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 المتغيرات النفسـية واالجـتماعية وعالقـتها بممارسـة الشـباب للرياضة
 دراسة ميدانية على عينة من الشباب فى بيئات مختلفة

          [10] 
 (3)حـمد ابراهـيمأريــم  -(2)بد المؤمن السيدهــدى عـ -(1)نجله السيد ومحمد اب

جامعة عين ، تربيةالكلية ( 2 شمس ، جامعة عينالدراسات والبحوث البيئية( باحث بمعهد 1
 ، جامعة حلوانناتب رياضيةالتربية الكلية ( 3 شمس

 
 مستخلصال

ثير ممارسة الرياضة على المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى هدفت الدراسة الى اثبات تأ
 حول ةتقديم تفسيرات علميفى  ةالدراس ةاهميالشباب الممارس للرياضة قى البيئات المختلفة. و 

)اتخاذ  ة وهىاالجتماعي المتغيراتو  ، القلق، الطموح(ة وهى )الثقة بالنفسالمتغيرات النفسي
وهل  ،ةالشباب للرياض ةوعالقتها بممارس التواصل االجتماعى( القيم االجتماعية، ،القرار

من ة. و بيئه ريفيو سواء بيئه حضاريه ا المحيطه التى ينشا بها الشباب ةتختلف باختالف البيئ
ظريات الموجهة للدراسة والتى تناولت المتغيرات النفسية واالجتماعية نظرية التحليل النفسى الن

. النظرية الحتمية دية، النظرية البنائية الوظيفية،لفرويد، نظريه ادلر، النظريه الكالسيكية اوالتقلي
 بين مقارنهال على يركز المنهج وهذاالمنهج الوصفى المقارن و المنهج المستخدم فى الدراسة ه

 200وقد تكونت عينة الدراسة من  .الضعفو ا القوه نقاط البراز مختلفه ظروف فى واحده فئه
ومن االدوات  .فى بيئتى الريف والحضر 21: 18شاب ممارس للرياضة فى الفترة العمرية 

من الدراسات  والذى تم اعداده واالجتماعية النفسية المتغيرات مقياسالمستخدمة فى الدراسة 
 .السابقة وعرضه على لجنة المحكمين لبيان صدق المقياس

ة المتغــيرات النفسـي ر عـلىثـؤ الرياضه ت ةالى ان ممارســ ةالدراس نتائج توصلت وقد
 توصياتهم ومن أ .الى اخرى ةوتختلف من بيئ الممارس للرياضة الشباب ة لدىاالجتماعيو 

الشــباب نفســيا واجـــتماعـيا عـن  ةفـى تنشـئ ةاضــر الوعــى الثقــافى عـن دور الريـنشــ الدراسة
 ةالريـاضـقـبل وزاره الشــباب و  وضع برامــج مـن ،طـريق المدارس والجــامعات ووســائل االعــالم

  ة.الريـاضـ ةلتشـجـيع الشـباب على ممارســـ
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 مقدمةال
مام بها قد تضاعف لكن االهتو بالرياضة منذ زمن بعيد  ةلقد اهتمت المجتمعات البشري

الت فى كثير من مواقف الحياة حتى اآلفى العصر الحديث نتيجه اعتماد االنسان على 
اصبح من الالزم ان و توافرت لدية زيادة فى طاقتة الجسمية وزاد وقت فراعه الى حد كبير 

يحصل كل فرد على قدر من الترويح الجسمى الذى يتناسب مع مراحل نموه ويتضمن هذا 
 هة ووظيفية للجسم فضال عما يستنفذالنشاط الرياضى لما يسهم به من تنمية عضوي الترويح

ثير على الجوانب النفسية واالجتماعية للفرد أتاكثر و هذا النشاط من طاقه فائقه بصوره بناءه 
النفسى  والممارس للرياضة ومن النظريات التى ناقشت هذة المتغيرات نطرية اريكسون فى النم

( واكساب افراد المجتمع الصحة واللياقة البدنية 1998 الحماحمى ومصطفى،االجتماعى )
التى تجعلهم قادرين على القيام باعباء الحياة كما ان الرياضة جزء من االمن القومى للدولة 

النفسية و تعديل السلوك والمساهمة فى اشباع حاجات الفرد البدنية و فهى وسيلة فعاله للتربية 
( إن أرقام الممارسين للرياضة فى مصر مخيفة 1991 السالم، عبد الرحيم،االجتماعية )عبد و 

لقلتها وهى ال تناسب التعداد السكانى وتلك قضية يطول فيها الحديث. فالدستور ينص على 
  .أن ممارسة الرياضة حق لكل إنسان لكن الرياضة ليست جزءا من الحياة اليومية للمواطن

االجتماعية و سات السابقة لم تتناول المتغيرات النفسية بالبحث وجد ان كثير من الدراو 
جانب  ووعالقتها بممارسة الرياضة فقد اقتصرت بعض الدراسات على دراسة متغير نفسى ا

بعض ب هوعالقت يف الرياضو ( عن العز 2010اجتماعى فكانت دراسة )مكرم حميد الرفاعى، 
معة الموصل فى االلعاب الجماعية المتغيرات النفسية القلق ومفهوم الذات لدى العبى جا

االجتماعية المرتبطة بالتعصب و ( المتغيرات النفسية 2016دراسة )نيفين قاسم محمود، و 
معالجة و ثير الرياضة وما تحققة من ثقة بالنفس أعند الشباب وتجاهلت الحديث عن ت الرياضى
ام بالقيم االجتماعية وتكوين االلتز و زيادة الطموح وايضا مساعدة الفرد على اتخاذ القرار و القلق 

روابط التواصل االجتماعى وقد لوحظ قلة الدراسات واالبحاث فى مجال ممارسة الرياضة 
كرة القدم وال توجد  وأاالنشطة الرياضية مثل كرة اليد  واعتماد الدراسات على نوع من انواع

 .بالمتغيرات المطروحة هدراسة شملت ممارسة النشاط الرياضى ككل وعالقت
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 بحثال  ةمشكل
بالرغم من توافر االنشطة الرياضية فى المدارس والجامعات واالندية الرياضية ومراكز 
الشباب فى جمهورية مصر العربية والجهد المبذول فى دعم الرياضة اال انه نالحظ ضعف 
مشاركة الشباب فى ممارسة الرياضة فمن خالل متابعة وسائل االعالم والصحافة والتردد على 

 ةتشارك فى ممارس لنوادى الرياضية ومراكز الشباب لوحظ ان نسبة كبيرة من الشباب الا
واالندية محدود على مر السنين  االنشطة الرياضية وان عدد الممارسين للرياضة فى المراكز

االحصاء عددا من و بمناسبة اليوم العالمى للشباب أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة )
 21: 18لفئة العمرية ابلــغ عــدد الشبــاب فى  2018م ًا لتقديرات السكان عاالمؤشرات، طبق

اناث وعدد الشباب الممارس للرياضة بنفس  %19ذكور و %13مليون نسمة  8.7سنه 
« بصيرة»المرحلة العمرية أوضحت دراسة تجميعية للمركز المصري لبحوث الرأي العام 

 %55سنة( الممارسين للرياضة لتصل إلى 21: 18)انخفاض نسبة الشباب في الفئة العمرية 
 %51بينما انخفضت بين اإلناث من .2009في عام  %67مقابل  2014خالل عام 

من شباب الجنسين( وهذة المشكلة يشعر  %38الى  2018حتى وصلت فى عام  %41إلى
عرف على بها المهتمون بامور االنشطة الرياضية لذلك فان هناك الحاجه للقيام بدراسات للت

االبحاث المتعلقة بدراسة و واقع مشاركة الشباب فى االنشطة الرياضية ونظرا لندرة الدراسات 
همية ممارسة أهذه الظاهرة فى المجال الرياضى دفعت الباحث للقيام بهذه الدراسة ايمانا منه ب

دانية للتعرف ن الباحث يعتقد ان اجراء دراسة ميإانطالقا من هذا الواقع فو الرياضة لنفع الفرد 
بناء على ذلك يمكن و عالقتها بممارسة الشباب للرياضة و االجتماعية و على الجوانب النفسية 

وعالقتها بممارسة الشباب تحديد مشكلة الدراسة الحالية المتغيرات النفسية واالجتماعية 
 .   للرياضة
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 بحثال  فروض
  القلق،  ،بين المتغيرات النفسية )الثقة بالنفستوجـــد عالقه ارتباطية ذات داللـــــه احــــصـائيـــة

 .ممارسة الشباب للرياضةو الطموح( 
  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين المتغيرات االجتماعية )اتخاذ القرار، القيم

 .جتماعى( وممارسة الشباب للرياضةاالجتماعية، التواصل اال
 ــينـة مـن الشـباب الممـارس للرياضــة مـن الجــنسـين توجــد فــروق ذات داللـــة احـــصائيـة لع

 .الحــضرو الطموح( فـى بيئـتى الريــف  القلق، بعــض المتغــيرات النفسية )الثقة بالنفس،و 
   تـوجـــد فروق ذات داللة احصائية لعينة من الشباب الممارس للرياضة من الجنسين

التواصل االجتماعى( فى  القيم االجتماعية، بعض المتغيرات االجتماعية )اتخاذ القرار،و 
 .الحضرو بيئتى الريف 

 
 بحثالـهداف  أ

 تحديد اثر ممارســـة الرياضـة عـلى الثـقـة بالنفـس والقــلق والطـموح  والهـــدف العـــام للدراســـة ه
تماعى كـمتغـــيرات اتخـــاذ القــرار والقــيم االجـــتماعية والتــواصـل االجـــو كـمتغــيرات نـفســية 

 .الحــــضرو ســنه فـى بيئــــتى الـريـــف  21: 18 اجـــتماعـيه عــلى عــينه من الشــباب من عـمـر
 هــميه ممارســــة الرياضـة وفائدتها للفرد.أب لفت انتـبــــاه متخذى القرار  
 البحـــثيه.والـوصــول الى النتـائـج  ةؤالت الـدراســـاالجـــــابه عـلى تســـا 

 
 بحثالحــدود  

المتغـــيرات النـفســــيه وهـى )الثـقـــه  تــية:للمتغـــيرات اآل : تنــــاولـت الدراسةالحــــــد الموضــوعـى
المتغــــيرات االجـــتماعيه وهـى )اتخــاذ القـرار والقـيم االجـتماعـيه  ،بالنـفس والقـلـق الطــموح(

 .نشـــاط الريـاضــىممارســــه ال ،(والتـواصل االجـتماعـى
: تقـتصــر الدراســـه عـلى عــينه مـن الشــباب الممارســـين للرياضــة فـى مراكــز الحـــــد البشـــرى

 .الحــضر بيـئةو الشـــباب فـى بيـئة الريـف 
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ركــز شــباب منـيا تحـديدا فى محــافظة الشـرقـية مو : جــمهورية مصـر العـربية الحــــد المكـــانى
 محــافظة القــاهرة مركــز شــباب مـديــنة نـصر كـبيئه حــضرية.و القـمح كـبيئة ريفـية 
 .2019/    2018: تــم تـطــبيق الدراســه فـى العـام الدراسـى الحـــــد الزمـانـى

 
 حثبمنهـج ال

وصول الى الحــقيقة صد اليعني اتـباع مجـموعة من القـواعـد التي يتـم وضعها بقـ منهجال
عبد ). الطريقة التي يتبعها الباحـث في دراســته للمشـكلة الكـتشـاف الحــقيقة" و"وه في العلم

 (104، ص 1977الرحمن بدوي، 
ــقيق أهـداف الدراسة تم اتباع ولتح :يختلف باختالف المواضيع المدروسة ةمنهج الدراس

على جــمع الحــقائق وتحــليلها وتـفسيرهــا انـطالقا من " الذي يعـتمد "المنهج الوصفي المقارن
وأساليب جـمع المعـلومات والبيانات الستخالص دالله  مشكـلة  تم اختيار عـينة الدراسهتحـديد ال
ثم تحليلها وتفسيرها واستخالص التعليمات  ها ووضع قواعد لتنظيمها وتصنيفهاواعداد
 1998، ذوقان عبيدات عبد الرحمن وآخرون). حددةتاجات منها في عبارة واضحة مواالستن
 (189ص 

 
 بحثالـمفـاهـيم  

: يتفق العلماء على حــقيقة ان المتغـير يرتـبط بالمفهـوم وسـمى متغـير النه يشـير المتغــيرات
الى شىء ما قد ياخـذ قـيما مخــتلفة وينحـدر المتغير من المفهوم الى المؤشرات ويجعل بالتالى 

اشياء مرتبطة بمفهوم والتى و قابله للقياس وباختصار المتغير ميزه خاصة باشخاص االظاهره 
 (168، ص 2006)موريس انجرس،  يمكن ان تاخذ قيما متنوعة.

الخصائص التى لها أكثر من قيمة واحدة  والصفات أ والسمات أ هى: المتـغـيرات النـفسـية
 وصفى. وسواء كانت هذه القيم في شكل كمي أ
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هى القدرة على ان يستجيب الفرد استجابات توافقية اتجاه المثيرات التى تواجهه  :بالنفسالثقه 
 (  51ص ،2001 )العنزى، .وادراكه تقبل االخرين له وتقبله لذاته بدرجه مرتفعة

 نتيجـــة لتجـمع مجــموعة من العناصـر ســــية الـتي تـصـيب اإلنســـانالحــالة النف و: هالقــلــق
بحــالة من عـدم الراحــة النفسـية وســيطرة  هاكـية والجـــسدية والســلوكـية تـؤدي إلى شــعور اإلدر 

والتـوتـــر والتـردد لديه وال يمكـن لإلنســان القـلـق تحــديد ســببه تحــديدًا دقـيقًا وقـد يظهر  خــوفال
التـوتــر لفتــرات طويلة نتيجــة لشــعور  القلـق عـلى هـيئة تـوتـر واضـح عـلى اإلنســان ويبـقـى هــذا

هـذا اإلنسـان بأنه معــرض لنــوع من أنـواع الخــطر وفي بعـض الحاالت يكـون الخــطر موجــودًا 
بالفعـل وحــاالت أخــرى يكـون مجــرد تخـيل وأوهـام يصاب بها اإلنسان وتؤدي إلى إصابته بحالة 

  على مجريات حياته.من القلق الشديد والذي يؤثر سلباً 
Kimberly Holland (2016-11-8), "Can Stress and Anxiety Cause   

Erectile Dysfunction?" ،healthline, Retrieved 2018-7-16. Edited  

ء أن يقوم بالوصول إليه في يمكن تعريف الطموح بأنه  ذلك المستوى الذي يريد المر  :الطموح
وال بد من تحقيق أهدافه االستراتيجية و إنجاز أعماله اليومية حيث يقوم من خالله ب حياته

 اإلشارة إلى أن الطموح يختلف بين األفراد وذلك من حيث األهداف التي يسعى الفرد لتحقيقها.
 (2018بتصرف  15فاطمة مسعود، ص )

ـا )امــيل فهى اذٌا االسلوب الذى يتـبعـه االفــراد الواعــون فى عـالقـاتهم ببعـضهم البعـض ام
يعرف المتغـيرات و دوركايم( يعرف المتغيرات االجتماعية بانها تمثل الظواهر االنسانية 

االحساس التى تسـود مجــتمعا من و التفكير و االجتماعية بانها عباره عن نماذج من العمل 
تفرض هى و تفكيرهـم بل و المجــتمعات ويجـد االفراد انفسـهم مجـبرين على اتباعـها فى عـملهم 

فى مجال اخر يعرف دوركـايم الظــواهر االجــتماعـية بانها كـل ضـرب من و على احاسيسهم 
من و غـير ثابت يمكـن ان يباشــر نـوعــا مـن القـهر الخـارجى على االفراد و الســلوك ثــابـتا كـان ا

توقف على معيشته مع بموجبها ان كيانه م الظــواهر االجـــتماعية يشــعر الفردو خــالل المتغيرات 
 (10ص  2004بد الحميد احمد رشوان، )حسن ع غيره فى مجتمع معين.

عــباره عن مجـموعـه نمـاذج من العمل  :المفــهوم االجــرائى للمتــغيرات االجــــتماعية
التى يـؤثــر فيها الوعـى الجــمعى و والتفكـير واالحسـاس التى تسـود فى مجــتمع من المجــتمعـات 

الوظائف التى يتبعها االفراد الواعون فى و وتاخــذ المتغـيرات االجــتماعيه مخــتلف االنظمه 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 2019سبتمبر ، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد
 

217 

عالقاتهم بعضهن البعض فهى تمثل كل النظم الثقافيه والدينيه والعـالقات االجــتماعيه 
 الظــروف االقـتصـاديه.و 

فيـعـرفــه  عـملية إصــدار حــكم ويـرى بعـض الباحـــثين أن اتخــاذ القـرار هـ :اتخـــاذ القـــرار
عـلى أنه عـملية عـقلية تنطـوي عـلى إصدار الحكم باختيار أنسب السلوكيات  1974هـاريسون 

فى موقـف معين كما اشار الى العمليه اتخــاذ القرار تتـم بعـد الفحص الدقـيق للبــدائل الممكـنه 
 (22، ص 1992الخزامى، عام ). فالتى تقـود الى تحقيق االهدا

: هي معايير عامة وضابطة للسلوك البشري الصحيح والقيم االجتماعية القــــيم االجـــــتماعية
الصفـات المحـببة والمرغـوب فـيها لدى أفـراد المجــتمع والتي تحــددها ثـقافــته  وهي الخصائص أ

أسـباب تـؤدي إلى غـيابها عن واقـــع مثل التســامح والقــوة وللقـيم االجــتماعية أمثـلة وأنـواع ولها 
 (92ص 2003، حامد عبد السالم زهرانالحــياة  كــما أن هـناك ســبل لتعــزيزها وبنـائــها. )

: نوعية وعدد العالقات التي تربط الفرد باآلخرين في الدائرة االجتماعية التواصــل االجـــتماعى
ًدا عن مفاهيم المستوى الفردي هذه فإنه يتضمن التي تشمل العائلة واألصدقاء والمعارف وبعي

عالقات تتخطى الدوائر االجتماعية للفرد وحتى المجتمعات األخرى ويقدم هذا التواصل الذي 
 .يمثل واحًدا من العديد من عوامل التماسك في المجتمع مزايا لكل من األفراد والمجتمع

mbady, N., Hallahan, M., & Rosenthal, R. (1995) 

: هـي نشـــاٌط ومجـــهود جــسمي وحـــركي يعــتمد على تأثير حــركـات عـضالت جسم الريـاضة
اإلنسـان وتعــرف أيضـًا بمجــموعة المهــارات التي يتمـيز بـها الشـخــص للقــيام بالعــديـد من 

ت أكـثر مـرونة ( والتي تســاهـم في جــعل العضـال)التمارين الرياضية الحــركـات. يـطـلق عليها
وتعــد الرياضـة من النشـاطات المهمة إذ تســاعد عــلى تنمية وظائف أعضاء الجسم الداخلية 
وتنشــط من تــدفـق الدم فـي األوردة والشــــرايين وتســـاعـد القــلب عـلى نـقــل األكسجــــين والمكــونات 

الرياضة كـانت معروفة في اليـونـان الـقـديمة الغـذائية بسـهولة. تــدل بعــض الدراسـات على أن 
وتحــديدًا في عـصـور ما قـــبل التـاريــخ وقــد تــم ابتـكــار العــديد مـن أنـــواع الرياضــات باالعــتماد 

 (76ص  1990 ،امين، انور الخولىعــلى النشــاطات التي كـان يقــــوم بـهــا اإلنســـان القــديــم. )
 (120ص ،الحمامى 2001 ،نور الخولى)امين ا
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مهـارة تمارس بموجب قواعد  ومجـهود جسدي عادي أ التعــريـف االجـــرائى للريـاضـــة:
تقـوية الثقـة  وتطوير المهـارات أ والتميز أ والمتعة أ والمناَفسة أ ومتـفق عـليها بهـدف الترفـيه أ

باإلضـافة انفــرادها يميز الرياضـات  وماعها أواخـتالف األهــداف من حـيث اجـت الجسدو بالنفس أ
  الِفــَرق من تأثـــير على رياضــاتهم. وإلى ما يضيفــه الالعــبون أ

: تخـتلف وجـهه النظر العلمية للعلماء فى التوصل الى تعـريف محـدد للشباب نـظرا الشــــباب
وهـناك   يـوجد تعـريف محدد للشـبابيه العـلو الخـتالف وجـهات النظر االيدولوجـية بين الباحثين 

يعـود  االتفاق على تعـريف موحــد شامل وعدم .صعـوبة في إيجــاد تحـديد واضح لهذا المفهوم
واألفكــار ـع التعـريف وتبـاين المفاهــيم ألسـباب كـثيرة أهـمها اخـتالف األهداف المنشودة من وض

 لســـيكولوجي واالجــتماعي الذي يخــدم تلك األهـــداف.العامة الـتي يقـــوم عـلـيها التحـــليل ا
 لذلك فان مفهوم الشباب يتسع للعديد من االتجاهات التالية:

  الحتمية البيولوجــية باعتبارهــا مرحــلة  اساساالتجاه البيولوجي: وهذا االتجـاه يقوم عـلى
ـــه العـضوي وكـذلك نضجه اإلنسان الذي فيه يكتمل نضج وطـور من أطـوار نمــ وعـمريه أ

 30  -13 وهناك من يحددها من 25  - 15ـي والذي يبـدأ من سن العـقلي والنفس
 ويرى هــذا االتجــاه أن الشـــباب حــالة عـمريه تخضـع لنم (:االتجــاه السيكولوجــي )النفسـى 

ـن البلـوغ وانـتـهاء بـدخــول بيـولوجـي مـن جــهة ولثقــافـة المجــتمع من جــهة أخــرى بـدءا مـن س
حــيث تكـون قــد اكـتملت عـمليات التـطــبيع االجــتماعي.  رد إلى عـالم الراشــدين الكـبارالفـ

 .قـافـة المكتســبة من المجــتمعوهــذا التعـــريف يحــاول الـدمـج بـين االشــــتراطـات العمــرية والث
 (102 ص 2003 محمد سعيد، وجدى شفيق،)
  االتجــاه السوسيولوجى )االجــتماعي(: ينظــر هــذا االتجـــاه للشـــباب باعـتباره ظاهره

اجتماعية وليس ظـاهرة بيـولوجـية فـقط بمعـنى أن هـناك مجـموعة من السمات والخــصائص 
 إذا تـوافــرت فـي فــئة مـن الســكـان كــانت هـــذه الفـــئة شـــبابـا.

ى الشـباب بانه مرحـله القـوه والعطاء فى حيات االنسان وتنحصر بين العـام يـعرف الصـوف
الخـامس عـشر والعـام الثالثين من عمر االنسان ويعرفه الجعب بانه مرحله قوه بين ضعفين 

م انسجاما  1969كما حـددها مـؤتمر وزاره الشـباب االول فى جـامعه الـدول العـربيه بالقـاهــره 
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الدولى المتفق عليه فى هذا الشٌان علمٌا بان المدى العمرى للشباب يختلف مع المفهوم 
 (30ص 2011 ، الجعب، نافذ،2004 )الصوفى، حمدان. باختالف البلدان والمجتمعات

 :ارسه الرياضه على الفرد والمجتمعثر ممأ
 بدني تساعد الرياضة على تحسين المزاج فبمجرد االنخراط في النشاط ال: على مستوى الفرد

فإّن الدماغ يفرز مواد كيميائية تجعل الشخص يشعر بالسعادة والراحة وبالكثير من 
االسترخاء. تحسن اللياقة البدنية من خالل الدخول في تحديات رياضية جديدة ضمن فريق 
اللعب. تسمح بإقامة عالقات اجتماعية وطيدة ضمن بيئة ترفيهية نافعة. تحسن الذاكرة 

على مستوى المهارات العقلية الرئيسية كالتفكير، واإلدراك، والتعلم، وتساعد على الحفاظ 
واسترجاع المعلومات، خصوصًا مع التقدم في العمر، فلقد أظهرت األبحاث أّن ممارسة 
التمارين الهوائية، مع التمارين العضلية لمّدة نصف ساعة، وبمعدل ثالث إلى خمس مرات 

لفوائد الصحية والعقلية للجسم. تقلل من اإلجهاد أسبوعيًا، يساهم بشكل كبير في رفع ا
والشعور باالكتئاب والتوتر، فممارسة األنشطة البدنية تساعد على تحفيز إنتاج هرمون 
اإلندورفين المسؤول عن تحسين المزاج، وتقلل من مستويات هرمونات التوتر في الجسم 

رمون اإلندورفين يعمل على التوتر كما أّن ه ومما يخفض احتمالية الشعور باالكتئاب أ
 .منح الشعور بالراحة، واالسترخاء بشكل أكبر بعد أداء التمارين الرياضية الشاقة

 التقليل من األعباء االقتصادية واآلثار المجتمعّية الناتجة عن تفّشي : على مستوى المجتمع
ى معالجة األمراض الناتجة عن السمنة، وقلة الحركة بحيث يمكن توجيه ما كان ُينفق عل

ة وأن  المرضى لغرض تنمية المجتمع المحلي، والنهوض به في كافة المجاالت خاصَّ
تكاليف عالج بعض األمراض قد تصل إلى مبالغ مرتفعة جدًا. التقليل من األمراض 

وهنا فإّنه  .راغ كبيرة خاّصًة لدى فئة الشبابالمجتمعية والجرائم الناتجة عن وجود أوقات ف
رياضة على أّنها واحدة من العالجات المهّمة لمثل هذه األمور، والتي ُيمكن اعتبار ال

نتاجية. تعريف اآلخرين  تقضي على أوقات الفراغ وتجعل المجتمع أكثر استقرارًا وأمنًا وا 
بالوطن وبتراث أبنائه وعاداتهم وتقاليدهم وأهّم الَمعالم الحضارّية الموجودة فيه ويكون ذلك 
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يين في المحافل الرياضية الدولية مّما َينعكس بشكٍل إيجابّي على من خالل مشاركة الرياض
 .الحركة السياحّية وبالتالي على الناحية االقتصادّية بشكل عام

 
 الدراسات السابقة

بنــاء عـلى الدراســات الســابقة الـتي أوردهــا الباحــث فـي اإلطــار النظــري يالحــظ وجــود 
ات المفــيدة والـتي ارتـكـزت عـلى عــوامل مهـمة في بناء الشــــبـاب والمســاهــمة العــديد مـن الـدراســ

بشـكـل ايجـــابي فـي معــرفـه مـدى تـاثـير الجـــانب النـفســي واالجــتماعـي وتحــسين قـدراتـه ومــهاراتـه 
ى دراسة قامت بها )نيفين قاسم فـي حـل المشـــكـالت وفـي التـوافــق مـع بيئـتـه المحــيطــة بـه فف

( بهدف التعرف على المتغيرات االجتماعية والنفسية المرتبطة بالتعصب 2016 محمود،
الرياضى واثبتت نتائج الدراسة اخــتالف درجـه التعـصب الرياضـى تبـعا للنــوع فالذكـور اكـثر 

عمرية حيث يصل ذروته تعـصبا مـن االنـاث وتختلف درجة التعصب الرياضى تبعا للمرحلة ال
( بهف التعرف على 2009 ت دراسة )نهال حميد،يواجر  30:  26فى المرحله العمرية من 

النفسى واالجتماعى لدى تالميذ المرحلة الثانوية  ودور النشاط البدنى الرياضى فى تطوير النم
نشاط و أن النشاط البدني الرياضي التربوي ليس نشاط ترفيهي فحسب بل ه واثبتت النتائج

تربوي هادف لكن ال يتحقق إال بتوفر شروط أخرى كالوسائل التي تسمح ببلوغ األهداف 
المبرمجة كما يجب توافر مؤهلين لهم كفاءة في التعامل مع المراهقين الذين يجب تشجيعهم 

( دور 2015 هذه النشاطات المفيدة . وتناولت دراسة )محنث محمد،و دعم عائلي يوجههم نحو 
االجتماعى لذوى االحتياجات الخاصة و اط الرياضى فى تحقيق التكيف النفسى ممارسة النش

وتوصلت النتائج الى هناك فروقا بين المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين للرياضة في 
ما يؤكد صحة  ،بعد التكيف الشخصي إنطالقا من تأثير تلك الممارسة على فئة المعاقين

الدراسة، وبالتالي يتضح لنا أن التكيف اإلنفعالي لفئة المعاقين  الفرضية المقترحة في بداية
حركيا الممارسين للرياضة كان أكبر من المستوى المسجل لدى فئة غير الممارسين. واجريت 

فى الرياضة وعالقتة فبعض المتغيرات النفسية و ( عن العز 2010 دراسة )مكرم حميد الرفاعى،
اب الجماعية وتوصلت النتائج الى وجوـد عـالقة بين لدى العبى جامعة الموصل فى االلع

في الرياضة وبعض المهارات النفسية لدى العبي منتخبات جامعة الموصل في األلعاب و العز 
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( على 2007 وركزت دراسة )اندرسون،. كرة اليد ،كرة طائرة ،ةلكرة س ،كرة قدمك الجماعية
النـفـســي واالجـــتمـاعـي لطــالبـات  والنـمــو الطــبيـعي معـرفــة الرابـــط بـيـن النـشـــاط الجـسـماني 

المتــعة و وتوصلت الـدراســــة إلـي أن التـدخـــالت الـتي تــزيـــد الكـــفاءة الـذاتـــية  .المرحــلـة المتـوســطة
عــظم للمـراهــقـات فـي فـي المـشــاركة فـي النشـــاط البــدنـــي يـمكـــن أن تـــــؤدي إلــي اشـــــتراك أ

  .النشـــاطات الجـسـمانـية
واســـتخـــدمت هــذه الدراســــات االســــتبانـة كـمقيـاس للتعـــرف عـلى المتغيرات االجتماعيه 

وبالتــالي اســتفاد البـاحــث منــها فـي اخــتيار المقيـاس المناســب للدراســة وتـصميم  النفسيهو 
ومـن خــالل هــذه الـدراســات اســتطاع ع عـينة الدراســة وصدق المقياس يتـوافـق مـ مفـرداتــه بـما

نـهـج المتـبـع فـي الـدراســات البـاحــث أن يحــدد المحــاور المنـاســـبة للدراســــة والتـعــرف عـلى الم
لى محــاور عــديدة لـم تتطـرق وتخــتلف الدراســة الحــالية عن الدراســات الســابقة بأنــها تـطرقت إ

الطموح( واالجتماعية  القلق، المتغيرات النفسية )الثقة بالنفس، لـدراســات الســابقـة وهىإليـه ا
. وعالقتها بممارسه الشباب للرياضهالتواصل االجتماعى(  القيم االجتماعية، )اتخاذ القرار،
ثر ألنشاط الرياضى يتنتج ان اتقدم من عرض موجز للدراسات السابقة نست وفى ضوء ما

 .االجتماعية للفرد ونقص االمكانيات المتاحه توثر على ممارسة الرياضةو بالجوانب النفسية 
 

 بحثاالطار النظرى لل
 :االجتماعية الخاصة بالدراسةو المتغيرات النفسية 

دراك الفرد ( مفهوم الثقة بالنفس هي أ، القلق، الطموحوهى )الثقة بالنفس :المتغيرات النفسية
 2006 لكفاءته ومهارته وقدرته على التعامل بفاعلية مع المواقف المختلفة هذا وقامت )عوادة،

( بتعريف الثقة بالنفس على أنها نوع من أنواع االطمئنان المدروس المستند إلى 51 ص
اب اهميه الثقة بالنفس مواجهة الصع إمكانية تحقيق النجاح والحصول على ما يريده االنسان.

عطاء المشكلة حجمها الحقيقي. مصدر الثقة بالنفس الخبرات الغير مباشر التى يكتسبها و  ا 
اصدقاء. مفهوم القلق عدم االستقرار  ومميزين اا و الفرد من خالل مشاهده االخريين سواء كان
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العام نتيجة للضغط النفسي الذي يقع على عاتق الفرد، مما يسبب اضطرابًا في سلوكه 
(. من 52 ، ص2004: موعة من األعراض النفسية والجسمية )عبد الفتاحويصاحبه مج

 و. مفهوم الطموح هالكفاءة، عدم القدرة على السيطرة، عدم وف من الفشلمصادر القلق الخ
(. 2004 ،يحاول تحقيقها )اباظهو االهداف التى يضعها الفرد لذاته فى مجاالت مختلفه 

 ،تقييم الفرد لذاته، القدرات العقليه للفرده ت الشخصيالعوامل المحدده لمستوى الطموح محددا
 سره، المستوى االجتماعى،األ النفسى للفرد محددات االجتماعيه للبيئه، والحاله االنفعاليه، الج

 .مستوى االقتصادى، معايير الجماعةال
يقصد ( الالجتماعية، التواصل االجتماعى وهى )اتخاذ القرار، القيم :المتغيرات االجتماعية

العملية التي يتم بمقتضاها اختيار أحسن البدائل المتاحة لحل مشكلة معينة  وباتخاذ القرار ه
بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل وأثرها في تحقيق  .مواجهة موقف يتطلب ذلك وأ

( خطوات اتخاذ القرارات: تحديد المشكله، تحديد اهميه 2005)حسين، سالمة عبد العظيم، 
تقييمه، تقديم و اختيار بديل، متابعه تنفيذ القرار  تقييم البدائل،و الفرصه، البحث عن بدائل 

 المعتقدات،و ر. العوامل المؤثره فى اتخاذ القرار، القيم تقييم نتائج القراو التغذيه الراجعه 
البيئه الخارجيه. القيم االجتماعية  العوامل النفسيه، الطموحات،و المؤثرات الشخصيه، الميول 

يجابيا، ويتفق و مفهوم القيم االجتماعية معاني محترمة يقدرها المجتمع، تقديرا متفاوتا، سلبيا أ ا 
وبات األدبية، والمادية على فاعلها، ومثال ذلك قيمة التعاون األفراد عليها، ويضع العق

( تصنيف القيم: قيم 2002االجتماعى )محمد زكريا،  ووالمشاركة االجتماعية والتسامح، والعف
 المدرسه، اجتماعيه، قيم اقتصاديه، قيم جماليه، قيم دينيه، قيم مثاليه. مصادر القيم: االسره،

مفهوم التواصل االجتماعى العالقة بين شخص وآخر بصفة أخرى المسجد، المعلم، االعالم. 
والتي تتحدد في األعمال المشتركه والنشاطات المختلفة والتي تتسم أنواعها التأثير المتبادل بين 

بالتالي تظهر الصداقة عن طريق ممارسة األعمال الجماعية المشتركة واالحترام و االفراد 
س. اهمية التواصل االجتماعى يهدف إلى مساعدة األفراد على والتعاون وأيضا الصراع والتناف

 االندماج السوي في الجماعة والتكيف معها.   
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 :ممارسة الشباب للرياضةو االجتماعية و العالقه بين المتغيرات النفسية 
ممارسة الرياضة تنمي الصحة النفسية، فإن تمتع الفرد بالصحة النفسية من عوامل تقدمه 

ممارسة الرياضة، فكلما زاد توافق الفرد في و تأثير متبادل بين الصحة النفسية ونجاحه، فال
ألن  ،وكلما نمت صحته النفسية زاد توافقه الرياضى ،مجال الرياضة  نمت صحته النفسية

يسعى إلى كسب  ،حريص على إتقان واجباته ،الفرد المتمتع بالصحة النفسية حسن الخلق
ويعامل وزمالءه  ،ويحافظ على وقته ،من أدائه وتزيد نجاحه الخبرات والمهارات التي تحسن

 .معاملة حسنة
: المدن هي تجمعات مستقرة ومنّظمة بدرجة عالية ثرها فى المتغيراتأالبيئات المختلفة و 

للبشر، يقيمون فيها بصورة دائمة، وعادة ما تكون أكبر حجمًا وأكثر سكانًا وأهميًة من البلدات 
الريف على بقعة هادئة ذات هواء نقي؛ بحيث تكون بعيدًة عن ازدحام والقرى. بينما يدل 

وتطور المدن، وتنتشر في الريف المزارع الواسعة التي تضم الكثير من أنواع الحيوانات 
والنباتات الطبيعية، وهي تختلف عن الحضر؛ حيث تمتاز بانتشار المناظر الطبيعية والزراعية 

مادية والوسائل التقنية وبناء المتواضعة من حيث اإلمكانيات ال ذات التجمعات السكانية القليلة
االجتماعية بكل ما يحيط بالفرد من مؤثرات خارجية مثل و ذلك تتاثر الجوانب النفسية  ىعل

 .اليد، العالقات االجتماعيةالسكن، المعيشة، العادات والتق
نظمة من أجل قياس المنافسة الم وشكل خاص وهو : بأنه نشاط ذتعريف النشاط الرياضى

ما يميز النشاط الرياضي بأنه التدريب البدني بهدف  وهو ضمان أقصى تحديد لها، و القدرات 
تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنافسة ال من أجل الفرد الرياضي فقط وانما من أجل النشاط 

 (20ص 1996 ،وانور الخولى ،)محمد حمامى. في حد ذاته
دون  هذلك النشاط الذي يمارس وك نشاط ممارسة الفرد وحده وه: هناانواع ممارسة الرياضة

: المالكمة، ركوب الخيل، تأديته ومن بين أنواع هذا النشاطاالستعانة باآلخرين، في 
رمي القرص، تمرينات الجمباز. وأما  ،ألعاب القوى، رمي الرمح ،السباحة ،المصارعة، المبارزة
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 ،ما يسمى بنشاط الفرق ومن أمثلته كرة السلة واعة وهالنشاط اآلخر فيمارسه الفرد داخل الجم
  .ورياضة الهوكي ،فرق التتابع في السباحة والجري ،كرة الطائرة ،كرة اليد

: تساعد الرياضة على تحسين المزاج، فبمجرد االنخراط في النشاط فؤائد ممارسة الرياضة
السعادة، والراحة. تحسن اللياقة البدني، فإّن الدماغ يفرز مواد كيميائية تجعل الشخص يشعر ب

البدنية. تسمح بإقامة عالقات اجتماعية وطيدة ضمن بيئة ترفيهية نافعة. تحسن الذاكرة، 
وتساعد على الحفاظ على مستوى المهارات العقلية الرئيسية، كالتفكير، واإلدراك، والتعلم، 

اد والشعور باالكتئاب واسترجاع المعلومات، خصوصًا مع التقدم في العمر، تقلل من اإلجه
والتوتر، فممارسة األنشطة البدنية تساعد على تحفيز إنتاج هرمون اإلندورفين المسؤول عن 
تحسين المزاج، وتقلل من مستويات هرمونات التوتر في الجسم، مما يخفض احتمالية الشعور 

 .التوتر وباالكتئاب أ
 

 اجراءات الدراسة
 خــطوات إجــراء الـدراســــة:

 وات الدراســة من قـبل المحـكمينـكـيم أدتحـ. 
 ســة بنــاء عـلى ردود المحـكمينتعــديل أدوات الدرا. 
  البحـوث البيئيه بجامعه عين شمس لعـمل و الحصول على موافقة من معهد الدراسات

 .اس االسـتبيان فى مراكـز الشـبابمقيـ
  شـرقيةمحـافظة الو التطـبيق عـلى العـينة في محـافظة القـاهرة. 
 في الحاسوب وتحـليلها إحــصائيا إدخال البيانات التي جـمعت. 
 إخـراج األدوات بشكـل نهـائي. 
 التطبيق على العينة النهائية. 

التى تقوم على اختيار و القصدية  وأتم االعتماد على العينة الغرضية : عـينة الدراسـة
وحدات معينة وقد تم اختيار عينة تحقق الهدف من الدراسة اى انها عينة تتكون من و الباحث 

 67التى تمثلها محافظة القاهرة عدد النوادى الرياضية بها و البحث عبر مراحل منطقة الحضر 
تمثلها محافظة الشرقية وعدد و مركز شباب. منطقه الريف  38عدد مراكز الشباب بها و نادى 
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ائيات الجهاز المركزى مركز شباب طبقا الحص 116عدد مراكز الشباب بها و  34النوادى بها 
النشرة الدورية وتوصلنا الى تحديد عينة دراستنا  2016االحصاء المصرى لعام و للتعبئة العامة 

شابه و شاب  1170البالغ عددهم و بدقه فيما يخص الشباب الممارس للرياضة بمنطقة الحضر 
:  18شابة من سن و شاب  920البالغ عددهم و ومن منطقة الريف  سنه 21:  18من سن 

% من اجمالى  10سنه فى االماكن المختلفة لممارسة االنشطة الرياضية وتمثل العينة  21
شابة  كلهم فى و شاب  209الحضر بواقع و عدد الشباب الممارس للرياضة فى بيئتى الريف 
الجيدة، ويسكنون فى مسكن خاص بالوالدين و مراحل التعليم المختلفة، ومن الطبقه المتوسطة 

وسيله انتقال وعند تطبيق المقياس سجلنا  ووريات الحياه ومنهم من يمتلك سياره امع توافر ضر 
تكرار و استمارات وذلك لوقوع شطب  6تصحيحه تم الغاء و افراد وبعد اجراء المقياس  3تغيب 

 200ترك اجزاء من االسئلة بدون اجابة لنحصل على العينة النهاية على و فى اجاباتهم 
حجم عينتنا الفعلى من الشباب الممارس  ويها بطريقه سليمة وهمجاب علو استمارة صالة 

بمحـافظة الشــرقـية مركــز شــباب  يا القمـح والسـاحـات الريـاضـيهللرياضة فى مركز شـباب منـ
 .ينه نصـر وصالة لاللعاب الرياضيةمـد

 وجتماعية وهاالو اشتملت ادوات الدراسة على مقياس المتغيرات النفسية : أدوات الـدراســـة
يتكون و موجــه لعـينـه مـن الشـباب مـن الجـنسين الذين يمارسـون الرياضـة فى بيئـتين مخــتلفتين 

( 8الطموح ) ،(11( فقرات، القلق )9( محاور الثقة بالنفس )6( فقرة موزعه على )52من )
الجابة فيها ( فقرات وتكون ا9( التواصل االجتماعى )9( القيم اجتماعية )6تخاذ القرار )ا

درجه واقل  156محددة )دائما، احيانا، ابدا( واكبر نتيجة ممكن ان يحصل عليها الشاب 
منها مقياس فالى االجتماعية و درجه وتم االستعانة بعدد من المقاييس النفسية  52نتيجة 
للقلق ومقياس )معوض وعبد  1983للثقة بالنفس ومقياس شارلز. دسيلرجلر. ريتشارد  1998
التخاذ القرار ومقياس كينون والذى  1995( للطموح ومقياس سكوت وبروس 2005 ،مالعظي

(  ثم تم عرضه على المحكمين لبيان صالحيته مع 1987 ،عدل صورته )محمد حسن عالوى
 .الغرض المعد للدراسة
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: للتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحث معادلة ثبات المقياس: الثبات والصدق للمقياس
باستخدام هذه المعادلة يتضح أن قيم معامالت الثبات  ،(Cronbach Alpha) ونباخألفا كر 

 ،(0.785 - 0.679ألبعاد المقياس جميعها قيم مرتفعة حيث تراوحت قيم معامل الثبات بين )
وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى  ،(0.758وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس )

واالعتماد على نتائجه والوثوق به. صدق المقياس: ركزت الدراسه  صالحية المقياس للتطبيق
على حساب صدق المقياس ومعامل االرتباط المصحح لكل محور بإجمالي المقياس لحساب 
الصدق نجد أن قيم معامل االرتباط دالة إحصائيًا، حيث بلغت الداللة المعنوية أقل من 

ألبعاد االستقصاء وبلغت قيم معامل ( مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي 0.001)
وللمزيد من التحليل قام الباحث بحساب معامل  ،(0.967 - 0.302اإلرتباط بيرسون بين )

ووجد أن  ،االرتباط المصحح لكل محور من محاور المقياس بجانب حساب معامل االرتباط
 .المقياس ( وهي قيم تؤكد على صدق0.98-0.46رتباط المصحح للمحاور بلغت )معامل اال

حــساب و : هي الطـريقــة االحــصائـية المعــتمـدة في تـفـريـغ البيــانـات المعــــالجة اإلحــــصــائـيـة
 حــيث اعــتمـدنا عـلى اتـــباع الطــريقة الثــالثـــية.النســبة المئــويـة 

 التكـرارات والنسب المئوية. 
 توسط الحسابي واالنحراف المعياريالم. 
 مل ارتـبـاط بيـرســون  معـاPearson Correlation 
 " لعينتين مستقلتين  تاخــتبار  "Independent t – test samples 
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 نتائج البحث
 الريف في المتغيرات النفسيةو يوضح الفروق بين اراء عينة الحضر  :(1جدول )

 الداللة المعنوية قيمة ت انحراف معياري متوسط المحافظة 

 2.89163 20.11 الريف دالة 0.001 9.348 1.81186 23.3 الحضر الثقة بالنـفس

 3.3126 21.58 الريف دالة 0.001 5.052 3.46037 19.16 الحضر القـلق
 3.57063 16.91 الريف دالة 0.001 10.663 2.30204 21.44 الحضر الطموح

 6.26841 58.6 يفالر  دالة 0.001 7.075 4.101 63.9 الحضر المتغيرات النفسية
اراء عينة الحضر والريف في الثقة بين  هناك فروق دالة احصائيا (1) يوضح جدول

متوسط الريف و  ،(23.3في الثقة بالنفس ) بالنفس لصالح الحضر حيث كان متوسط الحضر
لنفس عند ( .اذا مستوى الثقة با0.5) عند مستوى داللة اقل من (20.11في الثقة بالنفس )

عالم من الريف وهذا ما اكدته دراسة ) فى منطقة الحضر اكبر الممارس للرياضةالشباب 
( ان مصادر الثقة بالنفس عند العبى كرة القدم فى الضفة الغربية لها 2012 ،د ابراهيممحم

الريف في و  اراء عينة الحضرهناك فروق دالة احصائيا بين  .عالقة بمستوى الرضا الرياضى
في  ط الحضرـمتوسو  ،(21.58ف في القلق كان )ـط الريـكان متوس القلق لصالح الريف حيث

( وهذا يدل على ان القلق عند الشباب 0.5( عند مستوى داللة اقل من )19.16)القلق
 أسامة كامل،و الممارس للرياضة فى منطقة الريف اكبر من الحضر وهذا ما اكدة )راتب 

ت درجه سيطرة القلق على الرياضى تتاثر ( فى علم النفس الرياضي المفاهيم والتطبيقا 2000
 اراء عينة الحضربين  هناك فروق دالة احصائيا. الخارجية المحيطة بالفردو بالعوامل الداخلية 

الطموح لصالح الحضر حيث كان متوسط الحضرفي  االيجابيةو الطموح الريف في و 
( وهذا يدل 0.5)اقل من  عند مستوى داللة (16.91) الطموحمتوسط الريف في و  ،(21.44)

على ان مستوى الطموح عند الشباب الممارس للرياضة فى منطقة الحضر اعلى من الريف 
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( العالقة بين تماسك الفريق 2012 وهذا ما اكدته دراسة )ناصر احمد ناصر العزازمة،
فروق  هناك. مستوى الطموح واثبت ان مستوى الطموح اعلى عند الشباب الممارس للرياضةو 

بين اراء عينة الحضر والريف في المتغيرات النفسية لصالح الحضر حيث كان  ئيادالة احصا
ريف في المتغيرات النفسية  ومتوسط ال ،(63.9) توسط الحضر في المتغيرات النفسيةم
. اذا المتغيرات النفسية عند الشباب الممارس (0.5( عند مستوى داللة اقل من )58.6)

ير اكبر من الشباب الممارس للرياضة فى الريف ما ثبت للرياضة فى منطقة الحضر لها تاث
االجتماعى و النفسى  و( دور النشاط الرياضى فى تطوير النم2009 ،فى دراسة )نحال حميد

   .لدى تالميذ المرحله الثانوية
 الريف في المتغيرات االجتماعيةو يوضح الفروق بين اراء عينة الحضر  :(2) جدول

 الداللة المعنوية قيمة ت معياريانحراف  متوسط المحافظة 

 3.37362 10.95 الريف دالة 0.001 10.684 1.76944 15.02 الحضر اتخـاذ القـرار
 4.61717 17.57 الريف دالة 0.001 11.837 2.41887 23.74 الحضر القـيم االجـتماعيه

 4.41644 19.49 فالري دالة 0.001 10.117 2.57109 24.66 الحضر التـواصل االجـتماعى
 11.24879 48.01 الريف دالة 0.001 12.445 5.17605 63.42 الحضر المتغيرات االجتماعية

الريف في اتخـاذ و بين اراء عينة الحضر  هناك فروق دالة احصائيا (2) جدوليوضح 
 ومتوسط الريف ،(15.2القـرار لصالح الحضر حيث كان متوسط الحضر في اتخـاذ القـرار )

( ويرج ذلك الى كثرة الخبرات 0.5اقل من ) لة( عند مستوى دال10.95) في اتخـاذ القـرار
 الممارس للرياضة فى منطقة الحضر هناك فروق دالة احصائياالمواقف التى يمر بها الشباب و 

 حيث كان متوسط الحضر لصالح الحضر القـيم االجـتماعيهالريف في و  اراء عينة الحضربين 
عند مستوى  (17.57 ) ةاالجـتماعيالقـيم متوسط الريف في و  ،(23.74) االجـتماعيهالقـيم في 

التـواصل الريف في و  اراء عينة الحضربين  هناك فروق دالة احصائيا .(0.5اقل من )داللة 
 (24.66) التـواصل االجـتماعىفي  حيث كان متوسط الحضر لصالح الحضر االجـتماعى



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 2019سبتمبر ، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد
 

229 

ويرجع  (0.5عند مستوى داللة اقل من ) (19.49) االجـتماعىالتـواصل متوسط الريف في و 
 . التواصل بين االفراد فى الحضر عن الريفو ذلك الى سهوله العالقات 

الريف في المتغيرات االجتماعية و بين اراء عينة الحضر  هناك فروق دالة احصائيا
ومتوسط  (63.42ط الحضر في المتغيرات االجتماعية )لصالح الحضر حيث كان متوس

يرجع ذلك  (0.5 اقل من ) ( عند مستوى داللة48.01في المتغيرات االجتماعية ) الريف
توافر االمكانيات المتاحة فى الحضر من تكوين روابط اجتماعية ومتابعتها من قبل و لسهوله 
الل الخبرات المكتسبة من العمل على انشاء فرد قادر على اتخاذ القرار من خو االسره 
 .االخرين

 الريف في ممارسة الرياضةو راء عينة الحضر آلفروق بين يوضح ا :(3)ول جد
 الداللة المعنوية قيمة ت انحراف معياري متوسط المحافظة 

 2.29226 13.09 الريف دالة 0.001 8.283 1.26826 15.26 الحضر ممارسة الرياضة
ممارسة لريف في او هناك فروق دالة احصائيا بين اراء عينة الحضر ( 3) يوضح جدول

ومتوسط  ،(15.26) ممارسة الرياضةلصالح الحضر حيث كان متوسط الحضر في  الرياضة
( ويرجع ذلك الى توافر 0.5اقل من ) عند مستوى داللة( 13.09) ممارسة الرياضةالريف في 

االمكانيات الالزمة واالماكن التى تمارس بها الرياضة ووجود الدعم المالى من المسؤلين فى 
وقد أكد  .لحضر اكبر من الريف وتوافر اوقات لممارسة الرياضة فى الحضر عن الريفا

( على أن ممارسة األفراد للنشاط البدني Corbin, & Lindsey, 1996كوربن وليندسي )
ممارسة الرياضة. وقد  ويعتمد على تنمية االتجاهات والقيم واألنماط السلوكية اإليجابية نح

الرياضة تلعب دورًا و ( إلى أن االتجاهات اإليجابية نحAndersen, 2005أشار اندرسون )
 .مهمًا في تنشيط الفرد
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القــلق و كـل من الثقة بالنـفـس و الريـاضـه  ممارســهبيـن  االرتباطيةالعـالقه  يوضح :(4جـــدول )
 بيئة الحـضرو ـينه من الشـباب فـى بيئة الريف الطـموح لـدى عو 

 الريف الحضر 
 الداللة المعنوية معامل ارتباط الداللة المعنوية ارتباطمعامل 

 0.001 )**(0.447 0.003 )**(0.549 الثــقه بالنـفـس
 0.9 0.004 0.1 0.131 القــلق
 0.001 )**(0.614 0.001 )**(0.372 الطـموح

 0.001 )**(0.554 0.001 )**(0.341 المتغيرات النفسية
( بالنسبة لبيئة الريف طموحوال الثقة بالنفسوكل من )توجد عالقة بين ممارسة الرياضة 

والحضر وانه توجد  من بيئة الريف توجد عالقة بين ممارسة الرياضة والقلق لكل والحضر وال
عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين ممارسة الرياضة والمتغيرات النفسية حيث بلغ معامل 

على تأثير الرياضة على  ( مما يدل0.554والريف)( 0.341االرتباط للعوامل النفسية للحضر)
 .المتغيرات النفسية

لـدى  المتغيرات االجتماعيةو ممارســه الريـاضـه  بيـن االرتباطية العـالقه يوضح :(5جدول )
 بيئة الحـضرو  عـينه من الشـباب فـى بيئة الريف

 الريف الحضر 
 لة المعنويةالدال  معامل ارتباط الداللة المعنوية معامل ارتباط

 0.001 )**(0.448 0.05 0.191 اتخـاذ القـرار
 0.001 )**(0.460 0.001 )**(0.259 القـيم االجتماعية

 0.001 )**(0.390 0.7 0.179 التـواصل االجـتماعى
 0.001 )**(0.488 0.001 )**(0.276 المتغيرات االجتماعية
 ،)اتخـاذ القـرار ضة وكال منالقة بين ممارسة الرياع ال توجد (5) جدوليتضح من 

( بالنسبة لبيئة الحضر ولكن توجد عالقة دالة احصائيا بين )القيم التـواصل االجـتماعى
المتغيرات االجتماعية ككل( وممارسة الرياضة في بيئة الحضر حيث بلغ معامل  ،االجتماعية

 .(0.46لريف )قيم االجتماعية فى ا( وال0.259االرتباط للقيم االجتماعية فى الحضر )
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ان البيئــه التى ينشـٌا بـها الفـرد هـى اسـاس تكـوين المتغــيرات ســواء كانت  :العاماالستنتاج 
بطبيعـتها لــها اســلوب حــياه  ةان البيـئه الريفــي ةفـقـد لوحــظ من خــالل الدراسـ اجــتماعـيهو نـفسيه ا

الطموح( و القلق و ان المتغــيرات النفسـيه )الثقه بالنفس مخــتـلف تمـاما عـن حــياه الحــضر فنـجــد 
تاخـذ حــيز فـى حــياه الفــرد نـظـرا لطبيعـه البيئــه الـتى يعـيش بـها الفرد و لم تنـال االهــتمام بــها ا

ــباب لطبيعــه عـمل جــميع افــراد االســره حــتى الش ف لـها اسـلوب حــياه عـملىحــيث ان بيئــه الريــ
الفـرد جــزء من وقـته  تحـقيق االحــتياجــات وقـد يســتقطعمن اجـل  التعــاونو سـه اثـنـاء الدرا

 ةنجـد ان طبيع ةبه للمتغــيرات االجــتماعيالحـفـاظ عـليها وبالنسـو دون االلتـزام ا ةالرياض ةلممارســ
الترابـط و لمتعـارف عـليها ونرى ذلك فى التماسـك القـيم او تلـزم افـراد االسـره باتبـاع التقـاليـد  ةالبيئـ

اما فى بيئه مالحـظ فى منطقه الحضر و كما هـاالجــتماعى الفـراد االسـره وال نجــد تفكـك اسـرى 
فى  وا ةسـواء بعد انتهاء الدراسـ ةالرياض ةلشباب الوقـت الكـافى لممارســالحضر فيجـد ا

لتدريب مراكـز ا وا ةبالنوادى الرياضي ةالرياض ةممارسـدعــم من االسـره ل ووجوداالجـازات 
 .خـالف الريـف فـاع مستوى المعـيشه بهاالحـضر نظـرا الرت ةالمنتشره بكـثره فى منطـق

 
 بحثتوصيات ال

 نشـــر الوعــى الثقــافى عـن اهــميه دور ممارســه الريـاضـه فـى تنشـئه الشــباب نفســيا 
 .والجــامعات ووســائل االعــالم يق المدارسواجـــتماعـيا عـن طـر 

  وضع برامــج مـن قـبل وزاره الشــباب والريـاضـه لتشـجـيع الشـباب على ممارســـه الريـاضـه. 
  رفـع كـفاءه اماكـن ممارســه الرياضــه مثـل مراكـز الشــباب ودعـمها وتجهيزها لتشجـيع

 .الشــباب عـلى ممارســه الريـاضــه
 مه المسـابقات الـدوريه وخـلق روح المنـافسه االيجــابيه بين الشــباب لممارســه الريـاضـهاقـا. 
 رشــادية والتـوجيهية المتخـصصةزيـادة االهــتمام بالبـرامـج اإل. 

من خالل الدراسه ووصولنا الى النتائج نستطيع طرح بعض  :خرىأمقترحات ببحوث 
المتغيرات النفسيه : متداد فى مجال البحث العلمى منهاا االبحاث االخرى التى يمكن ان تكون
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ثر الرياضه فى تكوين المتغيرات أ .للسيدات العامالت تماعيه وعالقتها بالنشاط الرياضىاالجو 
 .ةجهزه الدولأتماعيه للعاملين فى االجو النفسيه 
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ABSTRACT 

The study aimed to prove the effect of playing sports on the 

psychological and social variables of young people practicing sport in 

different environments. The importance of the study in providing 

scientific explanations on psychological variables (self-confidence, 

anxiety, ambition) and social variables (decision-making, social values, 

social communication) and its relationship to the exercise of youth for 

sports and whether they differ according to the surrounding 

environment, which is created by young people, whether civilized 

environment or rural environment Among the study-oriented theories 

that dealt with psychosocial variables were Freud's psychoanalysis 

theory, Adler's theory, classical or traditional theory, functional 

constructivist theory, and deterministic theory. The method used in the 

study is the descriptive comparative approach, and this approach 

focuses on comparing one category in different circumstances to 

highlight strengths or weaknesses. The sample of the study consisted of 

200 young practitioners of sport between the ages of 18:21 in the rural 

and urban environments. Psychosocial variables scale, which was 

prepared from previous studies and presented to the panel of arbitrators 

to demonstrate the validity of the scale. 
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The results of the study found that the exercise of sport affects the 

psychological and social variables of youth practicing sports and vary 

from environment to environment. Disseminating cultural awareness 

about the role of sport in raising young people psychologically and 

socially through schools, universities and the media. Developing 

programs by the Ministry of Youth and Sports to encourage young 

people to practice sports.  


