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أثر برنامج رياضي في الحد من أعراض االكتئاب وتحسين الرفاهية النفسية
(دراسة شبه تجريبية لدى عينة من طلبة الجامعة)

د .سعاد بنت حممد اللواتية *
د .كاشف انيف زايد**

الملخص

د .مها عبد اجمليد العاين***

هدفت الدراسة شبه التجريبية التحقق عن مدى أتثري األنشطة الرايضية املعتدلة للحد من أعراض االكتئاب
وحتسني الرفاهية النفسية لدى طالبات جامعة السلطان قابوس وذلك من خالل تطبيق برانمج رايضي مت

تصميمه هلدف الدراسة .تكونت عينة الدراسة من  33طالبة ممن يعانني من مستوايت خمتلفة من الضغوط

النفسية مبا يف ذلك أعراض االكتئاب (متوسط أعمارهن  )2.8 ± 21.2وقد مت تقسيمهن إىل جمموعتني:

التجريبية (ن =  ،)18والضابطة (ن =  )13وقد قد أخضعت اجملموعة التجريبية لربانمج رايضي من النشاط
البدين املكثف  3مرات أسبوعيًا وملدة  8أسابيع ،يف حني أن نظرائهن يف اجملموعة الضابطة مل خيضعن ألي
نوع من التدخالت .مت قياس أعراض االكتئاب والرفاهية النفسية جلميع املشاركات قبل وبعد الربانمج

الرايضي.كشفت نتائج الدراسة أن حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAأن هناك أتثرياً معنوايً
)(p<.05للمتغري املستقل(نوع اجملموعة :التجريبية مقابل الضابطة) على املتغريات التابعة كمجموعة

(األعراض االكتئابية والرفاهية النفسية) ،ولكن عند حتليل كمتغري مستقل بشكل منفصل ابستخدام حتليل

التباين األحادي ( ،)ANOVAكان التأثري ذا داللة فقط على أعراض االكتئاب ومل يصل إىل مستوى

الداللة ابلنسبة للرفاهية النفسية.توصلت نتائج الدراسة أبن املشاركة يف برانمج األنشطة الرايضية ذات
الشدة املعتدلة مرتني إىل ثالث مرات يف األسبوع يؤدي إىل تقليل األعراض االكتئابية اخلفيفة واملتوسطة لدى

طالبات اجلامعة.

الكلمات املفتاحية :االكتئاب ،الرفاهية النفسية ،األنشطة الرايضية ،اجلامعات ،التعليم العايل.
* أستاذ مشارك يف قسم علم النفس  -كلية الرتبية – جامعة السلطان قابوس.
** أستاذ مشارك يف قسم الرتبية الرايضية – كلية الرتبية – جامعة السلطان قابوس.
*** مديرة مركز اإلرشاد الطاليب – جامعة السلطان قابوس.
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The effect of sport program in reducing light and moderate
depressive symptoms and improving psychological well-being
(Experiment study on sample of university students)
Dr. Suad Allawati
Department of Psychology
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Abstract
This study aimed to know the effect of Physical Activity on reducing the
degree of depression and improving psychological well-being to Sultan
Qaboos University female students through physical program was prepared
for this study. The sample of the study was (33) female studentswith varying
levels of psychological stress including depressive symptoms (ages 21.2 ±
2.8). The participants were divided into two groups: The experimental (N =
18), and control (N = 13). The subjects of the experimental group
participated in an 8-week program of moderately intensive physical activity
3 times a week, while their counterparts in the control group were not
subjected to any kind of interventions. Depression symptoms and mental
wellbeing were measured before and after the sports activities sessions
Multivariate analysis revealed that there is a significant effect (p < .05) of
the independent variable (group: experimental vs control) on the dependent
variables as a group (depressive symptoms and mental wellbeing), but when
we looked at each of the independent variables separately using univariate
analysis, we found that the effect was significant only on the depressive
symptoms and didn’t affect psychological wellbeing. The result of the study
showed participation in a moderate-intensity sports activities program two to
three times per week might reduce light and moderate depressive symptoms.
Keywords: Depression, Psychological
University, Higher Education.
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 .1مقدمة:

عاملنا املعاصر يتطلب من اإلنسان التوافق املستمر السريع مع املتغريات السريعة التطور من حولنا يف املعرفة
واالخرتاعات واالبتكارات التكنولوجية والتقنية وغريها ،خاصة دخولنا يف عامل الثورة الصناعية الرابعة .وكل
ذلك يسهل علينا حياتنا ولكنه يف نفس الوقت يسبب بعض املشكالت النفسية كالشعور ابلتوتر ،والقلق،
ونوابت اهللع واالضطراابت النفسية ،واالكتئاب ،واإلصابة أبمراض قلة احلركة .ووفق تقرير منظمة الصحة
العاملية فان السمنة تعترب الثالثة ترتيبا وأييت بعدها مباشرة أمراض قلة احلركة يف قائمة املخاطر املتعلقة
ابلصحة ،فضال أن  3.5مليون شخص سنواي يفقدون حياهتم حول العامل نتيجة قلة النشاط ،ابإلضافة
اإلصابة ابألمراض املزمنة وال يعيشون سعداء .ويعد االكتئاب من االضطراابت النفسية الشائعة ويفرق
الباحثون ما بني نوعني من االكتئاب ،فالنوع األول بيئي املنشأ ويعاين من أعراضه الفرد نتيجة خربه حياتية
مؤملة كفقدان عزيز أو خسارة شيء مهم أو الفشل يف عالقة مهمة ،أما النوع الثاين فهو االكتئاب املرضي
اإلكلينيكي ويصاب به الفرد وتتسم أعراضه ابحلدة وتؤثر على حياة الفرد أوعلى أدائه لواجباته وتستمر معه
ألكثر من أسبوعني (ابراهيم  .)1998 ،تساهم ممارسة الرايضة يف حتقيق الصحة اجلسدية والنفسية للفرد
يف أعمار خمتلفة ،فقد يصاب املراهقون ابالكتئاب ألهنم ليسوا جيدون يف الرايضة ( (Oldehinkel,
 ،Rosmalen, Veenstra, Dihkstra,&Ormal, 2007كما أن املشاركة االجيابية يف
الفريق الرايضي يقى من أعراض االكتئاب لدى النوعني يف مرحلة املراهقة ( (Boone, & Bonnie,
.2006
 .2مشكلة البحث:

تشري الدراسات إىل أن نسبة كبرية من طالب وطالبات اجلامعات يتعرضون ملوجات من القلق
أو االكتئاب أثناء فرتات الدراسة اجلامعية مبعدالت أكرب من غريهم من الفئات األخرى ( Ibrahim,
 )Kelly, Adams, &Glazebrook, 2013حيث قد تصل نسبة التعرض لتلك االضطراابت
ما بني  )Eisenberg, Gollust, Golberstein, & Hefner( %15.6إىل  %35من جممل
طالب وطالبات اجلامعات ( .)Asante &Andoh-Arthur, 2015ويف حتليل منهجي منظم
لنتائج  24دراسة أجريت يف العامل خالل الفرتة من عام  2010 – 1990تبني أن نسبة انتشار أعراض
االكتئاب بني طلبة اجلامعة تراوحت ما بني  %85 – 10مبتوسط قدره Ibrahim, Kelly, ( %30.6
 .)Adams, & Glazebrook, 2013ويف دراسة أجريت يف ماليزاي تبني أن نسبة انتشار
االكتئاب املتوسط بني أوساط طلبة اجلامعات بلغت  %27يف حني أن نسبة االكتئاب الشديد وصلت إىل

17

أثر برنامج رياضي في الحد من أعراض االكتئاب .................................د .اللواتية ،د .زايد ،د .العاني

Shamsuddin, Fadzil, Ismail, Shah, Omar, Muhammad, & ( %9.7
.)Mahadevan, 2013
ويف املنطقة العربية توصل عبد اللطيف ( )Abdullatif, 2016الذي أجرى دراسة على
عينة مؤلفة من  4462من طلبة جامعيني ينتمون إىل جامعات يف اإلمارات والعراق والكويت وعمان
والبحرين وقطر واليمن والسعودية إىل أن نسبة انتشار هذا االضطراب ترتفع بني اإلانث بصورة أكرب من
الذكور .ويف سلطنة عمان توصلت البوسعيدي ورفاقها (Al-Busaidi, Bhargava, Al-
 )Ismaily, Al-Lawati, Al-Kindi, Al-Shafaee, & Al-Maniri,2011إىل أن
نسبة انتشار أعراض االكتئاب بدرجات متفاوتة وصلت إىل  %27.7بني طلبة جامعة السلطان قابوس
الذين يرتددون على عيادات الطلبة ،يف الوقت الذي أشارت فيه دراسة سابقة قام هبا احملرزي وزايد
( )2007أبن نسبة انتشار االكتئاب بدرجاته اخلفيفة واملتوسطة والشديدة بني طالب كلية الرتبية كانت
 %55وفقا لتصنيف مقياس بيك لالكتئاب (.(Beck Depression Inventory
وقد يعزى انتشار أعراض االكتئاب بني طلبة اجلامعات بصورة عامة إىل عوامل عدة بعضها قد
يرتبط ابلضغوط الدراسية وبصعوابت التوافق مع البيئة اجلامعية ،ولرمبا يرتبط بضغوطات احلياة األخرى
املتعددة ( )Amarasuriya, Jorm, &Reavley, 2015أو رمبا إىل عوامل عصبية أو هرمونية.
كما يسعى الطلبة يف مرحلة اجلامعة وهي مرحلة املراهقة املتأخرة يف حتديد هويتهم وقد يعانوا من االكتئاب
سعياً منهم لالستمرار يف حتقيق الصحة والصحة النفسجسمية ،وحتديد وتطوير مفهوم الذات
).(Alpaslan, 2011كما ميكننا القول أن االكتئاب يؤثر على جودة حياة الفرد ( &Yazıcı
.)Taşmektepligil, 2018
وابإلضافة إىل الطرق املتعارفة املتبعة يف التعامل مع أعراض االكتئاب مثل االعتماد على العقاقري
الطبية أو استخدام االسرتاتيجيات النفسية كقراءة كتب علم النفس املتخصصة ابلتعلم الذايت .فضال على
االلتحاق بورش ودورات تدريبية لتنمية مهارات الذكاء االنفعايل اليت ختفض من أعراض االكتئاب
) ،(Sulaiman,2013أو اللجوء إىل خدمات اإلرشاد النفسي والعالج النفسي الفردية أو اجلماعية
لعالجه ،فلقد أشارت العديد من الدراسات أن التمرينات الرايضية تلعب دوراً مهماً يف احلد من أعراض
االكتئاب ( Mead, Morley, Campbell, Greig, McMurdo, & Lawlor,
2009; Babyak, Blumenthal, Herman, Khatri, Doraiswamy, Moore,
... & Krishnan, 2000; Rimer, Dwan, Lawlor, Greig, McMurdo,
Morley, & Mead, 2012; Rawson, Chudzynski, Gonzales, Mooney,
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 )Dickerson,... & Cooper,2015وتوصل وينجر ورفاقه ( Wegner, Helmich,
 ) Machado, Nardi, Arias-Carrió n, & Budde, 2014الذين قاموا بتحليل 37
دراسة تطرقت للموضوع أبن الرايضة تسهم مباشرة يف احلد من أعراض االكتئاب ،ولقد فسر ذلك على
أساس أن التمرين الرايضي من شأنه أن يزيد من مستوى الثقة ابلنفس والشعور ابلكفاءة والتحكم
مبجرايت األمور( ،)Duncan et al.,2015; Dunn et al., 2005; Fox, 2003وأنه
أيضا أن يزيد من فرص التفاعل االجتماعي وابلتايل فإنه يسهم يف كسر حاجز العزلة احمليط
من املتوقع ً
ابألفراد الذين يعانون من أعراض هذا االضطراب ( Dao, Donghyuck, & Chang,
 ،)2007;Duncan et al.,2015كما أشارت دراسات كثرية أجريت على فئات متعددة من
املصابني ابالكتئاب يف شىت أحناء العامل إىل أن النشاط الرايضي والتدريبات اهلوائية يسهمان يف حتسني
املزاج والتخلص من األعراض االكتئابية سواء لدى املصابني ابالكتئاب احلاد ( Dimeo, Bauer,
 )Varahram, Proest& Halter, 2001; Strawbridge et al, 2002أو املصابني
بدرجات متوسطة أو خفيفة من االكتئاب ( & Dunn, Trivedi, Kampert, Clark,
، ،)Chambliss, 2005فالنشاط الرايضي املركز واملستمر خيفض االكتئاب ( Kritz et
 .)al,2001يف حني أن دراسات أخرى أشارت إىل أن الرايضة تعمل على حتسن يف الصحة النفسية
بصورة عامة وترفع من مستوايت الرضا عن احلياة ( Maher, Doerksen, Elavsky, Hyde,
 .)Pincus, Ram & Conroy, 2013; Biddle & Asare, 2011كما توصلت
دراسات أخرى أبن للنشاط البدين اليومي آاثر واضحة على الصحة النفسية ويساعد يف تعزيز معدالت
الرضا عن احلياة بغض النظر عن العمر (.)Maher, Pincus, Ram, &Conrov, 2015
وعلى الرغم من ذلك فلقد استنتج بعض الباحثني ( )Lawler & Hopker, 2001الذين قاموا
بتحليل نتائج  14دراسة تطرقت للموضوع أنه ال ميكن حتديد مدى فعالية ممارسة الرايضة يف احلد من
أعراض االكتئاب ،بسبب عدم كفاية البحوث النوعية اليت درست األمر إكلينيكيا ابإلضافة إىل عدم
املتابعة الكافية للحاالت اليت تعرضت للدراسة ،كما أشار وجينر ورفاقه ( Wegner, Helmich,
 )Machado, Nardi, Arias-Carrió n, & Budde, 2014الذين قاموا أيضا بتحليل
نتائج  37دراسة شارك هبا  248207مشارك إىل أن األثر الذي حيدثه التمرين الرايضي على القلق ضئيل
إذ يصل إىل قرابة  0.43يف حني أن األثر على االكتئاب يصل إىل  0.56ووضحوا أن األثر يكون ذا
دالله أكرب على عينات املرضى منه على األشخاص العاديني ،وقد استنتجوا أبنه من احملتمل أن يرتافق مع
التمرين الرايضي تغريات بيولوجية عصبية تؤدي إىل إحداث أثر إجيايب على االضطراابت النفسية مثل القلق
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واالكتئاب .كما أشارت دراسة دوغان )(Doğan, 2006ودراسة شافري ) (Schafer,1992أن
الرايضة تزيد من إفراز هرمون noradrenalinاألدرانلني من الغدد فوق الكلوية وخفض أثر اجلهاز
العصيب السمبثاوي املسؤول عن زايدة حالة االنفعال والتوتر ،وإنتاج مادة أدروفني بيتا ( Beta-
 )edophrineيف اجلسم املخفضة لألمل والىت هي مصدر السعادة واالبتهاج وابلتايل ينتج عنه مزاج
فعال يف إدارة االكتئاب ،وإن كانت اآللية اليت
اجيايب لدى املصاب ابالكتئاب .فالنشاط الرايضي له مكون ّ
تؤثر هبا الرايضة على االضطراب السلوكي تظل غري واضحة ( .)He et al, 2012
 .3فرضيات البحث:
من املتوقع أن حتقق اجملموعة اليت ستخضع للربانمج الرايضي حتسنا أكرب يف الرفاهية النفسية وتقل لدى
أفرادها أعراض االكتئاب مقارنة ابجملموعة األخرى اليت مل ختضع للربانمج الرايضي.
.1.3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني متوسطات ألداء اجملموعة
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ملقياس االكتئاب.
.2.3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني متوسطات ألداء اجملموعة
التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي ملقياس الرفاهية النفسية.
.4أهداف البحث:
ميكن حتديد ألهداف البحث فيما يلي:
ّ .1.4تعرف مدى أتثري األنشطة الرايضية املعتدلة واملنتظمة على أعراض االكتئاب بني طالبات اجلامعة.
ّ .2.4تعرف مدى أتثري األنشطة الرايضية املعتدلة واملنتظمة على الرفاهية النفسية بني طالبات اجلامعة.
.5أمهية البحث:
ميارس بعض األفراد الرايضة للحفاظ على اللياقة البدنية ،وللوقاية من األمراض اجلسمية املزمنة واليت هلا
عالقة ابحلركة والنشاط البدين كضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية وغريها ،ومازال االهتمام ابلرايضة
كنمط وأسلوب حياة يتبعه الفرد غري شائعا يف الدول العربية للوقاية وتعزيز الصحة النفسية .ولقد خلصت
العديد من الدراسات إىل أن التمارين الرايضية تلعب دوراً مهماً يف احلد من األعراض االكتئابية وأوصت
أبن الرايضة ميكن استخدامها إىل جانب الطرق التقليدية يف التعامل مع أعراض االكتئاب ( Mead et
 )al., 2009; Babyak et al., 200; Rimer et al., 2012يف حني أن بعض الدراسات
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مفيدا
مل تصل إىل نفس النتيجة ( .)Daley, 2008وتشري األدبيات النفسية أبن التمرين الرايضي يكون ً
ألنه يزيد من مستوى الثقة ابلنفس والشعور ابلكفاءة والتحكم ( Dunn et al., 2005; Fox,
أيضا أن يزيد من فرص التفاعل االجتماعي وابلتايل يكسر حاجز العزلة الذي
 )2003كما أنه من املتوقع ً
حييط ابألفراد املصابني أبعراض االكتئاب (.)Dao et al., 2007
مبا أن هذا املوضوع ال زال يثري الكثري من اجلدل يف أوساط الباحثني ،وألن هنالك حاجة إلجراء املزيد من
البحث واالستقصاء حول املوضوع عرب تناول عينات جديدة مل يسبق تناوهلا ،ومنها عينات من البيئات
العربية والعمانية ،اليت تفتقر هلذا النوع من الدراسات .من هنا فإن احلاجة تبدو ملحة للكشف عن آاثر
النشاط الرايضي املباشرة على الصحة النفسية وذلك هبدف توليد معرفة جديدة ترتكز على أسس علمية
حمكمة ميكن االستفادة منها تطبيقيا يف تعزيز الصحة النفسية كاحلد من األعراض االكتئابية ،وحتقيق
الرفاهية النفسية لطالبات اجلامعة وخاصة الاليت يراجعن مركز اإلرشاد نتيجة تعرضهن للضغوط النفسية
وألعراض االكتئاب.
 .6حدود البحث:

 .1.6احلدود املكانية :مراجعي مركز اإلرشاد الطاليب من طلبة جامعة السلطان قابوس.
 .2.6احلدود البشرية :طالبات جامعة السلطان قابوس.
 .3.6احلدود املوضوعية :يقتصر البحث على تقصي أثر الرايضة املعتدلة املنتظمة على أعراض االكتئاب
والرفاهية النفسية.

.7مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:
 .1.7تعريف االكتئاب :يعرف االكتئاب يف الدليل اإلحصائي لتشخيص األمراض النفسية والعقلية
اخلامس (  APA, (2013على انه حالة اضطراب يتضمن جمموعة من األعراض واليت تتمثل يف نقص
الدافعية واحلزن ،واخنفاض تقدير الذات ،جمموعة من الشكاوي اجلسدية واالعتقادات الشاذة ،ابل إضافة
إىل جمموعة من األفكار غري العقالنية.
 .2.7تعريف الرفاهية النفسية :أحد متغريات علم النفس االجيايب واليت تبعث السرور والسعادة ابلنفس
وتعرف أهنا حتقيق اإلمكاانت البشرية وحياة ذات معين (.(Zessin et al., 2015
 .3.7النشاط الرايضي :استجابة األفراد حول مدى ممارستهم للتمرينات الرايضية.
 .4.7التعريف اإلجرائي لالكتئاب :يتم قياسه من خالل مقياس بيك لألعراض االكتئابية.
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 .5.7التعريف اإلجرائي للرفاهية النفسية :يتم قياسها من خالل مقياس مقياس ورويك  -إدنربه للرفاهية
النفسية ())Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS
 .6.7التعريف اإلجرائي للنشاط الرايضي :الربانمج التدرييب الرايضي املخطط بطريقة منظمة خلفض
االعراض االكتئابية.
 .8الدراسات السابقة:
هدفت دراسة أمحد ( )1993التعرف على التأثريات املختلفة لربانمج رايضي مقرتح على املرضى
النفسيني املزمنني يف بعض التغريات الفسيولوجية والبدنية والتكيف النفسي واالجتماعي ،استخدمت
الدراسة املنهج التجرييب على عينة قوامها ( )11مريضاً من املرضى النفسيني ،وكان من أدوات مجع
البياانت اختبار الشخصية اإلسقاطي واختبارات عناصر اللياقة البدنية وكذا الربانمج الرايضي املقرتح ،ومن
أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن الربانمج الرتوحيي املقرتح له أتثري اجيايب على بعض املتغريات
الفسيولوجية والبدنية.
أما دراسة حممود ( )1997استهدفت التعرف على أتثري برانمج مقرتح للتدريب اهلوائي على
مفهوم الذات والقلق كحالة عند املرضى النفسيني .استخدمت الدراسة املنهج التجرييب على عينة بلغت
( )20مريض ومريضة من املرتددين على العيادات النفسية مبستشفى فلسطني وكان من أهم أدوات مجع
البياانت الربانمج التدرييب املقرتح ،وكانت من أهم نتائج الدراسة أن الربانمج املقرتح للتدريب اهلوائي له
أتثري اجيايب على زايدة مفهوم الذات أببعاده املختلفة وكذلك خفض نسبة القلق لدى املرضى النفسيني.
قام زكراي بدراسة ( )2000للتعرف على أتثري برانمج للتمرينات اهلوائية على بعض التغريات
النفسية لدى كبار السن (مرضى االكتئاب) ،استخدمت الدراسة املنهج التجرييب على عينة بلغت ()32
من املسنني مت اختيارهم ابلطريقة العمدية ،وكان من أهم أدوات مجع البياانت الربانمج املقرتح املكون
من( )36وحدة وملدة ( )12أسبوع واستخدمن كذلك مقياس االكتئاب ومن أهم نتائج الدراسة أتثري
الربانمج املقرتح على العينة التجريبية يف عالج مرضى االكتئاب من كبار السن.
أجرى غامن ( )2004دراسة للتعرف على فاعلية الربانمج الرتوحيي الرايضي املقرتح على مفهوم
الذات لدى العينة قيد الدراسة ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج التجرييب على عينة قوامها ()46
مفردة مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ،ومن أهم نتائج الدراسة أن الربانمج الرتوحيي الرايضي له أتثري اجيايب
دال إحصائياً على مفهوم الذات لدى عينة البحث.
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بينما دراسة عبد احلميد وسليم ( )2007استهدفت التعرف على أتثري برانمج تروحيي ابستخدام
األلعاب الصغرية والعاب املبارزة على بعض مظاهر االكتئاب لدى كبار السن واستخدمت الدراسة املنهج
التجرييب جملموعتني على عينة بلغت ( )40مسن ،وتوصلت الدراسة إىل التأثري االجيايب للربانمج على حتسن
بعض االعراض اجلسمية والنفسية لالكتئاب.
استهدفت دراسة حممد وحبيب ( )2009مقارنة الطلبة املتميزين من الذين ميارسون الرايضة
والذين ال ميارسوهنا يف أساليب تعاملهم مع التوتر النفسي والتعرف على الفروق وفق النوع ،وقد استخدم
املنهج الوصفي على عينة بلغت ( )200من الطلبة املتميزين ومن كال النوع ومت تطبيق اختبار التوتر
النفسي وقد أظهرت النتائج إىل أن الطلبة املمارسني لألنشطة الرايضية تتمتع مبستوى اقل من املستوى
االعتيادي من التوتر النفسي ومل تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية وفق متغري النوع االجتماعي.
أع ّد حسنني ( )2011دراسة لتقصي أتثري برانمج تروحيي رايضي على مستوى االكتئاب
النفسي لدى األطفال املعاقني حركياً  12 – 9سنة واستخدم املنهج التجرييب جملموعة جتريبية واحدة
ابستخدام األنشطة الرتوحيية العالجية على مستوى االكتئاب النفسي لدى عينة من األطفال املعاقني
حركيا ممن تراوحت أعمارهم من ( 9إىل  )12سنة بلغت ( )30وتوصلت الدراسة أتثري الربانمج الرتوحيي
الرايضي على خفض مستوى االكتئاب لدى عينة الدراسة.
ويف دراسة لعبد الرزاق ( )2011على فعالية برانمج قائم على اللعب يف خفض مستوى
االكتئاب لدى األطفال اليتامى قام الباحث ابستخدام املنهج التجرييب على جمموعتني وبلغت عينة
الدراسة حوايل ( )60طفالً من األيتام (ذكور وإانث) تراوحت أعمارهم بني ( )6 – 4سنوات من ملجأ
األيتام ببور سعيد من الذين عانوا من وفاة األب أكثر من سنة واحدة قبل إجراء الدراسة ،واألدوات اليت
استخدمت برانمج اللعب لطفل ما قبل املدرسة ومقياس االكتئاب لألطفال ومقياس رسم الرجل واستمارة
املستوى االقتصادي واالجتماعي ،وتوصلت الدراسة إىل فعالية الربانمج يف خفض مستوى االكتئاب
وأعراضه على األطفال اليتامى.
درس اهلدابن ( )2017يف دراسته اآلاثر النفسية والصحية ملمارسة الرايضة لدى عينة عشوائية
بلغت ( )332فتاة من منطقة الرايض ابلسعودية ،وتبني من نتائج الدراسة ان  %80من الفتيات كانت
ممارستهن للرايضة هلا آاثر اجيابية من الناحية النفسية وتقليل الشعور ابخلجل السليب واالكتئاب وازالة
مشاعر الشعور ابلعزلة واإلحباط ،كما أن ممارسة الرايضة سامهت يف زايدة الثقة ابلنفس وحتسن الصحة
البدنية لدى عينة الدراسة.
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استخدم الرشيد ( )2018فبدراسته برانمج إرشادي قائم على تدريبات االيروبكس ملعرفة فعاليته
يف خفض حدة االكتئاب لدى عينة مكونة من ( )32من املسنات يف الرايض وممن هن مصاابت
ابالكتئاب وتراوحت أعمارهن (60اىل  )70عاماً ،واستخدم املنهج شبه التجرييب على جمموعتني،
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس
البعدي بعد تطبيق الربانمج على مقياس االكتئاب لصاحل االجتاه األفضل.
 .9منهج البحث:
استخدم املنهج الشبة التجرييب وهو ذلك النوع من البحوث الذي يستخدم التجربة يف اختيار فرض يقرر
العالقة ما بني متغريين عن طريق دراسة املواقف املتقابلة اليت ضبطت كل املتغريات ماعدا املتغري الذي
يسعى البحث بدراسة فاعليته أو أتثريه (العزاوي.)2008 ،
 .1.9متغريات البحث املستقلة:
.1.1.9نوع اجملموعة ؛ وله مستواين :اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.
 .2.1.9الربانمج الرايضي
 .2.9متغريات البحث التابعة:
 .1.2.9االكتئاب وممثلة ابلدرجة على مقياس بيك لالكتئاب.
 .2.2.9الرفاهية النفسية وممثلة ابلدرجة على مقياس ورويك  -إدنربه للرفاهية النفسية
(Psychological well-being).
 .10جمتمع البحث والعينة:
مت حتديد أفراد عينة الدراسة عرب الرجوع لقاعدة بياانت مركز اإلرشاد الطاليب ،حيث مت اختيار
 36طالبة من الطالبات الاليت يراجعن املركز من تلقاء أنفسهن بغية املساعدة يف التخلص من املشاعر
السلبية اليت تواجههن .وأتلفت العينة املستهدفة هلذه الدراسة من  33طالبة من الطالبات الاليت يراجعن
مركز اإلرشاد ابجلامعة بسبب تعرضهن ملستوايت متفاوتة من اضطراب االكتئاب (متوسط أعمارهن 21,2
 )2,7 ±وقد وافقت ( )18طالبة منهن على االشرتاك يف الربانمج من النشاط الرايضي املعتدل  3مرات
يف األسبوع وملدة مثانية أسابيع ،يف حني أن بقية الطالبات ( )15مل يوافقن على املشاركة يف الربانمج بيد
أهنن وافقن على أن يكن جزءا من الدراسة .ولالطالع على مدى تشابه اجملموعتني يف احلالة النفسية ويف
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أعراض االكتئاب فقد استخدام اختبار "ت" بني درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة على االكتئاب
والرفاه النفسي كما يظهر اجلدول رقم (. )1
جدول  - 1املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" بني درجات أفراد اجملموعتني
التجريبية والضابطة على مقياسي الرفاهية النفسية واالكتئاب قبل تنفيذ الربانمج
املتغريات التابعة

اجملموعة

العدد

املتوسط
احلساب

االحنراف
املعياري

مستوى

قيمة "ت"

الداللة

االكتئاب

التجريبية

18

16.1

9.81

0.226

0.823

الرفاهية النفسية

الضابطة
التجريبية

15
18

16.8
45.1

7.21
9.43

0.340

الضابطة

15

43.9

9.48

0.7386

يتضح من اجلدول ( )1أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بني درجات
أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة على أي من املقياسني املستخدمني يف الدراسة مما يدل على أن أفراد
اجملموعتني لديهم مستوايت متقاربة من أعراض االكتئاب والرفاهية النفسية وابلتايل فإننا ال حنتاج لعزل آاثر
هذين املتغريين عند تقصي التباين يف درجات أفراد اجملموعتني ابستخدام حتليل التباين املتعدد
.MANOVA
.11أدوات البحث:

 .1.11مقياس ورويك  -إدنربه للرفاهية النفسية (Warwick-Edinburgh Mental Well-
):)being Scale (WEMWBS
وقد مت إعداده بواسطة فريق من الباحثني من اجلامعات األسكتلندية ( Tennant, R., Hiller, L.,
Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S.,& Stewart-Brown
 )2007وحيظى مبواصفات ومعايري قياس عالية .املقياس يقيس الرفاهية النفسية اإلجيابية ويتألف من 14
فقرة ذات صياغات موجبة (منها على سبيل املثال :أشعر ابلتفاؤل بشأن املستقبل) ويتوجب على الفرد
اإلجابة على كل عبارة من عبارات املقياس وفقا لسلم مخاسي متدرج (ال حيدث أبدا=  ،1اندرا ما حيدث =
 ،2حيدث يف بعض األوقات =  ،3حيدث غالبا=  ،4حيدث دائما =  )5وعليه فإن احلد األدىن درجات
املقياس هو  14أما احلد األعلى فهو  70وكلما اقرتبنا من احلد األدىن فإن ذلك يشري إىل تدين الرفاهية
النفسية وكلما اقرتبنا من  70فإن ذلك يشري إىل ارتفاع يف مستوى الرفاهية النفسية.
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واملقياس مستخدم كثرياً على مستوى العامل ،وقد مت تعريبه مسبقاً بتصريح من مالكي احلق بواسطة زايد
https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/platform/wemwbs/researc
 )hers/languages/ومت استخدامه على عينة من نفس جمتمع الدراسة احلايل وبلغت درجة االتساق
الداخلي بني عباراته (ابستخدام معامل ألفا كرونباخ)  0,91مما جعله صاحلا لالستخدام ( Zayed,
.)Ahmad, Van Niekerk, and Yan Ho, 2018
.2.11مقياس بيك لالكتئاب () :)Beck Depression Inventory-II (BDI-IIويعترب
من أفضل أساليب التقدير الذايت اليت مت تطويرها واستخدامها على نطاق واسع لقياس االكتئاب ويتألف
من  21جمموعة من الفقرات متثل كل جمموعة عرضا معينا من أعراض االكتئاب يتوجب على الفرد اإلجابة
على كل منها وفق سلم متدرج من حيث الشدة (عدم وجود العرض = صفر ،وجود العرض بدرجة خفيفة
=  ،1وجود العرض بدرجة متوسطة =  ،2وجود العرض بدرجة كبرية =  ،)3وبذلك فإن أدىن درجة من
أعراض االكتئاب تساوي ( )0وتعين عدم وجود أعراض اكتئابية ،يف حني أن أعلى درجة تسجل على
املقياس هي ( )63وتعين وجود أعراض اكتئابية حادة جدا .وقد تراوحت درجة االتساق الداخلي للمقياس
عامليا ما بني  0.73و 0.92أي مبتوسط حسايب قدره Beck, Steer & Carbin, ( 0.86
 )1996املقياس مت استخدامه مسبقا يف البيئة العمانية وتراوحت درجة اتساق عباراته بني 0.761
و( 0.88احملرزي وزايد )2007 ،مما جيعل منه مقياس يتمتع بدرجة مالئمة من الثقة.
 .12خطوات إجراء الربانمج:
 .1.12مت تدريب فريق يتكون من  7طالبات متطوعات من ختصص الرتبية الرايضية جبامعة السلطان
قابوس على كيفية تنفيذ الربانمج الرايضي اخلاص هبذه الدراسة ويتضمن اآليت:
 oاإلمحاء ( 5دقائق)
 oمترينات حرة فردية وزوجية ( 10دقائق)
 oتدريبات هوائية متنوعة تتضمن مسابقات ( 20دقيقة)
 oمترينات هتدئة ونشاط ختامي ( 5دقائق)
 .2.12مت االجتماع بكل طالبة على حدة لتوضيح طبيعة الدراسة وخطواهتا ومتطلباهتا ومت تسليم كل
منهن منوذج استمارة يتوجب عليهن االختيار بني ثالثة خيارات هي :عدم املوافقة على االشرتاك
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يف الدراسة إطالقا أو املشاركة يف الدراسة دون املشاركة يف الربانمج الرايضي أو املشاركة يف
الدراسة مع املشاركة يف الربانمج الرايضي.
 .3.12مت استالم مناذج املوافقة من الطالبات وفرزها حيث وافقت  18طالبة على املشاركة يف الربانمج
الرايضي يف حني وافقت 15طالبة على املشاركة يف الدراسة دون املشاركة يف الربانمج الرايضي.
وبذلك أتلفت عينة الدراسة الكلية من  33طالبة مت تقسيمهن وفق رغباهتن إىل جمموعتني:
جتريبية وعدد أفرادها 18سوف ختضع للربانمج الرايضي ،وضابطة وعدد أفرادها  15سوف
ختضع لقياس مستوايت الصحة النفسية وأعراض االكتئاب مرتني تفصل بينهما  8أسابيع.
 .4.12مت إجراء قياس ملستوى الرفاهية النفسية وأعراض االكتئاب جلميع أفراد عينة الدراسة مث بوشر
بتطبيق الربانمج الرايضي على أفراد اجملموعة التجريبية خالل فصل ربيع  2017وذلك بواقع 3
مرات أسبوعيا وملدة  8أسابيع وبلغت نسبة االلتزام ابلربانمج للمجموعة ككل  5 ± 18مرة.
 .5.12مت يف هناية الربانمج إجراء قياس ملستوى الرفاهية النفسية وأعراض االكتئاب جلميع أفراد
اجملموعتني.
 .13نتائج البحث وتفسريها:
نصت الفرضية األوىل:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني متوسطات ألداء اجملموعة التجريبية
يف القياسني القبلي والبعدي ملقياس االكتئاب.
ونصت الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني متوسطات ألداء اجملموعة التجريبية
يف القياسني القبلي والبعدي ملقياس الرفاهية النفسية.
وللتعرف على التغري الذي طرأ على أعراض االكتئاب والرفاهية النفسية خالل فرتة الثمانية أسابيع فيوضح
الشكل ( )1التغريات اليت طرأت على درجات أفراد عينة الدراسة يف اجملموعتني التجريبية والضابطة على
مقياس بيك ألعراض االكتئاب ومقياس وورويك للرفاهية النفسية.
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شكل  - 1أعراض االكتئاب لدى أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل وبعد الربانمج الرايضي

ولفحص فرضية الدراسة فقد مت استخدام حتليل التباين املتعدد MANOVAلقياس أثر
املتغري املستقل (اخلضوع للربانمج الرايضي) على املتغريات التابعة (الرفاهية النفسية وأعراض االكتئاب)
ويوضح اجلدول ( )2املتوسطات واالحنرافات املعياري لدرجات أفراد كل من اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة على مقياس بيك ألعراض االكتئاب ومقياس وورويك للرفاهية النفسية ،يف حني يوضح اجلدول
( )3نتيجة حتليل التباين املتعدد  MANOVAألثر الربانمج على كل من الرفاهية النفسية وأعراض
االكتئاب.
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جدول  - 2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة يف اجملموعتني

التجريبية والضابطة على مقياس بيك ألعراض االكتئاب ومقياس وورويك للرفاهية النفسية بعد تنفيذ

الربانمج الرايضي.

نوع اجملموعة

املتوسط

االحنراف املعياري

العدد

أعراض االكتئاب

اجملموعة التجريبية

7.06

4.22

18

الرفاهية النفسية

اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية

11.47
51.44

4.75
9.08

15
18

اجملموعة الضابطة

46.67

11.64

15

جدول  - 3حتليل التباين املتعدد  MANOVAألثر الربانمج الرايضي على الرفاهية النفسية
وأعراض االكتئاب
اخلطأ يف

درجات درجات
Pillai's trace
Wilks' lambda
Hotelling's trace
Roy's largest root

مستوى

املعامل

القيمة

ف

احلرية

احلرية

الداللة

الالمركزي

قوة األثر

.207
.793
.261
.261

3.91
3.91
3.91
3.91

2
2
2
2

30
30
30
30

.031
.031
.031
.031

7.82
7.82
7.82
7.82

.660
.660
.660
.660

وكما يظهر يف اجلدول ( )3فإن نتيجة حتليل التباين املتعدد ألثر متغري نوع اجملموعة على املتغريات التابعة
() ) p = .031،Pillai’s Trace =0.207, F=3.91, df= (2, 33تشري إىل وجود فروق
ذات داللة بني اجملموعتني وابلتايل ترفض الفرضيتني .ومن هنا فقد مت النظر إىل اختبار  Fيف اجلدول (.)4
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جدول  - 4حتليل التباين األحادي  ANOVAألثر الربانمج الرايضي على الرفاهية النفسية
وأعراض االكتئاب كل على حدة

2املتغريات التابعة

درجات
جمموع املربعات

احلرية

مربع املتوسطات

159.2

1

159.2

اخلطأ

618.68

31

19.96

التباين يف الرفاهية النفسية

186.77

1

186.77

3299.78

31

106.44

التباين يف أعراض االكتئاب

اخلطأ

مستوى

قوة

ف

الداللة

األثر

7.98

.008

0.21

1.76

.195

0.054

أشارت النتائج إىل أن أفراد اجملموعة التجريبية اليت خضعت للربانمج الرايضي حققت معدالت
مرتفعة من الرفاهية النفسية وتضاءلت لديها معدالت أعراض االكتئاب ابملقارنة مع اجملموعة الضابطة اليت
مل ختضع للربانمج ،ولكن يف الوقت الذي تبني فيه وجود فروق ذات داللة بني درجات أفراد اجملموعتني
التجريبية والضابطة على مقياس االكتئاب فإن الفروق بني درجات اجملموعتني على مقياس الرفاهية النفسية
مل تصل إىل حدود مستوى الداللة.
وتقودان تلك النتيجة إىل االعتقاد أبن السبب يف وجود الفروق بني اجملموعتني الضابطة
والتجريبية يف أعراض االكتئاب ولصاحل اجملموعة التجريبية اليت أخضعت للربانمج الرايضي التدخلي رمبا
يعزى إىل عدة عوامل متداخلة قد تكون قد لعبت دورا بطريقة أو أبخرى يف نتيجة هذه الدراسة ابإلضافة
إىل األثر الذي أحدثه الربانمج الرايضي،ومن هذه العوامل التقلب يف احلالة املزاجية بني احلني واآلخر نتيجة
لعوامل بيولوجية وهرمونية أو لعوامل أخرى انمجة عن ضغوط احلياة املختلفة ،مبا فيها الضغوط الدراسية،
فالقياس القبلي أجري يف بداية الفصل الدراسي،مما قد يعين احتمال ظهور أعراض اكتئابية نتيجة ملخاوف
وتوقعات سلبية ذات عالقة ابألداء األكادميي ولكن ذلك رمبا تبدد مع مرور الوقت نتيجة للسيطرة على
البيئة ،كما أننا ال نستطيع جتاهل احتمالية أتثر احلالة النفسية واملزاجية بشكل إجيايب للطالبات الاليت رمبا
ال حيظني بفرص االخنراط بربانمج رايضي منتظم ألسباب عديدة.
وفيما يتعلق بعدم وصول الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية إىل حدود الداللة اإلحصائية فرمبا يعزى
إىل أن كال اجملموعتني حققتا تقدما يف الرفاهية النفسية نتيجة عوامل أخرى ليس هلا عالقة ابلربانمج فقد
ترتبط أبدوات القياس املستخدمة حيث أن مقياس بيك لالكتئاب معروف حبساسيته الشديدة يف حتري
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األعراض االكتئابية ( )Wang & Gorenstein, 2013يف حني أنه ال تتوفر أدلة حول مدى
حساسية مقياس وورويك – أدنربه يف حتري الدقيق للتغريات اليت تطرأ على الرفاهية النفسية.
وميكن عزو السبب يف األثر اإلجيايب للربانمج الرايضي على أعراض االكتئاب إىل طبيعة الربانمج الرايضي
الذي استخدمته الدراسة ،والذي يتضمن أنشطة بدنية تروحيية مت تصميمها لتثري أجواء مبهجة وترتافق مع
معدالت عالية من التفاعل االجتماعي اإلجيايب ،وابلتايل فإهنا على األرجح أسهمت يف كسر حاجز العزلة
الذي حييط عادة ابملصابني ابالكتئاب ،ويف ذات الوقت جنحت يف إاثرة أجواء إجيابية كان هلا أثر يف تقليل
حدة األعراض االكتئابية لدى املشاركات الاليت خضعن للربانمج ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة اهلدابن
(.)2017
كما أن النتيجة اليت توصل إليها الباحثون يف هذه الدراسة تتفق مع العديد من الدراسات اليت أجريت يف
بيئات خمتلفة من العامل واليت تناولت عينات متنوعة سواء من مرضى االكتئاب اإلكلينيكيني أو من األطفال
واملراهقني أو طلبة اجلامعات أو كبار السن وغريهم مثل دراسة تيليفريو ورينزو وبيج وميلر ودوود
( )Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller & Dodd, 2009الذين توصلوا إىل أن النشاط
الرايضي يؤدي إىل تقليل مشاعر فقدان األمل واالكتئاب وسلوك إيذاء الذات لدى طالب وطالبات
اجلامعة ،كما وتتفق أيضا مع ما توصلت إليها دراسات عدة قامت مبراجعة منهجية لعشرات الدراسات
استنتجوا منها أن التمرين الرايضي والنشاط البدين له أثر يف التقليل من أعراض االكتئاب مثل دراسة
جونزالس ورفاقه ( )Gonzales et al., 2015وكذلك وجينر ورفاقه ( Wegner et al.,
 )2014ودراسة بلومينثال ومسيث وهوفمان ( Blumenthal, Smith, & Hoffman,
.)2012
وعلى الرغم من كل ما تقدم فإن الكشف عن أثر التمرين الرايضي على أعراض االكتئاب يستدعي املزيد
من البحث والتقصي هبدف توفري فهم أعمق حلقيقة الدور الذي يلعبه النشاط البدين أو الرايضي يف تقليل
أعراض االكتئاب ودور اهلرموانت ك :النورأدارلني والدوابمني واألندروفني والسريوتونني واألوكسيتونني يف
حتسني املزاج لدى املصاب ابالكتئاب ،األمر الذي جيعلنا نعتقد أبن احلاجة تبدو ملحة إلجراء دراسات
أعمق وفق تصميمات جتريبية حمكمة تنجح يف عزل آاثر املتغريات األخرى اليت رمبا ترتافق مع برامج
النشاط الرايضي املستخدمة كمتغريات مستقلة حىت نتمكن من فهم أثر الرايضة على االكتئاب أو غريه من
االضطراابت النفسية األخرى .وعلى عينات ن النوعني ويف مراحل حياتية متنوعة كما يقرتح الباحثون
إبجراء دراسات شبه جتريبية واستخدام الربانمج وقياس أثر الصحة النفسية بدال من الرفاهية النفسية.
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بقي أن نشري إىل أن هذه الدراسة اليت تناولت عينة مل يسبق التعامل معها يف البيئات العربية ،تقدم دليال
جديدا على أن الرايضة تلعب دورا مهما يف احلد من أعراض االكتئاب وابلتايل فإهنا توصي بضرورة جلوء
مراكز اإلرشاد النفسي يف اجلامعات إىل النشاط الرايضي وتضمينه ضمن الربامج التوجيهية املقدمة لطلبة
اجلامعة ،ابعتباره ميثل حال إضافيا مع خدمات اإلرشاد الفردي واجلمعي اليت تقدمها املراكز اجلامعية يف
التعامل مع حاالت الطالب والطالبات الذين يراجعون املراكز أو حيالون إليها بسبب األعراض االكتئابية
اليت يعانون منها .فضالً عن أن االهتمام ابلرايضة ليس هدفه حتقيق اللياقة البدنية فقط ،ولكنه أيضاً وقاية
من االكتئاب واالضطراابت النفسية األخرى ،وهنا تربز أمهية الرايضة كأسلوب ومنط حيايت البد أن ميارسه
الفرد يف كافة األعمار وابنتظام لتحقيق مزيدا من الصحة النفسية.
.14املقرتحات:

 .1.14تطبيق الربانمج ملا له أتثري على خفض االكتئاب على مراجعي مركز اإلرشاد الطاليب ملن يعانون
من حاالت االكتئاب على أن يطبق الربانمج ملدة أكثر من  8أسابيع.
 .2.14إدخال الربامج الرايضية ضمن الربامج التوجيهية ملركز اإلرشاد الطاليب أو مركز اإلرشاد اجلامعي
املقدمة لطلبة اجلامعة ابلتعاون مع اجلهات املختصة كأقسام الرايضة يف الكليات أو دائرة النشاط الرايضي
التابع لعمادة شؤون الطلبة.
 .3.14ضرورة التوعية لالهتمام ابلنشاط الرايضي كأسلوب ومنط حياة ليس لتحقيق اللياقة البدنية فقط
ولكن لتخفيف االكتئاب وحتقيق املزيد من الصحة النفسية
 .4.14عدم االقتصار على وصف األدوية فقط ملن يعانون من االكتئاب اخلفيف واملتوسط وتشجيعهم
على ممارسة الرايضة لتخفيف األعراض االكتئابية.

املراجع:
 -1املراجع العربية
 إبراهيم ،عبد الستار ( .)1998االكتئاب :اضطراب العصر احلديث فهمه وأساليب عالجه ،الكويت،عامل املعرفة.
 أمحد ،مدحيه حسن ( )1993أتثري برانمج مقرتح لبعض األنشطة الرايضية والرتوحيية على التكيف النفسيواالجتماعي وبعض املتغريات الفسيولوجية والبدنية للمرضى النفسيني ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الرتبية الرايضية للبنات جامعة حلوان مصر.
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