه الثاني- ب
  .والوصول إىل التوازن النفسي دون انتظار ألي مكافأة مادية 

واملشاعر  األحاسيسللرتويح هو السعادة و جمموعة  األساسياحملور  أنو من مث يرى الطالب الباحث 
، وعليه فان واإلبداع،االجناز،االبتكار باإلخاءاليت تتميز  لألنشطةومزاولته اليت جينيها الفرد جراء ممارسته 

الرتويح تعترب غاية وهدف منشود يف حد  أشكالالستمتاع و املرح اليت يبحث عنها الفرد يف خمتلف ا درجة
  .ذاته
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  . )121-120،ص2000حسن حممود حممد، (  أنواع الترويح -1-2- 2

اجتاه النشاط الرتوحيي كنشاط فعال يدل على النشاط  إىلالباحثون الذين ينتمون  أومن علماء النفس 
والذي قسم األنشطة " ريلتز" الرتوحيية املبدعة كالرياضة والغناء والرسم وصيد األمساك العامل أو الباحث 

  :الرتوحيية إىل 

  .مثل األنشطة الرياضية والرسم واملوسيقى :  األنشطة االيجابية- 2-1-2-1  

مثل القراءة ومشاهدة التلفزيون ومشاهدة املباريات الرياضية يف : األنشطة االستخيالية -1-2-2- 2 
  .املالعب

ا النشاط الذي ال يتميز جبهد كالنوم واالسرتخاء :  األنشطة السلبية -1-2-3- 2     .ويقصد 

   :علماء آخرون طبقاً ألنواعها وأهدافها كاأليت يف حني قسم الرتويح      

   .الكتابة والراديو والتلفزيون كالقراءة و  :الترويح الثقافي -1-2-4- 2

كهواية مجع الطوابع والعمالت واألشياء األثرية وهواية تعلم التصوير  : الترويح الفني  -1-2-5- 2
  .فن اخلزف والنحت والرسم واإلشغال اليدوية  وفن الديكور وعلم الطيور والنبات وهوايات االبتكار مثل

كاملشاركة يف اجلمعيات الثقافية واالجتماعية والزيارات واحلفالت :االجتماعيالترويح  -1-2-6- 2 
  .الرتفيهية

رحالت اخلالء والتمتع جبمال الطبيعة والنزهات الربية  ويقصد به:  الترويح الخلوي 1-2-7- 2
 .والبحرية وهوايات الصيد وغريها 

وهو يعترب من األركان األساسية يف برامج الرتويح ويشمل األلعاب :  الترويح الرياضي-1-2-8- 2
ة الكبرية ككرة الصغرية والرتوحيية كالعاب الرشاقة واجلري والعاب الكرات الصغرية وغريها واأللعاب الرياض

 .القدم واأللعاب التنافسية الفردية والزوجية واجلماعية والعاب املاء كالسباحة وكرة املاء والتجديف



 الباب األول                                                  الدراسة النظرية
 

34 

وتستخدم فيه الوسائل العالجية وحركات إعادة التأهيل والسباحة : الترويح العالجي -1-2-9- 2
 .العالجية وغريها من الوسائل اليت حتقق الشفاء 

يتمتع به الفرد يف مقابل  إذوهو الرتويح ذا الطابع االستشاري :  يح التجاريالترو  - 1-2-10- 2
  .مادي ال يدخل يف نظامه كاملسرح والسينما وغريها من املؤسسات الرتوحيية التجارية 

 الباحث مييل و ، ،والتنوع باملرونة يتصف ، الرتوحيية األنشطة تصنيف أن تقدم مماللطالب الباحث  يتضحو 
 يفرق ال موضوعي أساس من ،ومنطلقاً  وواضحاً  ، شامالً  لكونه ،) 1990خطاب عطيات تصنيف( إىل
 تربوية وظائف تؤدي أن يفرتض مجيعاً  الرتوحيية فاألنشطة ، األمهية حيث من وآخر تروحيي نشاط بني فيه

 . شاملة بطريقة الفرد شخصية بناء يف ،تسهم متكاملة
  :الهدف من الترويح -1-3- 2

بعض العلماء يرون أن الرتويح ال يهدف ألي غرض سوى الرتويح يف حد ذاته و أن دوافعه األولية هي 
السرور ، أي الرضا أو السعادة و مثل هذه النظرة للرتويح تعترب من وجهة نظر العديد من العلماء نظرة 

مل باقي األهداف األخر  ا تقصر مفهوم الرتويح على هدف واحد و  ى ، فاألنشطة ضيقة حيث أ
  .الرتوحيية املتعددة و املتنوعة و لكل منها أهدافه و أغراضه اليت تسهم يف بناء الفرد و تنميته

اين عبد السالم    أن احملور األساسي للرتويح هو السعادة إال أن هناك بعض ) 2001(فمثال تذكر 
لرتوحيية تتمثل يف اإلخاء ، اإلجناز ، واملشاعر اليت يكتسبها الفرد من خالل ممارسته لألنشطة ا األحاسيس

اإلبداع على جانب بعض القدرات البدنية والعقلية و العاطفية و سوف نتعرض هلدف   االبتكار و كذلك
  .كل نوع من األنواع األنشطة الرتوحيية يف وقت الحق 

األخرى ، ومن دراستنا ملفهوم  ن املناشطمللرتويح مسات متيزه عن غريه  : سمات الترويح -1-4- 2 
  :الرتويح يتضح أن من أهم مساته هي 

وهذا يعين أن الرتويح يعترب نشاطا هادفا ، فهو يساهم يف تنمية و تطوير   : نشاط بناء -1-4-1- 2
  .شخصية الفرد من خالل املشاركة يف ممارسة مناشطة املختلفة 
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أي أنه نشاط خيتاره الفرد وفقا لرغبته و ميوله و دوافعه و كذلك يتفق :  اختياري نشاط -1-4-2- 2
  .هذا النشاط مع استعداداته و قدراته 

و يعين ذلك أن الرتويح جيلب السعادة إىل نفوس ممارسه ، تنمية للتعبري  : حالة سارة  -1-4-3- 2
  .عن الذات و اإلبداع يف النشاط 

مبعىن أن الرتويح يتم يف الوقت الذي يتحرر فيه الفرد من القيود و  : يتم في وقت الفراغ -1-4-4- 2
  .االرتباطات العمل أو أي ارتباطات أخرى 

و ذلك من خالل إشباع الفرد املمارس ملناشط الرتويح حلاجاته :  يحقق التوازن النفسي -1-4-5- 2 
و الرضا النفسي مما حيقق للفرد النفسي كما أن املشاركة يف مناشط الرتويح تؤدي إىل حتقيق االسرتخاء 

  .التوازن النفسي 

ويرى الطالب أن هذه اخلصائص اليت متيز النشاط الرتوحيي عن األنشطة األخرى من حيث إجياد حالة      
  .من التوازن يف خمتلف جوانب احلياة ملختلف املشاركني أو الراغبني يف ممارستها

أن الرتويح يعترب مظهرا ) 1998(احلمامحي عايدة عبد العزيز يذكر كل من   : أهمية الترويح-1-5- 2
من مظاهر النشاط اإلنساين و له دور هام يف حتقيق التوازن بني العمل و الراحة من عنائه ، و يسهم 
الرتويح يف احلياة العصرية طبقا ملا ورد عن اجلمعية األمريكية للصحة و الرتبية البدنية و 

 American association Heath ;physical éducation and recréationالرتويح
  :يف النقاط التالية  

                                                  .حتقيق احلاجات اإلنسانية للتعبري اخلالق عن الذات  -
                                                  .التحرر من الضغوط و التوتر العصيب املصاعب احلياة العصرية  -
                                                              .تطوير الصحة البدنية و االنفعالية و العقلية للفرد -
             .                                                     توفري احلياة الشخصية و عائلية مستقرة  -
  .تنمية ودعم الدميقراطية  -
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تسلسال للحاجات  maslow  فقد أوضح ماسلو:مستويات الحاجات اإلنسانية -1-6- 2
  ات اإلنسانية يف مخس مستوي

وهي احلاجات الضرورية لإلنسان مثل األكل و النوم و املأوى و   :الحاجات الفيزيولوجية-1-6-1- 2
  .الصحة و الراحة و كذلك العمل

هذه احلاجات تأيت يف الرتتيب بعد احلاجات الفسيولوجية و تشمل :حاجات األمان -1-6-2- 2
  .العديد من احلاجات كاالستقرار،األمن ،التحرر من اخلوف ،الوقاية من األخطار

وتشمل هذه احلاجات على الرغبة يف إقامة عالقات صداقة مع : الحاجات االجتماعية-1-6-3- 2
  .تماعي و االنتماء إىل اجلماعات املختلفة اآلخرين و القبول االج

تسمى احلاجات الذاتية أو احلاجات النفسية و تتضمن  :حاجات تقدير الذات -1-6-4- 2
  .احلاجات املرتبطة بالثقة بالنفس ،القدرة على االجناز احرتام الذات 

حتتل هذه احلاجات قمة اهلرم يف التسلسل و هي مرتبطة :  حاجات تحقيق الذات-  1-6-5- 2 
   املتمثلة يف النجاح ،يف التعبري عن الذات القدرة على اإلبداع و االبتكار ،تطوير الشخصية باحلاجات

  ) 11-16،ص  2013حممد عبد العزيز سالمة، (
ا اخلمس يتضح  او يف ضوء هذه احلاجات وفقا لتسلسلها حسب مستويا غري مستقلة عن بعضها  بأ

ينتقل  أنالبعض بل هي متداخلة و مرتابطة حيث يكمل  كل مستوى منها االخر أي يستطيع الفرد 
 .الذي هو فيه إشباعملستوى حىت يتمكن من 

    :مستويات المشاركة في مناشط الترويح - 1-7- 2

  :مستويات املشاركة وفقا ملا يلي " Nach ناش"يوضح 

يف العديد من املناشط  Créative participation و يتضمن املشاركة االبتكارية: المستوى األول
التأليف، االبتكار، النماذج و التصميمات، : واليت تتيح للفرد االبتكار و اإلبداع يف أداءه و أمهها



 الباب األول                                                  الدراسة النظرية
 

37 

 .العروض
 النشاط و حتقيق و يتضمن املشاركة االجيابية و اليت تتيح للفرد املشاركة الفعلية يف: المستوى الثاني 

املباريات و املسابقات الرياضية، التمثيل املسرحي، العزف املوسيقي، : التنمية الذاتية للفرد، و من أمهها
  .اخلدمات البيئية، املعسكرات، الرحالت، الرسم، لعب الشطرنج

ة و اليت تسمح باملشاركة الوجداني EMOTIONAL و يشمل املشاركة الوجدانية: المستوى الثالث
قراءة القصص و الروايات، مشاهدة األفالم و املسرحيات و : للفرد من خالل االستمتاع و تتمثل يف

 التمثيالت و كذا التلفزيون، و االستماع إىل الربامج اإلذاعية، االستماع إىل املوسيقى و مشاهدة الربامج
 .  واملسابقات الرياضية، زيارة املعارض و املتاحف

ا،  و: المستوى الرابع  تتضمن املشاركة السلبية و اليت تتيح للفرد ممارسة النشاط الرتوحيي أو االستمتاع 
لقاء : و من مث فان ذلك املستوى ال يرقى إىل درجة التأثري االنفعايل أو الوجداين يف الفرد و من أمهها

اآلخرين، اجللوس حول  األقارب و األصدقاء، التسلية و الرتفيه، اللهو واستهالك الوقت، تبادل احلديث مع
 .املائدة

: و ذلك Harmful to Selfيشمل املشاركة اليت تلحق األذى أو الضرر بالفرد : المستوى الخامس 
  .كاإلدمان للمخدرات و للخمر، ارتكاب أفعال غري تربوية، لعب امليسر

 Harmful to Societyو يشمل املشاركة اليت تلحق األذى أو الضرر باجملتمع  :المستوى السادس
  .كارتكاب اجلرائم، التصرف الديين، أعمال العنف: و ذلك 

  :الترويح الرياضي -2- 2

البدنية و  املقصود بالرتويح الرياضي هو ذلك النوع من الرتويح الذي تتضمن براجمه العديد من املناشط
نواع الرتويح تأثريا على اجلوانب البدنية و الفسيولوجية للفرد املمارس ألوجه أكثر أالرياضية كما انه يعد 

    .  (maresca et autres.2004.p 71)األلعاب  ومناشطه اليت تشتمل على الرياضات  
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    الترويح الرياضي أنشطة -2-1- 2
و األلعاب اجلانب األعظم من برامج الرتويح الرياضي كما انه ميكن تنظيم مناشطها وفقا  متثل الرياضات

ن االشرتاك يف تلك املناشط يتأثر أألهداف و احتياجات و اهتمامات األفراد و اجلماعات، و بذلك جند 
  .لفرداملستوى املهاري، السن، اجلنس، احلالة البدنية، و احلالة الصحية ل: بالعناصر التالية

، Janet Maclean،جانيت ماكلني،  Reynold Carlsonووفقا آلراء كل من رينولد كارلسون
                      James Peterson، جيمس بيرتسون Theodore Deppeتيودور ديب

  :فانه يتم تقسيم مناشط الرتويح الرياضي إىل اجملموعات الرئيسية التالية
                    Games and Contests Low Organizedاأللعاب و املسابقات ذات تنظيم البسيط – أ
    Individual Sportاأللعاب أو الرياضات الفردية  - ب
  Dual Sportsالزوجية ) اجلماعية( األلعاب أو الرياضات  – ج
  . Team Sportالعاب أو رياضات الفرق   - د

الرياضية الرتوحيية متعددة و متنوعة ،لذلك تتناسب مع مجيع  األنشطة أنوعليه يرى الطالب الباحث    
العقلية،النفسية (.املمارس،لذا تعترب ذات تأثري مباشر على مجيع النواحي أوميول و رغبات الفرد املشارك 

  وفق لون ونوع النشاط) ،االجتماعية 
للنشاط الرتوحيي فعل و اثر على اإلنسان مهما كان : ياضيمميزات النشاط الترويحي الر  -2-2- 2

سنه ،فخرباته ممتعة، و من الصعب حصر مجيع الفوائد املستفادة من ممارسته لكن ميكن القول انه يشكل 
  اإلنسان ويعيد تكيفه مع اجملتمع و يساعده يف قيامه بأدواره بنجاح باإلضافة إىل املميزات اجلسمية العديدة 

  .  املتعة بغرض املتعة وليس بغرض الوصول إىل مستوى عل او إتقان يف األداء  -             
  .يعمل النشاط الرتوحيي الرياضي على رفع مستوى احليوية واجلد ومقاومة التعب  -            
  .لراحة يعمل النشاط الرتوحيي الرياضي على التخلص من الضغط العصيب و اإلحساس با -            
  .يعمل النشاط الرتوحيي الرياضي على رفع كفاءة األجهزة املختلفة كاجلهاز الدوري التنفسي  -            
   )2012بن قالوز، ( ).يعمل النشاط الرتوحيي الرياضي على التخلص من الطاقة الزائدة  -            
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 : الرياضيخصائص الترويح  -2-2-3  
 : يلي ما الرياضي الرتويح ا يتميز اليت اخلصائص أهم من
 توفري املنشآت خالل من للجميع املشاركة فرصة إتاحة: الحركي للنشاط الفرص تهيئة 2-3-1- 2

 .املناسبة الربامج وإعداد الالزمة والتجهيزات
 الرتبوية وتطوير واالجتاهات والقيم املهارات تنمية يف يسهم وبناء هادف نشاط : لهادفيةا-2-3-2- 2

  .الشخصية
 . املشاهدة على االقتصار وعدم النشاط ممارسة :اليجابيةا-2-3-3- 2
 اجلنس أو أو العمرية املراحل عن النظر بغض املشاركة يف احلق فرد لكل :اةالمساو -2-3-4- 2

  .املهاري املستوى
 .املختلفة الرياضات من مستوى أو نوع أي اختيار :االختيار حرية -2-3-5- 2
   ).الفرد وإرادة برغبة (ذايت بدافع تتم النشاط يف املشاركة :الدافعية-2-3-6- 2
مع  تتفق لكي خمتلفة مستويات يف التنافسية وغري التنافسية األنشطة تتوفر :التنوع -2-3-7- 2

  .األفراد وميول ورغبات حاجات
 املرتبطة بنقص العصرية األمراض من الوقاية على املمارسني يساعد :والتأهيل الوقاية -2-3-8- 2

 ويساعد اخل،...واالجتماعية األمراض النفسية وبعض والبدانة، ، الدموية والدورة القلب كأمراض احلركة
 .واملعاقني واملصابني املرضى تأهيل فعال يف  بشكل

 الفرد وزيادة صحة وتطوير وتنمية السعادة حتقيق إىل تؤدي اإلجيابية املشاركة :التفاؤل -2-3-9- 2
 . املمارس لدى التفاؤل روح يبعث مما ،إنتاجية

 اليت ترتكز األساسية القاعدة الرياضي الرتويح نشاطات تعترب: الموهوبين عن الكشف -2-3-10- 2
 املوهوبني عن الكشف عملية عليها ترتكز.ة املتميز القدرات وأصحاب املوهوبني عن الكشف عملية عليها

  .الرياضات و خمتلف األلعاب يف ة املتميز القدرات وأصحاب
الفراغ  أوقات الستثمار مثلى وسيلة الرياضي الرتويح يعترب :الفراغ وقت استثمار - 2-3-11- 2

 .اجملتمع أفراد مجيع لدى املتزايدة
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 وأشباه احملرتفني كرياضات للمستويات العليا، الرياضية األنشطة عن خصائصه يف خيتلف لرياضي ا والرتويح
  . )2007فاضل، ( ). والدولية احمللية ، الرمسية(املنافسات  رياضة مع باملقارنة فمثال .احملرتفني

  :في األنشطة الرياضية الترويحية  ةالعوامل المؤثر -2-4- 2

رياضية تروحيية ، اول هذه  هنالك جمموعة من الفوائد اليت تعود على الشخص عند اشرتاكه يف انشطة
والفسيولوجية وهذا بالطبع يساعد الشخص على مواجهة ظروف احلياة  احلركيةالفوائد تنعكس على القدرة 

  .)71ص1998ابراهيم و السيد فرحان، (. أسهل بأسلوب

       : أمههابالعديد من املتغريات من  يتأثرانالرتويح ونشاطاته  أن األوربيةوتشري الدراسات اليت متت يف الدول 
العادات والتقاليد تعترب عامًال هامًا يف  أنتؤكد كثري من الدراسات :  الوسط االجتماعي -2-4-1- 2

  .الرتوحيية املرغوب ممارستها وذلك حسب ثقافة اجملتمع األنشطةحتديد نوعية 

وكيفية  اختياراتهيؤثر دخل الفرد بدرجة كبرية على  إذ: صاديالوسط والمستوى االقت -2-4-2- 2
من الرتويح ترتبط مبستوى الدخل كالرحالت السياحية  أنواعهناك  أنقضاء وقت الفراغ كما لوحظ 

  .املطاعم واملنتجات وغريها  إىلواخلروج 

ا الرتوحيية اخلاصة  إن:  النسبة والجنس -2-4-3- 2 فالطفل ميرح ويلعب  كل مرحلة عمرية هلا سلوكيا
الشباب ينطلقون حبرية يف مزاولة كافه األنشطة وتشري الدراسات أيضا  إنوالشيخ يسرتخي ويرتاح يف حني 

أن األنشطة الرتوحيية اليت ميارسها الذكر ختتلف عند تلك اليت متارسها األنثى فعادة األوالد مييلون إىل 
  .املنزلية اللعب بالرمي واأللعاب املرتبطة بالتدبري إىللن بينما البنات مي األلعاب الضيقة،

 األفرادفاملستوى التعليمي والثقايف يؤثر على :  المستوى الثقافي ودرجة التعليم -2-2-4-4
م خاصة إن إنسان اليوم يتلقى كثريًا من التدريبات يف جمال الرتويح أثناء حياته  وأساليب تسليتهم وهوايا

  . فيه أذواقا معينة هلوايات رمبا يظل ميارسها مدى حياتهالدراسية مما قد يرىب
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  :هداف الترويح الرياضيأ -2-5- 2

و من  valuesإن للرتويح الرياضي العديد من القيم  Teresa Walanskaترى تريزا والنسكا 
  :األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها للمشاركني يف مناشطهم  املختلفة و اليت من أمهها

ذا العصر مما  - دى إىل أتعويض نقص احلركة البدنية للفرد و الناتج عن تقدم الفين الذي حلق 
 .اإلنسانتقليص حركة 

و النقص يف احلركة أيف تناول الطعام  اإلفراطو البدانة اليت تنتج عن أالتخلص من الوزن الزائد  -
 .البدنية

 .حتسني و تطوير احلالة الصحية للفرد -
 .و التخلص من التوتر العصيب الرتويح عن النفس -

إسهامات يف التأثري االجيايب على العديد ) الرياضي للجميع( ن للرتويح الرياضي أو يرى حممد احلمامحي 
كما يهدف الرتويح الرياضي إىل الوقاية من املتغريات . وجه مناشطه أمن جوانب منو املشاركني يف ممارسة 
هلؤالء املشاركني يف  براجمهم ولذا فقد قام احلمامحي بتحديد  اإلنتاجي املدنية احلديثة و إىل زيادة املردود

  :أهداف الرتويح الرياضي وفقا لطبيعة تلك األهداف وذلك على النحو التايل
  :األهداف الصحية-5-1- 2-2
 :وهي األهداف املرتبطة بوجه عام بصحة املمارس بانتظام ملناشطهم و تتضمن األهداف التالية 

 .الة الصحية للفردتطوير احل -
 .تنمية للعادات الصحية املرغوبة -
 .من أمراض القلب و الدورة الدموية لإلصابةمن فرص التعرض  اإلقاللالوقاية و  -
 .زيادة املناعة الطبيعية للجسم ومقاومته لألمراض -
 .السلبية للتوتر النفسي و للقلق و للتوتر العصيب اآلثاراحلد من  -
 .وفقا أنوع اجلهد املبذول يف ممارسة النشاط التغذية اجليدة و املناسبة -
  .احملافظة على الوزن املناسب للجسم -
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 :األهداف البدنية-2-5-2- 2
تم باحلالة البدنية للممارس بانتظام ملناشطها وهي   :و تشمل األهداف اليت 

 .تنمية اللياقة البدنية -
 .اجلسم حيويةحتديد نشاط و  -
 .اجليدةاحملافظة على احلالة البدنية  -
 .االحتفاظ بالقوام الرشيق -
 .الوقاية من بعض احنرافات القوام -
 .تصحيح بعض احنرافات القوام -
 .اسرتخاء العضلي و العصيب -
يار البدين يف سن الشيخوخة -  .مقاومة اال

و هي األهداف املرتبطة بتعليم و تنمية املهارات احلركية بوجه عام ، و  :األهداف المهارية-2-5-3- 2
 :هم األهداف التاليةأتشمل 
 .تنمية احلس احلركي منذ الصغر -
تعليم املهارات احلركية لأللعاب و للرياضات املختلفة منذ الصغر و تعليم مناشط احلركية اليت  -

تتميز ممارستها بطابع االستمرارية على مدى احلياة، و ذلك كالعاب الريشة الطائرة، تنس الطاولة،  
 . joggingو اجلري، و اهلرولة  و كرياضات السباحة، و املشي،كرة السرعة، املضرب اخلشيب، 

 .تنمية املهارات احلركية للفرد -
 .االرتقاء ملستوى املوهوبني رياضيا -

تم بالفرد املمارس ملناشطها من اجلانب النفسي،  :األهداف النفسية 2-5-4- 2 وهي األهداف اليت 
 :هم األهداف التاليةأو حتتوي على 

 .و استشارة دافعة الفرد حنو ممارسة النشاط احلركيتنمية الرغبة  -
 .حلياة الفرد و الرتويح عن ذاته) للفرد(حتقيق السعادة  -
 .و هلواية الرياضةأو اللعب أإشباع امليل للحركة  -
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 .التعبري عن الذات و تفريغ االنفعاالت املكبوتة -
 .عات املعاصرةاحلد من التوتر النفسي و العصيب الناتج عن ظروف احلياة يف اجملتم -
 .حتقيق االسرتخاء و التوازن النفسي للفرد -
 .تنمية مفهوم الذات -
 .إشباع الدافع للمغامرة -
 .إشباع الدافع للمنافسة -

تم باجلانب االجتماعي للفرد املمارس   :األهداف االجتماعية-2-5-5- 2 وهي تلك األهداف اليت 
 :يبانتظام ملناشطها ، و تتضمن مايل

العزلة االجتماعية اليت تسود اجملتمع املعاصر بتكوين عالقات و صدقات مع  التغلب على ظاهرة -
 .اآلخرين من األفراد و اجلماعات

 .إشباع احلاجة لاللتقاء مع اآلخرين من ذوي امليول واالهتمامات املشرتكة -
 .حتقيق التوافق االجتماعي لألفراد و اجلماعات املمارسني ملناشط الرياضة للجميع -
 .وك االجتماعي السويتشكيل السل -
 .املشاركة يف االحتفاالت و املهرجانات الرياضة و التعاون بني اجلماعات وبغضها يف تنظيمها -
 .تنمية مهارات التواصل و التفاوض بني اجلماعات و بعضها لدعم العمل اجلماعي -
ية و كيفية يئة الفرص ملمارسة التخطيط اجلماعي للنشاط و التدريب على اختاذ القرارات اجلماع -

 .التوفيق يف حل املشكالت اليت تواجه ممارسة مناشط الرياضة للجميع
 .ممارسة احلياة االجتماعية الدميقراطية الناجحة -

و تشمل األهداف املرتبطة بتزويد الفرد بالعديد من أنواع املعرفة، و   :األهداف الثقافية -2-5-6- 2
 :هم األهداف التاليةأتشمل 
بالثقافة الرياضية و ذلك بتزويده بالعديد من أنواع املعرفة و االجتاهات و العادات تزويد الفرد  -

 .املرتبطة مبجال الرياضة للجميع
 .تشكيل و تنمية مدركات الفرد بأمهية الرياضة للجميع يف احلياة العصرية -
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 .تشكيل اجتاهات إجيابية لدى األفراد و اجلماعات حنو ممارسة مناشط الرياضة للجميع -
 .اخلالء و إستعاب طرق تنظيمها أنشطةوقت الفراغ و  ةشطنالتعرف على العديد من ا -
 .التعرف على األلعاب الشعبية املتصلة يف الرتاث الثقايف للجميع -
 .إدراك الفرد لقدرات و حلاجات اجلسم احلركة -
 .يعالرياضة للجم أنشطةالتعرف على عوامل األمان و السالمة املرتبطة مبمارسة و بطبيعة  -
و طرق معاجلتها يف حالة  اإلصابةالرياضة للجميع لكيفية الوقاية من  أنشطةتعلم الفرد املمارسة  -

 .حدوثها
 .فضل للبيئة احمليطة بالفردأفهم  -

وتزداد  اجملتمع، أفراد جلميع الرياضي الرتويح أمهية السابقة األهداف من ومن مث يستنتج الطالب الباحث 
 طبيعة عن النظر بغض الرياضية الرتوحيية ، األنشطة يف ممارسة االستمرارية إىل املاسة حلاجة نظًرا أمهية
 الفرد ميارسها أن ميكن اليت الرياضية باألنشطة االهتمام ولذلك جيب ، اجلنس أو السنية املرحلة أو العمل

  .مدى احلياة ،مع تدعيم دوافع املمارسة لديهم

 امليولوإشباع ، النفس عن والرتويح ، والقوة ، البدنية واللياقة الصحة اكتساب حيث نستخلص ان
  الرتويح بصفة عامة ليهااالجتماعية و النفسية تعترب من أهم ما يرمي  ونواحيفضال عن  والرغبات

    :دراسة علمية عن الرياضة للجميع -2-6- 2

الرياضة للجميع  ندوةقدمتها عايدة عبد العزيز يف " الرتويح الرياضي" يف دراسة علمية عن الرياضة للجميع
شارات إىل أ،  1991ديسمرب  20 – 19للشباب و الرياضة يف الفرتة من  األعلىاليت نضمها اجمللس 

  :رئيسية بالدولة حنو الرتويح الرياضي و هي  أجهزةمسؤوليات ثالثة 

  :هم مسؤولياته يفأو تتحدد : جهاز الشباب و الرياضة - : أوال

 .وضع فلسفة حمددة و واضحة للرياضة للجميع - أ 
 .هداف واضحة للرياضة للجميع و متابعة تنفيذ هذه األهدافأحتديد - ب   
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 .توفري الفرص لكل فرد ملمارسة مناشط الرياضة للجميع كحق له-ج    
توفري اإلمكانات الالزمة ملمارسة مناشط الرياضة للجميع و تسيري استخدام املنشات الرياضة من  -د

  .قبل املواطنني
 .زيادة امليزانية املخصصة للمناشط الرتوحيية يف املؤسسات التعليمية-و
ا فيما يليأو حتدد :  كليات التربية الرياضية: ثانيا   :هم مسؤوليا

 .متخصصني يف جمال الرياضة للجميعإعداد و ختريج - أ 
توفري برامج الرياضة للجميع بطريقة مستحدثة و مبتكرة مع مراعاة مناسبتها مليول و احتياجات - ب

 .األفراد
 .التخطيط لربامج الرياضة للجميع وفقا لألسلوب العلمي- ج     
  هم مسؤولياته فيماأو حتدد : جهاز اإلعالم: ثالثا
إىل ممارسة مناشط الرياضة للجميع اليت ميكن ممارستها خارج األندية ، وذلك حىت الدعوة عرب وسائله  -ا

   يقبل اكرب عدد من اجلماهري على ممارسة رياضة املشي، اجلري، ركوب
   .عرض خمتلف األلعاب و الرياضات عرب اإلرسال التلفزيوين جلذب اجلمهور إىل ممارستها-ب
                .و العمل على تشكيل مفاهيمه واجتاهاته حنو الرياضة للجميعتزويد اجلمهور بالثقافة الرياضية  -ج
عايدة عبد العزيز و احلمامحي، ( .التأكيد على دور الرياضة للجميع يف بناء شخصية املمارسة ملناشطها-د

 )100،ص2001
 يكتسبهاإن جمموعة املعلومات واخلربات وكذا املهارات والقيم اليت و مما سبق يتضح للطالب الباحث     

،   تنمية و تطوير خمتلف دوافعهية، تعد جزءا كبريا يساهم يف وحيالفرد من مشاركته يف األنشطة الرياضية الرت 
 كما تؤثر اجيابيا على جمموع سلوكات واجتاهات وصحة الفرد وبالتايل حتقق احلاجات اإلنسانية للتعبري

ة واالنفعالية وكذا العقلية وتساهم بقسط كبري يف التحرر يالصحاللياقة البدنية و  اخلالق عن الذات وتطور
من الضغوط والتوترات النفسية والعصبية يف وقتنا احلايل دون أن ننسى املسامهة الفعالة يف بناء الشخصية 

  .م القيم والعالقات اإلنسانية واالجتماعيةعوتنمية ود
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  خالصة
ا  الرتوحييمن خالل ما سبق نستنتج أن النشاط الرياضي  يساهم بشكل كبري يف حياة األفراد والرقي 
 طؤهله ليكون مواطنا صاحلا ونافعا يف جمتمعه ،فالنشاتوجعل الفرد حيس بنوع من الرضا والسعادة اليت 

مميزات اجملتمع اجلزائري وهذا كنشاط باختالف ألوانه و مستوياته تتكيف و ي يهتم بالفرد  وحيالرياضي الرت 
خالل املقاربات السابقة واليت استشهدنا من خالهلا بآراء علماء وباحثني يف جمال الرتويح جبميع من  ظهر

 الرتويح العام،وهو اختصاص من اختصاصات  الرياضي بصفة خاصة يالرتوحيأنواعه وبالتايل فالنشاط 
  ...امية و كذا الشخصية املثلى للفرد املمارسوالقيم الس،يساهم قي بناء املكانة العلمية 
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  الفصل الثالث

  شابهةمالدراسات السابقة وال
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 :تمهيد 

الفصول السابقة، كل من دوافع املمارسة الرياضية و الرتويح كال يف بعد أن تناول الطالب الباحث 
والدراسات اليت تناولت موضوع العالقة فسوف يعرض اآلن يف هذا الفصل جمموعة من البحوث ة،على حد

فضال على ذكر أهم ما ورد من النتائج اليت خلص إليها بعض . بني املتغريين األساسني للبحث احلايل
  .الباحثني 

ة من أهم احملاور اليت جيب على الباحث التطرق إليها باعتبارها استعراض  تعترب الدراسات املشا
مشكلة حبثنا، وذلك ملعرفة األبعاد املختلفة اليت حتيط باملشكلة، مع  للموضوعات اليت سبق أن تناولت

االستفادة املباشرة سواء من التوجيه أو التخطيط أو مناقشة النتائج و مقارنتها و فيما يلي أهم البحوث 
ة ملوضوع حبثنا و اليت تناوهلا الباحثون   :املشا

املناسبة و احملتملة على التساؤالت اليت سبق و حىت يتمكن الطالب الباحث من وضع اإلجابات 
وما . وذلك لبيان مدى مواطن االتفاق أو االختالف بني فروض كل منها .أن طرحها يف التعريف بالبحث

مع حماولة الوقوف عند كل منها لتحديد ما أغفله بعضها أو جمملها من جوانب، . توصلت إليه من نتائج
  .نا احلايلمن أجل االستفادة منها يف حبث

ووصف  بتقدمي هدفها الرئيسي-ما أمكن- وسوف يلتزم الطالب يف عرضه هلذه البحوث والدراسات
و أهم النتائج اليت توصلت إليها كل دراسة على املنهج املستعمل، العينة، و األدوات املستخدمة فيها،

  .ايلحدة، لعل الطالب الباحث بذلك يستطيع استخالص صياغة جديدة لفروض حبثه احل

  )1970عالوي، ( 1970 سنة عالوي حسن محمد دراسة - 3-1

 حمافظة يف والثانوية اإلعدادية وتلميذات املدارس لتالميذ الرياضي النشاط ممارسة دوافع :عنوان الدراسة
                                                                                                              .القاهرة
وتلميذات  لدى تالميذ الرياضي النشاط ممارسة دوافع على التعرف إىلالبحث  يهدف: البحث أهداف
  .القاهرة حمافظة يف والثانوية اإلعدادية املدارس
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 وتلميذة تلميذا 4387 على الدراسة اشتملت: عينة البحث

 الرتتيب على والثانية األوىل املرتبة احتلت امليول الرياضية ودوافع البدنية اللياقة اكتساب نا:النتائج أهم
 والعقلية، النفسية الدوافع واخللقية، االجتماعية اخلارجي، الدوافع التشجيع دوافع أما والتلميذات، للتالميذ
  .أخرى على مرحلة من فقد اختلفت الفراغ، وقت ودوافع الرياضي التفوق دوافع

امحد زيت و ابراهيم عد ربه، ( م1986حسن زيد وإبراهيم خليفة  احمداسة الدر -2- 3
   .)2،العدد1986

       الدافعية الرياضية وعالقتها مبستوى األداء الرقمي لدى متسابقات العدو واجلري :البحثعنوان 
  : التعرف على إىلهدفت الدراسة : البحث أهداف

                                                       الفروق بني متسابقات ألعاب القوى اجلري والوثب -                 

      .الفروق بني العبات املستوى الرقمي األعلى واملستوى الرقمي األقل يف العدو واجلري -                  
  .متسابقة يف العدو واجلري 62عينة قوامها الدراسة على  أجريت:البحث عينة

  .باألسلوب املسحي.استخدم الباحثان املنهج الوصفي  :البحث منهج

ا حممد " تتكو" أعدهاقائمة الدافعية الرياضية اليت  األداة املستعملة يف هذا البحث :أداة البحث وعر
    .حسن عالوي

  :النتائج التالية إىلتوصال الباحثان :أهم نتائج البحث 

احلافز والعدوان ( توجد فروق دالة إحصائيا بني متسابقات اجلري والعدو يف مسات الدافعية  -     
  . )والقيادة والثقة بالنفس والتحكم االنفعايل والتدريبية والضمري احليوالتصميم 

بني كل من السمات الدافعية متمثلة يف احلافز والتصميم والثقة بالنفس  إحصائياوجود عالقة دالة -     
سابقات والتحكم االنفعايل والصالبة والتدريبية والثقة باآلخرين واملسئولية ومستوى األداء الرقمي لدى مت

  .العدو واجلري
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  ) (Salselas et autresدراسة سالسالس و آخرون   -3- 3

  .برتغاليني شباب  سباحنيدوافع ممارسة السباحة وعالقتها مبستوى اخلربة عند :  البحثعنوان 

  ) أنثى 87ذكر و  86(ينة عددها مئة فرد عأجريت الدراسة على : عينة البحث

وجود تأثري دال إحصائيا على مستوى الدوافع تبعا ملتغري اخلربة يف دوافع اللياقة البدنية و   -: أهم النتائج 
  املنافسة 

  .  )1987العدوي، (. م1987دراسة حبيب حبيب العدوي -4- 3

  ".بعض متغريات الشخصية وعالقتها باملستوى الرياضي لدى العيب الكرة الطائرة"  عنوان البحث

التعرف على الفروق بني العيب املستوى الرياضي العايل واملستوى الرياضي إىل دف  :أهداف البحث
   .األقل يف مسات الدافعية الرياضية

  .الكرة الطائرة  العب من الدرجة األوىل من العيب 106عينة عددها  :عينة البحث

  وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي :منهج البحث

ا حممد " تتكو"قائمة الدافعية الرياضية اليت أعدها  األداة املستعملة يف هذا البحث :أداة البحث وعر
  .حسن عالوي

 قد أسفرت أهم نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني أبعاد مسات :نتائج البحث
احلافز والتصميم واملسئولية والتحكم االنفعايل والثقة بالنفس والتدريب والثقة باآلخرين واملستوى (الدافعية 

 .الرياضي لالعيب الكرة الطائرة

  .  )262-258،ص1989مدحت، ( م1989دراسة مدحت صالح سيد  -3-5

  ." الدافعية الرياضية وعالقتها مبستوى األداء لالعيب كرة السلة ":عنوان البحث
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  يهدف البحث إىل:أهداف البحث 

 .التعرف على أبعاد الدافعية الرياضية لدى العيب كرة السلة الناشئني - 
التعرف على الفروق يف أبعاد الدافعية الرياضية بني جمموعيت املستوى األعلى ومستوى األقل  - 

 .ملستوى األداءطبقا 
  .حتديد نسبة مسامهة أبعاد مسات الدافعية يف مستوى األداء  -

سنة وميثلون األندية  19من العيب كرة السلة الناشئني حتت  64أجريت الدراسة على  :عينة البحث 
   لكرة السلة 1989 – 1988احلاصلة على املراكز الستة األوائل يف بطولة منطقة القاهرة واجليزة موسم 

   :أدوات البحث  

وقد أعد  1972تتكو، جاك وريتشارد سنة  صممه توماس أ) التقومي الرياضي  (مقياس تقدير الدافعية 
  .) 1982(صورته بالعربية حممد حسن عالوي 

مستوى معني بني الالعبني املتفوقني  لىهناك فروق ذات داللة إحصائية ع -:أهم نتائج البحث 
  .والالعبني األقل يف املستوى املهاري يف أبعاد احلافز القيادة

صانعوا اللعب، العبوا ( هناك فروق ذات داللة إحصائية بني العيب املراكز املختلفة يف كرة السلة -
فروق ذات داللة الثقة بالنفس يف حني مل تكن هناك و يف أبعاد العدوان ) االرتكاز، األجنحة

  .إحصائية يف بقية األبعاد 
 .اللعب يالعبوا االرتكاز يتفوقون يف مسة العدوانية على العيب مركز اجلناح وصانع -
يف مسة الثقة بالنفس ) صانعوا اللعب و االرتكاز ( هناك فروق بني العيب األجنحة والعيب املركز  -

  .وذلك لصاحل العيب األجنحة
  .)49،ص1991محودة و طه، (وطه عبد الرحيم  حمودةدراسة محمد خالد  -6- 3

  .للفرق القومية كرة اليد  اإلعدادبرنامج تروحيي مقرتح ملعسكرات  : البحثعنوان  -
  : إىلدف الدراسة :  بحثال أهداف -
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 اإلعداداقرتاح برنامج تروحيي لالعيب والعبات املنتخبات قومية لكرة اليد داخل معسكرات  -   
  .املغلقة

  .الرتوحيية لالعيب املنتخبات القومية  األنشطةدراسة دوافع ممارسة  -        

  .منوذج خطة نشاط للربنامج الرتوحيي املقرتح إعداد -       

هذه الدراسة على املنتخبات القومية اليت متثل مجهورية مصر العربية بكرة  أجريت:  عينة البحث-
العبًا يف فريق  14،  اآلنساتالعبًا يف فريق  16العبًا يف فريق الرجال ،  18اليد حيث مشلت 

  .الشباب
مع طبيعة  يتالءماملسحي حيث  باألسلوباستخدم الباحثان املنهج الوصفي : منهج البحث  -

  .الدراسة 
الرتوحيية اليت يرغب الالعبون يف  األنشطةاستخدم الباحثان استمارة استبيان عن : داة البحثأ  -

املغلقة ، كما استخدم الباحثان استمارة  األعدادوقت الفراغ داخل معسكرات  أثناءممارستها 
الرتوحيية عند الالعبني ، وكذلك دور االحتادات الرياضية جتاه  األنشطةاستبيان عن دوافع ممارسة 
  .الرتويح والنشاط الرتوحيي 

  :نتائج الدراسة لا أهم -
العاب املاء مث  األولفضل العبو املنتخب :الخفيفة  واأللعابالرياضات  ألنشطةبالنسبة : أوال -

ضل فريق الشباب العاب املضرب املضرب مث الشطرنج مث الدومينو والورق مث العاب التلفزيون ، وف
فضل حل الكلمات املتقاطعة والعاب املضرب  اآلنساتواملاء مث العاب التلفزيون واملائدة ، وفريق 

  .مث التلفزيون والعاب املاء
   :اليدوية  لألنشطةبالنسبة  :ثانياً   -

التصوير الفوتوغرايف ، الرسم ، التلوين ، العبو فريق الشباب التصوير  األولالعبو الفريق  -
  .الرسم ، التلوين ، التصوير ، التصميم  اآلنساتالفوتوغرايف ، الزخرفة ، الرسم ، فريق 
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  :العقلية  األنشطة :ثالثا-     

مث  أوالالقراءة  اآلنساتالعبو الفريق األول والشباب نشاط مشاهدة التلفزيون مث القراءة ، فريق  -
  .االستماع للراديو ثالثاً  إىلالتلفزيون واتفق مجيع الالعبون 

   :الترويحية  األنشطةدوافع ممارسة :رابعاً  -
كان الدافع هو الشعور بالراحة والسعادة والتسلية ومتضية وقت الفراغ   األولعند العبو الفريق  -

ور بالراحة والسعادة والتسلية والتخلص من وجتديد احليوية والنشاط ، عند العبو الشباب هو الشع
الضغط النفسي والعصيب وتنمية االعتماد على النفس ، وكان الدافع عند النساء اىل ممارسة 

  .النشاط الرتوحيي التحرر من الضغط النفسي والعصيب

  .  )12ص 1991عصام، (  )standaven(دراسة جوي ستندافين   -7- 3

  ايرلنداالرتبية يف الوقت احلر يف كل من انكلرتا،و كندا ،: عنوان الدراسة -
  : إىلهدفت الدراسة : هدف الدراسة -

  .الرياضية األنشطةالطلبة حنو ممارسة  اجتاهاتالتعرف على  -                  

  .املدرسني رأيحتديد مفهوم الوقت احلر من وجهة -             

  :البحث على عينة من أجريت :عينة البحث -        

  وايرلندامدرسي الرتبية الرياضية يف كل من انكلرتا و كندا  -             
  وايرلنداطلبة ثانويات يف كل من انكلرتا و كندا -             

  .استخدم الباحث مقياس خاص باالجتاهات :البحث ةاأد -
   مايلي إىللصت الدراسة خ:  النتائج أهم -
                  املالعب املفتوحة أنشطةالطائرة،العاب القوى ،ركوب اخليل ، ةش،الرياجلودويفضلون  ايرلنداطلبة -
  .ة البدنيةاللياقبة كندا يفضلون الرقص ،لط-
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  .الرتوحيية، كرة القدم ،الرتانبولني األنشطةطلبة انكلرتا يفضلون  -
دف -  حسب أراء املدرسني ممارسة األنشطة الرتوحيية تعود إىل استثمار وقت الفراغ و ذلك 

  .الصحة و السعادة للجميع

  )44-43،ص 18،العدد 1993شعالن، ( :دراسة  إبراهيم حنفي شعالن   -8- 3

  " .مسات الدافعية وعالقتها مبستوى األداء احلركي لالعيب كرة القدم":البحث عنوان

  يهدف البحث إىل ما يلي :أهداف البحث 

املهاري تبعا لتقديرات  التعرف على مسات الدافعية لالعيب كرة القدم وعالقتها مبستوى األداء احلركي و -
   .املدربني للمستوى املهاري لالعبني

روق يف درجات مسات الدافعية بني الالعبني ذوي املستوى املهاري العايل والالعبني التعرف على الف -
  .ذوي املستوى املهاري املنخفض

سنوات وأكثر من  مخسالتعرف على الفروق يف درجات أبعاد الدافعية تبعا لسنوات اخلربة بني أقل من  -
  .سنوات مخس

ومت اختيارهم ) درجة أوىل و دوليني (العب كرة قدم ) 62(اشتملت عينة البحث على  :عينة البحث 
  .عشوائيا من بني العيب كرة القدم 

  :وقد كون الباحث جمموعتني من الالعبني تبعا لكل من 

سنوات  5سنوات خربة، واجملموعة الثانية أكثر من  5سنوات اخلربة ومتثل اجملموعة األوىل أقل من   -  أ
  .خربة 
حيث متثل ) لالعبنيوطبقا لتقديرات املدربني املهارية ) ( طبقا لالختبارات البدنية (املستوى املهاري   -  ب

من العدد  % 27اجملموعة األوىل املستوى األعلى و اجملموعة الثانية املستوى األقل وتتكون كال منهما من 
 .الكلي ألفراد العينة
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  : البحث اةأد 
حممد حسن " وأعد صورته بالعربية " تتكو"و" توماس أ "اضية والذي وضعه مقياس تقدير الدافعية الري -

  )عبارة 102(أبعاد وعدد العبارات الكلي  8وأبعاد قائمة الدافعية الرياضية " 1982عالوي 

واملستوى ) %27(وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعة املستوى املهاري األعلى  - :أهم نتائج البحث 
طبقا لتقديرات املدربني لالعبيهم من الناحية املهارية وذلك لصاحل الالعبني ) %27(املنخفض  اريهامل

  وتدل هذه النتيجة على أن الفروق بني اجملموعتني فروق حقيقية  ،)األعلى(ذوي املستوى املهاري األفضل 

هي فروق حقيقية ويف صاحل  الفروق بني أبعاد املقياس بني جمموعيت املستوى األعلى واملستوى األقل -     
يف مجيع االختبارات املستخدمة يف البحث وعددها مثانية، ) األفضل(جمموعة املستوى املهاري األعلى 

  وهذه النتيجة قد ترجع إىل االختالف يف املستوى املهاري لالعيب

ذات سنوات اخلربة  الفروق يف مسات الدافعية بني اجملموعتني هي فروق حقيقية ويف صاحل اجملموعة -      
   .األكثر

  )1998بوعجناق، ( بوعجناق كمال دراسة-9- 3

 مرحلة يف والرياضية الرتبية البدنية ممارسة على إقباهلم ومدى املراهقني، التالميذ دوافع :البحثعنوان 
  .اجلزائري الثانوي التعليم

  :إىلهدفت الدراسة : البحث أهداف

 مرحلة يف والرياضية الرتبية البدنية ممارسة على إقباهلم ومدى املراهقني، التالميذ التعرف على دوافع         
  .اجلزائري الثانوي التعليم

  .تالميذ ثانويات اجلزائر العاصمةعلى متت الدراسة :لبحثعينة ا   

  .عاستخدم الباحث مقياس الدواف:البحث أداة

  .الوصفياستعمل الباحث املنهج : هج البحثنم 
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  :الباحث إليهاخلص  اليتالنتائج  أهم

 والرياضية البدنية الرتبية ميارسون جعلتهم اليت الدوافع مقدمة يف والصحة البدنية دافع اللياقة -           
 .آخر إىل دافع من التفضيل درجة التفاوتبعض  رغم

  .)2008احلافظ، (  2004دراسة بدر دويكات  - 10- 3

ب اجلماعية لدى طلبة جامعة النجاح لأللعادوافع املشاركة يف الربامج الرياضية التنافسية  :بحثالعنوان 
  .باألردنالوطنية 

  :إىلهدفت الدراسة  :البحث أهداف

ب اجلماعية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية لأللعادوافع املشاركة الربامج الرياضية التنافسية  إىلالتعرف  
   .باألردن

            طالب  127متت الدراسة على عينة قوامها  :البحثعينة  

  .استخدم النهج الوصفي:  منهج البحث

  .لقياس الدوافع) Gill 83(استخدم الباحث استبيان جل : أداة البحث

  ة التاليالنتائج  إىلخلصت الدراسة :   هم النتائجأ

البعد ، %86.6الفين األداء(ترتيب الدوافع حسب األمهية جاء على الرتتيب التايل -               
  )  %84.1البعد النفسي  %84.8،البعد الشخصي %58.2االجتماعي

  األبعادتبعا ملتغري اللعبة على مجيع  إحصائياعدم وجود فروق دالة  -               

، ةاالجتماعي( األبعادتبعا ملتغري اخلربة على  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -                
  )األداء ةالشخصي
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  سنوات خربة 5على البعد النفسي و لصاحل الطلبة اقل  إحصائياتوجد فروق دالة  -              

  . )2006جت، ( 2006بهجت أحمد أبو طامع . دراسة د- 11- 3

  .الرتبية البدنية و الرياضية يف كليات فلسطني احلكومية بأقسامدوافع التحاق الطلبة :  بحثعنوان ال 

  ما يلي  إىلهدفت الدراسة  :بحثأهداف ال

التعرف على دوافع التحاق الطلبة بأقسام الرتبية البدنية و الرياضية يف كليات فلسطني  -               
  احلكومية     

  .املستوى الدراسي الربنامج، اجلنس، الكلية، :الدراسةمتغريات  -                

  .طالب و طالبة 175أجريت الدراسة على عينة قوامها : عينة البحث

  النتائج التالية  إىلأفرزت الدراسة :  أهم النتائج

  .......، % 93دوافع التحاق الطلبة جاء على الرتتيب دوافع البدنية و الصحية  أهم -               

  )اجلنس  الكلية،( تعزى ملتغري  إحصائيةعدم وجود فروق فردية ذات داللة  -               

  تبعا ملتغري الربنامج و لصاحل الدبلوم إحصائياوجود فروق دالة  -               

  )2006عريضة، (  2006 عريضة و آخروندراسة أبو   -  12- 3

  الطلبة املتفوقني رياضيا يف جامعة الريموك   التحاقدوافع : عنوان الدراسة

  :  إىلهدفت الدراسة :  الدراسة أهداف

   أللريموكالتعرف على دوافع املشاركة يف الفرق الرياضية عند طلبة املتفوقني رياضيا يف جامعة  -           

  . ألمهيتهاترتيب هذه الدوافع تبعا  -           
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املستوى  الكلية،نوع  القبول،طريقة  اجلنس،( معرفة الفروق يف الدوافع حسب املتغري  -           
  )الدراسي

  .خاصة بالدوافع استبانهاستخدم الباحث : أداة البحث

  طالب و طالبة املشاركني يف الفرق الرياضية  161أجريت الدراسة على  :البحث عينة

اإلجناز رياضي، اللياقة البدنية و الصحية، امليول :ترتيب الدوافع جاء على النحو التايل   -:أهم النتائج
  و أخريا املادية و الرتوحيية  االجتماعيةالرياضية و النفسية و تطوير القدرات العقلية و 

ريقة القبول ، اجلنس ، ط(عدو وجود فروق دالة إحصائيا يف دوافع املشاركة تعزى للمتغريات  -            
 )نوع الكلية ، املستوى الدراسي

  )160-137،ص 2007طاهر،علي، ( 2007-دراسة الطاهر-13- 3

  دوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي لدى طلبة جامعة بريزيت :  عنوان الدراسة 

  الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي لدى طلبة جامعة بريزيت أهمتعرف على : هدف الدراسة 

  اجلنسية و نوع الكلية :متغيرات الدراسة

                                      )Fredrick et Rayan(مقياس فردريك دريان : دراسةال أداة
  طالب و طالبة  394الدراسة على أجريت: دراسةال عينة

  :ما يلي إىل الدراسةخلصت :  أهم النتائج

    %82.2دوافع اللياقة البدنية جاءت يف املرتبة األوىل  -                  

   %66.6جاءت يف املرتبة األخرية  االجتماعيةدوافع العالقات  -                  

  .) اجلنس، نوع الكلية(عدم وجود فروق يف الدرجة الكلية للدوافع تبعا للمتغري  -                  
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  .)2008كنيوة، ( مولود دراسة كنيوة-14- 3

  الثانوي التعليم النهائية مناألقسام دوافع ممارسة الرتبية البدنية والرياضية لدى تالميذ : عنوان البحث 
   :على التعرف إىل البحث يهدف :البحث أهداف

    .البعض يبعضهما مقارنتها و األديب تالميذ و العلمي تالميذ دوافع بعض- 

                  الدراسي التخصص ملتغري تبعا التالميذ لدى الرياضية و البدنية الرتبية ممارسة دوافع يف الفروق -
   .و التخصص الدراسي اجلنس ملتغري تبعا التالميذ لدى الرياضية و البدنية الرتبية ممارسة دوافع يف الفروق-

  .البدن النشاط حنو لالجتاهات كنيون مقياس:  البحث أداة

  .جيجل مدينة ثانويات من وتلميذة تلميذا 240 من تتكونأجريت الدراسة على عينة  :عينة البحث 

  .الدراسي واملستوى واجلنس ،االختصاص  :البحثمتغيرات 

  :الدراسة ما يلي نتائج أظهرت: النتائج أهم

دوافع اللياقة البدنية و الصحية ،الدوافع النفسية،الدوافع :جاء ترتيب الدوافع على النحو التايل-         
  اجلمالية،دوافع الدوافع التفوق الرياضي،الدوافع االجتماعية ،دوافع التوتر واملخاطرة على الرتتيب

  إحصائيا بني التالميذ تبعا ملتغري اجلنس وجود فروق دالة-         
  .وجود فروق دالة إحصائيا بني التالميذ تبعا ملتغري ختصص الدراسي-         

                  )134،ص 2012بين ملحم و طلفاح، ( 2012دراسة محمد بن ملحم و آخرون   - 15- 3
  .دوافع ممارسة رياضة التنس يف األردن:  عنوان الدراسة
  :هدفت الدراسة إىل: أهداف الدراسة

  التعرف على أهم دوافع ممارسة رياضة التنس يف األردن  -              

اجلنس ، الفئة العمرية ، املستوى التعليمي ، ( املتغريات  إىلبعا معرفة  و حتديد الفروق ت -              
  )الدخل الشهري
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  .استخدم الباحث استبانة تضمنت عدة جماالت: أداة البحث

  .العب و العبة 87ريت الدراسة على أج :عينة البحث

  النتائج التالية إىلتوصل الباحث : أهم النتائج

دوافع اللياقة البدنية و الصحية ، ( رياضة التنس جاءت على الرتتيب أهم دوافع ممارسة  -            
  )الدوافع النفسية ، الدوافع العقلية ، دوافع التفوق الرياضي و االجناز  و أخريا الدوافع املادية و املعنوية

  هري وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس و الفئة العمرية و املستوى التعليمي و الدخل الش -            

 :السابقة الدراسات على التعليق-3-16

 :يف تتمثل الدراسات هذه عليها ركزت اليت النقاط أهم

 الرياضي، النشاط نوع الدراسي، املستوى اجلنس، :التالية املتغريات على ركزت الدراسات جل -

 .بالدوافع وعالقتها والرياضية البدنية األنشطة ممارسة وعدم ممارسة

 جعلتهم اليت الدوافع مقدمة يف والصحة البدنية اللياقة اكتساب دوافع أن أظهرت الدراسات معظم -
  .الرياضي و البدنية األنشطة ممارسة على يقبلون

  األنشطة ممارسة دوافع يف والذكور اإلناث بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه بينت الدراساتأغلبية 

، السنن(مبختلف التغريات  ويتأثرخمتلفة يف الدوافع مستواها خيتلف  وجود جماالت، الرياضية و  البدنية
 االستبيانية، االستمارات اعتمد معظم الباحثني على  ....).ملستوى الدراسي،اخلربة،البيئة،نوع النشاطا

 من جمموعة من تتكون القياس أدوات كل مت بنائها أو تكيفها للقياس، سواء كوسائل االجتاهات ومقاييس
  .الدراسة أهداف حسب وقسمت واألبعاد احملاور

حبثنا احلايل يعتمد على بعض البحوث السابقة يف بناء أداة االستبيان و يف حدود علم الطالب  أما 
دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى  الباحث مل ترد دراسة حول موضوع حبثنا و املتمثل يف معرفة
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حيث انه خيتلف من حيث عينة البحث .ى مستوى خمتلف املركبات الرياضيةاملواطن اجلزائري املمارس عل
اونوع النشاط و طبيعته و من دوافع التطرق ملثل هذه املواضيع  جديدة وجديرة بالبحث وذلك الن  أ

هاجس لدى املواطن اجلزائري إال انه وجد ضالته يف ممارسة األنشطة الرتوحيية إلشباع  أصبحوقت الفراغ 
الداخلية واخلارجية من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن السعادة والرتويح واكتساب القيم  دوافعه

  .األخالقية و االجتماعية

ة الدراسات هذه جبمع قمنا     نقاط إجياد وحاولنا ،داخله أو الوطن خارج من سواءو السابقة  املشا
 أو النظري اجلانب خيص فيما سواء الدراسة هذه تقدمي يف تساعدنا أن أمل على .واالختالف التشابه
 التطبيقي

  :  خالصة
 حيث من السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة تشابه من وبالرغم السابقة، الدراسات استعراض ضوء يف

كثرة املرافق الرياضية  ازدياد من اجلزائري الواقع يشهده مما الرغم وعلى أنه إال الدوافع، موضوع على تركيزها
 توجد ال عليها،خمتلف فئات اجملتمع   إقبال ظاهرة يف املستمر والتنامي و مالعب جواريهمن قاعات 
الرتويح الرياضي كإسرتاتيجية الستثمار وقت الفراغ   الدوافع موضوع تناولت جزائريةحبوث  أو دراسات

 يؤكد ذلك ومثل ، فيما يعود على الفرد من فائدة يف مجيع النواحي النفسية ،االجتماعية، ثقافية وصحية
 .الدراسة هذه إجراء أمهية على

على مقارنة فروض هذا البحث  هكذا ويف ضوء نتائج البحوث السابقة سوف يعمل الطالب الباحث و   
باليت توصلت إليها البحوث و الدراسات السابقة وذات الصلة بغية تأكيد ما أل إليه البحث وذكر مواطن 

  .ذلكاإلتالف و االختالف يف 

ومناقشة نتائجها اخلاصة ومقارنتها مع  ثاخلالصة أيضا اليت ميكن استنتاجها من تلك البحو  و
  :النتائج اليت سوف يتحصل عليها الباحث من خالل املعاجلة اإلحصائية

ا أوضحت إمكانية االستعانة بوسائل أخرى لإلجابة على التساؤالت املطروحة -   أ
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البحث احلايل، عرب مراحله وخطواته املختلفة، وخاصة يف تأكيد أن هذه البحوث السابقة، سوف تفيد  -
وكذلك يف كيفية  اختيار عينة . مشكلة البحث و تثمينها، و وصياغة الفروض واألدوات املستخدمة فيه

 .البحث 

  

 

  

  

  



الباب الثاني                                                  
 

63 

  

  

  الدراسة الميدانية

  
 مقدمة الباب 
  الميدانية  إجراءاتهمنهجية البحث و :األولالفصل 
 عرض و تحليل النتائج:الفصل الثاني  
 االستنتاجات و التوصياتمناقشة الفرضيات:الفصل الثالث ، 
 خالصة الباب  
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   الباب مقدمة

ا  قد قسم الباحث هذا الباب إىل ثالثة فصول، فتناول يف الفصل األول منهجية الدراسة وإجراءا
وذلك عن طريق ) االستمارة(البحث  أداةتقنني  من اجلبالدراسة االستطالعية األوىل  حيث قمناامليدانية، 

 قصد املستعمل االختبارانية أين جرب فيها الباحث ثعد ذلك التجربة االستطالعية البو ،صدق احملكمني
 األساسية اليت تطرقنا فيها إىل منهج وعينة البحث وجماالته الدراسة إىللألداة وصوال األسس العلمية  دبإجيا
أما الفصل الثالث واألخري فخصصناه . حتليل ومناقشة نتائج البحث  و ويتضمن الفصل الثاين عرض،
وبعدها  اقرتاح مجلة من التوصيات إىل إضافة بحثمث اخلروج باستنتاجات لل.ناقشة فرضيات البحثمل

  .اعتمد عليها الباحث يف هذا البحث خالصة عامة تليها قائمة املصادر واملراجع اليت
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  األولالفصل  

  الميدانية  راءاتهجإ منهجية البحث و  

  تمهيد

  :ـ منهج البحث1ـ1
  :وعينة البحث جمتمـع -1-2
  جمتمع البحث:  1-2-1
  عينة البحث 1-2-2
     أداة البحث-1-3
  الدراسة االستطالعية-1-4
  األسس العلمية لالختبارات-2-4- 1-4
  :الثبات-1- 1-4-2-4
  الصدق-2- 1-4-2-4
  :املوضوعية - 1-4-2-6
  :الدراسة األساسية-1-5
  البحثجماالت -1-5-2
  الدراسة متغريات-1-5-3
  طريقة تطبيق االختبار- 1-5-4
   صعوبات البحث-1-5-5
                    الخالصة 
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  :تمهيد

من اجل الوصول إىل حل ملشكلة البحث املطروحة حول معرفة أهم دوافع ممارسة النشاط الرياضي  
باختالف فئاته و مستوياته العلمية كان من الضروري على الطالب الباحث  اجلزائري لمجتمعلالرتوحيي 

ا امليدانية و هي كما يلي توضيح املنهجية املتبعة و إج   .راءا

  :ـ منهج البحث1ـ1

على طبيعة املشكلة نفسها و  ، مستنداإن جمال البحث العلمي يعتمد على املنهج املناسب لكل مشكلة
  )131ص1984تركي، (. ختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي يود الباحث التوصل إليه

و ذلك  أهدافهااستخدم الطالب الباحث املنهج الوصفي بالطريقة املسحية ملالءمته هلذه الدراسة و 
على مستوى املركبات املمارس الرتوحيية لدى املواطن اجلزائري الرياضية  األنشطةسة ر للتعرف على دوافع مما

  .الرياضية يف بعض واليات الغرب اجلزائري

فاملنهج الوصفي يعترب طريقة لوصف ظاهرة مدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع املعلومات املقننة عن 
  )130ص1995حبوش و الذنياب، (. لدراسة دقيقة إخضاعهاتصنيفها و  و مشكلة

  :وعينة البحث مجتمـع -2- 1

سنة  20(كل املمارسني لألنشطة الرياضية الرتوحيية  من خمتلف األعمار من:مجتمع البحث  : 2-1- 1
ذكورا ) وفوق،دراسات عليا دون البكالوريا ،بكالوريا(ومبختلف املستويات العلمية ) حد الشيخوخة إىل

يف ) مستغامن ،وهران،غليزان (الرئيسية لبعض واليات الغرب اجلزائري وإناثا على مستوى املركبات الرياضية 
 هذه  الفرتات الصباحية و املسائية و مب أن هؤالء املمارسني غري منخرطني يف القوائم الرمسية على مستوى

  .إحصاء اجملتمع األصلي للبحث بدقةاملركبات الرياضية لذلك تعذر علينا 

ط الرياضي انشل املمارسني من املواطنني اجلزائريني متت الدراسة على عينة :عينة البحث 2- 1-2    
لبعض واليات الغرب  الرئيسية على مستوى املركبات الرياضية مجاعي و فرديمبختلف أنواعه الرتوحيي 
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،مت اختيارها بالطريقة العشوائية و توزيع االستمارة االستبيانية رفقة فريق )مستغامن،وهران،غليزان(اجلزائري 
   )بن عطية نعيم،غزايل عبداهلادي،قراش عجال(.العمل

  يوضح توزيع العينة) 01( والجدول

  عينة الدراسة األساسية عينة الدراسة االستطالعية  االستبعاد  اجملتمع  املتغريات
  420  40 15 475  العدد

  وفق التوزيع األيت ممارس مواطن 40على االستطالعية الدراسة  أجريت:عينة الدراسة االستطالعية -     
  ممارس 20  األولية.عينة الدراسة االستطالعية -     
  ممارس 20عينة الدراسة االستطالعية الثانية  -     
  :األيتممارس وممارسة موزعني على النحو  420 : األساسيةعينة الدراسة  -     
  )السن،اجلنس،املؤهل العلمي(حسب مواصفتها الدراسة األساسية يبني توزيع عينة ) 2(ل رقمدو الج
  

العــــــــــــدد النسبة املئوية الفــــــــــــــــئة  املتغري املستقل
ذكــــــــــــــور 210 ℅  50  اجلنس
إناث 210 ℅50

اجملموع 420 ℅100
بكالوريااقل من 140 ℅33.33  املؤهل العلمي
بكالوريـــــــــــــا 140 ℅33.33
دراسات عليــــــا 140 ℅33.33
اجملمـــــــــــوع 420 ℅100

سنة30اقل من 120 ℅ 28.57  السن
سنة45اىل31من 120 ℅28.57
سنة59اىل46من 120 ℅28.57
سنة فما فوق60 60 ℅14029

 المجـــــــــــموع 420 ℅100
  يبني مواصفات العينة) 1(جدول رقم 
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قام الطالب الباحث مبسح العديد من املراجع العلمية اليت تناولت دوافع املمارسة  :   أداة البحث-3- 1
ة وذلك بغرض حتديد احملاور األساسية  األنشطة الرياضية الرتوحيية و الدراسات السابقة و البحوث املشا

االستبيانية و اليت تتمثل يف دوافع ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى املمارسني ذكورا و لالستمارة 
م العلمية، حيث قام الطالب الباحث بأخذ بآراء السادة اخلرباء يف  إناثا مبختلف أعمارهم وكذا مؤهال

بلكبيش .اهللا امحد،د عطاء.د.جمال علم النفس الرياضي و األساتذة املدرسني للرتويح الرياضي على غرار ا
 بسي قدور حبيب ،.،د مقراين مجال.حرشاوي يوسف،د.بن قالوز توايت،د.بومسجد عبدالقادر،د.قادة،د

من اجل وضع احملاور االستمارة االستبيانية مث وضعت هذه احملاور يف زيتوين عبد القادر ،بن زيدان حسني 
  ).01ملحق .(معليهاستمارة استطالع رأي اخلرباء  حيث مت عرضها 

  .يبني أراء اخلرباء حول حماور االستبيان اليت مت عرضها عليهم )3( جدول رقم

دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي  يان خاص بقياساستب(حتديد احملاور األساسية لالستمارة  -أ    
  )لدى املمارس اجلزائري 

 الرقم احملــــــــــــــــاور أراء اخلرباء نسبة القبول نسبة القبول الكلية

100 % 

 1 دوافع اللياقة البدنية و الصحية موافق %100
 2 دوافع االجتماعية موافق %100
 3 دوافع النفسية موافق %100
 4 دوافع األخالقية و اإلرادية موافق %100
 5 دوافع امليول الرياضية موافق %100
 6 دوافع العقلية موافق %100

 6املوافقة على حماور االستمارة االستبيانية و عددها ) 3(للطالب الباحث من خالل اجلدول رقم يتضح 
  .% 100مئوية كانت  وبنسبة

  حتديد العبارات لكل حمور من حماور االستمارة االستبيانية   - ب 
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بعد حتديد احملاور اخلاصة باالستمارة قام الطالب الباحث بصياغة جمموعة من العبارات  -             
  :و قد راع يف ذلك ما يلي)02(كما هي موضحة يف امللحق حتت كل حمور من حماور االستمارة  

       .تكون العبارة واضحة  أن  -              

    .عىنمن م أكثرال تشمل العبارة على  أن -              

  .إليهمناسبة لكل حمور تنتمي  -             

حيث مت ،) 3(كما هي موضحة يف اجلدول رقم  حماور 6عبارة موزعة على 70و كان جمموع العبارت
لتحقق من الصدق املنطقي وكذلك النتماء ) 1(ارجع اىل امللحق رقم .عرضها على نفس السادة اخلرباء 
ا   .،وحتديد ميزان التقدير اخلاص باالستمارة االستبيانية هذه العبارات  للمحور اخلاص 

  .يبني حماور االستبيان وكذا عدد عبارات كل حمور )4(جدول 

الرقم المحاور عدد عبارات كل محور
 1 ع اللياقة البدنية و الصحيةــــــــــــدواف 15
 2 ع االجتماعيةــــــــــدواف 10
 3 ع النفسيةــــــــــــدواف 15
 4 ع األخالقية و اإلراديةـــــــــــدواف 10
 5 ع امليول الرياضيةــــــــــــــدواف 10
 6 ع العقليةــــــــــــــدواف 10
 المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع 70
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  .و الصحيةدوافع اللياقة البدنية : ،للمحور األولاحملكمني لعبارات االستبيان يبني رأي  )05(جدول 

،وحذف العبارات رقم )2،6،7(التعديل يف صياغة العبارات التالية )5(يتضح من اجلدول 
  .عبارة واحدة إضافةمع .) 3،9،14،15(

  دوافع االجتماعية :للمحور الثاين احملكمني لعبارات االستبيان أراء يبني )06(جدول
نسبة عدم القبول حالة العبارة نسبة القبول تكرار عدم املوافقة تكرار املوافقة  رقم

80 20 تبقى و تعدل 02 08 1 
90 10 تبقى و تعدل 01 09 2 

صفر تبقى 100 صفر 10 3 
صفر تبقى 100 صفر 10 4 
صفر تبقى 100 صفر 10 5 
صفر تبقى 100 صفر 10 6 
صفر تبقى 100 صفر 10 7 

نسبة القبول نسبة عدم القبول حالة العبارة تكرار عدم املوافقة تكرار املوافقة  رقم
صفر تبقى 100 صفر 10 1 

10 تبقى و تعدل 90 01 09 2 
80 حتذف 20 08 02 3 
صفر تبقى 100 صفر 10 4 
صفر تبقى 100 صفر 10 5 

10 تبقى و تعدل 90 01 09 6 
20 تبقى و تعدل 80 02 08 7 

صفر تبقى 100 صفر 10 8 
80 حتذف 20 08 02 9 
صفر تبقى 100 صفر 10 10 

10 تبقى و تعدل 90 01 09 11 
10 تبقى و تعدل 90 01 09 12 
20 تبقى و تعدل 80 02 08 13 
90 حتذف 10 09 01 14 
80 حتذف 20 08 02 15 
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صفر تبقى 100 صفر 10 8 
صفر تبقى 100 صفر 10 9 
صفر تبقى 100 صفر 10 10 

،ومل يتم حذف أو إضافة أي عبارة .)1،2(يتضح من اجلدول أعاله التعديل يف صياغة العبارات التالية 
  .ةالدوافع النفسي:لثالث ،للمحور ااحملكمني لعبارات االستبيان  أراءيبني ) 07(جدول

 ومل تضاف)9،10(و حذف العبارتني 08التعديل يف صياغة العبارة رقم )07( أعالهيتضح من اجلدول 
   أي عبارة
   األخالقيةو  اإلراديةدوافع السمات  :الرابع االستبيان، للمحوراحملكمني لعبارات  أراءيبني  )08(جدول

نسبة القبول نسبة عدم القبول حالة العبارة تكرار عدم املوافقة تكرار املوافقة  رقم 
100 صفر تبقى صفر 10 1 
100 صفر تبقى صفر 10 2 
100 صفر تبقى صفر 10 3 
100 صفر تبقى صفر 10 4 

80 20 تبقى و تعدل 01 08 5 

نسبة القبول نسبة عدم القبول حالة العبارة تكرار عدم املوافقة تكرار املوافقة  رقم
صفر تبقى 100 صفر 10 01 
صفر تبقى 100 صفر 10 02 
صفر تبقى 100 صفر 10 03 
صفر تبقى 100 صفر 10 04 
صفر تبقى 100 صفر 10 05 
صفر تبقى 100 صفر 10 06 
صفر تبقى 100 صفر 10 07 

20 تبقى و تعدل 80 01 08 08 
90 حتذف 10 09 01 09 
صفر حتذف 100 10 صفر 10 
صفر تبقى 100 صفر 10 11 
صفر تبقى 100 صفر 10 12 
صفر تبقى 100 صفر 10 13 
صفر تبقى 100 صفر 10 14 
صفر تبقى 100 صفر 10 15 



الباب الثاني                                              الدراسة الميدانية                 

72 

90 10 تبقى و تعدل 01 09 6 
90 10 تبقى و تعدل 01 09 7 
30 70 حتذف 07 03 8 
20 80 حتذف 08 02 9 
90 10 حتذف 09 01 10 

،وحذف العبارات رقم .)5،6،7(التعديل يف صياغة العبارات التالية )08( أعالهيتضح من اجلدول 
                                                                                      .إضافة عبارة واحدة     .) 8،9،10(

  دوافع الميول الرياضية: اخلامس االستبيان، للمحوراحملكمني لعبارات يبني رأي ) 09(جدول

نسبة القبول نسبة عدم القبول حالة العبارة تكرار عدم املوافقة تكرار املوافقة  رقم 
صفر تبقى 100 صفر 10 1 
صفر تبقى 100 صفر 10 2 

10 تبقى و تعدل 90 01 09 3 
صفر تبقى 100 صفر 10 4 
صفر تبقى 100 صفر 10 5 
صفر تبقى 100 صفر 10 6 
صفر تبقى 100 صفر 10 7 
70 حتذف 30 07 03 8 
80 حتذف 20 08 02 9 
10 حتذف 90 09 01 10 

) 8،9،10(حذف العبارات رقم  ،و03يف صياغة العبارة رقم التعديل )09( أعالهيتضح من اجلدول 
  عبارة واحدة وإضافة
  .وافع العقليةد السادس االستبيان، للمحوراحملكمني لعبارات يبني رأي  )10(جدول

نسبة القبول نسبة عدم القبول حالة العبارة تكرار عدم املوافقة تكرار املوافقة  رقم 
صفر 100 صفر تبقى 10 1 
صفر 100 صفر تبقى 10 2 
صفر 100 صفر تبقى 10 3 
صفر 100 صفر تبقى 10 4 
صفر 100 صفر تبقى 10 5 

01 90 10 تبقى و تعدل 09 6 
01 90 10 تبقى و تعدل 09 7 
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صفر 100 صفر تبقى 10 8 
08 20 80 حتذف 02 9 
09 90 10 حتذف 01 10 

واحدة  عبارة إضافةمع ) 9،10(،وحذف )6،7( التعديل صياغة العبارات التالية أعاله يتضح من اجلدول
  .يبني العبارات اليت مت تعديلها يف االستبيان )11(جدول 

العبارات قبل التعديل العبارات بعد التعديل  االنتماء
 للمحور

عبارة

اكتساب قوام جسدي مجيل و احملافظة عليه من العيوب و  كتساب قوام جسدي مجيل
 التشوهات

01 01

السكري، اجللطات :احلركةالتخلص من أمراض نقص أمراض نقص احلركةالتخلص من 
 اخل.........القلبية، ارتفاع ضغط الدم، السمنة،

01 02

احملافظة على سالمة القلب و الرئتني و األجهزة احليوية  .احملافظة على الصحة العامة للجسم
 األخرى

01 03

04 01 جتنب مظاهر الشيخوخة جتنب مظاهر كبار السن
05 02 إدامة عالقيت مع أصدقائي القدامى إدامة عالقيت مع أصدقائي
و معارف جديدةأصدقاءاكتساب اكتساب أصدقاء جدد 02 06

prestige 02 07التباهي االجتماعي التباهي االجتماعي
التغلب على وساوس املرض التغلب على املرض 03 08

حتقيق القيادة السلمية و التبعية الصحيحة حتقيق القيادة السلمية و التبعية 04 09
حب الرياضة و الرغبة يف ممارستها حب الرياضة 05 10

زيادة معلومايت عن فوائد ممارسة 
 الرياضة

زيادة معاريف و معلومايت عن الرياضة وفوائدها 06 11

اكتساب املعلومات عن الية عمل 
 اجلسم

12 06 اكتساب معارف ومعلومات عن آلية عمل اجلسم و 

عبارة ) 14(حذف  عبارات و) 04( إضافةو  عبارة)  12( انه مت تعديل ) 10(يتضح من اجلدول ا
  .املوايل هي موضحة يف اجلدولكما : وبذلك يصبح عدد العبارات كل حمور على النحو التايل

  صياغتها النهائيةيف يوضح عدد العبارات كل حمور  )12(جدول 

احملور عدد العبارات  العبارة
دوافع اللياقة البدنية و الصحية 12 01 
دوافع االجتماعية 10 02 
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دوافع النفسية 13 03 
دوافع األخالقية و اإلراديةال 08 04 
دوافع امليول الرياضية 08 05 
دوافع العقلية 09 06 
 المجـــــــــــــــــــــــــــــــموع 60

أن مت إعداد الستبيان يف صورته النهائية قام الطالب الباحث بتوزيع عبارته عشوائيا ووضع ميزان بعد 
 موافق بدرجة كبرية جدا، موافق بدرجة كبرية، موافق بدرجة: (التقدير مخاسي التدرج على النحو األيت

نزوال عند رأي السادة اخلرباء،حىت يتم أمام كل عبارة ) متوسطة، موافق بدرجة قليلة ،موافق بدرجة جدا
يوضح التوزيع العشوائي للعبارات على ) 13(،و اجلدول ) 3ارجع امللحق (عرضه على عينة استطالعية 

  .حماور االستبيان
  يوضح التوزيع العشوائي أو املشفر للعبارات على حماور االستبيان) 13( جدول

وائيرقم العبارات بالتوزيع العش جمموع العبارات  رقم احملور
12 60.51.45.39.33.27.21.19.13.11.7.1 دوافع اللياقة البدنية و الصحية 01 
دوافع االجتماعية 53.46.40.34.28.22.20.14.8.2 10 02 
دوافع النفسية 59.58.56.5.52.47.41.35.29.15.9.3 13 03 
األخالقيةواإلراديةدوافع  48.42.36.30.24.16.10.4 08 04 
دوافع امليول الرياضية 54.49.43.37.31.25.17.5 08 05 
دوافع العقلية 57.50.44.38.32.26.18.12.6 09 06 

  :الدراسة االستطالعية-4- 1
 20متت الدراسة االستطالعية األوىل على عينة عددها  :األولى الدراسة االستطالعية4-1- 1

  :قصد إجياد املعامالت العلمية اآلتيةعليهم بعد توزيع عبارات االستمارة االستبيانية عشوائيا .ممارس

  .)االتساق الداخلي (إجياد اتساق كل عبارة مع باقي عبارات احملور -                        

  )االتساق اخلارجي(إجياد اتساق كل حمور مع باقي احملاور األخرى -                        

احث بإجراء بعض املعامالت العلمية للتحقيق من قام الطالب الب:المعامالت العلمية-4-1-1- 1
  :علىصالحية املقياس يف الدراسة احللية و اشتملت 
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من طرف السادة اخلرباء على )استمارة استبيانية (أن حتكيم  أداة البحث  بعد:صدق األداة4-1-2- 1
  ).1امللحق( مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية التابع جلامعة مستغامن

قام الطالب بإجياد صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة و    
  α باستعمال معامل.جمموع دراجات االستبيان جمموع دراجات حمور،مث بعد ذلك جمموع درجات احملور و

  :آالتيةوالنتائج موضحة يف اجلداول كرونباخ 

     " دوافع اللياقة البدنية و الصحية  ". األولات احملور يبني االتساق الداخلي لعبار ) 14(جدول 

باالتساق  الرياضي الرتوحيي طانشالقرتح لقياس دوافع ممارسة متيز االستبيان امل) 14(يبني اجلدول رقم  
 0.95و -0.63الداخلي حيث يتجلى من خالل اجلدول أعاله أن نتائج معامل االرتباط ترتاوح مابني 

من االستبيان حقق  األوليستنتج الطالب الباحث أن احملور  هيف حمور دوافع اللياقة البدنية والصحية  ومن
اليت قدرت  احملسوبة قد فاقت قيمتها اجلدولية ر قيم أنمعامالت ارتباط دالة إحصائيا حبيث 

تستطيع متثيل حمورها بشكل جيد  هذه العبارات أنوهذا يعين  0.05عند مستوى الداللة  0.432ب
  . جلهأل تعد صادقة لقياس ما وضعتو 
  

معامل االلتواء االرتباط باحملور الوسيط احنراف معياري املتوسط احلسايب  العبارة
0.95 -1.73 5 0.57 4.66 1 
0.76 -1.79 5 0.73 4.68 2 
0.81 -1.83 5 0.77 4.52 3 
0.75 -2.53 5 0.87 4.26 4 
0.81 0.52 4 0.89 4.15 5 
0.63 -0.85 4 1.30 3.63 6 
0.75 -0.28 4 1.10 3.89 7 
0.81 0.73 4 0.85 4.21 8 
0.67 -0.19 3 1.59 2.89 9 
0.80 -0.63 3 1.49 2.68 10 
0.97 0.17 4 0.91 4.05 11 
0.69 -0.39 3 1.61 2.78 12 
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   " الدوافع االجتماعية" : يبني االتساق الداخلي لعبارات احملور الثاين ) 15(جدول 

متيز االستبيان املقرتح لقياس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باالتساق ) 15(يبني اجلدول رقم
 0.89و -0.60أن نتائج معامل االرتباط ترتاوح مابني  )15(من خالل اجلدوليتضح حيث  الداخلي

يستنتج الطالب الباحث أن احملور الثاين من االستبيان حقق معامالت  هيف حمور الدوافع االجتماعية ومن+ 
عند 0.432اليت قدرت ب  احملسوبة قد فاقت قيمتها اجلد ولية -ر-قيم أنارتباط دالة إحصائيا حبيث 

ذا تعد صادقة هذه العبارات تستطيع متثيل حمورها بشكل  أنوهذا يعين  0.05مستوى الداللة   جيد و 
  .لقياس ما وضعت من اجله 

                              " .الدوافع النفسية "يبني االتساق الداخلي لعبارات احملور الثالث ) 16(جدول 

معامل االلتواء االرتباط باحملور الوسيط احنراف معياري املتوسط احلسايب  العبارة
0.63 1.98 4 1.11 4.73 1 
0.73 -1.51 4 1.09 3.44 2 
0.60 -1.19 4 0.84 3.66 3 
0.71 1.37 3 0.84 3.38 4 
0.82 -1.15 4 1.29 3.50 5 
0.73 -1.12 4 1.03 3.61 6 
0.69 0.92 3 1.08 3.33 7 
0.62 0.82 4 1.41 3.61 8 

احنراف معياري الوسيط معامل االلتواء باحملور االرتباط املتوسط احلسايب  العبارة
0.71 -1.63 4 0.96 3.47 1 
0.73 1.17 3 1.07 3.42 2 
0.84 -1.10 3 1.01 2.57 3 
0.70 -1.12 4 1.26 3.52 4 
0.69 0.68 3 1.37 3.31 5 
0.89 1.15 2 1.50 2.57 6 
0.67 0.91 2 1.38 2.42 7 
0.86 1.26 2 1.49 2.63 8 
0.60 0.31 3 0.99 3.10 9 
0.61 0.40 3 1.16 3.15 10 
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0.67 -0.93 3 1.42 2.55 9 
0.73 0.16 4 0.99 4.05 10 
0.86 2.06 5 0.97 4.33 11 
0.73 -0.50 4 0.98 3.83 12 
0.66 0.45 3 1.09 3.16 13 

متيز  االستبيان املقرتح لقياس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باالتساق ) 16(يبني اجلدول رقم     
 0.86و -0.60الداخلي حيث يتجلى من خالل اجلدول أعاله أن نتائج معامل االرتباط ترتاوح مابني 

 احملور الثالث من االستبيان حققعبارات يستنتج الطالب الباحث أن  هيف حمور الدوافع النفسية ومن
اليت قدرت  وليةاحملسوبة قد فاقت قيمتها اجلد -ر-معامالت ارتباط دالة إحصائيا حبيث أن قيم

بشكل جيد و وهذا يعين أن هذه العبارات تستطيع متثيل حمورها  0.05عند مستوى الداللة  0.432ب
  .ذا تعد صادقة لقياس ما وضعت من اجله 

   ". األخالقية اإلرادية و دوافع السمات "الداخلي لعبارات احملور الرابع يبني االتساق ) 17(الجدول 

احنراف معياري الوسيط معامل االلتواء االرتباط باحملور املتوسط احلسايب  العبارة
0.79 -2.25 5 1.11 4.15 1 
0.66 0.17 4 0.91 4.05 2 
0.74 0.36 4 0.87 4.10 3 
0.89 1.07 3 1.16 3.42 4 
0.64 -0.28 4 1.10 3.89 5 
0.62 -0.42 4 0.11 3.84 6 
0.68 0.41 3 1.51 3.21 7 
0.61 -1.26 4 1.49 3.36 8 

متيز  االستبيان املقرتح لقياس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باالتساق ) 17(يبني اجلدول رقم
 0.89و -0.61الداخلي حيث يتجلى من خالل اجلدول أعاله أن نتائج معامل االرتباط ترتاوح مابني 

من االستبيان يستنتج الطالب الباحث أن احملور الرابع  هومن اإلراديةو  األخالقيةيف حمور الدوافع السمات 
. 0اليت بلغت   احملسوبة قد فاقت قيمتها اجلد ولية ر حقق معامالت ارتباط دالة إحصائيا حبيث أن قيم
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ذا  0.05عند مستوى الداللة  432 وهذا يعين أن هذه العبارات تستطيع متثيل حمورها بشكل جيد و 
  .اجلهتعد صادقة لقياس ما وضعت من 

      " ةدوافع الميول الرياضي".الداخلي لعبارات احملور اخلامس يبني االتساق ) 18(جدول 

احنراف معياري الوسيط معامل االلتواء االرتباط باحملور املتوسط احلسايب  العبارة
0.63 -0.55 4 1.13 3.78 1 
0.61 -1.26 4 1.49 3.36 2 
0.82 -1.47 4 1.07 3.47 3 
0.83 1.47 3 1.07 3.52 4 
0.66 0.77 4 0.91 4.05 5 
0.60 -0.26 4 1.19 3.89 6 
0.67 1.07 3 1.16 3.42 7 
0.69 -0.68 4 1.37 3.68 8 

االستبيان املقرتح لقياس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باالتساق الداخلي  متيز أعالهيبني اجلدول 
يف حمور  0.83و -0.60حيث يتجلى من خالل اجلدول أعاله أن نتائج معامل االرتباط ترتاوح مابني 

ت ارتباط يستنتج الطالب الباحث أن احملور اخلامس من االستبيان حقق معامال هدوافع امليول الرياضية ومن
وهذا يعين  0.05عند مستوى الداللة   احملسوبة قد فاقت قيمتها اجلد ولية ر دالة إحصائيا حبيث أن قيم

ذا تعد صادقة لقياس ما وضعت من اجله   أن هذه العبارات تستطيع متثيل حمورها بشكل جيد و 
  " العقليةالدوافع ".يبني االتساق الداخلي لعبارات احملور السادس ) 19(الجدول 

الوسيط معامل االلتواء االرتباط باحملور احنراف معياري املتوسط احلسايب  العبارة
0.82 2.04 3 0.77 3.52 1 
0.73 0.56 3 1.40 3.26 2 
0.65 1.00 3 0.94 3.31 3 
0.73 0.56 4 0.83 4.15 4 
0.75 -1.03 4 1.21 3.57 5 
0.74 -1.17 4 1.07 3.57 6 
0.72 -0.31 4 0.99 3.89 7 
0.70 1.48 3 1.16 3.57 8 
0.84 1.77 3 1.15 3.68 9 
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متيز  االستبيان املقرتح لقياس دوافع ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية باالتساق ) 19(يبني اجلدول رقم
يف  0.84 -0.72الداخلي حيث يتجلى من خالل اجلدول أعاله أن نتائج معامل االرتباط ترتاوح مابني 

يستنتج الطالب الباحث أن احملور السادس من االستبيان حقق معامالت ارتباط  هحمور الدوافع العقلية، ومن
وهذا  0.05عند مستوى الداللة   احملسوبة قد فاقت قيمتها اجلد ولية -ر–دالة إحصائيا حبيث أن قيم

ذا تعد صاد   .قة لقياس ما وضعت من اجله يعين أن هذه العبارات تستطيع متثيل حمورها بشكل جيد و 
  ) دراجات االستبيانجمموع (ما بني احملور و جمموع احملاور يبني االتساق اخلارجي )20(جدول 

  االرتباط باملقياس  معامل االلتواء  الوسيط احنراف معياري متوسط احلسايب  المحور
  0.86  0.82  49 4.95 50.36 دوافع اللياقة البدنية والصحية

  0.88  1.72  40 4.86 42.78  االجتماعيةالدوافع 
  0.83  0.87-  56 5.24 54.47  الدوافع النفسية

  0.89  0.34-  35 1.38 34.84 دوافع السمات اإلرادية واألخالقية
  0.73  0.62-  35 3.26 34.31  دوافع امليول الرياضية

  0.82  0.13  37 0.25 37.10  الدوافع العقلية
  /  0.25  252  22.06  253.89  جمموع املقياس

وجود ارتباط دال بني كل من دراجات احملاور الستة والدرجة الكلية لالستبيان، ) 20(يتضح من اجلدول 
،وهذا  0.05عند درجة احلرية و مستوى الداللة  احملسوبة قد فاقت قيمتها اجلدولية -ر-حيث ان قيم 

ذا تعد صادقة لقياس دوافع ممارسة النشاط  يعين هذه احملاور تستطيع متثيل االستبيان بشكل جيد و
  .الرياضي الرتوحيي لدى املمارس اجلزائري

  :الدراسة االستطالعية الثانية-4-2- 1

السليمة والصحيحة إلجراء االختبار واليت ملعرفة الطريقة  :الغرض من الدراسة -4-2-1- 1
ى الطالب توجب عل ،وبغرض استخدام الطرق العلمية يف االختبار توصلنا إىل نتائج دقيقة وقيم مضبوطة،

يف الدراسة  ه، قصد اإلطالع على الصعوبات والعوائق اليت قد تواجهثانية القيام بتجربة استطالعية الباحث
دفاألساسية،    :وذلك 

  .حساب املعامالت العلمية ألدوات البحث  -  
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 .معرفة الوقت األمثل لتطبيق أدوات البحث -   

 معرفة املدة الزمنية اليت تستغرقها كل أداة عند تطبيقها على املختربين -       

مواطن  20لقد أجريت الدراسة االستطالعية الثانية على عينة قوامها  :عينة الدراسة -4-2-2- 1
  ).فراج الرائد( ممارس للنشاط الرياضي الرتوحيي على مستوى املركب الرياضي ملستغامنجزائري 

اليت  استبيانيةلقد مت استخدام يف هذه الدراسة أداة واملتمثلة يف االستمارة : أداة الدراسة-1-4-2-3
 تقيس دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي

  :الثانيةمجاالت الدراسة االستطالعية -4-2-4- 1

 ةالرياضي اتأجريت هذه الدراسة يف الساحات التابعة للمركب:المجال المكاني- 1-4-2-4-1
   .اتاملركبتسهيل املهمة من إدارة  وذلك بعد طلبالتابعة للواليات الثالثة املذكورة أعاله 

 ألنشطةممارس  20لقد متت هذه الدراسة على عينة عددها :المجال البشري- 1-4-4-4-2
  .) املشي،كرة قدم،الركض( رياضية تروحيية 

إعادة تطبيق و طريقة هذه الدراسة على مرحلتني وذلك ب لقد أجريت :المجال الزمني- 1-4-2-4-3
  .(test‐ retest)االختبار 

بعد الزوال  17.00على الساعة   2012/ 15/02متت هذه املرحلة بتاريخ  :لمرحلة األولىا-
  .للمركب الرائد فراج ملدينة مستغامن وامللعب اجلواري التابع لنفس املركب الساحات التابعةب

بعد الزوال  17.00على الساعة  2012/ 22/02متت هذه املرحلة بتاريخ   :المرحلة الثانية-
  .للمركب الرائد فراج ملدينة مستغامن وامللعب اجلواري التابع لنفس املركب الساحات التابعةب
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  :العلمية لالختباراتاألسس -1-4-2-4

بثبات االختبار مدى الدقة او االتساق او استقرار نتائجه فيم لو طبق يقصد :الثبات-4-2-4-1- 1
  .)152،ص1993مقدم، ( يف مناسبتني خمتلفتني األفرادعلى عينة من 

يعترب ثابتا إذا كان يعطي نفس  إن االختبار"عن ثبات االختبار ) Van Valin(كما يقول فان فالني
، .حسانني م( .النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس املفحوصني و حتت نفس الشروط

    )193،ص1995

تطبيق االختبار وإعادة "الباحث إحدى طرق حساب ثبات االختبار وهي طريقة الطالب واستخدام         
هذا وعلى . للتأكد من مدى دقة واستقرار نتائج االختبار) Test –Retestمعامل االرتباط ( "تطبيقه
نفس العينة، (بإجراء االختبار على مرحلتني بفاصل زمين قدره أسبوع مع تثبيت كل املتغريات  قمناأساس 

  )،نفس النشاط الرتوحيينفس األماكن، نفس التوقيت

  :الصدق-4-2-4-2- 1

املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من أجله فاالختبار أو  صدق االختبار أو 
 )193ص1995حسنني، ( .املقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها

                              .التالية مت حساب ثبات و صدق االختبار اإلحصائيةوباستعمال الوسائل 
  .كرونباخαمعامل ا ، اختبار ت استيودنت ، املتوسط احلسايب.  لبريسون" ر"االرتباط معامل 
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  حساب معامل الثبات -1-4-2-5

اليت تقيس دوافع ممارسة  ينب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية لالستمارة االستبيانية )21(جدول 
  .لدى املمارس اجلزائري النشاط الرياضي الرتوحيي

  .معامل الثبات و الصدق لالستمارة االستبيانية-4-2-5-1- 1
  .لالستبيان املقرتح  ميثل معامل الثبات و الصدق )22(جدول 

  جدولية.ر.  معامل الصدق معامل الثبات مستوى الداللة درجة احلرية حجم العينة  احملاور
دوافع اللياقة البدنية و الصحية

20  19  0.05  

0.78  0.88  

0.54  

  0.92  0.86 دوافع االجتماعية
  0.92  0.85 دوافع النفسية

  0.91  0.83دوافع األخالقية و اإلرادية
  0.89  0.80 دوافع امليول الرياضية

  0.83  0.70 دوافع العقلية
  )20=ن (                              0.05عند مستوى الداللة  0.549اجلدولية " ر"قيمة 

ما )  حمصورة(تراوحت  لالستمارة االستبيانيةأن قيم معامل االرتباط ) 22( رقم  يتبني من خالل اجلدول
بالرجوع إىل جدول  بالنسبة اىل الثبات) 0.86-0.70(والصدق  إىلبالنسبة  )0.92-0.83(بني 

و هذه  0.05الدالالت االرتباط البسيط لبريسون ملعرفة ثبات و الصدق االختبار عند مستوى الداللة
لباحث أن االستبيان للطالب ابني وعليه يت 0.54اجلدولية اليت بلغت " ر"لة احصائيا باملقارنة مع القيم دا

   املرحلة الثانية من االختبار املرحلة األوىل من االختبار 
     االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

   4.23 43.85 3.79 44.30دوافع اللياقة البدنية و الصحية
   4.16 35.75 3.84 36.20 دوافع االجتماعية

   6.60  45 5.01 44.55 دوافع النفسية
   4.33 32.35 4.72 32.15األخالقية و اإلراديةالسمات دوافع 

   2.62 33.95 2.54 33.45دوافع امليول الرياضية
   2.53 39.55 2.89 38.95 دوافع العقلية
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الذي مت بناءه بغرض قياس دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املمارس اجلزائري يتميز بدرجة 
   0.05ثبات و صدق عاليتني عند مستوى الداللة 

وضوعية من أكثر املشاكل اليت تؤثر يف الثبات لذلك البد من الدقة تعترب امل: الموضوعية -4-2-6- 1
   . )170،ص2003فرحات، ( . املتناهية يف إجراء االختبار وتسجيل النتائج

 ".هي مدى حترر احملكم أو الفاحص من العوامل الذاتية كالتحيز: "ويعرفها حممد حسن عالوي
  . )169،ص1986عالوي و حممد، (

 بعد تقدميها إىل جمموعة من االستبيانية ه االستمارةالباحث استخدم يف حبثه هذ الطالب إن
على مستوى معهد الرتبية البدنية و الرياضية التابع  فما فوق فيهم درجة الدكتوراهتتوفر احملكمني الذين 

وذلك لقياس  املمارسنيوذلك بغرض التحكيم مث بعد ذلك تقدميها على جمموعة من مستغامن ، جلامعة
ا أرجع إىل  استبيان قياس دوافع ممارسة األنشطة ( ألداة البحث،  )03(رقم امللحقمدى صعوبة عبارا

  .ملختربينسهلة ويف متناول ا أداة االستبيان اليت مت بناءها، فتبني أن فقرات وعبارات  )الرياضية الرتوحيية

استبيان قياس دوافع (الدراسة  اةلباحث أن يستخلص أن أدللطالب اميكن  وبناء على اخلطوات السابقة
   .املوضوعية تميز بدرجة عالية من الثبات والصدق وت) املمارسة الرياضية الرتوحيية

  :الدراسة األساسية-5- 1

 أفرادب الباحث بإجراء الدراسة األساسية على عينة من ممارسي النشاط الرياضي الرتوحيي من القام الط
 .  اجملتمع اجلزائري املمارسني على مستوى بعض املركبات الرياضية الرئيسية لبعض واليات الغرب اجلزائري

  :األساسية عينة الدراسة-5-1- 1

اختيارها لتكون ممثلة للمجتمع األصلي للبحث الذي أخذت عند اختيار أية عينة نتوخى بالطبع صحة 
منه، و العينة اليت متثل جمتمعها متثيال صادقا هي تلك اليت تتفق مقاييسها  اإلحصائية مع مقاييسه 

  )2004مصطفى، ( .اإلحصائية
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  :كما يليممارس و ممارسة موزعني   420تتكون عينة التجربة األساسية من 

  .سنة 30وهي جمموعة املمارسني اقل : األولى المجموعة -           

  .سنة 45- 31ملمارسني مناوهي جمموعة : الثانية المجموعة -          

  .سنة 59-46ملمارسني مناوهي جمموعة :  الثالثةالمجموعة   -          

  .سنة فما فوق60منملمارسني اوهي جمموعة  :المجموعة الرابعة -          

  :طريقة اختيار العينة -5-1-1- 1

ائية وذلك من عدد املمارسني و املمارسات الذين يلتحقون غالبا و مت اختيار العينة بطريقة العش
اجملتمع املمارس غري مسجل يف  مبأن الرياضية الرتوحيية املفضلة ،و أنشطتهمباملركب الرياضي ملمارسة 

،قام الطالب الباحث رفقة فوج العمل األخريةالقوائم الرمسية إلدارات املركبات الرياضية حسب مدراء هذه 
فرد صادفناه على كل بتوزيع االستمارات االستبيانية ،) بن عطية نعيم ،قراش عجال،غزايل عبد اهلادي(

ومنحه مهلة قدرت .ى املركبات الرياضية ملناطق حمل الدراسةيباشر نشاطه الرياضي الرتوحيي على مستو 
   دقائق)9-6(ب

  :مواصفات العينة -5-1-2- 1

تتمثل عينة البحث من املواطنني اجلزائريني املمارسني للنشاط الرياضي الرتوحيي ذكورا : الجنس- 1
  إناثاو 
 سنة إىل حد الشيخوخة 20عينة البحث من  أفرادترتاوح أعمار : العمر- 2
  )مستغامن،وهران،غليزان(املركبات الرياضية الرئيسية للواليات التالية :المكان- 3

  :البحثمجاالت -5-2- 1

الدراسة على عدد من املمارسني و املمارسات من فئات  أجريت: المجال البشري- 2-1- 1-5   
الرياضية الرتوحيية  أنشطتهمملمارسة الرئيسية اجملتمع اجلزائري الذين يلتحقون غالبا باملركبات الرياضية 
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من  420 عددهاعينة أجريت الدراسة على  بعض واليات الغرب اجلزائري حيثعلى مستوى  املفضلة
 .خمتلف شرائح اجملتمع املمارس للرياضة الرتوحيية

  :نياال الزمالمج-5-2-2- 1

  . 2013غاية ماي  اىل 2012شرع الطالب الباحث يف هذه الدراسة منذ ديسمرب :الدراسة النظرية.1

  :متت هذه الدراسة بتطبيق االختبار على ثالث مراحل:الميدانيةالدراسة .2

  2012مارس 08- 07بتاريخ املركب الرياضي الرئيسي لوالية غليزان 

  2012مارس 12- 11 بتاريخلوالية مستغامن  الرئيسي املركب الرياضي

    2012مارس 19- 17 بتاريخلوالية وهران  الرئيسي املركب الرياضي

ة التابع ةالرياضي باتأجريت هذه الدراسة يف الساحات التابعة للمرك:المجال المكاني-1-5-2-3
ات تسهيل املهمة من إدارة املركب وذلك بعد طلب )،غليزان،وهرانمستغامن( لبعض مدن الغرب اجلزائري 

  .املعنية

 :يلي كما الدراسة متغريات حتديد ميكن :الدراسة متغيرات-5-3- 1

ا يفرتض اليت الرئيسية املتغريات وهي :ةالمستقل اتالمتغير - 1- 5-3- 1 و .التابع  املتغري يف املؤثرة أ
  :ميكن حتديدها على النحو التايل

   .)أنثىذكر،(وله مستويان:  ســــــــــــــــــــــلجنا-1             
اىل 46من/سنة45اىل31من/سنة30 من اقل( مستويات أربعةوهلا : الفئة العمرية- 2              

  . سنةفما فوق60/سن59
  )دراسات عليا /بكالوريا/ اقل من بكالوريا(وله ثالث مستويات : المؤهل العلمي- 3               

 فعدوالاري التابع يف غحبثنا هذا يتمثل املتيف  .املستقلة باملتغريات يتأثر وهو :التابع المتغير-5-3-2- 1
دوافع ،دوافع االجتماعية  ،دوافع اللياقة البدنية و الصحية(واملتمثلة يف الرياضي الرتوحييط اممارسة النش

 تأثري مدى معرفة وسنحاول،)دوافع العقلية،دوافع األخالقية و اإلرادية دوافع امليول الرياضية ،النفسية 
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املمارس اجلزائري على  املستوى العلمي يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى و اجلنس،العمر
  .مستوى املركبات الرياضية الرئيسية للغرب اجلزائري

الدافعية  االستبيانفيما يلي اخلطوات املتتبعة يف طريقة إجراء :طريقة تطبيق االختبار-4- 1-5

  : الرياضية وتنفيذ عملية االختبار

  توضيح أمهية العمل الذي سوف تقوم به اجلهة املستفيدة منه.  
   قلماستمارة و  فرد ممارستسليم لكل. 
   االستبيانيةتوزيع استمارات. 
   إشارةشرح طريقة اإلجابة بالتفصيل والتوضيح وذلك بوضع )x ( اليت يراها صحيحة اإلجابةيف املربع 

  حىت ال يتأثر الواحد منهم بإجابة اآلخر مرعاة العمل الفردي. 
بعد اسرتجاع مجيع االستمارات االستبيانية املوزعة على عينة البحث واملقدرة :اإلحصائيةالدراسة 

يئتها للمعاجلة  420ب   حيث متت بالعادالت التالية اإلحصائيةمواطن ممارس مث تفريغها باستخدام  و
 .احلسابية املتوسطات-
 .املعياري ف اإلحنرا-
 .الوسيط-
  .االلتواء معامل-
                            .االرتباط معامل-
  املتوسطات بني للفروق "ت"اختبار-
  one way anovaاختبار التحليل التباين األحادي -
  LSD   بار اقل فرق معنويتخا-
 Excelمتت املعاجلة ب-
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  :صعوبات البحث-5- 1-5

بطريقة علمية  ال يكاد خيلو أي حبث علمي من عقبات ألنه يتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة به
  :الصعوبات وجب على أي باحث تذليلها ومن بني ما صادفنا يف هذا البحث نذكر و حبتة،

  .عدم إرجاع بعض االستمارات املوجهة للممارسني املختربين -
 عدم قبول بعض املواطنني املمارسني اإلجابة على هذا االستبيان إال بعد إقناعهم -
 .عبارات األداة املستعملة يف هذا البحثالرفض مباشرة لإلجابة على  -
 .لني على مستوى املركبات الرياضية السماح لفريق البحث توزيع االستمارات و عدم قبول بعض املسؤ  -
 صعوبة احلصول على بعض املعلومات وخاصة على مستوى إدارة املركبات الرياضية -
لبحث إيل استغراق وقت كبري بغرض حتني فرص عدم احرتام مواعيد املمارسة مما أدى بالباحث والفريق ا -

 .االلتقاء باملختربين
 :خالصة

ه العلمية مرتبط بشكل وثيق بإجراءات البحث امليدانية، ألن جدوى جوهر تإن أي حبث مهما كانت درج
الباحث من خالل هذا الطالب وعليه حاول . الدراسة مكنون يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية

الرئيسية،   تهمشكل ونهج املالئم لطبيعة البحث املحتديد  البحث ألجلهداف ألالفصل وضع خطة حمددة 
 الالزمة جلمع البيانات هكما مت حتديد اجملال البشري الذي ميثل جمتمع األصلي للبحث وحتديد أدوات

واليت تساعد يف  املناسبةديد الوسائل اإلحصائية وكيفية استخدامها مع حت واملعلومات الكافية بطريقة علمية
  .عرض وحتليل النتائج بغية اإلجابة على تساؤالت إشكالية البحث
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  ثانيالفصل ال
  

  عرض وتحليل النتائج
  

  تمهيد

  : النتائجتحليل عرض و - 2-1

  الممارسةاالستبيان الخاص بدوافع عرض نتائج -1-1- 2

  مجاالت الدوافع بين الذكور و اإلناثالفرق في درجة الكلية لجميع -2-2- 2

  ية المعبرة عن درجة الكلية لجميع مجاالت الدوافع عند الذكور و اإلناث    و ئالنسب الم-2-3- 2

  .في المجموعات واإلناثمعرفة مصادر الفروق في مجاالت الدوافع بين الذكور -2-4- 2

                      خالصة                  
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  يدتمه
تطلب منهجية البحث عرض وحتليل النتائج ومناقشتها، وعلى هذا األساس اقتضى األمر ت    

 الباحثالطالب  قامحيث .إجراءاتهو  عرض وحتليل النتائج اليت ألت إليها الدراسة وفق طبيعة البحث
 .اخلام إحصائيا نتائجها ةعاجلقصد ميف جداول  تفريغ االستمارات االستبيانيةب

  : النتائجتحليل عرض و .2-1
الدوافع طبقا للنقاط املتحصل عليها وفقا ملفتاح جملاالت من خالل النتائج املدونة يف اجلداول اآلتية 

  .تصحيح أسئلة املوجود يف االستبيان 
  الممارسةاالستبيان الخاص بدوافع عرض نتائج .2-1-1

جداول تبني املقارنة يف  على ضوء أهداف البحث و فروضه يعرض الطالب الباحث نتائج البحث يف      
اللياقة البدنية والصحية ،االجتماعية ( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء جماالت الدوافع 

النشاط  لدى املمارسني ذكورا و إناثا) ،النفسية،السمات اإلرادية و األخالقية،امليول الرياضية،العقلية
: 3الدوافع االجتماعية، م:2دوافع اللياقة و الصحية،م:1حيث م. :يلعلى النحو التا الرياضي الرتوحيي
  . الدوافع العقلية:6الدوافع امليول الرياضية ،م: 5دوافع السمات اإلرادية و األخالقية،م: 4الدوافع النفسية،م

  )السن،مستوى علمي(المجموعات  فيالفروق في الدوافع بين الذكور و اإلناث .1-1-1- 2
لفئة اقل  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور ) 23( جدول  

   .لوريااالبكدون سنة و لذوي مستوى  30من
دوافع موعجم 6م  5م  3م 4م  2م 1م اقل  بكالوريا/  سنة 30 اقل من

39.92 39.2 33.45 32.15 49.4 36.2 49.15 حسايب توسطم

 ذكور
2.40 2.93 2.54 4.72 4.39 3.84 5.32 معياري احنراف

40.41 39.5 33.5 32 48 36.5 49.5  الوسيط
-0.61 -0.30 -0.05 0.09 0.95 -0.23 -0.20 التواءاملمع  
39.85 37.75 31.35 36.35 50.1 35.85 47.75 حسايب توسطم  

 إناث
3.22 6.16 3.26 6.35 6.39 5.25 4.83 معياري حنرافا  

39.83 38.5 31 36.5 49.5 36.5 46.5  الوسيط
0.02 -0.36 0.32 -0.07 0.28 -0.37 0.77 التواءاملمع  

ت جدولية 0.05 2.021
0.07 0.96 2.23 2.20 0.39 1.77 0.107  ت حمــــــــــــــسوبة
لدا غري دال غري دال لدا  غري دال  غري دال غري دال  الداللـــــــــــــــــــة



الباب الثاني                                              الدراسة الميدانية                 

90 

 :البدنية و الصحية دوافع اللياقةال -
،  )5.32±( باحنراف معياري و) 49.15(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من          

لنفس الفئة  اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى . ) 0.20-(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
، أما فيما  0.77، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.83±(وباحنراف معياري  )45.75(العمرية 

عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني
 اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .احلسايب هامتوسطحول  القيم املتمركزة

اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة .)0.107(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -"
يوجد  وعليه الالثقة  من % 95،   %5أي بنسبة شك  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021

 . يف دوافع اللياقة البدنية و الصحية فرق دال إحصائيا بني العينتني

  :االجتماعية دوافعال- 

وباحنراف  )36.2(سنة يف الدوافع االجتماعية 30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من          
فيما بلغ املتوسط احلسايب يف نفس ،  ) 0.23-(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)3.84±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى )5.25±(اف معياري وباحنر ) 35.85(البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.37-هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى  .حول املتوسط احلسايب العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة
 -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).1.77(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار مت استخدام العينتني

وعليه ال يوجد فرق دال  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت
  .يف دوافع االجتماعية إحصائيا بني العينتني

   :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع-

،  )4.39±(باحنراف معياري  و) 49.4(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من         
لنفس الفئة  اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى  ،) 0.95(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما خيص  0.28، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.39±(وباحنراف معياري ) 50.1(العمرية 
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فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم  قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني
ت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب املتمركزة
عند  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).0.39(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت

  .يف دوافع النفسية  يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني وعليه ال 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 

  :دوافع السمات اإلرادية و األخالقية-

كما ، )4.72±( وباحنراف معياري) 32.15( سنة 30 لدى الذكور الفئة اقل منبلغ املتوسط احلسايب           
وأن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج،  العينةمما يدل على جتانس )  0.09( بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة

كما بلغ ، )6.35±( وباحنراف معياري) 36.35( فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية
مما يدل على جتانس العينة وأن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج، )  0.07-(  معامل االلتواء لدى هذه العينة

عند كلتا العينتني مما يدل على  ةفهو ميثل قيمة كبري  أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني
 وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب تباعد القيم املتمركزة

 اجلدولية املقدرة ب -ت -من قيمة وهذه قيمة اكرب ).2.20( واليت بلغت قيمتها" ستيودنتت " اختبار

يف دوافع  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38 وبدرجة حرية 0.05عند مستوي الداللة 2.021
  .اإلناثو لصاحل  األخالقيةو  اإلراديةالسمات 

  :دوافع الميول الرياضية-

، كما )2.54±(وباحنراف معياري ) 33.45(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من        
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة ، ) 0.05-(بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما  0.32كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)3.26±(وباحنراف معياري ) 31.35(العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب  خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 اختبار ني مت استخداموملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينت .احلسايب طهامتوسحول  القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)2.23(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -"
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يف دوافع  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021
  . الرياضية و لصاحل الذكور لامليو 

  :الدوافع العقلية- 

، كما )2.93±(وباحنراف معياري  )39.2(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من          
فما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية ،  ) 0.30- (بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما خيص )0.36-( ذه العينة، كما بلغ معامل االلتواء لدى ه)6.16±(وباحنراف معياري ) 37.75(
عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم  ةفهو ميثل قيمة كبري  قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

ت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب املتمركزة
عند  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).2.20( واليت بلغت قيمتها" ستيودنت

  .يف دوافع العقلية وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 

لفئة اقل  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور ) 24( جدول 
  .لوريااسنة و لذوي مستوى  البك30من

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م بكالوريا/  سنة 30 اقل من  
38.88 32.35 32.2 29.75 45.8 33.9 44.35 حسايب توسطم  

 ذكور
7.40 3.21 394 3.41 6.93 5.93 4.34 معياري حنرافا  

36.83 32.5 32.5 29 45.5 36 45  الوسيط
-0.78 -0.14 -0.23 0.65 0.12 -0.06 -0.44 التواء املمع  
36.03 36.50 29.7 33.25 52.05 25.3 47.95 حسايب توسطم  

 اناث
6.79 3.09 3.40 3.10 5.35 7.73 4.96 معياري حنرافا  

36.08 36.5 28.5 32 50.5 24 46.5  الوسيط
-0.02 0 1.03 1.20 0.86 0.82 0.87 التواء املمع  

2.021 0.05 
ت 
 جدولية

0.50 4.36 2.08 3.33 3.12 4.94 2.55  ت حمــــــــــــــسوبة
دال دال دال دال غري دال دال دال  الداللـــــــــــــــــــة
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 :قة البدنية و الصحيةادوافع اللي -
، كما بلغ )5.32±(وباحنراف معياري ) 49.15(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من 

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى االناث لنفس الفئة العمرية )  0.20- (معامل االلتواء لدى هذه العينة 
، أما فيما خيص قيمة  0.77، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.83±(وباحنراف معياري ) 45.75(

 د كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزةعن ةفهو ال ميثل قيمة كبري  االحنراف املعياري لدى العينتني
ت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب

عند 2.021ب اجلدولية املقدرة  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة .)0.107(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت
يف دوافع اللياقة  يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني وعليه ال 38حرية  وبدرجة 0.05مستوي الداللة 
  . البدنية و الصحية

  :االجتماعية دوافع- 

باحنراف معياري  و )36.2(سنة يف الدوافع االجتماعية 30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من 
فيما بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد ،  ) 0.23- (، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±3.84(

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )5.25±(وباحنراف معياري  )35.85(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.37-العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى  .حول املتوسط احلسايب لى تقارب القيم املتمركزةالعينتني مما يدل ع
 -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).1.778(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار العينتني مت استخدام

وعليه ال يوجد فرق دال  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت
  .يف دوافع االجتماعية إحصائيا بني العينتني

  :الدوافـــــــــــع النفســـــــــــــية  -

، كما )4.39±(وباحنراف معياري ) 49.4(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من          
وأن هناك اعتدالية يف توزيع  العينةلى جتانس مما يدل ع)  0.95(بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

،  )6.39±(وباحنراف معياري  )50.1(لنفس الفئة العمرية  اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى النتائج، 
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يف توزيع  مما يدل على جتانس العينة وأن هناك اعتدالية 0.28كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما  النتائج، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب يدل على تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).0.39( واليت بلغت قيمتها" ستيودنتت - " اختبار استخدام

يوجد فرق دال إحصائيا بني  وعليه ال 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021املقدرة ب 
  .يف دوافع النفسية  العينتني

  :اإلرادية و األخالقية السمات دوافع- 

وباحنراف معياري ) 32.15(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من               
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس  ،) 0.09(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±4.72(

مما  0.07- ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.35±(وباحنراف معياري ) 36.35(الفئة العمرية 
اعتدالية يف توزيع النتائج، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى يدل على جتانس العينة وأن هناك 

 .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةفهو ميثل قيمة كبري  العينتني
ت قيمتها واليت بلغ" ستيودنتت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

بدرجة  و 0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).2.20(
و لصاحل  األخالقيةو  اإلراديةيف دوافع السمات  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38حرية 
  اإلناث

  :الرياضية الميول دوافعال-

، كما )2.54±(وباحنراف معياري ) 33.45(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من       
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية  ،) 0.05- (بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما خيص  0.32، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.26±(باحنراف معياري  و) 31.35(
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم  قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 ت" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب املتمركزة
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عند 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).2.23(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت
الرياضية  ليو يف دوافع امل وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 

  . رلصاحل الذكو و 

  :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع

، كما بلغ )2.93±(باحنراف معياري  و) 39.2(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من     
فما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية ، )  0.30-(معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما خيص  0.36-، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.16±(وباحنراف معياري ) 37.75(
عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم  ةفهو ميثل قيمة كبري  قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

ت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب املتمركزة
عند  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).2.20(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت

ة                  يف دوافع العقلي وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 
سنة 30لفئة اقل من واإلناثيف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  يوضح الفرق)25(جدول

  .  الدراسات العلياو لذوي مستوى 

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م علياراساتد/  سنة 30اقل من
36.15 33.1 34.15 31.4 47.2 33.75 41.4 حسايبتوسطم  

 ذكور
4.31 7.18 4.08 4.13 6.87 4.51 6.80 معياري حنرافا  
36.5 35 29.5 32 46.5 36 43  الوسيط

-0.23  -0.79  0.47 -0.47  0.30 -1.49 -0.7 التواءاملمع  
36.54 35 27.6 29.7 49 33.65 44.3 حسايبمتوسط  

 اناث
3.07 3.67 3.73 3.85 3.56 5.50 6.04 معياري حنرافا  

36.25 34.5 28 28.5 49 34 33.5  الوسيط
0.28 0.8 0.38 0.93 0 -0.19 0.39 التواءعاملم  

ت جدولية 0.05 2.021
0.32 1.03 2.023 1.27 1.58 0.06 1.39  ت حمــــــــــــــسوبة
غري دال غري دال دال غري دال غري دال غري دال غري دال  الداللـــــــــــــــــــة
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:                                                              دوافع اللياقة البدنية الرياضية -  
، كما بلغ )6.80±(وباحنراف معياري ) 41.4(سنة  30لغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة اقل من ب   

لنفس الفئة العمرية  اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  0.70- (العينة معامل االلتواء لدى هذه 
، أما فيما خيص قيمة  0.39 ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة)6.04±(وباحنراف معياري ) 44.3(

 عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةفهو ال ميثل قيمة كبري  االحنراف املعياري لدى العينتني
ستيودنت  تبني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام اختبار  الفرق  داللة وملعرفة .حول املتوسط احلسايب
عند ) 2.021(و هذه القيمة اصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت قدرت ب) 1.39(و اليت بلغت قيمتها

بني العينتني يف دوافع اللياقة  إحصائياو عليه ال يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05مستوى الداللة
 .البدنية و الصحية

  :االجتماعية دوافع- 

 و )33.75(سنة يف الدوافع االجتماعية 30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من          
فيما بلغ املتوسط احلسايب ،  ) 1.47-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.51±(باحنراف معياري 

كما بلغ معامل   ،)5.50±(باحنراف معياري  و) 33.65(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية  اجملاليف نفس 
ثل قيمة  فهو ال مي أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني، 0.19-االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةكبري 
وهذه قيمة  .)0.06(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

ليه ال وع 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -اصغر من قيمة
  .االجتماعيةع دواف يف العينتني بني يوجد فرق دال إحصائيا

  :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع-

كما   ،)6.87±(وباحنراف معياري ) 47.2(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من         
لنفس الفئة العمرية  اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )0.30(بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما خيص قيمة  0.28 كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  ،.)3±(وباحنراف معياري  )49(
 فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة االحنراف املعياري لدى العينتني
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ت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب
عند  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).1.58(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت

                  .يف دوافع النفسية  يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني وعليه ال 38وبدرجة حرية  0.05توي الداللة مس
  دوافع السمات اإلرادية و األخالقية

،  )4.13±(وباحنراف معياري  )31.4(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من            
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة ،  )0.47-(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما  0.93-، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.85±(وباحنراف معياري ) 29.7(العمرية 
عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم  ةفهو ميثل قيمة كبري  لدى العينتنيخيص قيمة االحنراف املعياري 

ت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب املتمركزة
عند 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة .)1.27(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت

يف دوافع السمات  وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 
  . األخالقيةو  اإلرادية

     :الرياضية الميول دوافع-

وباحنراف معياري  )34.15(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من                 
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس ،  ) 0.47(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±4.08(

، أما فيما  0.38، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.73±( وباحنراف معياري )35(الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب  خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)2.023(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -"

يف دوافع  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05توي الداللة عند مس2.021
  .الرياضية و لصاحل الذكور لامليو 
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   :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع- 

كما بلغ   ،)7.18±(وباحنراف معياري  )33.1(سنة  30بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة اقل من 
 )35(فما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية ، )  0.79-(معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما خيص قيمة االحنراف  0.80، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.67±(وباحنراف معياري 
حول  عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةفهو ميثل قيمة كبري  املعياري لدى العينتني

" ستيودنتت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .املتوسط احلسايب
عند مستوي  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).1.03( واليت بلغت قيمتها

                  .يف دوافع العقلية وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38رجة حرية وبد 0.05الداللة 
لفئة  اإلناث يوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور و )26(جدول 

  .لورياالذوي مستوى  دون البكسنة و )31/45(

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م  ،  بكالورياسنة 31/45
36.08 34.85 27.75 30.2 48.6 33.8 41.3 حسايبتوسطم  

 ذكور
2.88 3.16 4.56 3.68 4.87 4.34 4.76 معياريحنرافا  

35.58 34.5 26 30.5 48 33 29.5  الوسيط
0.52 0.33 1.15 0.24 0.36 0.55 1.13 التواءاملمع  

36.94 36.8 30.9 35.5 39.3 28.05 51.1 حسايبتوسطم  

 إناث
2.46 5.04 3.71 3.01 6.8 5.58 5.60  اح معياري
37.3 35.5 31.5 36 38.5 26.5 53.5  الوسيط

-0.42  0.77 -0.48  -0.49 0.35 0.83 -1.28  مع التواء
ت جدولية 0.05 2.021

2.35 1.43 2.36 4.95 4.87 3.54 5.95  ت حمــــــــــــــسوبة
دال دال دال غري دال دال دال دال  الداللـــــــــــــــــــة

  :                                                                      دوافع اللياقة البدنية و الصحية 
وباحنراف  )41.3(سنة وملستوى دون البكالوريا ب)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة          

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،  ) 1.13(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.76±(معياري 
-كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)5.60±( وباحنراف معياري )51.1(االناث لنفس الفئة العمرية 

عند كلتا العينتني مما  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 1.28
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داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  وملعرفة .حول املتوسط احلسايب يدل على تقارب القيم املتمركزة
قيمة اكرب من قيمة ت اجلدولية و اليت و هذه ال )5.95(ستيودنت و اليت بلغت قيمتها تاستخدام اختبار 

بني  إحصائياد فرق دال و وج مما يدل على 38و بدرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة )2.021(قدرت ب
 .اإلناثالعينتني يف دوافع اللياقة البدنية و الصحية و لصاحل 

    :الدوافع االجتماعة 

ملستوى دون البكالوريا يف الدوافع  سنة و)31/45(لفئة  الذكوربلغ املتوسط احلسايب لدى             
فيما ،  )0.55(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.34±(وباحنراف معياري ) 33.80(االجتماعية

  ،)5.58±(وباحنراف معياري  )28.05(بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.83واء لدى هذه العينة كما بلغ معامل االلت

وملعرفة  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةال ميثل قيمة كبري 
 .)3.54(لغت قيمتها واليت ب" ستيودنتت -" اختبار داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

وعليه  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  توهذه قيمة اكرب من قيمة 
  .و لصاحل الذكور االجتماعيةيف دوافع  فرق دال إحصائيا بني العينتني

  :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع- 

 )48.6(سنة وملستوى دون البكالوريا يف الدوافع النفسية )31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة     
فيما بلغ املتوسط احلسايب ،  ) 0.36(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)4.87±(وباحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )6.80±(وباحنراف معياري  )39.3(لنفس الفئة العمرية  اإلناثلدى 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.35العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني  .حول املتوسط احلسايب مما يدل على تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).4.87(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار مت استخدام
 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38 وبدرجة حرية 0.05عند مستوي الداللة  2.021املقدرة ب 

  .يف دوافع النفسية و لصاحل الذكور



الباب الثاني                                              الدراسة الميدانية                 

100 

    :األخالقيةو  اإلرادية السمات دوافعال

سنة وملستوى دون البكالوريا يف دوافع السمات )31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور  لفئة         
،  )0.24(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.68±( وباحنراف معياري )30.2(اإلراديةو  األخالقية

، كما بلغ )3.01±( وباحنراف معياري )35.5(فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.49- معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني  .حول املتوسط احلسايب صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة
وهذه قيمة اكرب  .)4.95( واليت بلغت قيمتها" ستيودنتت -" اختبار نتني مت استخداماملتوسطني لدى العي

وعليه  يوجد فرق  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -من قيمة
  .الذكور لصاحل و األخالقية و إلراديةا السمات دوافع يف العينتني بني إحصائيا دال

   :الرياضية الميول دوافعال

وباحنراف  )27.75(سنة وملستوى دون البكالوريا )31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة           
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،  )1.15(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.56±(معياري 

-، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.71±( باحنراف معياري و )30.9(اإلناث لنفس الفئة العمرية 

فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.48
وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت .حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة

اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).2.36(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" ختبارا استخدام
 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021املقدرة ب 

   .اإلناثيف دوافع امليول الرياضية و لصاحل 

   :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع

) 34.85(سنة وملستوى دون البكالوريا )31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور الفئة               

فما بلغ املتوسط احلسايب ، )  0.33( ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.16±(وباحنراف معياري 



الباب الثاني                                              الدراسة الميدانية                 

101 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )5.04±(وباحنراف معياري ) 36.8(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما  ةفهو ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.77العينة 

العينتني مت وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى  .حول املتوسط احلسايب يدل على تباعد القيم املتمركزة
اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).1.43(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت - " اختبار استخدام

وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021املقدرة ب 
   .يف دوافع العقلية العينتني

سنة )30/45(لفئة  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  )27(جدول
  .لوريااو لذوي مستوى  البك

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م بكالوريا/   سنة 31-45  
36.23 31.9 29.6 28.5 49.4 31.9 46.1 حسايب توسطم  

 ذكور
2.37 2.11 3.13 2.37 4.56 5.63 5.88 معياري احنراف  

36.16 32 30.5 28 51 33 48  الوسيط
0.08 -0.7  -0.86  0.56 -1.05 -0.58 -0.69 التواء املمع  

37.03 38.25 25.75 35.5 42.3 33.8 46.6 حسايب توسطم  

 إناث
1.86 4.32 3.20 3.01 3.49 6.9 2.32 معياري احنراف  

36.58 37 26 35.5 41.5 31.5 46  الوسيط
0.72 0.86 -0.23  0 0.68 0.99 0.77 التواء امل مع  

ت  0.05 2.021
 جدولية

1.15 5.57 3.77 8.10 5.41 0.93 0.34  ت حمــــــــــــــسوبة
دال دال دال دال غري دال غري دال غري دال  الداللـــــــــــــــــــة

  
  :قة البدنية و الصحيةادوافع الليال

، )5.88±(وباحنراف معياري ) 46.1(ذاو مستوى البكالوريا ) 31/45(الذكور لفئة بلغ املتوسط احلسايب لدى 
لنفس الفئة العمرية  اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.69-( و بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة

، أما فيما خيص قيمة  0.77، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.32±(وباحنراف معياري ) 46.6(
 عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةفهو ال ميثل قيمة كبري  االحنراف املعياري لدى العينتني
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ستيودنت و اليت  توملعرفة داللة  بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام اختبار  .حول املتوسط احلسايب
عند مستوى ) 2.021(اصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت قدرت بو هذه القيمة ) 0.34(بلغت قيمتها

و بني العينتني يف دوافع اللياقة البدنية  إحصائياو عليه ال يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05الداللة
   .الصحية

   :االجتماعية دوافعال 
) 31.9(يف الدوافع االجتماعية .و مستوى البكالورياو ذ سنة)31/45(لدى الذكور لفئة  بلغ املتوسط احلسايب 

بلغ املتوسط احلسايب  ، و) 0.58-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.63±(وباحنراف معياري 
كما بلغ معامل االلتواء ، )6.9±(وباحنراف معياري ) 33.8(يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 

نس العينة وأن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج، أما فيما خيص قيمة مما يدل على جتا 0.99لدى هذه العينة 
 عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةفهو ميثل قيمة كبري  االحنراف املعياري لدى العينتني

 ت-" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب
عند 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).0.93(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت

يف دوافع  وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 
   .االجتماعية

  :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع 

باحنراف  و) 49.4(و مستوى البكالوريا و ذ سنة)31/45(احلسايب لدى الذكور لفئة بلغ املتوسط            
و بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 1.05-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.56±(معياري 
 ، و بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة)3.49±(وباحنراف معياري ) 42.3(لنفس الفئة العمرية  اإلناث

فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.68
وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة

اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).0.68(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت - " اختبار استخدام
يوجد فرق دال إحصائيا بني  وعليه ال 38وبدرجة حرية  0.05الداللة  ىعند مستو  2.021املقدرة ب 

  .يف دوافع النفسية  العينتني

  :دوافع السمات  األخالقية  و اإلرادية ال
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وباحنراف ) 35.5(و مستوى البكالوريا و ذ سنة)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة            
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.56(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.01±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.85±(وباحنراف معياري ) 29.7(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل  عياري لدى العينتني، أما فيما خيص قيمة االحنراف امل 0

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة
 اجلدولية -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).8.10(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار استخدام

 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021املقدرة ب 
  .اإلناثو لصاحل  األخالقيةو  اإلراديةيف دوافع السمات 

  

  : الرياضية الميول دوافعال

باحنراف  و) 29.6(و مستوى البكالوريا و ذ سنة)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة          
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.86-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.13±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.20±(وباحنراف معياري ) 25.75(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
يف توزيع النتائج، أما فيما خيص قيمة االحنراف  مما يدل على جتانس العينة وأن هناك اعتدالية 0.23-

حول  فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة املعياري لدى العينتني
" ستيودنتت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .املتوسط احلسايب

عند مستوي 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).3.77( واليت بلغت قيمتها
يف دوافع امليول الرياضية و  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05الداللة 
   .الذكور لصاحل

  :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع
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وباحنراف معياري ) 31.90(مستوى البكالوريا  وو ذ سنة)31/45(الذكور لفئة بلغ املتوسط احلسايب لدى 
و بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث يف ، )  0.70-(، و بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±2.11(

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )4.32±(وباحنراف معياري ) 38.25(نفس البعد و لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية  عند كلتا العينتني  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.86العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني  .حول املتوسط احلسايب مما يدل على تقارب القيم املتمركزة
 -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).5.57(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار مت استخدام

وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021اجلدولية املقدرة ب 
  .اإلناثيف دوافع العقلية و لصاحل  العينتني

نة س)31/45(الرتوحيي بني الذكور و اإلناث لفئة يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي  يوضح الفرق)28(جدول
  .او لذوي مستوى  الدراسات العلي

دوافع موعجم 6م  5م  4م 3م  2م 1م عليا.راساتد/ سنة31/45  
37.79 37.25 34.3 34.85 54.35 42.6 50.15 حسايب توسطم  

 ذكور
1.98 2.38 3.18 1.34 5.13 4.8 4.92 معياري احنراف  

38.08 37.5 35 35 56 40 49  الوسيط
-0.44  -0.31  -0.66  -0.33 0.96- 1.62 0.70 التواء املمع  

35.24 26.4 29.2 31.8 38.8 24.4 44.9 حسايب توسطم  

 إناث
1.62 2.03 2.21 3.64 3.22 6.02 2.95 معياري احنراف  
35.5 26 29.5 31 39 22 44.5  الوسيط
0.47- 0.58 0.40- 0.90 0.18- 1.19 0.40 التواء املمع  

جدلية ت 0.05 2.021
4.39 15.5 5.79 4.55 11.59 10.23 4.00  ت حمــــــــــــــسوبة

دال دال دال دال دال دال دال  الداللـــــــــــــــــــة

  :قة البدنية و الصحيةادوافع الليال
) 50.15(و مستوى الدراسات العلياو ذسنة )31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة 

فيما بلغ املتوسط احلسايب ،  )0.70(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.92±(وباحنراف معياري 
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )2.95±(وباحنراف معياري ) 44.9(لنفس الفئة العمرية  اإلناثلدى 
فهو ال ميثل قيمة صغرية عند كلتا  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.40العينة 



الباب الثاني                                              الدراسة الميدانية                 

105 

بني املتوسطني لدى الفرق وملعرفة داللة  .حول املتوسط احلسايب القيم املتمركزة العينتني مما يدل على تباعد
مة اكرب من قيمة ت و هذه القي) 4.00(اليت بلغت قيمتهاستيودنت و تالعينتني مت استخدام اختبار 
و عليه يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة) 2.021(اجلدولية و اليت قدرت ب

 .بني العينتني يف دوافع اللياقة البدنية و الصحية ولصاحل الذكور إحصائيا
   :االجتماعية دوافعال

العليا يف الدوافع  و مستوى الدراساتو ذ سنة)31/45(لفئة  املتوسط احلسايب لدى الذكور بلغ           
فيما ، ) 1.62( ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.8±(وباحنراف معياري ) 42.6(االجتماعية

،  )6.02±(وباحنراف معياري ) 24.4(بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 1.19كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةميثل قيمة كبري 
وهذه  ).10.23(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت ت" اختبار الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

وعليه  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -قيمة اكرب من قيمة
  .                                            و لصاحل الذكور  االجتماعيةيف دوافع  يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني

  :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع

وباحنراف  )54.35(و مستوى الدراسات و ذ سنة)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة    
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  0.96-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.13±(معياري 
-، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.22±(وباحنراف معياري ) 38.8(لنفس الفئة العمرية  اإلناث

فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.18
تني مت وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العين .حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة

اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).11.59(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار استخدام
 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021املقدرة ب 

  .يف دوافع النفسية  و لصاحل الذكور
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  :اإلرادية و األخالقية السمات دوافع 

) 34.85(و مستوى الدراسات العليا و ذ سنة)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة              
فيما بلغ املتوسط ، ) 0.33-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )1.34±(وباحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء )3.64±(وباحنراف معياري ) 31.8(احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.90لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة  .حول املتوسط احلسايب ،مما يدل على تباعد القيم املتمركزة اإلناثالذكور وكبرية نسبيا عند 
وهذه  ).4.55(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار نتني مت استخدامالفرق بني املتوسطني لدى العي

                 عليه  و 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -قيمة اكرب من قيمة
  .و لصاحل الذكور  األخالقيةو  اإلراديةيف دوافع السمات  يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني

  

   :الرياضية الميول دوافع

) 34.3(و مستوى الدراسات العليا و ذ سنة)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة 

فيما بلغ املتوسط احلسايب ،  )0.66-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.18±(وباحنراف معياري 
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )2.21±(وباحنراف معياري ) 29.2(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 

فهو ميثل قيمة صغرية نسبيا عند كلتا  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.40-العينة 
دى وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني ل .حول املتوسط احلسايب العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة

 -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).5.79(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار العينتني مت استخدام
وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني  38بدرجة حرية  و 0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب 

                                                            .يف دوافع امليول الرياضية و لصاحل الذكور العينتني

  : العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع



الباب الثاني                                              الدراسة الميدانية                 

107 

) 37.25(و مستوى الدراسات العليا و ذ سنة)31/45(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة              
فما بلغ املتوسط احلسايب ،  ) 0.31-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.38±(وباحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )2.03±(وباحنراف معياري ) 26.4(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.58العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني  .حول املتوسط احلسايب مما يدل على تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).15.5(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار مت استخدام
وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني  38بدرجة حرية  و 0.05توي الداللة عند مس 2.021املقدرة ب 

  .يف دوافع العقلية و لصاحل الذكور العينتني

سنة )46/59(لفئة  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور )29(جدول
     .لوريااو لذوي مستوى  دون البك

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م سنة،اقل من بكالوريا 46-59
43.58 42.3 33.9 32.8 52.6 47.5 52.4 حسايبتوسطم  

 ذكور
2.13 2.38 4.48 3.47 2.42 3.25 6.7 معياري حنرافا  

43.91 42.5 35 34 53 48 54  الوسيط
0.46- 0.25- 0.37- 1.03- 0.35- 0.46- 0.71- التواءاملمع  
44.05 36.95 32.3 36 65 48.8 50.3 حسايبتوسطم  

 اناث
4.65 5.04 5.44 4.99 4.96 3.53 5.45 معياري حنرافا  

44.33 37 32.5 36 65 44 49  الوسيط
0.17- 0.29 0.11- 0 0 0.16- 0.71 التواءاملمع  

ت جدولية 0.05 2.021
0.47 4.21 0.94 2.30 8.29 3.36 1.05  ت حمــــــــــــــسوبة
دال غري دال غري دال دال دال  دال غري دال  الداللـــــــــــــــــــة

  قة البدنية و الصحيةادوافع الليال
وباحنراف ) 52.4(سنة و مبستوى دون البكالوريا ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة 

فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  0.71-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.70±(معياري 
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.45±(باحنراف معياري  و) 50.3(لنفس الفئة العمرية  اإلناث

مما يدل على جتانس العينة وأن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري  0.71
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حول املتوسط  عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةكبري فهو  ميثل قيمة   لدى العينتني
ستيودنت و اليت بلغت  تبني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام اختبار  لفرقداللة ا وملعرفة .احلسايب
عند مستوى  )2.021(و هذه القيمة اصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت قدرت ب) 1.05(قيمتها
بني العينتني يف دوافع اللياقة البدنية و  إحصائياو عليه ال يوجد فرق دال  38 و بدرجة حرية 0.05الداللة
 .الصحية

  :االجتماعية دوافعال

سنة و مبستوى دون البكالوريا يف الدوافع ) 59_46( لفئةبلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور             
فيما ، )  1.46-(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة ،)3.25±(وباحنراف معياري ) 47.5(االجتماعية

،  )3.53±(وباحنراف معياري ) 43.8(بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.16-كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةة كبري ميثل قيم
وهذه  ).3.36(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

وعليه   38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -قيمة اكرب من قيمة
  .     يف دوافع االجتماعية و لصاحل الذكور يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني

  :   النفســـــــــــــية لدوافـــــــــــعا

) 52.6(سنة و مبستوى دون البكالوريا ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة               
فيما بلغ املتوسط ، ) 0.35-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.42±(وباحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى )4.96±(باحنراف معياري ) 65(لنفس الفئة العمرية  اإلناثاحلسايب لدى 
الذكور مما فهو ميثل قيمة صغرية عند  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0هذه العينة 
وملعرفة داللة الفرق بني  .حول املتوسط احلسايب و هذا يدل على تقارب القيم املتمركزة اإلناثعليه عند 

وهذه قيمة اكرب  ).8.29(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار املتوسطني لدى العينتني مت استخدام
وعليه يوجد فرق  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -من قيمة

   .اإلناثيف دوافع النفسية  و لصاحل  دال إحصائيا بني العينتني
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   :األخالقية  اإلرادية و دوافع السمات ال

وباحنراف  )32.8(سنة و مبستوى دون البكالوريا ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة 
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.03-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.47±(معياري 

 . 0، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.99±(وباحنراف معياري  )36(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
لعينتني مما يدل على عند كلتا ا ةفهو ميثل قيمة كبري  أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب تباعد القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).2.30(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار
يف دوافع  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021

                                                           .اإلناثو لصاحل   األخالقيةو  اإلراديةالسمات 
   :الرياضية الميول دوافعال  

) 33.9(البكالوريا سنة و مبستوى دون ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة             
فيما بلغ املتوسط ، ) 0.37-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.48±(وباحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى )5.44±(وباحنراف معياري  )32.3(احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا  املعياري لدى العينتني، أما فيما خيص قيمة االحنراف  0.11-هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى  .حول املتوسط احلسايب العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة
 -وهذه قيمة اصغر من قيمة .)0.94(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار العينتني مت استخدام

وعليه ال يوجد فرق دال  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021ملقدرة ب اجلدولية ا -ت
  . يف دوافع امليول الرياضية إحصائيا بني العينتني

  :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع

كما ،  )2.38±(وباحنراف معياري  )42.3(سنة  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة        
 السنفما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس ، )  0.25- ( بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة
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، أما قيمة االحنراف  0.29، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.04±(وباحنراف معياري  )36.95(
حول  عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةفهو ال ميثل قيمة كبري  املعياري لدى العينتني

" ستيودنتت -" اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .املتوسط احلسايب
عند مستوي  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).4.21(واليت بلغت قيمتها 

يف دوافع العقلية و لصاحل  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38رجة حرية وبد 0.05الداللة 
  .الذكور

سنة )46/59(لفئة  واإلناثدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  يف يوضح الفرق)30(جدول
  . لوريااو لذوي مستوى  البك

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م بكالوريا / سنة  46-59

38.96 38.9 23.6 44 30.6 41.6 55.1 حسايب توسطم  

 ذكور
1.21 3.50 3.48 4.21 2.85 1.87 3.62 معياري احنرافا  

38.83 38 23 44 30 42 55  الوسيط
0.32 0.76 0.51 0 0.63 -0.63 0.08 التواءاملمع  

34.13 27.95 29.3 34.45 42.55 23.15 47.4 حسايب توسطم  

 إناث
2.27 5.67 3.74 3.18 6.09 3.52 2.58 معياري احنرافا  

33.83 27 29 35 42 23 47  الوسيط
0.39 1.18 -0.16 -0.51 0.27 0.12 0.46 التواءاملمع  

ت جدولية 0.05 2.021
8.18 7.30 4.87 7.56 8.11 12.63 7.54  ت حمــــــــــــــسوبة
دال دال دال دال دال دال دال  الداللـــــــــــــــــــة

  :يةقة البدنية و الصحادوافع الليال
وباحنراف ) 55.1(سنة و مبستوى البكالوريا  ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة           
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  0.08(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.62±( معياري
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.58±(باحنراف معياري  و) 47.4(لنفس الفئة العمرية  اإلناث

كلتا العينتني مما يدل عند   ةفهو ال ميثل قيمة كبري  أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني .046
بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام  داللة  وملعرفة .حول املتوسط احلسايب القيم املتمركزة على تقارب

و هذه القيمة اكرب من قيمة ت اجلدولية و اليت قدرت ) 7.54(ستيودنت و اليت بلغت قيمتها تاختبار 
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بني العينتني يف  إحصائياو عليه يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة) 2.021(ب
 .حل الذكوردوافع اللياقة البدنية و الصحية و لصا

  :االجتماعية دوافعال 

سنة و مبستوى البكالوريا يف الدوافع ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة            
فيما ،  ) 0.63- (، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )1.87±(وباحنراف معياري  )41.6(االجتماعية

،  )3.52±( وباحنراف معياري) 23.15(اإلناث لنفس الفئة العمرية بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى 
فهو ال  أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني .0.12كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

داللة وملعرفة  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب القيم املتمركزة ةميثل قيمة كبري 
 ).12.63(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة
  يف دوافع االجتماعية و لصاحل الذكور وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني

  :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع

وباحنراف ) 30.6(سنة و مبستوى البكالوريا  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة            
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،  ) 0.63- (، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.85±(معياري 
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.07±( وباحنراف معياري) 23.15(لنفس الفئة العمرية  اإلناث

فهو ميثل قيمة صغرية عند الذكور و العكس  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.27
وملعرفة داللة الفرق بني  .حول املتوسط احلسايب مما يدل على تقارب القيم املتمركزة  اإلناثمتاما عند 

وهذه قيمة  ).8.11(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار املتوسطني لدى العينتني مت استخدام
يوجد  وعليه 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -اكرب من قيمة

  .يف دوافع النفسية الذكور  فرق دال إحصائيا بني العينتني

   :األخالقيةو  اإلرادية السمات دوافعال
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وباحنراف معياري  )44(سنة و مبستوى البكالوريا ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة        
املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس  فيما بلغ،  )0(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±4.21(

، أما  0.51-، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.18±(وباحنراف معياري ) 34.45(الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد  ةفهو ميثل قيمة كبري  فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .املتوسط احلسايبحول  القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).7.56(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -"

افع يف دو  وعليه  يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021
  .الذكور  األخالقيةو  اإلراديةالسمات 

  :الرياضية الميول دوافع- 

وباحنراف ) 23.6(سنة و مبستوى البكالوريا  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة          
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.51(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.48±(معياري 

  ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.74±(وباحنراف معياري  )29.3(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني مما  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني0.16-

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .ول املتوسط احلسايبح يدل على تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)4.87(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت - " اختبار استخدام

 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة  عند2.021املقدرة ب 
  . اإلناثيف دوافع امليول الرياضية و لصاحل 

  :العـــــــــــــــــــــقلية لدوافـــــــــعا

وباحنراف معياري ) 38.9(سنة و مبستوى البكالوريا  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة     
املتوسط احلسايب لدى اإلناث لنفس فما بلغ ، )  0.76(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±3.50(

، أما   1.18كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)5.67±(وباحنراف معياري  )27.95(الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد  ةفهو ميثل قيمة كبري  فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني
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 اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .املتوسط احلسايبحول  القيم املتمركزة
 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).7.30(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -"

                    .افع العقليةيف دو  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 
لفئة  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  )31(جدول 

  .سنة و لذوي مستوى  الدراسات العليا)46/59(

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م سنة دراسات عليا46_59  
41.08 35.75 33.15 32.2 53.6 38.9 51.95 حسايبتوسطم  

 ذكور
1.94 2.69 3.24 2.36 5.61 5.16 6.64 معيارياحنراف  

41.08 35.5 33.5 33.5 55.5 39.5 49.5  الوسيط
0 0.27 -0.32 -0.44 -1.01 -0.34 1.10 التواءاملمع  

33.59 35.5 27.3 30.1 39.65 24.6 44.4 حسايبتوسطم  

 إناث
2.62 7.84 3.59 5.26 4.48 6.65 3.60 معيارياحنراف  

33.75 37 26 31 41 22.5 44  الوسيط
-0.18 0.66 1.08 -0.51 -0.90 0.94 0.33 التواءاملمع  

ت جدولية 0.05 2.021
13.37 0.15 5.27 2.31 8.50 7.44 4.36  ت حمــــــــــــــسوبة
دال دال دال غري دال دال دال دال  الداللـــــــــــــــــــة

  
  : قة البدنية و الصحيةادوافع اللي

 )51.95( سنة و مبستوى الدراسات العليا  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة        
فيما بلغ املتوسط احلسايب ، )  1.10( ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة)6.64±(وباحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )3.60±(وباحنراف معياري ) 44.4(لنفس الفئة العمرية  اإلناثلدى 
عند كلتا العينتني مما  ةفهو  ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.33 العينة

داللة بني املتوسطني لدى العينتني مت  وملعرفة .ل املتوسط احلسايبحو  يدل على تباعد القيم املتمركزة
و هذه القيمة اكرب من قيمة ت اجلدولية و اليت ) 4.36(ستيودنت و اليت بلغت قيمتها تاستخدام اختبار 

بني  إحصائياو عليه  يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة) 2.021(قدرت ب
 .العينتني يف دوافع اللياقة البدنية و الصحية و لصاحل الذكور

  :االجتماعية دوافعال
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سنة و مبستوى الدراسات العليا يف الدوافع  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة             
فيما ،  ) 03.4-(ينة ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه الع)5.14±(وباحنراف معياري ) 38.9(االجتماعية

،  )6.65±(وباحنراف معياري ) 24.6(بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.33كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةميثل قيمة كبري 
وهذه  .)7.44(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

وعليه  38بدرجة حرية  و 0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -قيمة اكرب من قيمة
                                .يف دوافع االجتماعية و لصاحل الذكور يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني

سنة و مبستوى الدراسات  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة   :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع
فيما بلغ ، ) 1.01-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.61±(ري وباحنراف معيا) 53.6(العليا 

، كما بلغ معامل )4.48±(وباحنراف معياري ) 39.65(املتوسط احلسايب لدى االناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة كبرية  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.90-االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني  مما يدل على تباعد القيم املتمركزة
وهذه قيمة  ).8.50(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

وعليه يوجد  38وبدرجة حرية  0.05ستوي الداللة عند م 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -اكرب من قيمة
  .يف دوافع النفسية  و لصاحل الذكور فرق دال إحصائيا بني العينتني

     :األخالقية اإلرادية و دوافع السمات  ال

) 33.2(سنة و مبستوى الدراسات العليا ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة         
فيما بلغ املتوسط ، ) 0.44-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.36±(وباحنراف معياري 

كما بلغ معامل االلتواء لدى   ،)5.26±(وباحنراف معياري ) 30.1(احلسايب لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
 اإلناثعند  ةفهو ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.51- هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني  .حول املتوسط احلسايب مما يدل على تباعد القيم املتمركزة
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اجلدولية  -ت -من قيمة وهذه قيمة اكرب ).2.31(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار مت استخدام
 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38بدرجة حرية  و 0.05مستوي الداللة  عند2.021املقدرة ب 

  .الذكور و لصاحل األخالقيةو  اإلراديةيف دوافع السمات 

   :الرياضية الميول دوافع

 و) 33.15(سنة و مبستوى الدراسات العليا ) 59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة        
فيما بلغ املتوسط احلسايب ، ) 0.32-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.24±(باحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )3.59±(وباحنراف معياري ) 27.3(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة صغرية عند كلتا العينتني  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 1.08العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني  .حول املتوسط احلسايب مما يدل على تقارب القيم املتمركزة
 -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)5.27(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت - " اختبار مت استخدام

وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني  38وبدرجة حرية  0.05وي الداللة عند مست2.021اجلدولية املقدرة ب 
  .يف دوافع امليول الرياضية و لصاحل الذكور العينتني

  :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع

وباحنراف ) 35.75(سنة و مبستوى الدراسات العليا  )59_46(بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة      
فما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،  ) 0.27(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )2.69±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )7.84±(وباحنراف معياري ) 35.5(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
مما يدل على  اإلناثعند  ةهو ميثل قيمة كبري ف ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.66

 وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  ت وهذه قيمة اصغر من قيمة .)0.15(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار
يف  وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021

  .دوافع العقلية
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سنة  60لفئة  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  )32(جدول 
 .لورياافما فوق و لذوي مستوى  دون البك

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م بكالوريا/ سنة فما فوق60  
37.65 28.5 24.9 30.9 50.3 41.05 45.3 حسايبتوسط م

 ذكور
2.13 4.50 6.31 5.56 7.18 4.25 5.69 معياري احنراف  

36.91 27.5 29 30.5 47.5 41.5 45.5  الوسيط
-0.46  0.66 0.19 0.21 1.16 0 0.10 التواءاملمع  

44.05 24.5 32 32.8 52.5 27.2 35.9 حساب توسطم

 اناث
5.55 5.66 5.6 5.39 6.13 4.52 5.52 معياري حنرافا

44.33 23 32 32.5 51.5 27.5 35.5  الوسيط
-0.03  0.79 0.5 0.17 0.47 -0.2 0.21 التواءاملمع

ت جدولية 0.05 2.021
2.21 1.87 0.92 0.73 0.69 6.94 3.54  ت حمــــــــــــــسوبة
غري دال غري دال دالغري  دال دال دال دال  الداللـــــــــــــــــــة

  : قة البدنية و الصحيةادوافع اللي
 و  )45.3(سنة فما فوق مبستوى دون البكالوريا  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة         
فيما بلغ املتوسط احلسايب ، ) 0.10(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.69±(معياري   باحنراف
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه )5.52±(وباحنراف معياري ) 35.9(لنفس الفئة العمرية  اإلناثلدى 
عند كلتا العينتني  ةفهو ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 5.52العينة 

بني املتوسطني لدى العينتني  لفرقداللة ا وملعرفة .املتوسط احلسايب حول مما يدل على تباعد القيم املتمركزة
و هذه القيمة اصغر من قيمة ت اجلدولية و ) 1.05(ستيودنت و اليت بلغت قيمتها تمت استخدام اختبار 

 إحصائياو عليه ال يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة) 2.021(اليت قدرت ب
 .  اللياقة البدنية و الصحية يف دوافع بني العينتني

  : االجتماعية دوافعال

سنة فما فوق مبستوى دون البكالوريا يف الدوافع  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة             
فيما بلغ ، )  0(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.25±(وباحنراف معياري ) 41.05(االجتماعية

، كما )4.52±(باحنراف معياري  و) 27.2(املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
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فهو ميثل  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.20- بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
وملعرفة داللة الفرق  .حول املتوسط احلسايب م املتمركزةعند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القي ةقيمة كبري 

وهذه قيمة  ).3.36(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت - " اختبار بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام
عليه يوجد  و 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -اكرب من قيمة

 . يف دوافع االجتماعية و لصاحل الذكور بني العينتنيفرق دال إحصائيا 

  :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع

سنة فما فوق مبستوى دون البكالوريا يف الدوافع النفسية  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة        
فيما بلغ املتوسط ، )  1.16(ينة ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه الع)7.18±(وباحنراف معياري ) 50.3(

، كما بلغ معامل االلتواء لدى )6.31±(وباحنراف معياري ) 52.5(لنفس الفئة العمرية  اإلناثاحلسايب لدى 
فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.47هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى  .حول املتوسط احلسايب العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة
 -وهذه قيمة اصغر من قيمة .)8.98(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار العينتني مت استخدام

وعليه يوجد فرق دال  38وبدرجة حرية  0.05توي الداللة عند مس 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت
  .ثاإلنا لصاحل و لنفسيةيف دوافع ا إحصائيا بني العينتني

  :األخالقيةاإلرادية و  السمات دوافعال

باحنراف  و) 30.9(سنة فما فوق مبستوى دون البكالوريا  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة     
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.21(بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة ، كما )5.56±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.39±(وباحنراف معياري ) 32.8(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
ينتني مما يدل عند كلتا الع ةفهو ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.17

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة
اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).2.30(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار استخدام
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 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38بدرجة حرية  و 0.05عند مستوي الداللة 2.021املقدرة ب 
                                                                     .اإلناثو لصاحل  األخالقيةو  اإلراديةيف دوافع السمات 

  :الرياضية الميول دوافعال

وباحنراف ) 24.9(سنة فما فوق مبستوى دون البكالوريا  60لغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة ب       
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  0.19(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.31±(معياري 

،  0.5اء لدى هذه العينة ، كما بلغ معامل االلتو )5.6±(وباحنراف معياري ) 32(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل على  أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب تباعد القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة ).0.94(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار
يف  وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021ب

  .امليول الرياضية  دوافع

  :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع

 و) 28.5(سنة فما فوق مبستوى دون البكالوريا  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة          
فما بلغ املتوسط احلسايب ، )  0.66(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  )4.50±(باحنراف معياري 

اللتواء لدى هذه ، كما بلغ معامل ا)5.66±(وباحنراف معياري ) 24.5(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما  ةفهو ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 1.18العينة 

وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب يدل على تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية  ت وهذه قيمة اكرب من قيمة ).4.21(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت - " اختبار استخدام

 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة  2.021املقدرة ب 
  .يف دوافع العقلية و لصاحل الذكور
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سنة  60لفئة  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  )33(ولجد 
  .لوريااالبك فما فوق و لذوي مستوى

دوافع موعجم 6م  5م  4م  3م  2م 1م بكالوريا/ سنة فما فوق 60
41.95 29.9 41.1 35.3 56.3 38.4 50.7 حسايبتوسطم  

 ذكور
1.58 5.50 4.99 3.52 8.00 5.44 2.40 معيارياحنراف  

41.75 31 40 34.5 59.5 40 50.5  الوسيط
0.37 -0.59  0.66 0.68 -1.2 0.88 0.24 التواءاملمع  

44.25 37.2 30 35.3 65.1 46.5 51.6 حسايبتوسطم  

 اناث
3.13 3.85 4.80 4.22 10.7 4.5 6.46 معيارياحنراف  

45.41 38.5 31 35 65.5 46.5 54  الوسيط
-1.11  -1  -0  0.21 0.12- 0 -1.11 التواءاملمع  

 ت جدولية 0.05 2.021
1.96 3.27 4.82 0 1.97 3.44 0.13  ت حمــــــــــــــسوبة
غري دال غري  دال دال دال غري دال دال غري دال  الداللـــــــــــــــــــة

  
  
  

  :  قة البدنية و الصحيةادوافع اللي
وباحنراف معياري ) 50.7(بكالورياسنة فما فوق مبستوى  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة 

 اإلناثفيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  0.24(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )±2.40(
 1.11-، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )6.46±(باحنراف معياري  و )51.6(الفئة العمرية  لنفس 

مما يدل على جتانس العينة وأن هناك اعتدالية يف توزيع النتائج، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى 
حول  عكس الذكور مما يدل على تقارب القيم املتمركزة اإلناثعند  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  العينتني

ستيودنت و  توملعرفة داللة الفرق  بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام اختبار  .املتوسط احلسايب
عند مستوى ) 2.021(و هذه القيمة اصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت قدرت ب) 0.13(اليت بلغت قيمتها

البدنية و  بني العينتني يف دوافع اللياقة إحصائياو عليه ال يوجد فرق دال  38و بدرجة حرية 0.05الداللة
 .الصحية

  :االجتماعية دوافعال
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يف الدوافع  بكالورياسنة فما فوق مبستوى  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة          
فيما ،  ) 0.88-(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.44±( وباحنراف معياري) 38.4(االجتماعية

،  )4.5±(وباحنراف معياري ) 46.5(بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة الفرق  .حول املتوسط احلسايب مركزةعند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املت ةقيمة كبري 
وهذه قيمة  .)3.44(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام

وعليه يوجد  38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -اكرب من قيمة
  . اإلناث يف دوافع االجتماعية لصاحل  تنيفرق دال إحصائيا بني العين

   :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع

وباحنراف  )56.3( بكالورياسنة فما فوق مبستوى  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة           
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، )  1.20- (، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )8.00±(معياري 
، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة .)10.7±(باحنراف معياري  و) 65.1(لنفس الفئة العمرية  اإلناث

فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.12-
وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب يدل على تقارب القيم املتمركزة

اجلدولية  -ت -وهذه قيمة اصغر من قيمة .)1.97(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار استخدام
وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني  38بدرجة حرية  و 0.05 عند مستوي الداللة 2.021املقدرة ب 

  .يف دوافع النفسية  العينتني

  :األخالقيةو  اإلرادية السمات دوافع

باحنراف  و) 35.3( بكالورياسنة فما فوق مبستوى  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة              
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0.68(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.52±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.22±(باحنراف معياري  و )35.3(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.21
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وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت  .حول املتوسط احلسايب يدل على تباعد القيم املتمركزة
اجلد ولية املقدرة  ت هذه قيمة اصغر من قيمة و ).0(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت " اختبار استخدام

 يف وعليه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38بدرجة حرية  و 0.05عند مستوي الداللة 2.021ب 
  .األخالقيةدوافع السمات اإلرادية و 

  :الرياضيةل الميو  دوافع

 و )41.1( بكالوريا سنة فما فوق مبستوى 60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة                
فيما بلغ املتوسط احلسايب ، )  0.66(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.99±(باحنراف معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.8±(وباحنراف معياري .) 30(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل على  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0

 وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .وسط احلسايبحول املت تقارب القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  ت وهذه قيمة اكرب من قيمة ).4.82(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت ت" اختبار
يف دوافع  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05الداللة  ىعند مستو 2.021

  .امليول الرياضية و لصاحل الذكور

  :العـــــــــــــــــــــقلية الدوافـــــــــع

وباحنراف معياري  )29.9(بكالوريا سنة فما فوق مبستوى  60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة         
فما بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث ،  ) 0.59-(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)±5.50(

، أما  )1-(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)3.85±(وباحنراف معياري  )37.2(لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد  ةفهو ميثل قيمة كبري  فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .املتوسط احلسايبحول  القيم املتمركزة
عند  2.021اجلدولية املقدرة ب  ت وهذه قيمة اكرب من قيمة ).3.27(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت "

و  يف دوافع العقلية وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05مستوي الداللة 
  .اإلناث لصاحل
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سنة  60لفئة  واإلناثيوضح الفرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور  ) 34(جدول 
  .فما فوق و لذوي مستوى  دراسات عليا

دوافع موعجم 6م  5م  4م 3م  2م 1م عليادراسات/ فما فوق سنة 60
   

41.08 35.75 33.15 33.2 53.6 38.9 51.95 حسايب توسطم  

 ذكور
1.94 2.69 3.24 2.36 5.61 5.14 6.64 معياري احنراف  

42.66 36 31 36.5 54 41.5 54.5  الوسيط
-0.37  0.46 0.14 -0.54  0 0.23 0.10 التواء املمع  

32.86 27.4 35 23.1 37.4 25.5 48.5 حسايب توسطم  

 اناث
3.29 3.78 4.2 4.41 13.25 4.9 5.56 معياري احنراف  
39.1 28.5 36 23 41 26 48.5  الوسيط

-0.95  -0.9  -0  0.07 0.82- -0.31 0 التواء املمع  
ت  0.05 2.021

 جدولية
6.82 5.71 4.23 6.86 3.50 7.79 1.83  ت حمــــــــــــــسوبة
دال دال دال دال دال دال غري دال  الداللـــــــــــــــــــة

  :و الصحيةقة البدنية ادوافع اللي
وباحنراف معياري  )51.95( سنة فما فوق مبستوى الدراسات عليا60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة 

 لنفس اإلناثاملتوسط احلسايب لدى فيما بلغ ،  ) 0.10(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)±6.64(
، أما فيما  0، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.56±(وباحنراف معياري ) 48.5(الفئة العمرية 

عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم  ةفهو  ميثل قيمة كبري  قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني خيص
 توملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام اختبار  .حول املتوسط احلسايب املتمركزة

) 2.021(و هذه القيمة اصغر من قيمة ت اجلدولية و اليت قدرت ب) 1.83(ستيودنت و اليت بلغت قيمتها
بني العينتني يف دوافع اللياقة  إحصائياعليه ال يوجد فرق دال و 38بدرجة حريةو  0.05عند مستوى الداللة
 .البدنية و الصحية

   :االجتماعية دوافعال

سنة فما فوق مبستوى الدراسات عليا يف الدوافع 60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة         
فيما ،  ) 0.23(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )5.14±(باحنراف معياري  و) 38.9( االجتماعية
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،  )4.90±(باحنراف معياري  و )25.5(بلغ املتوسط احلسايب يف نفس البعد لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.31-كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

وملعرفة داللة  .حول املتوسط احلسايب عند كلتا العينتني مما يدل على تباعد القيم املتمركزة ةميثل قيمة كبري 
وهذه  .)7.79(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار ني مت استخدامالفرق بني املتوسطني لدى العينت

عليه   و 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -قيمة اكرب من قيمة
  .يف دوافع االجتماعية و لصاحل الذكور يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني

               :النفســـــــــــــية الدوافـــــــــــع

 و )53.6(سنة فما فوق مبستوى الدراسات عليا 60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة            
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ، ) 0(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)5.61±(باحنراف معياري 

كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)13.25±(باحنراف معياري  و) 37.4(لنفس الفئة العمرية  اإلناث
فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.82-

العينتني مت ملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى  و حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة
اجلد ولية  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)3.50(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار استخدام

 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38بدرجة حرية  و 0.05عند مستوي الداللة  2.021املقدرة ب 
            .يف دوافع النفسية و لصاحل الذكور

  :األخالقية و  اإلرادية السمات دوافع

وباحنراف ) 33.2(سنة فما فوق مبستوى الدراسات عليا 60بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة         
فيما بلغ املتوسط احلسايب لدى ،  )-0.54(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة   ،)2.36±(معياري 

، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.41±(باحنراف معياري  و )23.1(اإلناث لنفس الفئة العمرية 
عند كلتا العينتني مما يدل  ةفهو ميثل قيمة كبري  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني 0.07

 مت وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني .حول املتوسط احلسايب على تباعد القيم املتمركزة
اجلد ولية  -ت -هذه قيمة اكرب من قيمة و ).6.86(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" اختبار استخدام
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 وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 2.021املقدرة ب 
  . ريف دوافع السمات اإلرادية و األخالقية و لصاحل الذكو 

  : الرياضية  الميول دوافع

 و )33.15(سنة فما فوق مبستوى الدراسات عليا 60 بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور لفئة           
فيما بلغ املتوسط احلسايب ،  ) 0.14(، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.24±(باحنراف معياري 

 0، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.2±( وباحنراف معياري )35(لدى اإلناث لنفس الفئة العمرية 
فهو ميثل قيمة كبرية عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب  ، أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري العينتني

 اختبار وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .حول املتوسط احلسايب القيم املتمركزة
 2.021اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)4.23(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -"

امليول  عيف دواف وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38 بدرجة حرية و 0.05عند مستوي الداللة 
   اإلناثالرياضية و لصاحل 

  :العـــــــــــــــــــــقلية عالدوافـــــــــ

  وباحنراف معياري )35.75(سنة فما فوق مبستوى الدراسات عليا 60بلغ املتوسط احلسايب لدى  لفئة       

بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث   مايف، ) 0.46(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة ، )±2.69( 
،  0.90- ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )3.78±( باحنراف معياري و )27.4(لنفس الفئة العمرية 

عند كلتا العينتني مما يدل على  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  أما فيما خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني
 وملعرفة داللة الفرق بني املتوسطني لدى العينتني مت استخدام .احلسايب حول املتوسط تقارب القيم املتمركزة

اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة .)5.71(واليت بلغت قيمتها " ستيودنتت -" راختبا
يف دوافع  وعليه يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني 38بدرجة حرية  و 0.05عند مستوي الداللة  2.021

   .الذكورالعقلية و لصاحل 
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   .الذكور و اإلناث الممارسة  ينبالدوافع الكلية لجميع مجاالت الفرق في درجة -2- 2-2

    اإلناثو  بني الذكورالرياضية الرتوحيية  األنشطة ارسةمم لدوافع يف الدرجة الكليةيبني الفرق  )35( جدول  

  208= ،   درجة احلرية    420=ن

،  )3.24±(وباحنراف معياري  39.20الذكور ملختلف األعمار السنية بلغ املتوسط احلسايب لدى  لفئة    
ملختلف األعمار  بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلناث و، ) 3.73(كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 

، أما فيما 0.44 ، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة )4.61±(وباحنراف معياري ) 36.93( السنية
عند كلتا العينتني مما يدل على تقارب  ةفهو ال ميثل قيمة كبري  خيص قيمة االحنراف املعياري لدى العينتني

 اختبار املتوسطني لدى العينتني مت استخداموملعرفة داللة الفرق بني  .احلسايب هاتوسطمحول  القيم املتمركزة
اجلدولية املقدرة ب  -ت -وهذه قيمة اكرب من قيمة ).5.53(واليت بلغت قيمتها " ستيودنت ت-"

نقول انه وعليه % 95ونسبة الثقة  %5أي بنسبة شك  208وبدرجة حرية  0.05عند مستوي الداللة 1.61

  
دافع اللياقة
البدنية و 
  الصحية

دوافع
  اجتماعية

دوافع
  نفسية

دوافع السمات 
اإلرادية و 
  األخالقية

دوافع امليول 
  الرياضية

دوافع 
  عقلية

جمموع 
  الدوافع

  الذكور

  39.20 35.53  31.32  33.11 48.74 38.19 48.31 متوسط حسايب
  3.73  5.19  5.39  5.39 8.43 6.45 7.19 احنراف معياري

  39.5  36  32  33 50 39 49  الوسيط
  0.20- 0.26-  0.37-  0.06 0.44- 0.37- 0.28- معامل التواء

  اإلناث

  36.93 33.87  29.72  33.16 47.26 30.68 46.92 متوسط حسايب
  4.61  6.58  4.43  5.19 10.60 8.81 5.69 احنراف معياري

  35.25  35  29  33 45 29 46  الوسيط
  0.44 0.51-  0.49  0.09 0.64 0.57 0.48 معامل التواء

 ت
 جدولية

0.05  1.61

 5.53  2.86  3.33  0.098 1.59 10.01 2.20  ت المحسوبة
  دال  دال  دال  غري دال غري دال دال دال  الداللــــــــــة
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من طرف  ممارسة النشاط الرياضي الرتوحييدوافع ل الدرجة الكلية يف يوجد فرق دال إحصائيا بني العينتني
  .و لصاحل الذكوراملمارسني اجلزائريني 

  :دوافع اللياقة البدنية و الصحية

على وجود فروق  ممايدل 1.61وهي اكرب من ت اجلدولية املقدرة  2.20بلغت ت احملسوبة               
)                  46.92(اكرب مما هو عليه عند اإلناث ) 48.31(حيث كان لصاحل الذكور باعتبار متوسطها احلسايب

مما يدل على  1.61 من ت اجلدولية املقدرة وهي اكرب 10.01بلغت  ت احملسوبة  :الدوافع االجتماعية
اكرب مما هو ) 38.19(وجود فروق حيث كان لصاحل الذكور باعتبار متوسط احلسايب للدوافع عند الذكور

  ).30.68(عليه عند اإلناث 

مما يدل على  1.61اجلدولية املقدرة  توهي اكرب من  3.33احملسوبة  تبلغت  : الدوافع الميول الرياضية
 اكرب مما هو) 31.32(فروق حيث كان لصاحل الذكور باعتبار متوسط احلسايب للدوافع عند الذكور  وجود

  ) .29.72(عليه عند اإلناث

     :الدوافع العقلية

مما يدل على وجود فروق حيث   1.61وهي اكرب من ت اجلدولية املقدرة  2.86بلغت  ت احملسوبة          
اكرب مما هو عليه عند اإلناث ) 35.53(احلسايب للدوافع عند الذكور  كان لصاحل الذكور باعتبار متوسط

،أما فيما خيص دوافع السمات اإلرادية و األخالقية وكذا دوافع النفسية لوحظ من خالل قراءة )  33.87(
  . احملسوبة جاءت اقل من ت اجلدولية تاجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا باعتبار 
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لدوافع عند الذكور و اإلناث                     الكلية لجميع مجاالت اية المعبرة عن درجة ئو النسب الم-2-3- 2

 ةالرتوحيي ةملمارسة الرياضيدوافع ا جمال من جماالتوترتيبها وفقا ألمهية كل  النسب املئويةيبني  )36(جدول 
  لدى الذكور و اإلناث

  اجلنس
  الدوافع

  اإلناث  الذكور

وسط   عينة
 املقياس

متوسط 
  احلسايب

النسبة
  %املئوية

وسط   عينة ترتيب
  املقياس

متوسط 
  احلسايب

 ترتيب  النسبة

اللياقة البدنية 
  والصحية

210  36  48.31 67.09 02  210 36  46.92 65.16 02  

  االجتماعية
210 
  30  38.19 63.65 05  210 30  30.68 51.13 06  

  النفسية
210 
  39  48.74 62.48 06  210 39  47.26 60.58 05  

السمات اإلرادية 
  01 69.08 33.16  24 210  01 68.97 33.11  24  210  واألخالقية

  04 61.91 29.72  24 210 04 65.25 31.32 24 210  امليول الرياضية

  03 62.72 33.87  27 210  03 65.79 35.53  27  210  العقلية

  210 30  36.93 61.55  65.33 39.20 30 210  اجملموع

ينب اجلدول أعاله املتوسطات احلسابية و النسب املئوية اليت تعرب عن أمهية كل جمال من جماالت دوافع 
ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي عند املمارسني ذكورا وإناثا  حيث جتاوزت النتائج كلها  الوسيط اخلاص 

جماالت الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى  باالستبيان هذا ما يدل على درجة العالية يف مجيع
  :النسب من جمال إىل أخر حيث وردت النتائج على النحو التايل هاملواطن اجلزائري وتفاوتت هذ

والدوافع  %68.97مئوية قدرت ب  يف املرتبة األوىل بنسبة السمات اإلرادية واألخالقيةوافع د :عند الذكور-
بنسبة مئوية  العقلية وافعدالمث تلتها  % 67.09يف الرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرت ب والصحيةاللياقة البدنية 

 أخريا جاءت الدوافع و%65.25بنسبة مئوية قدرت ب امليول الرياضية فالدوافع   % 65.79قدرت ب 
  .               % 62.48، %63.65  بنسب خريةاأليف املراتب   النفسيةو الدوافع االجتماعية 
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وافع د( الذكور يف أربع جماالت األوىل على نفس الرتتيبالرتتيب يف جماالت الدوافع جاء : عند اإلناث- 
  ) امليول الرياضيةالدوافع  ،العقلية وافعدال ،اللياقة البدنية والصحيةوالدوافع  ،السمات اإلرادية واألخالقية

،  %60.58 بنسبة مئوية تقدر ب النفسيةالدوافع (الرتتيب ومهااختلفا يف جمالني اللذان وردا يف أخر  و

  .%51.13االجتماعية بنسبة مئوية تقدر ب الدوافع
  .في المجموعات اإلناث معرفة مصادر الفروق في مجاالت الدوافع بين الذكور و -2-4- 2 

 المستوياتبين )(ANOVA يوضح اختبار التحليل التباين األحادي لداللة الفروق)37(جدول
   .حسب متغير الفئة العمريةالعلمية الثالثة 

مصدر التباين و جمموع املربعات و درجات احلرية ومتوسط املربعات وقيمة ف و حيث ميثل اجلدول أعاله 
 ،سنة ) 59- 46(،سنة ) 45-31(،سنة 30اقل من (مستوى الداللة حسب متغري املرحلة العمرية 

  الداللة  جدولية.ف  ف    متوسط مربعات احلرية.د جمموع مربعات مصدر التباين  املرحلة العمرية

وريا
كال
ل من

اق
  

 ذكور
  201.47 3 604.46 بني اجملموعات

  7.48 66 493.9 داخل اجملموعات  دال  2.70  26.93
  20.89 69 1098.36 اجملموع

 إناث
  238.89 3 7166.78 بني اجملموعات

  11.88 66 748.2 داخل اجملموعات  دال  2.70  201.87
  250.77 69 7914.98 اجملموع

وريا
كال
ب

  
 ذكور

  105.99 3 317.99 بني اجملموعات
  4.66 66 303.12 داخل اجملموعات  دال  2.70  22.70

  110.65 69 621.11 اجملموع

 إناث
  276.92 3 803.12 بني اجملموعات

  7.11 66 469.79 داخل اجملموعات  دال  2.70  38.90
  284.03 69 1272.79 اجملموع

عليا
ت 

راسا
د

  

 ذكور
  139.82 3 419.48 بني اجملموعات

  7.73 66 510.68 داخل اجملموعات  دال  2.70  19.15
  147.55 69 930.16 اجملموع

 إناث
  114.30 3 342.92 بني اجملموعات

  6.38 66 421.20 داخل اجملموعات  دال  2.70  53.74
  120.68 69 764.12 اجملموع
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التحليل  بعد املعاجلة اإلحصائية لدرجة اخلام املتحصل عليها باستعمال اختبار). سنة فما فوق 60(
 يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املواطن اجلزائري) فيشر ( لداللة الفروق األحاديالتباين 

يتضح لنا وجود فروق ). سنة فما فوق60/سنة59-46/سنة 45-31/سنة30اقل من (ملتغري الفئة العمرية
.                  علمي ذكورا و إناثاذات داللة إحصائية يف جماالت دوافع املمارسة تعزى ملتغري السن بالنسبة لكل مؤهل 

حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت  26.93سوبة كانت ف احمل:الذكور ذوو المستوى دون البكالوريا -
إحصائيا بني مما يدل على وجود فروق دالة ) 3،66( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

وملعرفة وحتديد مصدر )سنة فما فوق 60/سنة59-46/سنة 45-31/سنة30اقل من (الربعة املراحل السنية
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها  LSDالفرق بينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  ونتائج املوضحة يف                              

مستوى دون (حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع املمارسة الرياضة الرتوحيية للذكور )38(الجدول 
  حسب متغري السن )البكالوريا

  سنة فما فوق60  سنة59-46 سنة45-31 سنة30فئة اقل من  
  37.65 43.58 36.08 39.92 املتوسط احلسايب  فئات عمرية

01  39.92 -      
02  63.08 3.84 -     
03  43.85 3.66 7.77 -    
04  37.65 2.27 1.57 5.93  -  

  25.04  اجملموع
و هذه القيمة اكرب من  25.04قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي

)                  سنة59-46(مما ينب الفرق بني اجملموعات العمرية ولصاحل املفئة الثالثة  3.19اليت بلغت LSDقيمة 
حيث فاقت ف اجلدولية اليت  201.87كانت ف احلسوبة :ذوو المستوى دون البكالوريا اإلناث  -

مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا ) 3،66( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 2.70بقدرت 
وملعرفة وحتديد )فما فوق  سنة60/سنة59-46/سنة 45- 31/سنة30اقل من (األربع  بني املراحل السنية
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وحمموع طرح املتوسطات فيما  LSDمصدر الفرق بينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 
  :بينها ونتائج موضحة يف

مستوى دون (حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع املمارسة الرياضة الرتوحيية لإلناث  )39(جدول 
  حسب متغري السن)البكالوريا

و هذه القيمة اكرب من  25.51قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
مما يدل على وجود الفرق بني اجملموعات العمرية األربعة ولصاحل الفئة الثالثة  4.02اليت بلغت LSDقيمة 

  .سنة فما فوق 60و ) سنة59-46(والرابعة أي 
حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت 22.70 احملسوبةكانت ف   :ذوو المستوى البكالوريا الذكور-
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني ) 3،66( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

وملعرفة وحتديد مصدر ) سنة فما فوق 60/سنة59-46/سنة 45- 31/سنة30اقل من ( األربعة املراحل السنية
ت فيما بينها وجمموع طرح املتوسطا LSDالفرق بينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  :ونتائج املوضحة يف 

) مستوى بكالوريا(حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع املمارسة الرياضة الرتوحيية للذكور )40(دولالج
  حسب الفئة العمرية

  سنة فما فوق60  سنة 59-46 سنة45-31 سنة30ل منفئة اق 
  44.05  44.05 36.94 39.85  المتوسط الحسابي  فئات عمرية

01  39.85 -      
02  36.94 2.89 -     
03  44.05 4.20 7.11  -    
04  44.05 4.20 7.11  00  -  

  25.51  موعاجمل  

  سنة فما فوق60  سنة 59-46 سنة45-31 سنة30فئة اقل من 
  41.95  38.96 36.23 38.88  المتوسط الحسابي  فئات عمرية

01  38.88 -      
02  36.23 2.65 -     
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و هذه القيمة اكرب من 17.24قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
مما يدل على وجود الفرق بني اجملموعات العمرية األربعة ولصاحل الفئة  2.52اليت بلغت  LSDقيمة 
  ) سنة فما فوق60(الرابعة

حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت 38.90 احملسوبةكانت ف :المستوى البكالوريا يذو  اإلناث 
فروق دالة إحصائيا بني  مما يدل على وجود) 3،66( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

وملعرفة وحتديد مصدر )سنة فما فوق 60/سنة59- 46/سنة 45-31/سنة30اقل من (الربعة املراحل السنية
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها  LSDالفرق بينها استخدم الطالب الباحث باختبار اقل فرق معنوي 

  :                           ونتائج املوضحة يف
مستوى  (حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع املمارسة الرياضة الرتوحيية لالناث )41(الجدول 
  حسب متغري السن)البكالوريا

و هذه القيمة اكرب من  28.36قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
مما يدل على وجود الفرق بني اجملموعات العمرية األربعة ولصاحل الفئة  3.11اليت بلغت  LSDقيمة 
  .)سنة فما فوق60( الرابعة
حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت 19.15كانت ف احملسوبة :دراسات علياذوو المستوى  الذكور

روق دالة إحصائيا بني مما يدل على وجود ف) 3،66( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

03  38.96 0.08 2.73 -    
04  41.95 3.07 5.72  2.99  -  
  17.24  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجموع   

  سنة فما فوق60  سنة 59-46  سنة45-31 سنة30فئة اقل من  
  44.25 34.13 37.03 36.03  المتوسط الحسابي  فئات عمرية

01  36.03 -      
02  37.03 1.00 -     
03  34.13 1.90 2.90 -    
04  44.25 8.22  7.22 7.12  -  
  28.36  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجموع   
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وملعرفة وحتديد مصدر )سنة فما فوق 60/سنة59-46/سنة 45-31/سنة30اقل من (الربعة  املراحل السنية
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها  LSDالفرق بينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  :ونتائج املوضحة يف

  مستوى دراسات (حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع املمارسة الرياضة الرتوحيية للذكور  )42(الجدول  

  حسب متغري السن)عليا

هذه القيمة اكرب من  و18.28قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
اجملموعات العمرية األربعة ولصاحل الفئة الثالثة  مما يدل على وجود الفرق بني 3.24اليت بلغت LSDقيمة 

  .سنة فما فوق 60و ) سنة59-46(والرابعة أي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنة فما فوق60  سنة 59-46 سنة45-31 سنة30فئة اقل من  
  41.08 41.08 37.79 36.15 املتوسط احلسايب  فئات عمرية

01  36.15 -      
02  37.79 1.84 -     
03  41.08 4.93 3.29 -    
04  41.08 4.93 3.29 00  -  
ــــــــــــــجموع    ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   18.28 املـــــ
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حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت  53.74كانت ف احملسوبة :دراسات علياالمستوى  يذو  اإلناث -
دالة إحصائيا بني مما يدل على وجود فروق ) 3،66( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

الربعة و ملعرفة وحتديد مصدر الفرق بينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي  املراحل السنية
LSD  وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها.   

مستوى دراسات .(حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع املمارسة الرياضية الرتوحيية لإلناث)43(جدول
  .السن حسب متغري )عليا

و هذه القيمة اكرب من 12.69بقدر  جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
مما يدل على وجود الفرق بني اجملموعات العمرية األربعة ولصاحل الفئة األوىل  2.94اليت بلغت LSDقيمة 
  . سنة30اقل من

  

  

  

  

  

  

  

  
  سنة فما فوق60  سنة 59-46 سنة45-31 سنة30فئة اقل من

  32.86  33.59  35.24 36.54 املتوسط احلسايب  فئات عمرية
01  36.54 -     
02  35.24 1.30 -    

03  33.59 2.95 1.65 -    
04  32.86 3.68  2.38 0.73  -  

  12.69  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجموع   
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ين الفئات ب)(ANOVAيوضح اختبار التحليل التباين األحادي لداللة الفروق  )44 (جدول
  المؤهالت العلمية ثالثة حسب متغيرالعمرية 

  مجموع مربعات  مصدر التباين  المرحلة العمرية
درجة 
  الحرية

متوسط 
  ف محسوبة  مربعات

  ف
  الداللة  جدولية

 من
أقل

30
  سنة

 ذكور
 137.19 2 274.38 بني اجملموعات

  27.78 57 1583.91 داخل اجملموعات  دال  3.20  4.93
 164.97 59 1858.29 اجملموع

 إناث
 169.13 2 338.27 بني اجملموعات

  23.13 57 1318.47 داخل اجملموعات  دال  3.20  7.31
 192.26 59 1656.74 اجملموع

من 
31-

45 
  سنة

 ذكور
  17.89 2 35.79 بني اجملموعات

2.85  3.20  
غير 
  دال

  6.27 57 357.94 داخل اجملموعات
  24.16 59 393.73 اجملموع

 إناث
  17.51 2 35.02 بني اجملموعات

  4.81 57 274.55 داخل اجملموعات دالغير   3.20  3.63
  22.32 59 309.57 اجملموع

من 
46-

59 
  سنة

 ذكور
 106.81 2 213.62 بني اجملموعات

  3.85 57 196.87 داخل اجملموعات  دال  3.20  30.92
  14.66 59 410.49 اجملموع

 إناث
  694.5 2 1389 بني اجملموعات

  11.83 57 674.75 داخل اجملموعات  دال  3.20  58.66
 706.33 59 2063.75 اجملموع

60 
وق
ما ف

ة ف
سن

  

 ذكور
  59.45 2 118.9 بني اجملموعات

  8.72 27 235.76 داخل اجملموعات  دال  3.20  6.81
  68.17 29 354.66 اجملموع

 إناث
 140.12 2 773.57 بني اجملموعات

  13.57 27 280.25 داخل اجملموعات  دال  3.20  10.32
 153.69 29 1053.82 اجملموع
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مصدر التباين و جمموع املربعات و درجات احلرية ومتوسط املربعات وقيمة ف و حيث ميثل اجلدول أعاله 
بعد املعاجلة  ،) اقل من بكالوريا،بكالوريا،دراسات عليا( املؤهل العلمي مستوى الداللة حسب متغري

يف دوافع  )فيشر(حتليل التباين األحادي لداللة الفروق اإلحصائية لدرجة اخلام املتحصل باستعمال اختبار 
بكالوريا / اقل من بكالوريا ( املؤهل العلميملتغري  ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املواطن اجلزائري

إحصائية يف جماالت دوافع املمارسة تعزى ملتغري املؤهل يتضح لنا وجود فروق ذات داللة )  دراسات عليا/
  :العلمي يف فئة عمرية وعليه يتم تفصيل هذه الفروق على النحو التايل 

حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت  4.93كانت ف احملسوبة -سنة30الفئة العمرية اقل من :الذكور
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني ) 2،57( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 3.20ب

وملعرفة وحتديد مصدر الفرق بينها استخدم )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة العلمي تاملؤهال
:                  وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج املوضحة يف LSDالطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

ينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور األقل من  )45(الجدول 
  .                سنة حسب متغري املستوى العلمي 30

  دراسات عليا  بكالوريا اقل من بكالوريا  
  36.15  38.88 39.92 املتوسط احلسايب  املستوى العلمي

    - 39.92  بكالوريااقل من 
    - 1.04 38.88  بكالوريا

  -  2.73 3.77 36.15  دراسات عليا
ــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   7.54 اجملـــــــــــــ

  
و هذه القيمة اكرب من 7.54بقدر  جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي

مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى اقل من  2.78اليت بلغت LSDقيمة 
  .             بكالوريا

حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت  7.31 احملسوبةكانت ف -سنة30الفئة العمرية اقل من :اإلناث  
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني ) 2،57( و درجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة 3.20ب
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وملعرفة وحتديد مصدر الفرق بينها استخدم )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة العلمي تاملؤهال
:                    وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج املوضحة يف  LSDالطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

 األقلينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني املمارسات إناث  )46(الجدول 
  .سنة حسب متغري املستوى العلمي30من 

  
و هذه القيمة اكرب من 7.64قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي

مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى اقل من  2.53اليت بلغت LSDقيمة 
  .بكالوريا

ف اجلدولية  و هي اقل منحيث  2.85 ةكانت ف احملسوب-سنة)45-31(الفئة العمرية اقل من :الذكور 
وجود فروق دالة  عدم مما يدل على) 2،57( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 3.20باليت قدرت 

  .يف هذه املرحلة)  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة العلمي  تاملؤهالإحصائيا بني 

حيث فاقت ف اجلدولية اليت  3.63كانت ف احملسوبة -سنة)45-31(الفئة العمرية اقل من :اإلناث 
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا ) 2،57( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 3.20قدرت ب

وملعرفة وحتديد مصدر الفرق )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة الثالثالعلمي تاملؤهالبني 
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج  LSDحث اختبار اقل فرق معنوي بينها استخدم الطالب البا

  : املوضحة يف

  

  عليادراسات   بكالوريا اقل من بكالوريا  
  36.54  36.03 39.85  المتوسط الحسابي  املستوى العلمي
   - 39.85  اقل من بكالوريا

  -  3.82 36.03  بكالوريا
 -  0.51 3.31 36.54  دراسات عليا

  7.64  لمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
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-31(حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة الرياضية الرتوحيية بني املمارسات اناث )47(الجدول 
  .سنة حسب متغري املستوى الدراسي)45

  دراسات عليا  بكالوريا اقل من بكالوريا  
  35.24  37.03 36.94 املتوسط احلسايب  العلمياملستوى 

     - 36.94  اقل من بكالوريا
    - 0.09 37.03  بكالوريا

  -  1.79 1.70 35.24  دراسات عليا
ــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   3.58 اجملـــــــــــــ

و هذه القيمة اكرب من 3.58بقدر  جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
.            مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى البكالوريا 1.15اليت بلغت LSDقيمة 

حيث فاقت ف اجلدولية اليت  30.92 احملسوبةكانت ف -سنة)59-46(الفئة العمرية اقل من :الذكور 
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا ) 2،57( و درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 3.20قدرت ب

وملعرفة وحتديد مصدر الفرق )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة الثالثالعلمي تاملؤهالبني 
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج  LSDبينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  :املوضحة يف 
سنة )59-46(حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة الرياضية الرتوحيية لدى الذكور)48(الجدول  

  .حسب متغري املستوى العلمي

  دراسات عليا  بكالوريا  اقل من بكالوريا  
  41.08  38.96 43.58 املتوسط احلسايب  املستوى العلمي
     - 43.58  اقل من بكالوريا

    -  4.62 38.96  بكالوريا
  -  2.12 2.50 41.08  دراسات عليا

ــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   9.24 اجملـــــــــــــ

و هذه القيمة اكرب من 9.24قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى دون 1.03اليت بلغت LSDقيمة 

  . البكالوريا
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حيث فاقت ف اجلدولية اليت  58.66سوبة كانت ف احمل.سنة)59-46(الفئة العمرية اقل من :اإلناث  
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا ) 2،57( و درجة احلرية  0.05 عند مستوى الداللة 3.20بقدرت 

وملعرفة وحتديد مصدر الفرق )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة الثالثالعلمي تاملؤهالبني 
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج  LSDبينها استخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  : املوضحة يف 

- 46( إناثحيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة الرياضية الرتوحيية بني املمارسات )49(الجدول 

  .سنة حسب متغري املستوى العلمي)59

  دراسات عليا  بكالوريا اقل من بكالوريا  
  33.59  34.13 44.05 املتوسط احلسايب  املستوى العلمي
   - 44.05  اقل من بكالوريا

  - 9.92 34.13  بكالوريا
  -  0.54  10.46 33.59  دراسات عليا

ــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   20.92 اجملـــــــــــــ
و هذه القيمة اكرب من 20.92بقدر  جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي

مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى دون  1.81اليت بلغت  LSDقيمة 
  .البكالوريا

حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت 6.81 احملسوبةكانت ف -فما فوق سنة 60الفئة العمرية :الذكور  
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني ) 2،57( و درجة احلرية  0.05 عند مستوى الداللة 3.20ب

وملعرفة وحتديد مصدر الفرق بينها )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة الثالثالعلمي تاملؤهال
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج  LSDاستخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  :املوضحة يف 
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  سنة فما فوق 60حيث ينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة الرياضية الرتوحيية بني الذكور ) 50(الجدول 

  دراسات عليا  بكالوريا اقل من بكالوريا  
  41.08  41.95 37.65 املتوسط احلسايب  املستوى العلمي
    - 37.65  اقل من بكالوريا

    - 4.30 41.95  بكالوريا
  -  0.87 3.43 41.08  دراسات عليا

ـــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   8.60 اجملـــــــــــــ

و هذه القيمة اكرب من 8.60بقدر  جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي
  .مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى البكالوريا 1.58اليت بلغت  LSDقيمة 

حيث فاقت ف اجلدولية اليت قدرت 10.32 احملسوبةكانت ف - فما فوق سنة60الفئة العمرية :اإلناث 
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بني ) 2،57( و درجة احلرية  0.05 عند مستوى الداللة 3.20ب

وملعرفة وحتديد مصدر الفرق بينها )  دراسات عليا/بكالوريا / اقل من بكالوريا ( ة الثالثالعلمي تاملؤهال
وجمموع طرح املتوسطات فيما بينها ونتائج  LSDاستخدم الطالب الباحث اختبار اقل فرق معنوي 

  :املوضحة يف 

سنة فما فوق 60ينب مصدر الفروق يف الدوافع ممارسة الرياضية الرتوحيية بني االناث  )51(الجدول  
  ..حسب متغري املستوى العلمي

  دراسات عليا  بكالوريا اقل من بكالوريا  
  32.86  44.25 44.05 املتوسط احلسايب  املستوى العلمي
     - 44.05  اقل من بكالوريا

    - 0.20 44.25  بكالوريا
  -  11.39 11.19 32.86  دراسات عليا

ــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   22.78 اجملـــــــــــــ
و هذه القيمة اكرب من 22.78قدر ب جمموع طرح املتوسطات فيما بينها :من خالل اجلدول نالحظ مايلي

  .مما يدل على وجود الفرق بني املستويات الثالث ولصاحل مستوى البكالوريا 1.98اليت بلغت  LSDقيمة 
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  .ات الدوافع وترتيبهاالبيانية لمستوي األشكال-2-2-5

  

  النسب المئوية المعبرة عن درجة الكلية للدوافع لدى الذكور)01(الشكل               
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توى الدوافع و ترتيبھا حسب النسب المئوية لدى الذكورمس
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 النسب المئوية المعبرة عن درجة الكلية الدوافع لدى االناث) 02(الشكل              

   %50الل األشكال البيانية نالحظ أن مجيع النسب املئوية  لكل اجملاالت الدوافع جتاوزت خمن 
،السمات %62.48،النفسية%63.6،االجتماعية %67.09اللياقة البدنية والصحية (  :عند الذكور-

 .%65.79،العقلية%65.25،امليول الرياضية%68.97اإلرادية و األخالقية
،السمات %60.58،النفسية%51.13،االجتماعية %65.16اللياقة البدنية والصحية (  :الناثعند ا

 .%62.72،العقلية%61.91،امليول الرياضية%69.08اإلرادية و األخالقية
  :الصةخ

 ايتميز  اليتالدوافع قياس لقد مت عرض نتائج البحث يف هذا الفصل ومتثلت يف عرض نتائج االستبيان 
املواطن اجلزائري حنو ممارسة نشاط الرتويح الرياضي ،ترتيب جماالت الدوافع وفقا ألمهيتها، الفرق بني الذكور 

 كل من املستوى العلمي على الدرجة الكلية و اإلناث يف مجيع جماالت الدوافع وكذا الدرجة الكلية هلا،تأثري
 .للدوافع حسب كل فئة عمرية،و كذا تأثري السن على الدرجة الكلية للدوافع بالنسبة لكل مؤهل علمي
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توى الدوافع و ترتيبھا حسب النسب المئوية لدى اإلناثمس
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  لثالفصل الثا

  مناقشة الفرضيات،االستنتاجات ،التوصيات

  

  متهيد

  مناقشة الفرضيات-3-1

  االستنتاجات-3-7

  و اقرتاحاتالتوصيات - 3-8

  اخلالصة العامة- 3-9
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  :تمهيد

  .حل ملشكلة البحث إجيادبغية  األساسيةعنها الدراسة  أسفرتعلى ضوء النتائج اليت 

  :البحث على النحو التايل فرضياتالبحث و فروضه سوف يناقش الطالب الباحث  أهدافحسب 

  : مناقشة الفرضية األولى-1- 3

يتميز واطن الجزائري الرياضي الترويحي من طرف المإن مستوى دوافع ممارسة النشاط           
  بدرجة عالية وبنسب متفاوتة حسب أهميتها وفق لمتغير العمر،الجنس،والمؤهل العلمي

بعد املعاجلة اإلحصائية وذلك حبساب املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لدوافع املمارسني ذكورا 
ستوى األكادميي لالشرتاك يف األنشطة الرياضية الرتوحيية على و إناثا ومبختلف املراحل العمرية واختالف امل

مستوى املركبات الرياضية لبعض مدن الغرب اجلزائري تبني لنا جليا وفق األرقام الواردة يف اجلدول رقم 
وكذا اجملموع الكلي  جلميع جماالت الدوافعتظهر مدى تعبري النسب املئوية و اليت 128يف الصفحة ) 36(
و هي نسب معربة عن مستوى )  % 61.55/ % 65.33(على الرتتيب  واإلناثالذكور  عند هلا

،كما جاء حمور الدوافع املتعلقة )  36.93، 39.20(و مبتوسطات حسابية على التوايل الدوافع 
على الرتتيب  األوىليف املراتب  الصحيةوكذا حمور الدوافع اللياقة البدنية و  األخالقيةو  اإلراديةبالسمات 

النفسية يف حني احتل حمور الدوافع   من بني حماور الدراسة)  %67.09 ،% 68.97(بنسب مئوية
النشاط الرياضي الرتوحيي ممارسة  أمهية،هذا ما يبني مدى ) %36.65(بنسبة مئوية بلغت  األخريةملرتبة ا

 إناثكل النسب املئوية للمتوسطات احلسابية للممارسني ذكور و بالنسبة للممارس اجلزائري وما تؤكده  
دوافع السمات اإلرادية و األخالقية :(بدرجة عالية وهي مرتبة على النحو التايل و  جاءت معربةحيث 

دوافع امليول ،  %65.79 العقليةدوافع ، % 67.09 والصحيةدوافع اللياقة البدنية  % 68.97
أما عند . %62.48النفسيةدوافع ا وأخريا %63.65 االجتماعيةفع دوا، % 65.25الرياضية ب 

دوافع اللياقة البدنية  % 69.08دوافع السمات اإلرادية و األخالقية :(اإلناث جاء على الرتتيب التايل
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دوافع ، % 61.91دوافع امليول الرياضية ب ،  %62.72 العقليةدوافع ، % 65.16 والصحية
  ).  %51.13االجتماعيةدوافع  وأخريا %60.58 النفسية

 ( الدوافع املتعلقة بالسمات اإلرادية و األخالقية جمال يعتقد الطالب الباحث أن حصول و
جماالت من بني  مئوية ةعلى أعلى النسب  )%67.09(و دوافع اللياقة البدنية والصحية)% 68.97
عن غريه ومدى وكذا اإلرادة اليت متيزه  يعود إىل درجة الوعي األخالقي الذي مييز املمارس اجلزائري الدوافع

إدراكه ألمهية وقت الفراغ وكيفية استثماره كما نفسره أيضا باحلب الشديد ملمارسة الرياضة الرتوحيية وإدراك 
فع غري مباشرة و اليت مت التطرق إليها يف و اليت تعترب من بني الدوا فوائدها من حيث الصحة العامة  للفرد

الدويكات  ،)2008(وهذا ما تؤكده دراسة عبد الباسط عبد احلافظ.الفصل األول من اجلانب  النظري
و درجة الدافع .الدوافع مما اظهر تشابه كبري يف الدراسة جملاالت،حيث توصال إىل نفس الرتتيب )2004(

  .ي الرياضي لدى املمارس اجلزائري للنشاط الرتوحي

قي حني حصل حمور الدوافع النفسية و دوافع االجتماعية الصف األخري من حيث أمهية و درجة 
 الدافع لدى املمارس اجلزائري يرجع ذلك يف رأي الطالب الباحث إىل عدم رغبة املواطن اجلزائري املمارس

املنافع الصحية و  ألجل يف التعرف أو بناء عالقات صداقة جديدة بقدر ممارسة الرتويح الرياضي
  . االستثمار األمثل ألوقات الفراغ

إن مستوى دوافع ممارسة النشاط الرياضي  :األوىلومما سبق يستنتج الطالب أن الفرضية 
يتميز بدرجة عالية وبنسب متفاوتة حسب أهميتها وفق  واطن الجزائريالترويحي من طرف الم

  .قد تحققت لمتغير العمر،الجنس،والمؤهل العلمي

  :الثانية.مناقشة الفرضية-2- 3

في ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لدى الممارس  إحصائيةهناك فروق ذات داللة          
  .و لصالح الذكور اإلناثبين الذكور و  α  =0.05الجزائري عند مستوى الداللة 
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جماالت يف  واإلناثيف و الذي يبني الفروق بني الذكور  126و الصفحة )35(اجلدول  إىلبالرجوع 
حيث جاءت قيمة ت احملسوبة دالة يف احملور  هلا،ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي والدرجة الكلية  الدوافع
و احملور اخلامس الدوافع االجتماعية،)10.01(الثاين  ،و)دوافع اللياقة البدنية والصحية ( ) 2.20( األول

 وهي اكرب من قيمة ت اجلدولية الدوافع العقلية، )2.86(و احملور السادس  دوافع امليول الرياضية )3.33(
و درجة  %95هذا يعين عند درجة الثقة  α  =0.05ى الداللة و عند مست) 1.61(و اليت قدرت ب

و  إلراديةادوافع السمات (و الرابع  )الدوافع النفسية (وجاءت غري دالة يف احملور الثالث % 5الشك 
جمموع الدوافع  دوعن) 0.089(و احملور الرابع ) 1.59(حيث بلغت ت احملسوبة يف الثالث ،)األخالقية

باستخدام اختبار ت ستيودنت فرق متوسطني مستقلني متساويني  اإلناثفان داللة الفروق بني الذكور و 
وعليه ) 1.61(ة اليت بلغت و هي قيمة اكرب من ت اجلدولي) 5.53(يف العدد حيث بلغت ت احملسوبة 

لصاحل  α  =0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةيستنتج الطالب الباحث انه توجد فروق ذات داللة 
وهذه النتيجة تتماشى مع العديد من الدراسات السابقة على غرار دراسة عبد الباسط عبد .رعينة الذكو

مدينة احلسني للشباب حبيث توصل إىل أن هناك احلافظ بعنوان دوافع ممارسة النشاط الرياضي عند مرتادي 
اجلنس ،السن،املؤهل ( فروق بني الذكور واإلناث و أن هناك اختالف بني الدوافع تبعا ملتغريات 

كما أكد حممود عبد الفتاح عنان يف  ) .األكادميي،احلالة االجتماعية ،عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي
النشاط الرياضي الرتوحيي للذكور و اإلناث وان  ةث يذكر أمهية ممارس،حي79كتابه سيكولوجية الرتبية ص 

ممارستها ختتلف باختالف السن و اجلنس ومما سبق يستطيع الطالب الباحث أن يستنتج أن الفرضية 
ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لدى الممارس دوافع في  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  :"الثانية

  .قد تحققت " و لصالح الذكور اإلناثبين الذكور و  α  =0.05الجزائري عند مستوى الداللة 
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  :مناقشة الفرضية الثالثة- 3-3

ممارسة النشاط الرياضي الترويحي لدى دوافع في  إحصائيةهناك فروق ذات داللة          
تبعا لمتغير  α  =0.05عند مستوى الداللة في كل فئة عمرية   ين ذكوراالجزائري ينالممارس

  .مستوى دون البكالوريا ولصالح) ،دراسات عليا ادون بكالوريا،بكالوري( المستوى العلمي

التحليل التباين األحادي  (النتائج اخلام و ذلك باستعمال اختبار داللة الفروق اإلحصائيةبعد املعاجلة 
ANOVA (املوضحة يف اجلدول  النتائج  وثالث جمموعات ل)كانت النتائج  135يف الصفحة)44

  :كاأليت 

و هي   4.93: الثالثة.سوبة بني املستويات العلميةاحمل فلغت قيمة ب :سنة ذكور 30اقل من  - أ
، وهذا يعين ان هناك   α  =0.05عند مستوى الداللة  3.20اكرب من ف اجلدولية اليت قدرت ب

جمموع و  LSDبني اجملموعات الثالث يرجع للمستوى العلمي وباستخدام اختبار اقل فرق معنوي  اتقو فر 
واليت بلغ مجوعها 2.73=3م-2م/ 3.77=3م-1م/1.04= 2م- 1مقيم طرح املتوسطات فيما بينها 

اليت  LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)45(أي وفق ما هو موضح يف اجلدول 7.54
بني اجملموعات يف املستوى العلمي فروق عليه يستنتج الطالب الباحث انه توجد  و 2.78قدرت ب
ا املمارس . لوريااعينة املستوى دون البك لصالح وهذا يعزوه الطالب الباحث أن املرحلة الشبابية اليت مير 

ألخرى،أما باقي املستويات العلمية خفاقه يف جماالت احلياة اإوإقباله على الرتويح الرياضي ألجل تعويض 
ن املمارس اجلزائري بصدد شق طريق الشغل وسد متطلبات احلياة أنرى ) بكالوريا،دراسات عليا (األخرى 

  )الثالث(و هذا حيقق الفرض املطروح .ميلفضال عن اهتمامه بالبحث الع

بكالوريا بكالوريا ،دون ( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املستويات العلمية :ذكورسنة )45-31(- ب 
=  αعند مستوى الداللة  3.20و هي اقل من ف اجلد ولية اليت قدرت ب 2.85) ،دراسات عليا

وهذا يعين عدم وجود فروقات بني اجملموعات الثالث يف املستوى العلمي عند الذكور يف هذه   0.05
  .املرحلة العمرية 
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دون  بكالوريا ، ( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املستويات العلمية:سنة ذكور) 59-46(فئة -ج   
عند مستوى  3.20و هي اكرب من ف اجلد ولية اليت قدرت ب 30.92) بكالوريا ، دراسات عليا

هناك فروق بني اجملموعات الثالث يف املستوى العلمي وباستخدام  أنوهذا يعين   α  =0.05 الداللة
- 1،م4.62= 2م-1مرح املتوسطات فيما بينها و جمموع قيم ط. LSDاختبار اقل فرق معنوي 

حيث )48(أي وفق ما هو موضح يف اجلدول  9.24واليت بلغ جمموعها 2.12=3م-2م، 2.50=3م
وعليه وعليه يستنتج الطالب الباحث .1.03اليت قدرت ب LSD جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي

و هذا حيقق  انه توجد فروقات بني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة املستوى دون البكالوريا
  .الفرضية الثالثة

دون  بكالوريا ، ( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املستويات العلمية: سنة فما فوق ذكور  60فئة  -د
 عند مستوى الداللة 3.20و هي اكرب من ف اجلد ولية اليت قدرت ب 6.81) يا ، دراسات عليابكالور 

α  =0.05   وهذا يعين ان هناك فروق بني اجملموعات الثالث يف املستوى العلمي وباستخدام اختبار اقل
 3.43=3م-1،م4.30= 2م-1م:  رح املتوسطات فيما بينها  و جمموع قيم ط LSDفرق معنوي 

و الصفحة  )50(أي وفق ما هو موضح يف اجلدول   8.60واليت بلغ جمموعها  0.87=3م-2م،
وعليه وعليه يستنتج 1.58اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي140

عينة املستوى الدراسات العليا لصالح الطالب الباحث انه توجد فروق بني اجملموعات يف املستوى العلمي 
حيث يرى الطالب الباحث مدى اهتمام فئة كبار السن مبجال الرتويح الرياضي ملدى إدراكهم الهية 

م يف سن التقاعد م كو   . املمارسة الرياضية من جهة،ومن جهة أخرى مدة وقت الفراغ اليت حبوز

ممارسة النشاط دوافع في  إحصائيةهناك فروق ذات داللة : الثالثةالفرضية  أنالطالب ستنتج و عليه ي
=  αعند مستوى الداللة في كل فئة عمرية   ين ذكوراالجزائري ينالرياضي الترويحي لدى الممارس

مستوى دون  ولصالح) دون بكالوريا،بكالوري،دراسات عليا ( تبعا لمتغير المستوى العلمي 0.05
 يهم تأثري مستوى العلمي علىحتققت عند مجيع الفئات العمرية إال كبار السن الذي تبني لدقد .البكالوريا
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االشرتاك يف األنشطة الرتوحيية  وهذا يفسره الطالب الباحث بعجز هذه الفئة على املمارسة الرياضية  دافع
 .إال ملن لديه إدراك ومعارف علمية حول ممارسة الرياضة بصفة عامة

  :مناقشة الفرضية الرابعة- 3-4
 لدىممارسة النشاط الرياضي الترويحي دوافع في  إحصائيةهناك فروق ذات داللة 

تبعا لمتغير المستوى  α  =0.05عند مستوى الداللة داخل كل فئة عمرية ات الجزائري اتالممارس
  .كالورياولصالح المستوى دون الب) ت عليا دون بكالوريا،بكالوريا،دراسا( العلمي

دون بكالوريا،        (املستويات العلميةلغت قيمة ف احملسوبة بني ب: سنة إناث 30اقل من  -4-1- 3
 αعند مستوى الداللة  3.20و هي اكرب من ف اجلدولية اليت قدرت ب 7.31) ،دراسات علياابكالوري

وهذا يعين أن هناك فروقا بني املستويات  الثالث يف املؤهل العلمي وباستخدام اختبار اقل فرق   0.05= 
، 3.31=3م-1، م3.82= 2م- 1م: املوضحة  فيما بينها  وجمموع قيم طرح املتوسطات LSDمعنوي 

يف الصفحة  )46(أي وفق ما هو موضح يف اجلدول  7.64و اليت بلغ جمموعها  0.51=3م-2م
عليه يستنتج  وعليه و 2.53اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي137

 لورياابني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة املستوى دون البكفروق الطالب الباحث انه توجد 
ا البنت    .وهذا حيقق الفرض الرابع ويعز الطالب ذلك ملميزات املرحلة السنية اليت متر 

بكالوريا دون (بلغت قيمة ف احملسوبة بني املستويات العلمية : سنة إناث) 45-31(فئة-4-2- 3
 عند مستوى الداللة 3.20اجلد ولية اليت قدرت ب فو هي اكرب من  3.63) ،بكالوريا،دراسات عليا

α  =0.05   وهذا يعين ان هناك فروق بني اجملموعات الثالث يف املستوى العلمي وباستخدام اختبار اقل
-2م/1.70=3م-1،م0.09= 2م- 1م: و جمموع قيم طرح املتوسطات فيما بينها  LSDفرق معنوي 

حيث جاءت اكرب من )47(أي وفق ما هو موضح يف اجلدول  3.58واليت بلغ جمموعها  1.79=3م
وعليه يستنتج الطالب الباحث انه توجد فروق بني 1.15اليت قدرت ب LSD قيمة اقل فرق معنوي

  .لورياااملؤهالت يف املستوى العلمي لصاحل عينة املستوى البك
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بكالوريا ، دون (احملسوبة بني املستويات العلمية بلغت قيمة ف:سنة إناث) 59-46(فئة -4-3- 3
عند مستوى  3.20و هي اكرب من ف اجلد ولية اليت قدرت ب 58.66) بكالوريا ، دراسات عليا

وهذا يعين أن هناك فروق بني املستويات الثالث يف املؤهل العلمي وباستخدام   α  =0.05 الداللة
- 1، م9.92= 2م- 1م  و جمموع قيم طرح املتوسطات فيما بينها LSDاختبار اقل فرق معنوي 

أي وفق ما هو موضح يف اجلدول  20.92و اليت بلغ جمموعها  0.54=3م- 2م، 10.46=3م
وعليه وعليه يستنتج 1.81اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)49(

و  الطالب الباحث انه توجد فروق بني املؤهالت يف املستوى العلمي لصاحل عينة املستوى دون البكالوريا
  هذا حيقق الفرض الرابع

دون  بكالوريا ( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املستويات العلمية سنة فما فوق إناث60فئة -4-4- 3
عند مستوى  3.20اجلد ولية اليت قدرت ب فو هي اكرب من  10.32) ات عليا، بكالوريا ، دراس

وهذا يعين ان هناك فروق بني املستويات الثالث يف املؤهل العلمي وباستخدام   α  =0.05 الداللة
- 1، م0.20= 2م- 1م و جمموع قيم طرح املتوسطات فيما بينها  LSDاختبار اقل فرق معنوي 

حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق   22.78و اليت بلغ جمموعها  11.39=3م-2م، 11.19=3م
وعليه يستنتج الطالب الباحث انه توجد فروق بني اجملموعات يف  1.98اليت قدرت ب LSD معنوي

  .املستوى العلمي لصاحل عينة املستوى بكالوريا

ممارسة النشاط الرياضي دوافع في  إحصائيةهناك فروق ذات داللة : الرابعةالفرضية وعليه نستنج أن 
تبعا  α  =0.05عند مستوى الداللة داخل كل فئة عمرية ات الجزائري اتالممارس لدىالترويحي 

  .كالورياولصالح المستوى دون الب) ت عليا دون بكالوريا،بكالوريا،دراسا( لمتغير المستوى العلمي

وى دون البكالوريا تجاءت دالة لصاحل مسالفروق حتققت عند فئتني العمريتني ومل تتحقق عند كبار السن 
لديهم ،ويرجع البكالوريا يف جماالت الدوافع مؤهل  عند اغلب املراحل السنية  إال كبار السن لوحظ تأثري

إدراك ومعارف علمية حول  اعجز هذه الفئة على املمارسة الرياضية إال ملن لديه إىل الطالب  هذا يف رأي
  .ممارسة الرياضة بصفة عامة
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   :الخامسةالفرضية مناقشة  -5- 3

لدى ممارسين النشاط الرياضي الترويحي   ممارسةدوافع توجد فروق دالة إحصائيا في           
العمرية و  ةالفئ تبعا لمتغير في كل مستوى علمي α  =0.05عند مستوى الداللة  الجزائريين ذكور

  .سنة فما فوق  60لصالح الفئة 

التحليل التباين األحادي ( لنتائج اخلام و ذلك باستعمال اختبار داللة الفروقبعد املعاجلة اإلحصائية 
ANOVA (املبينة يف اجلدول جمموعات  ألربع)كانت النتائج كاأليت حيث  129يف الصفحة)37:  

 30دون( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املراحل العمرية:) دون البكالوريا:(المستوى األول-5-1- 3
اجلدولية اليت قدرت ف و هي اكرب من  26.93) سنة فما فوق  60سنة، 59-46سنة، 45-31سنة،
يرجع  قات بني اجملموعات األربعةهناك فرو  أن، وهذا يعين   α  =0.05عند مستوى الداللة  2.70.ب

وجمموع قيم  LSDاختبار اقل فرق معنوي الطالب استخدام ملعرفة مصدر الفروق  للمستوى العلمي و
 7.77= 3م-2،م 2.27= 4م-1،م 3.66=3م-1،م 3.24=2م-1م(طرح املتوسطات فيما بينها 

أي وفق ما هو موضح يف اجلدول   25.04واليت بلغ جمموعها  )5.93=4م-3،م1.57=4م-2،م
وعليه يستنتج الطالب  3.19اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)38(

) اقل من بكالوريا(يف املستوى العلمي العمرية بني اجملموعات دالة إحصائيا  فروق وجدالباحث انه ت
 .ذكور/سنة) 59-46(لصاحل عينة الفئة الثالثة و 

 30دون( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املراحل العمرية): البكالوريا(المستوى الثاني-5-2- 3
و هي اكرب من ف اجلدولية اليت قدرت  22.70) سنة فما فوق  60سنة، 59-46سنة، 45-30سنة،
يرجع  األربعة هناك فروقات بني اجملموعات أن، وهذا يعين  α  =0.05عند مستوى الداللة  2.70.ب

و جمموع قيم . LSDاختبار اقل فرق معنوي  الطالباستخدام ملعرفة مصدر الفروق  للمستوى العلمي و
-2،م273=3م-2،م3.07=4م-1،م0.08=3م-1،م2.65=2م-1مح املتوسطات فيما بينها طر 
أي وفق ما هو موضح يف اجلدول 17.24واليت بلغ جمموعها  ) 2.99=4م-3،م5.72=4م
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وعليه يستنتج الطالب  2.52اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)40(
سنة فما  60بني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة الفئة الرابعة فروق الباحث انه توجد 

 وهذا حيقق الفرض اخلامس.ذكور /فوق

 30دون( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املراحل العمرية:)دراسات عليا (المستوى الثالث -5-3- 3
و هي اكرب من ف اجلدولية اليت قدرت  19.15) سنة فما فوق  60سنة، 59-46سنة، 45-30سنة،
هناك فروقات بني اجملموعات الثالث يرجع  أن، وهذا يعين   α  =0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

و جمموع قيم  LSDام الطالب اختبار اقل فرق معنوي للمستوى العلمي و ملعرفة مصدر الفروق استخد
 3م-2،م 4.93= 4م-1،م 4.93=3م-1،م 1.84=2م-1طرح املتوسطات فيما بينها أ م

أي وفق ما هو موضح يف   18.28واليت بلغ جمموعها  )00=4م-3،م3.24=4م-2،م3.24=
وعليه يستنتج  3.24اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)42(اجلدول 

سنة فما 60الطالب الباحث انه توجد فروق بني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة الفئة الرابعة 
  .ذكور /فوق 

 اجملموعات ذاتيف  بني الذكوريف مستوى الدوافع فروق توجد  منه نستنتج الطالب الباحث أنهو          
: اخلامسةاعليه نقول أن الفرضية  سنة فما فوق و 60العمرية الثالث و لصاحل الفئة املستويات العلمية 

لدى ممارسون الجزائريون ذكور النشاط الرياضي الترويحي   توجد فروق دالة إحصائيا في ممارسة
سنة  60العمرية و لصالح الفئة  اتلفئتبعا ل في كل مستوى علمي α  =0.05عند مستوى الداللة 

وهذا يرجعه الطالب الباحث ) ليا بكالوريا ،دراسات ع(الثاين و الثالث حتققت يف املستوى قد فما فوق 
تتميز به  الذي لدور اجلانب املعريف و مدى تأثريه على درجة دافع املمارسة الرياضية وعالقته بوقت الفراغ

  . فئة كبار السن 
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   :الفرضية السادسة - 3-6

عند  إناثياضي الترويحي بين الممارسات ممارسة النشاط الر دوافع توجد فروق دالة إحصائيا في 
فما  سنة 60 لفئات العمرية و لصالح الفئةل في كل مستوى علمي تبعا α  =0.05مستوى الداللة 

                                                         .فوق

 30دون( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املراحل العمرية): دون البكالوريا:(المستوى األول:6-1- 3
اجلد ولية اليت ف و هي اكرب من  26.93) سنة فما فوق  60سنة، 59-46سنة، 45-30سنة،

ات ، وهذا يعين أن هناك فروقات بني اجملموع  α  =0.05 عند مستوى الداللة 2.70.قدرت ب
 LSDاختبار اقل فرق معنوي  الطالباستخدام ملعرفة مصدر الفروق  الثالث يرجع للمستوى العلمي و

 3م-2،م 4.20= 4م-1،م4.20=3م-1،م 2.89=2م-1وجمموع قيم طرح املتوسطات فيما بينها م
أي وفق ما هو موضح يف  25.51واليت بلغ جمموعها   )00=4م-3،م7.11=4م-2،م7.11=

 4.02ليت قدرت با LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي131يف الصفحة )39(اجلدول 
وعليه يستنتج الطالب الباحث انه توجد فروق بني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة الفئة الثالثة 

  إناث/سنة فما فوق60/سنة) 59-46(و الرابعة 

 30دون( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املراحل العمرية): البكالوريا(المستوى الثاني-6-2- 3
اجلدولية اليت قدرت  ف و هي اكرب من 38.90) سنة فما فوق  60سنة، 59-46سنة، 45-30سنة،
، وهذا يعين أن هناك فروقات بني اجملموعات الثالث يرجع   α  =0.05عند مستوى الداللة  2.70ب

و جمموع قيم . LSDاقل فرق معنوي  اختبار الطالباستخدام ملعرفة مصدر الفروق  وللمستوى العلمي 
- 2،م2.90=3م-2،م8.22=4م-1م،1.90=3م- 1،م1.00=2م-1طرح املتوسطات فيما بينها م

أي وفق ما هو موضح يف اجلدول  28.36واليت بلغ جمموعها   )7.12=4م-3،م7.22=4م
وعليه يستنتج الطالب  3.11اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)41(
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سنة فما  60روقات بني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة الفئة الرابعة ف الباحث انه توجد
 وهذا حيقق الفرضية السادسة.إناث/فوق

 30دون( بلغت قيمة ف احملسوبة بني املراحل العمرية):دراسات عليا (المستوى الثالث -6-3- 3
اجلدولية اليت قدرت و هي اكرب من ف  53.74) سنة فما فوق  60سنة، 59-46سنة، 45-30سنة،
، وهذا يعين أن هناك فروقات بني اجملموعات الثالث يرجع   α  =0.05عند مستوى الداللة 2.70ب

و جمموع قيم  LSDاقل فرق معنوي  اختبار الطالباستخدام ملعرفة مصدر الفروق  وللمستوى العلمي 
 3م-2،م3.68= 4م-1،م 2.95=3م-1،م1.30=2م-1م )طرح املتوسطات فيما بينها

أي وفق ما هو موضح يف  12.69واليت بلغ جمموعها   0.73=4م-3،م2.38=4م-2،م1.65=
وعليه يستنتج  2.94اليت قدرت ب LSD حيث جاءت اكرب من قيمة اقل فرق معنوي)43(اجلدول 

اقل ( الطالب الباحث انه توجد فروق بني اجملموعات يف املستوى العلمي لصاحل عينة اجملموعة األوىل
  ) .سنة  30من

ممارسة النشاط دوافع توجد فروق دالة إحصائيا في  :الفرضية السادسة  أنو عليه يستنتج الطالب 
في كل مستوى علمي  α  =0.05عند مستوى الداللة  إناثالرياضي الترويحي بين الممارسات 

قد حتققت يف مستوين من بني الثالثة أي الفرق   .فما فوق سنة 60 لفئات العمرية و لصالح الفئةل تبعا
كان لصاحل كبار السن يف املستوى دون بكالوريا و بكالوريا أما يف خيص مستوى الدراسات العليا درجة 

  .سنة 30الدافع جاءت لصاحل الفئة اقل من 

  :االستنتاجات- 3-7

معربا يف مجيع املمارسني للرتويح الرياضي جاء  نياجلزائريملستوى الكلي لدرجة الدوافع عند املواطنني ا- 1
تعبريا ) لإلناث  %61.55للذكور،% 65.33( ، حيث وصلت النسبة املئوية لالستجابةجماالت الدوافع

و يف ما يتعلق برتتيب جماالت الدوافع كانت الدوافع السمات اإلرادية و  .عن الدرجة الكلية للدوافع
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تليها على الرتتيب الدوافع اللياقة البدنية والصحية،الدوافع العقلية ،الدوافع األخالقية يف املرتبة األوىل مث 
  .امليول الرياضية ،الدوافع االجتماعية،الدوافع النفسية 

توجد فروق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي لدى املمارس اجلزائري بني الذكور و اإلناث  -2

الدوافع اللياقة البدنية والصحية،الدوافع (ولصاحل الذكور حيث اتضح الفرق يف جماالت الدوافع التالية 
يف جمالني فقط من جماالت الدوافع واشرتك اجلنسني ).العقلية ،الدوافع امليول الرياضية،الدوافع االجتماعية

  ).الدوافع النفسية ،دوافع السمات اإلرادية و األخالقية(مها 

ذكورا و  وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة الدوافع املمارسة الرياضية الرتوحيية بني املمارسني اجلزائريني -3

  .ذلك حسب املستوى العلمي
سنة 30رسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور األقل من يف دوافع مما وجود فروق- أ               

  لصاحل ذوي املستوى دون البكالوريا
ال يوجد فروق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور املنتمني للمرحلة -ب           

  سنة)45-31(العمرية 
 سنة)59-46(الرتوحيي دوافع بني الذكوريف دوافع ممارسة النشاط الرياضي  وجود فرق -ج           

  لصاحل ذوي املستوى دون البكالوريا
) سنة60( يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي دوافع بني الذكور وجود فرق -د            

  .لصاحل ذوي الدراسات عليا

املمارسات اجلزائريات إناث  وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة الدوافع املمارسة الرياضية الرتوحيية بني -4

  و ذلك حسب املستوى العلمي
وجود فروق يف مستوى الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني اإلناث األقل من -أ             

  سنة لصاحل ذوي املستوى دون البكالوريا                                                     30
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سنة )45-31(الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني اإلناث  فروق يفيوجد  -ب        
  مستوى البكالوريا                                                      ولصاحل ذوي

لصاحل  سنة)59-46(وجود فرق يف دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني اإلناث -ج        
  كالورياذوي املستوى دون الب

 ذوي لصاحل) سنة60(وجود فرق يف الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني اإلناث -د         
  .مستوى البكالوريا

يف كل  وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة الدوافع املمارسة الرياضية الرتوحيية بني املمارسني اجلزائريني -5

  .مستوى علمي ذكورا و ذلك تبعا للفئة العمرية
) مستوى دون البكالوريا(وجود فروق يف الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور-أ      

  سنة)59-46لصاحل الفئة العمرية 
) وريامستوى البكال(وجود فروق يف الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور -ب     

  سنة60لصاحل الفئة العمرية 
لصاحل الفئة ) دراسات عليا(وجود فروق يف الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور- ج     

  .سنة60العمرية 

وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة الدوافع املمارسة الرياضية الرتوحيية بني املمارسات اجلزائريات إناث  -6

  .مي و ذلك تبعا للفئة العمريةيف كل مستوى عل
مستوى دون (وجود فروق يف درجة الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني اإلناث -أ       

  سنة فما فوق60سنة و)59-46( لصاحل الفئتني العمريتني   ) البكالوريا
مستوى (اث ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني اإلن وجود فروق يف درجة الدوافع -ب      

  سنة60لصاحل الفئة العمرية ) البكالوريا
مستوى دراسات (وجود فروق يف درجة الدوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي بني الذكور- ج     
  .سنة60لصاحل الفئة العمرية ) عليا
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  :و اقتراحات التوصيات-3-8
  :على ضوء نتائج الدراسة،يوصي الطالب الباحث مبا يلي

ذوي االهتمام بالرياضة الرتوحيية يف بقية القطر  إجراء املزيد من الدراسات على املمارسني اجلزائريني -  
  .اجلزائري

دراسة متغريات أخرى مثل البيئة ،سنوات اخلربة، مكان املمارسة و أثارها على دافع املمارسة . -
  .الرياضة الرتوحيية لدى املمارسني اجلزائريني

دافع األفراد حنو ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي و هذا بتوفري اإلمكانات الالزمة من تعزيز استثمار  -
  اخل...مرافق و مالعب و قاعات،تقدمي احلوافز،التحسيس و التوعية

التميز بني مستويات األفراد املمارسني من خالل معرفة دوافعهم و ميوهلم وذلك لتحديد أنواع  -
  .ماألنشطة اليت تتماشى و رغبا

على تسطري برامج و تظاهرات رياضية ) الشباب و الرياضة (حث اهليئات املشرفة والسلطات املعنية  -
  .بغية نشر الوعي الرياضي خاصة حول الرياضة الرتوحيية وخمتلف أشكاهلا

حث طلبة املعاهد و اجلامعات على القيام ببحوث و دراسات يف جمال الدوافع ممارسة األنشطة  -
  .الرتوحيية الرياضية

إدراج مادة الرتويح الرياضي ضمن املواد األساسية يف ميدان الرتبية من اجل حسن استثمار وقت  -
  .الفراغ

ا أن تساهم يف نشر الوعي الثقايف الرياضي خاصة فيما يتعلق - وضع إسرتاتيجية إعالمية من شا
 .بالرتويح الرياضي و أوقات الفراغ
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 :العامة الخالصة- 3-9

بني العلوم اليت يرجع هلا الفضل يف تطوير الرياضة علم النفس الرياضي الذي يدرس سلوك من 
وباعتبار الرتويح الرياضي نوع من أنواع الرتويح .األفراد يف خمتلف األنشطة الرياضية فردية كانت أو مجاعية

ة كبرية من اجملتمع اجلزائري العام ملا مييزه من أنشطة خمتلفة و متنوعة تروق اهتمام األفراد ،لذلك جند شرحي
  .تندفع حنو ممارسة الرتويح الرياضي باعتباره نشاط حر،اختياري،وميارس يف وقت الفراغ

لقد حاولنا من خالل هذا البحث معرفة أهم دوافع ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي من طرف 
الرياضية الرئيسية لبعض واليات الغرب املواطن اجلزائري املمارس الذي يعتاد املمارسة على مستوى املركبات 

حيث .اجلزائري إضافة إىل حتديد الفروق بني الذكور و اإلناث يف دوافع اإلقبال وممارسة الرتويح الرياضي 
جتاه الرتويح الرياضي كما لوحظ هناك اختالف يف ا وجد هناك دوافع بدرجة عالية لدى املمارس اجلزائري

ا ،حيث جاءت على الرتتيب التايلدرجة و مستوى الدوافع حسب أمه دوافع (ية كل جمال من جماال
السمات اإلرادية و األخالقية،دوافع اللياقة البدنية و الصحية ،دوافع العقلية ،دوافع امليول الرياضية،دوافع 

،كما جاء الفرق يف الدرجة الكلية للدوافع لصاحل الذكور،حبيث كانت )االجتماعية ،دوافع النفسية 
الصحية ،دوافع العقلية ، و دوافع اللياقة البدنية (قات دالة إحصائيا يف أربع جماالت من الدوافع وهي الفرو 

دوافع السمات (واشرتك اجلنسني يف جمالني من الدوافع مها ) دوافع امليول الرياضية ،دوافع االجتماعية
وقات بني اجلنسني يف جماالت الدوافع الفر  معرفة و حتديد إىل إضافة).اإلرادية و األخالقية، دوافع النفسية 

  . وتأثري كل من املستوى العلمي و الفئة العمرية يف درجة الدافع لدى الفرد املمارس

الباحث بتقسيم البحث إىل بابني يشمل الباب األول على الدراسة  الطالبو لتحقيق ذلك قام 
ة، فتطرقنا يف الفصل األول إىل دوافع وتصنيفها وكذا عالقتها باجملال الرياضي  النظرية والبحوث املشا

ا تعترب صلب املوضوع،  وتأثريها يف الفصل أما على خمتلف اجلوانب النفسية لدى املمارس اجلزائري أل
الرتويح و الرتويح الرياضي حيث يعترب احد أوجه األنشطة الرياضية اجلديدة اليت  إىل مت التطرق  الثاين

يف الفصل الثالث إىل أيضا كما تطرق الطالب الباحث .يقضي من خالهلا املواطن اجلزائري أوقات فراغه 
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ة حيث  ن خالل نتائجها استطعنا تعترب السند ودعامة واليت مخمتلف الدراسات السابقة و البحوث املشا
  .و تثمني املقدمة و مشكلة البحث  اإلحصائيةصياغة فروض البحث، واملعاجلة 

للبحث، فقسم اىل ثالثة فصول مرتابطة  )امليدانية(أما الباب الثاين فكان خمصص للدراسة التطبيقية 
ه امليدانية وفيه مت التطرق فيما بينها فتطرق الطالب الباحث يف الفصل األول إىل منهجية البحث وإجراءات

إىل عينة البحث واملنهج املستخدم مث بعد ذلك إجراء الدراسة االستطالعية األوىل أين مت تقنيني أدوات 
البحث وبعد  اةمن صدق احملكمني واالتساق الداخلي وكذا صدق التمايز ألد االصدق هلإجياد  البحث و

مث بعد ذلك إىل الدراسة ) االستبيان(ذلك الدراسة االستطالعية وفيها مت التطرق إىل األسس العلمية لألداة
املنهج الوصفي بالطريقة املسحية الختبار  هولباحث إىل املنهج املالئم و لطالب ااألساسية وفيها تطرق ا

  .الفروض ألجل التأكد من صحتها أو نفيها

طالب الباحث يف الفصل الثاين إىل عرض النتائج ومناقشتها وذلك بعد استعمال كما تطرق ال
" ت"متوسط حسايب ، احنراف معياري ،الوسيط ،االلتواء وداللة الفروق (الوسائل اإلحصائية التالية 

  )،النسب املئوية  LSD،اختبار اقل فرق معنوي " فيشر" األحاديستيودنت،اختبار التباين 

جموعة من االستنتاجات وأمها مب اخلروجلثالث واملتمثل يف مناقشة فرضيات البحث و بينما الفصل ا
  :مايلي

مستوى الكلي لدرجة الدافع عند املواطنني اجلزائريني ملمارسة الرتويح الرياضي جاء كبريا،وقد وصلت  -
،و )د اإلناثعن% 61.55عند الذكور،% 65.33(النسبة املئوية لالستجابة على الدرجة الكلية للدوافع 

دوافع السمات اإلرادية و ( فيما يتعلق برتتيب جماالت الدوافع وفق أمهيتها جاءت على الرتتيب 
يف املرتبة األوىل مث يليها كل من الدوافع العقلية ، دوافع امليول ) األخالقية،دوافع اللياقة البدنية و الصحية

  ).الرياضية ، دوافع االجتماعية،الدوافع النفسية 

وجود فروق دالة إحصائيا يف الدرجة الكلية للدوافع ممارسة النشاط الرتويح الرياضي تعزى ملتغري اجلنس 
  .ولصاحل الذكور
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  )01(ملحق  

  قائمة األساتذة احملكني لالستبيان

  مكان العمل  االسم و اللقب الرقم
  مستغامنجامعة .معهد الرتبية البدنية و رياضية   كبيش قادةلب.د  01
  " "             " "  عطاء اهللا امحد.د.ا  02
  " "             " "  حرشاوي يوسف.د  03
  " "             " "  بن قناب احلاج.د  04
  " "             " "  بومسجد عبد القادر.د  05
  " "             " "  بسي قدور حبيب.د  06
  " "             " "  بن زيدان حسني.د  07
  " "             " "  زيتوين عبد القادر.د  08
  " "             " "  مقراين مجال.د  09
  " "             " "  زبشي نور الدين.د  10
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      األولي االستبيان:)2(الملحق 

:دوافع اللياقة البدنية و الصحية و يتضمن العبارات : المحور األول  

الرقم  الفقرات مقبول غري مقبول يعدل
01 اكتساب اللياقة البدنية العامة   
اكتساب قوام جسدي مجيل و احملافظة عليه من العيوب و   

 التشوهات
02

03 اكتساب القوة العضلية   
04 اكتساب الرشاقة و املرونة   
05 احملافظة على الوزن املثايل و التخلص من الوزن الزائد   
السكري، اجللطات القلبية، :احلركةالتخلص من أمراض نقص   

اخل.........ارتفاع ضغط الدم، السمنة،  
06

07 احملافظة على سالمة القلب و الرئتني و األجهزة احليوية األخرى   
08 زيادة قدرة اجلسم على مقاومة التعب و العمل بكفاءة و حيوية   
09 احملافظة على الصحة العامة   
الرتهالت اجلسميةالتخلص من     10
11 تنفيذ وصية طبييب اخلاص مبمارسة النشاط الرياضي   
12 عالج مرض معني أعاين منه   
13 تأهيل إصابة رياضية سابقة أو إصابة عمل   
14 جتنب مظاهر الشيخوخة   

و يشمل الفقرات التالية: الدوافع االجتماعية: المحور الثاني  

الرقم  الفقرات مقبول غري مقبول يعدل
01 اكتساب أصدقاء و معارف جدد   
02 إدامة عالقيت مع أصدقائي القدامى   
03 معرفة أشخاص مهمني يف اجملتمع   
.اكتساب احرتام االخربن     04
05 عدم البقاء وحيدا   
.أب، أخ، أم:مرافقة شخص مهم يف حيايت ميارس الرياضة     06
prestigeاالجتماعية املبهات    07
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08 احلصول على تقبل اجتماعي لدى اآلخرين   
الن املشاركة الرياضية توفر فرص للمشاركة يف النشاطات   

 االجتماعية املتعددة
09

.الكتساب مكانة اجتماعية أفضل     10
  ويشمل العبارات التالية.الدوافع النفسية: المحور الثالث

الرقم  الفقرات مقبول غري مقبول يعدل
01 التخلص من التوترات و الضغوط النفسية   
02 زيادة ثقيت بنفسي   
03 تأكيد الذات   
04 االسرتخاء و التخلص من الطاقة الزائدة   
05 تقوية اإلرادة و االعتماد على الذات   
06 املتعة و السرور و الرتفيه عن النفس   
االنفعايلاكتساب التوازن     07
08 التغلب على املرض   
09 رغبيت يف التمييز بني أصدقائي   
10 إرضاء رغبات شخص مهم يف حيايت   
11 اإلحساس باألمن   
12 التقليل من اخلمول و الكسل   
13 الشعور بارتياح كبري عند ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي   
14 تعلم الصرب و املثابرة   
15 الشعور بالرضا و السرور   

  .دوافع السمات اإلرادية و األخالقية و تشمل الفقرات: لمحور الرابعا

الرقم  الفقرات مقبول غري مقبول يعدل
01 تنمية الروح الرياضية   
02 زيادة قدريت على ضبط النفس   
03 تنمية روح التحدي و املغامرة   
املثابرةتنمية الصرب و التحمل و     04
05 حتقيق القيادة السلمية و التبعية الصحيحة   
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قطعت عهدا على نفسي بان ابقى رشيقا و نشيطا ألنين     06
.الكتساب الرتكيز و حسن التصرف     07

  

:دوافع الميول الرياضية: المحور الخامس  

الرقم  الفقرات مقبول غري مقبول يعدل
01 االنتماء ألسرة رياضية   
02 ممارسة الرياضة من الصغر   
03 حب الرياضة و الرغبة يف ممارستها   
04 تفضيل األنشطة الرياضية عن غريها   
05 ألمارس لعبيت املفضلة   
06 ألتعلم مهارات رياضية جديدة   
.ألنين أفضل املشاركة يف اجملال الرياضي عن غريه من اجملاالت     07

 .الدوافع العقلية: المحور السادس

الرقم  الفقرات مقبول غري مقبول يعدل
01 قناعيت باآلثار االجيابية ملمارسة النشاط الرياضي   
.جتديد حيوييت و نشاطي الذهين     02
.تنمية حسن التصرف يف املواقف احلرجة     03
.تنمية االنتباه و دقة املالحظة     04
.الذهينتنمية التأمل العقلي و     05
.زيادة معاريف و معلومايت عن الرياضة و فوائدها     06
.اكتساب معلومات عن آلية اجلسم أثناء النشاط و الراحة     07
.حتسني قدرايت العقلية من التفكري و التذكر و غريها     07
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  :في الصياغة النهائية) األداة( استبيانيةاستمارة :)03(الملحق 
:دوافع اللياقة البدنية و الصحية و يتضمن العبارات: األولالمحور   

موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافـــــــــــــــــــق 
بدرجــــــــــــــــة 

  كبرية

موافــــــــــــــــــــــــــــــــق 
بدرجـــــــــــــــــــــــــــــة  
  كبرية جدا

 الرقم الفقرات

.اكتساب اللياقة البدنية العامة       01 
02 اكتساب قوام جسدي مجيل     

.الرشاقة و املرونةاكتساب        03
احملافظة على الوزن املثايل و التخلص من الوزن     

.الزائد  
04

05 التخلص من أمراض نقص احلركة     
احملافظة على سالمة القلب و الرئتني و     

 األجهزة احليوية األخرى
06

زيادة قدرة اجلسم على مقاومة التعب و العمل     
.بكفاءة و حيوية  

07

.احملافظة على الصحة العامة للجسم       08
تنفيذ وصية طبييب اخلاص مبمارسة النشاط     

.الرياضي  
09

.عالج مرض أعاين منه       10
إعادة تأهيل إصابة رياضية سابقة أو إصابة.     

.عمل  
11

12 جتنب مظاهر كبار السن     
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 .ويشمل الفقرات التاليةالدوافع االجتماعية : المحور الثاني

موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق   
بدرجة  
 كبرية

موافق بدرجة 
 كبرية جدا

الفقرات الرقم

.اكتساب أصدقاء جدد       01
02 إدامة عالقيت مع أصدقائي     

    
 

.معرفة أشخاص مهمني يف اجملتمع   
 
 

03

.احرتام اآلخريناكتساب        04
 

.عدم البقاء وحيدا       05
(مرافقة شخص مهم يف حيايت ميارس الرياضة     

).أب ،أم ،أخ   
06

07 .املبهات االجتماعية     
احلصول على تقبل اجتماعي لدى اآلخرين         

                   
08

الن املشاركة الرياضية توفر فرصا للمشاركة يف     
.النشاطات االجتماعية املتعددة  

09

.الكتساب مكانة اجتماعية أفضل       10
الدوافع النفسية :المحور الثالث  

موافق 
بدرجة قليلة 

 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق
بدرجة  
كبرية جدا

 
 الفقرات

 
 الرقم

.النفسيةالتخلص من التوترات و الضغوط       01 
.زيادة ثقيت بنفسي       02 

.تأكيد الذات       03 
.االسرتخاء و التخلص من الطاقة الزائدة       04 
.تقوية اإلرادة و االعتماد على الذات       05 
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.املتعة و السرور و الرتفيه عن النفس      06 
.اكتساب التوازن االنفعايل       07 
.التغلب على املرض       08 
.إرضاء رغبات شخص مهم يف حيايت       09 
.اإلحساس باألمن       10 
الشعور بارتياح كبري عند ممارسة النشاط     

.الرتوحيي الرياضي  
11 

.تعلم الصرب و املثابرة       12 
.للشعور بالرضا و السرور       13 

الفقراتدوافع السمات اإلرادية و األخالقية و تشمل : المحور الرابع  

موافق بدرجة 
 قليلة جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق
بدرجة  
كبرية 
 جدا

 
 الفقرات

الرقم

.تنمية الروح الرياضية       01
.زيادة قدريت على ضبط النفس       02

.تنمية روح التحدي و املغامرة       03
.املثابرةتنمية الصرب و التحمل و       04
.حتقيق القيادة السلمية       05
.احرص دائما على أن أكون نشيطا رشيقا       06
.الكتساب الرتكيز       07
قدريت على حسن التصرف يف خمتلف املواقف     

 زيادة 
08
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  .دوافع الميول الرياضية و يتضمن :المحور الخامس

موافق بدرجة 
 قليلة جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة  
 كبرية

موافق
بدرجة  
كبرية 
 جدا

 
 الفقرات

 
الرقم

.النتماء ألسرة رياضية       01
.ممارسة الرياضة من الصغر       02

03 حب الرياضة      
.الرغبة يف ممارسة الرتويح الرياضي       

 
04

.تفضيل األنشطة الرياضية عن غريها       05
.ألمارس لعبيت املفضلة       06
.ألتعلم مهارات رياضية جديدة       07
ألنين أفضل املشاركة يف اجملال الراضي عن غريه     

.من اجملاالت  
08

 

 المحور السادس  الدوافع العقلية

موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبرية

موافق
بدرجة  
كبرية جدا

 
رقم الفقرات

 ال

قناعيت باآلثار اإلجيابية ملمارسة النشاط البدين     
.على النشاط العقلي  

01 

.جتديد حيوييت و نشاطي الذهين       02 
.تنمية حسن التصرف يف املواقف احلرجة       03 
.تنمية االنتباه و دقة املالحظة       04 
.الذهينتنمية التأمل العقلي و       05 
.زيادة معلومايت عن فوائد املمارسة الرياضية       06 
.اكتساب معلومات عن آلية عمل اجلسم       07 
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حتسني قدرايت العقلية من التفكري و التذكر و     
.غريها  

08 

.زيادة إدراكي يف احلياة اليومية       09 
ت االستبياناجدول يوضح التوزيع العشوائي لعبار   

موافق 
بدرجة قليلة 

 جدا

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق
بدرجة 
 متوسطة

موافق  
بدرجة  
كبرية

موافق
بدرجة 
كبرية 
جد

الرقم الفقـــــــــــــــــــــــــــــرات

 01 اكتساب اللياقة البدنية العامة   
.اكتساب أصدقاء جدد     02 
.التخلص من التوترات و الضغوط النفسية     03 
.تنمية الروح الرياضية     04 
.النتماء ألسرة رياضية     05 
قناعيت باآلثار اإلجيابية ملمارسة النشاط البدين   

.على النشاط العقلي  
06 

 07 اكتساب قوام جسدي مجيل   
 08 إدامة عالقيت مع أصدقائي   
.تأكيد الذات      09 
.زيادة قدريت على ضبط النفس     10 
احملافظة على سالمة القلب و الرئتني و       

 األجهزة احليوية األخرى
11 

.جتديد حيوييت و نشاطي الذهين     12 
.اكتساب الرشاقة و املرونة     13 
.معرفة أشخاص مهمني يف اجملتمع     14 
.زيادة ثقيت بنفسي     15 
.تنمية روح التحدي و املغامرة     16 
 17  حب الرياضة   
.تنمية حسن التصرف يف املواقف احلرجة     18 
احملافظة على الوزن املثايل و التخلص من الوزن    19 
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.الزائد  
.اكتساب احرتام اآلخرين     20 
 21 التخلص من أمراض نقص احلركة   
.عدم البقاء وحيدا     22 
.الطاقة الزائدةاالسرتخاء و التخلص من     23 
.تنمية الصرب و التحمل و املثابرة     24 
.الرغبة يف ممارسة الرتويح الرياضي     25 
.تنمية االنتباه و دقة املالحظة     26 
زيادة قدرة اجلسم على مقاومة التعب و العمل   

.بكفاءة و حيوية  
27 

(مرافقة شخص مهم يف حيايت ميارس الرياضة   
).أب ،أم ،أخ  

28 

.تقوية اإلرادة و االعتماد على الذات     29 
.حتقيق القيادة السليمة     30 
.تفضيل األنشطة الرياضية عن غريها     31 

  

        .تنمية التأمل العقلي و الذهين   32 

        .احملافظة على الصحة العامة للجسم   33 

         املبهات االجتماعية  34 

        .املتعة و السرور و الرتفيه عن النفس   35 

        .احرص دائما على أن أكون نشيطا رشيقا   36 

        .ألمارس لعبيت املفضلة   37 

        .زيادة معلومايت عن فوائد املمارسة الرياضية   38 

        .تنفيذ وصية طبييب اخلاص مبمارسة النشاط الرياضي   39 

                           اآلخريناحلصول على تقبل اجتماعي لدى
   

40 

          .اكتساب التوازن االنفعايل   41 

          .الكتساب الرتكيز   42 

          .ألتعلم مهارات رياضية جديدة   43 

          .اكتساب معلومات عن آلية عمل اجلسم   44 

          إعادة تأهيل إصابة رياضية سابقة أو إصابة عمل.   45 

          الن املشاركة الرياضية توفر فرصا للمشاركة يف النشاطات 46 
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Résumé 

Le titre : Les motifs de la pratique d’activité sportive récréative chez le 
citoyen algérien a la lumière des variables suivantes l’âge le sexe et niveau 
académique  

Le but de cette étude est d’identifier les motifs de la pratique d’activité 
sportive créative chez le citoyen algérien, cependant on a essayé de 
répondre sur quelques questions qui entourent sur l’identification de 
principaux motifs de la pratique d’activité sportive créative et trouve les 
différences dans les domaines des motifs entre les pratiquants suivant ces 
variables : le sexe, le niveau académique et l’âge. L’étudiant chercheur a 
adopté une approche descriptive et a utilisé un questionnaire construit a 
partir des études antécédentes et  similaires qui accomplit toute ces 
conditions.  

On se basant sur une étude de l’échantillon de (420) citoyens algériens 
pratiquants de l’activité sportive créative au niveau de quelques complexes 
sportifs à l’ouest algérien, ont été choisis au hasard. En utilisant les 
moyennes médianes, les écarts –types, le test(t) et le test(f) « one way 
anova). 

Les résultats ont montré que les niveaux des motifs de la pratique d’activité 
sportive créative chez les citoyens algériens est supérieur à 50% dans tous 
les domaines des motifs chez les deux sexes. 

Par conséquent, l’étudiant chercheur recommande surtout de bien exploiter 
les motifs des individus vers l’activité sportive créative. 

Les mots clés : les motifs, récréation, sport récréatif, citoyen algérien.                 
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Summary 

Title : The reasons for the practice of recreational sport in the Algerian 

Citizen in the light of the following variables Age , Sex and academic level 

The purpose of this study is to identify the reasons for the practice of 

recreative participation in sports of Algerian Citizen , however we tried to 

answer some questions surrounding the identification of the main reasons 

for the practice of recreative sports and found differences in the areas of 

patterns between these practitioners in the following variables: Gender, 

Age and academic level . The student researcher adopted a descriptive 

approach and used a questionnaire is constructed from antecedent and 

similar studies that fulfilled all these conditions. 

It is based on a study of the sample (420) practitioners of  Algerian citizens 

recreative sport at some sports complexes in Western Algeria who were 

randomly selected . Using the median averages , standard deviations , the 

test (t) and test ( f) "one-way ANOVA ) . 

The results showed that levels of the reasons for the practice of recreative 

participation in sports for Algerian citizens above 50 % in all areas patterns 

in both sexes . 

Therefore, the student researcher recommends especially well exploiting 

the motives of individuals to the recreative sport. 

Key words: the reasons, recreation, recreational sports, Algerian citizen, 

practitioners. 

 

 

 


