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 التعريف بالبحث
 

1 
 

 :مقدمة- 1

لقد مال إمتثال ادلسلمني باحملافظة على أجسامهم إسرتشادا حلكمة اهلل تعاىل و إبداعو يف خلقو حيث صورىا 
القرآن الكرمي سورة )" لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي" لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي "القرآن الكرمي 

 4 االية التني

تعد مرحلة الشيخوخة مرحلة ىامة و حساسة لكل ما ميسها من تغريات عديدة اليت ميكن أن ختلف صعوبات 
نفسية و صحية و إجتماعية،و ينتج عنها إضطرابات نفسية تنتشر يف ىذه الفئة و من بينها اإلكتئاب الذي 

 و من األمور اليت إتفق عليها علماء النفس أن (10، صفحة 2006) أصبح سائدا و بشكل كبري عندىم ،
ممارسة النشاط الرياضي بطريقة منظمة و عملية حيدث أثرا إجيابيا على صحة اإلنسان سواءا من الناحية البدنية أو 
النفسية و ىذا األمر ىو الذي دفع الكثري من ادلنظمات إىل إنشاء نظام للنشاط الرياضي من أجل التخفيف من 

 و منو فإن النشاط الرياضي جزء من نسيج اجملتمع (90، صفحة 1987العالوي، ) ىذه اإلضطرابات التفسية،
من ادلأمول أن تساىم رلاالتو ادلتعددة يف إستخالص سبيل العالج ذلذه ادلشكلة ، و بسبب حالة اإلكتئاب 

ادلنتشرة مؤخرا وسط ادلسنني مت إجراء ىذه الدراسة و كذلك من أجل التقرب أكثر من فئة الشيوخ فهم السادة 
 .كما يطلق عليهم يف أدلانيا و بعض دول أوروبا

هتدف الدراسة إىل معرفة دور ممارسة النشاط الرياضي يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى ادلسنني، و ادلشكلة 
اليت يدور عليها ادلوضوع ىي ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني وغري ادلمارسني للنشاط 

 :الرياضي من حيث مستوى اإلكتئاب، و قسمت الدراسة إىل بابني

الباب األول يشمل الدراسة النظرية و اليت حتتوي على ثالث فصول ىي على الرتتيب اإلكتئاب، النشاط 
الرياضي، مرحلة الشيخوخة أما الباب الثاين يشمل الدراسة ادليدانية و اليت حتتوي على فصلني، فصل خاص 

مبنهجية البحث و اإلجراءات ادليدانية و الثاين بعرض و حتليل النتائج، استخدم يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي 
 غري ممارسني للنشاط الرياضي، 20 ممارسني و 20 ،40على عينتني من كبار السن من كال اجلنسني نسبتها 

إستعمل مقياس بيك من أجل الكشف عن مستوى اإلكتئاب، و يف األخري توصلت الدراسة إىل أن دلمارسة 
 .النشاط الرياضي دور يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى ادلسنني
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 :اإلشكالية- 2

أصبح اإلىتمام برعاية ادلسنني أحد مسات اجملتمعات اإلنسانية ادلتحضرة، و توسعت الدول و اذليئات األىلية يف 
إنشاء مراكز و دور ادلسنني حيث تقدم ذلم خمتلف أنواع اخلدمات و الرعاية و األنشطة و الربامج الرياضية و 

 .اإلجتماعية و الرتوحيية

تشري الدراسات السيكولوجية لألشخاص ادلسنني أن درجة اإلكتئاب ترتفع لدى ىذه الفئة نتيجة عدة عوامل 
الشعور بالالقوة و الضعف خاصة بعد هناية ادلسار ادلهين،الضغط النفسي و اإلثارة الزائدة، الفشل،احلرمان : منها

و نتيجة لذلك إن العديد منهم يودعون يف مراكز خاصة أين جيدون أنفسهم بدون تعامل أو تواصل مع العامل 
اخلارجي مما يسمى لديهم الشعور بالالقيمة و ينعكس ذلك على نفسياهتم تؤدي يف أغلب األحيان إىل حالة من  
اإلكتئاب ،األمر الذي دفعنا إىل طرح العديد من التساؤالت حول ىذا ادلوضوع و من ىنا تطرق الطالب الباحث 

 إىل اإلشكالية التالية    

 ىل دلمارسة النشاط الرياضي دور يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى ادلسنني؟

 :و يتفرع عنو تساؤالت فرعية

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني للنشاط الرياضي من حيث مستوى اإلكتئاب  -1
 حسب متغري اجلنس لصاحل اإلناث ؟

ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بني ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط الرياضي من حيث  -2
 مستوى االكتئاب لدى الذكور ؟ 

ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بني ادلمارسات و غري ادلمارسات للنشاط الرياضي من حيث  -3
 مستوى االكتئاب لدى اإلناث ؟
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 :الهدف من الدراسة- 3

 .معرفة دور ممارسة النشاط الرياضي يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى ادلسنني- 1

 .معرفة الفروق بني ادلمارسني و الغري ادلمارسني للنشاط الرياضي من حيث مستوى اإلكتئاب- 2

 دلمارسة النشاط الرياضي دور يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى ادلسنني؟

 :الفرضيات -4

 :الفرضيات الجزئية

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني للنشاط الرياضي من حيث مستوى اإلكتئاب حسب متغري - 1
 .اجلنس لصاحل اإلناث

ىناك فروق ذات داللة احصائية بني ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط الرياضي من حيث مستوى - 2
 .االكتئاب لدى الرجال

ىناك فروق ذات داللة احصائية بني ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط من حيث مستوى االكتئاب - 3
 .        الرياضي لدى النساء

 :مصطلحات الدراسة- 5

 :اإلكتئاب- 5-1

يعترب اإلكتئاب ثالث مرض مهدد للحياة حسب اإلحصائيات و البحوث احلديثة و ىو من أىم و أكرب األمراض 
اإلكتئاب حالة مرضية مزمنة نسبيا تتميز بالدرجة األوىل باإلكتئاب : " النفسية إنتشارا و يعرفو معجم علم النفس

و إخنفاض يف اجلهد و الطاقة إذ يعترب احلصر و فقدان األمل من أىم خصائص ادلكتب، حيث يرى نفسو غري 
قادر على مواجهة أي صعوبة، كما أنو يتأمل من ضعف قدراتو الفكرية من تركيز و ذاكرة يف تدىور مستمر ، و 

 (robert sylamy ,1989,p:89 )"ينتج من كل ما سبق شعور بالدونية الذي يزيد من حدة اإلكتئاب
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 :الرياضي النشاط- 5-2

 الوجدانية: النواحي من ومتكاملة متزنة تربية النشء تربية على يعمل تربوي نشاط ىو الرياضي النشاط
 على تعمل متخصصة قيادة إشراف حتت متعددة رياضية ورلاالت برامج طريق عن والعقلية، والبدنية واالجتماعية

 وينطلق العام، التعليم مراحل يف البدنية للرتبية العامة األىداف حتقيق يف يساىم مبا الرياضي النشاط أىداف حتقيق
: معانيها وامشل صورىا أمسى يف القوة: منها اليت السعودية العربية ادلملكة يف التعليمية للسياسة العامة األسس من
 .اجلسم وقوة اخللق، قوة العقيدة، قوة

 :الشيخوخة- 5-3

 . شاخ اإلنسان شيخا و شيخوخة،وىو فوق الكهل وحتت اذلرم:لغة

ىي حالة يصبح فيها االحندار يف مجيع القدرات الوظيفية والعقلية والنفسية ،ميكن قياسو على آثاره : اصطالحا
 يبدأ التلف احلسي واحلركي، ويف احلقيقة ىم اشخاص اكرب سنا يعانون 65تكون العمليات التوافقية ،ويف سن ال 

دكتور عبد النعيم ادليالدي االبعاد النفسية )من تدىور وظيفي يؤثر بشكل ملموس على رلمل الوظائف اخليوية 
 (10للمسن ص

 :لغوياًا  السن كبار مفهوم

  .اذلرم ودون الكهل وفوق اخلمسني عند غالباً  وىي وشيخوخة شيخاً  اإلنسان شاخا (1) الوجيز ادلعجم يف ورد

 .سناً  أكرب منو أسن وىو سنو كربت الرجل أس (2) احمليط القاموس يف ورد وكما
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 :الدراسات المشابهة- 6

 :2009دراسة سايح سامية و داود فاطمة - 1

اإلكتئاب عند ادلسن و آليات : دتت ىذه الدراسة جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغاًل حتت عنوان
 .(دراسة عيادية حلالتني بدار العجزة و ادلعوقني).التكيف

 :اإلشكالية

 ىل حدة اإلكتئاب مرتبطة بدرجة التكيف؟

 :هدف الدراسة

 معرفة مدى إرتباط التكيف بظهور اإلكتئاب

 : فرضيات الدراسة

 .كلما إرتفعت درجة التكيف كلما إخنفضت حدة اإلكتئاب -
 .كلما إخنفضت درجة التكيف كلما إرتفعت حدة اإلكتئاب -
 .ختتلف حدة اإلكتئاب حسب نوعية التكيف -

 :منهج البحث

 .ادلنهج العيادي

 :أدوات البحث

 .ادلقابلة، ادلالحظة العيادية و مقياس اإلكتئاب بيك 

 :عينة البحث

 . سنة80-60دتت الدراسة على حالتني من كال اجلنسني و ىم ادلسنون ترتاوح أعمارىم ما بني 
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أجري البحث يف مركز العجزة و ادلعوقني بصيادة، مل يكن إختيار العينة عشوائي بل كان موجو من طرف أخصائية 
 .نفسانية بادلركز

 :أهم نتيجة

 .عدم التكيف يف احلياة عند ادلسن لديو دور فعال يف إصابة ىذه الفئة بالإلكتئاب  كإضطراب نفسي

 :أهم توصية

اإلىتمام أكثر بفئة الشيخوخة عامة و الشيخوخة ادلوجودة بدار العجزة خاصة ألهنم حباجة إىل دعم مادي و 
 .معنوي
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 :2009دراسة مجاهد مصطفى و حكوم عبد الحليم و حفصي عيسى - 2

اثر ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية على بعض االضطرابات :دتت ىذه الدراسة جبامعة مستغاًل حتت عنوان 
 (سنة18-15)النفسية  كالقلق و االكتئاب لدى ادلراىقني 

 .ادلنهج الوصفي: منهج البحث

 :عينة البحث

 . تلميذ موزعني على بعض ثانويات مستغاًل و تيارت 70 تتكون عينة البحث من 

 : فرضيات البحث 

 .يتسم ادلمارسون حلصة الرتبية البدنية والرياضية بدرجة قلق اقل مقارنة بغري ادلمارسني  -
 . يتسم ادلمارسون حلصة الرتبية البدنية والرياضية بدرجة اكتئاب اقل مقارنة بغري ادلمارسني  -

 :اهم النتائج 

 . يتميز التالميذ ادلمارسني للرتبية البدنية و الرياضية بدرجة قلق اقل -
 .يتميز التالميذ الغري للرتبية البدنية و الرياضية بدرجة قلق عالية  -
 .يتميز التالميذ ادلمارسني للرتبية البدنية و الرياضية بدرجة اكتئاب اقل من غري ادلمارسني  -
 .يتميز التالميذ الغري ادلمارسني للرتبية البدنية و الرياضية بدرجة اكتئاب عايل  -
ىناك فروق ذاث داللة احصائية يف مقياس القلق بني ادلمارسني و غري ادلمارسني للرتبية البدنية و الرياضية  -

 .لصاحل ادلمارسني
ىناك فروق ذاث داللة احصائية يف مقياس اإلكتئاب بني ادلمارسني و غري ادلمارسني للرتبية البدنية و  -

 .الرياضية لصاحل ادلمارسني
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 :2011دراسة رميلي زوليخة - 3

تأثري النشاط الرياضي على الصحة : دتت ىذه الدراسة جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغاًل حتت عنوان
حبث مسحي أجري على الطالبات ادلمارسات للنشاط الرياضي و غري )النفسية للطالبات اإلقامة اجلامعية 

   . (ممارسات باإلقامة اجلامعية

 ىل دلمارسات النشاط الرياضي درجة عالية دلقياس الصحة النفسية مقارنة بغري ادلمارسات؟: اإلشكالية

 : هدف البحث

 .التعرف على داللة الفروق للصحة النفسية للطالبات ادلمارسات و غري ادلمارسات للنشاط الرياضي

 :فرضيات البحث

 .بدرجة عالية دلقياس الصحة النفسية مقارنة بفري ادلمارسات تتسم ممارسة النشاط الرياضي- 

 .ىناك فروق ذات داللة إحصائية دلقياس الصحة النفسية لصاحل الطالبات ادلمارسات- 

 .إستعمل يف ىذه الدراسة ادلنهج ادلسحي: منهج البحث

 .إستعمل يف ىذه الدراسة مقياس الصحة النفسيةكأداة:أدوات البحث

 :عينة البحث

 . غري ممارسات15 ممارسات و 15 طالبة من اإلقامات اجلامعية، 30مشلت العينة 

 :أهم نتيجة

 . يتميزون بصحة نفسية عالية للنشاط الرياضي إن الطالبات ادلمارسات

 :أهم توصية

 .من خالل الناحية النفسية إعطاء إىتمام كبري للنشاط الرياضي
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 :التعليق على الدراسات

بعداإلطالع على الدراسات السابقة الحظ الطالب الباحث أن عينة الدراسات قد تنوعت من دراسة إىل 
أخرى ، إذ كانت عينة الدراسات بعضهم طالب جامعيني و بعضهم تالميذ و بعضهم مسنني، و عينات 

 .أخرى رياضية و غري رياضية

 .كما أشارت بعض الدراسات السابقة إىل أن دلمارسة النشاط الرياضي أثر إجيايب على الصحة النفسية 

 :و بعد اإلطالع على الدراسات السابقة إستفاد الطالبان الباحثان من عدة جوانب أمهها

 .إختيار عينة البحث- 

 .حتديد مشكلة الدراسة - 

 .صياغة تساؤل الدراسة- 

 .حتديد مفاىيم الدراسة- 

 .التعرف على األساليب الدراسية اليت ميكن إستخدامها يف ىذا البحث- 

 .اإلستفادة من اإلطار النظري- 

 .التعرف على ادلنهج ادلناسب ذلذا البحث- 

 :أهم النقاط المشتركة

 .إستخدام ادلنهج الوصفي- 

 . تناول الدراسات لظاىرة اإلكتئاب-

 .مقصودة: كيفية إختيار العينة- 

 .إختبار بيك لإلكتئاب: أدوات البحث- 
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 :نقد الدراسات

دتيزت ىذه الدراسة عن ىذه الدراسات السابقة كوهنا الدراسة األوىل اليت أجريت على ادلسنني دتحورت حول 
و دتيزت كذلك بتنوع ادلتغري ادلستقل مقارنة مع .معرفة مدى إرتباط آليات التكيف مع ظهور اإلكتئاب

دراستنا،أما الدراسة الثانية دتيزت بإختالف العينة إذ كانت الدراسة على ادلراىقني أما دراسة الطالب الباحث 
 .فقد أجريت على ادلسنني، كما مشلت مقارنة بني اجلنسني ادلمارسني للنشاط الرياضي
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: تمهيد - 

اإلكتئاب حالة إنفعالية مزاجية سبتاز بادلبالغة يف ادلشاعر السالبة و عدـ القدرة على احليوية و النشاط ، مصحوبة 
 .حياة، و ىو يقع ضمن إضطرابات اإلنفعاؿ و الوجداف دبشاعر عدـ القيمة و األمل و النظرة التشاؤمية لل

و قد أكد الدراسات و األحباث اليت أجريت يف العديد من بالد العامل ، إف اإلكتئاب ىو أكثر أمراض العصر 
إنتشارا ، و ىذا ما جعلو حيتل الصدارة يف ادلمارسة الطبية النفسية ، فقد دار إختالؼ واسع النطاؽ حوؿ زلاولة 

 .معرفة أسباب منشأ ىذه الظاىرة 

كمحور للفصل ادلوايل ، الذي أخذ مكانة " اإلكتاب"و ىذا ما يدعونا إىل معرفة ىذه اإلضطرابات احلاصلة 
 .واسعة يف مرحلة الشيخوخة 
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 :تعريف اإلكتئاب- 1

مشتق من الكلمة الالتينية . يقاؿ كئب دبعٌت تغَتت نفسو و إنكسرت من شدة اذلم و احلزف :لغويا- 1-1
dépressionصفحة 1995احلنفي، )  كما أف اإلكتئاب معروؼ باللغة دبعٌت فقداف الطاقة أو إطلفاضها ،

204) 

يستخدـ مصطلح اإلكتئاب على نطاؽ واسع و يف رلاالت متعددة،ففي علم اإلقتصاد يدؿ : إصطالحا- 1-2
على الفساد و اإلنكماش يف ادلعامالت ادلالية  و يف رلاالت متعددة ، ففي علم اإلقتصاد يدؿ على الكساد و 

اإلنكماش يف ادلعامالت ادلالية، و يف علم األرصاد احليوية ىو التعبَت عن حالة الطقس و يعٍت حدوث منخفض 
 .جوي، و يف علم األعضاء يدؿ على التعبَت عن تناقص أو نقص يف وظائف بعض األجهزة احليوية

أما يف الطب النفسي فهو أحد التقلبات و إظطرابات ادليزاج إستجابة دلوقف نصادفو يف حياتنا يؤدي إىل الشعور 
 (105معمرية، صفحة ). باحلزف و األسى و يعترب أحد األمراض النفسية

عرؼ علماء النفس اإلكتئاب بتعريفات متعددة و فيما يلي إستعراض : تعريف علم النفس لإلكتئاب- 1-3
 :لبعض تلك التعريفات

  بيك عرفوbeck حالة إنفعالية تتضمن تغَتا زلددا يف ادلزاج مثل مشاعر احلزف و القلق و :" بأنو
الالمباالت ، و مفهوما سالبا عن الذات مع توبيخ الذات و ربقَتىا و لومها ووجود رغبات يف عقاب 

الذات مع رغبة يف اذلروب و اإلختفاء و ادلوت ، و تغَتات يف النشاط مثل صعوبة النـو و األكل و 
 (109-108، الصفحات 1989حسن، ) نقص أو زيادة يف النشاط

  إنفعاؿ أو إنقباض أو حالة ذاتية من اإلنقباض تتكرر بسبب عوامل داخلية أو :" بأنوالرفاعيوعرفو
خارجية أو بسبب إجتماع الطرفُت ، و تنطوي على شدة ال يقتضيها ادلوقف و ال تكوف مرافقة بتعطيل 

 أو إضطراب عقلي شلا دييز عادة ذىاف اإلكتئاب
 خربة ذاتية أعراضها احلزف و التشاـؤ ،و فقداف اإلىتماـ و الالمباالت و الشعور " بأنو  سالمةو عرفو

بالفشل و عدـ الرضا ، و الرغبة يف إيذاء الذات و الًتدد و اإلرىاؽ و فقداف الشهية ، و مشاعر الذنب 
 (43، صفحة 1989زلمد، ) و إحتقار الذات ، و بطء اإلستجابة و عدـ القدرة على بذؿ اجلهد



 الفصل األول                                                                                    اإلكتئبة

 

15 
 

 اإلكتئاب حالة مرضية مزمنة نسبيا تتميز بالدرجة األوىل باإلكتئاب و :" معجم علم النفسو يعرفو
إطلفاض يف اجلهج و الطاقة إذ يعترب احلصر و فقداف األمل من أىم خصائص ادلكتئب ،حيث يرى نفسو 
غَت قادر على مواجهة أي صعوبة ،كما أنو يتأمل من ضعف قدراتو الفكرية من تركيز و ذاكرة يف تدىور 

 robert• ) "مستمر ، وينتج من كل ما سبق شعور بالدونية الذي يزيد من حدة اإلكتئاب
sylamy ،1989 ،p 89) 

 :تعريف األطباء النفسانيين لإلكتئاب- 1-4

ينظروف إىل ادلريض باإلكتئاب بأنو الشخص الذي يعاين من تغيَت واضح و ملموس يف ادلزاج و يف قدرتو على 
اإلحساس بذاتو و العامل من حولو ، و يعد اإلكتئاب كمرض من أمراض اإلضطراب الوجداين الذي قد يكوف 

 (2008 بطرس)بسيط أو شديد أو مزمن الذي قد يهدد حياة الفرد 

 :مظاهر اإلكتئاب- 2

 :صنف بيك مظاىر اإلكتئاب إىل أربعة 

 .تتضمن فقداف القدرة على اإلستمتاع دبراحل احلياة و ضعف الثقة بالنفس: المظاهر اإلنفعالية- 3-1

تتضمن سلبية مفهـو ادلريض لذاتو و توجيو اللـو ذلا و تضخم ادلشكالت ،و إنعداـ : المظاهر المعرفية- 2-2
 .القدرة على إزباذ القرارات و اجلسم و ضعف اإلحساس بالقيمة الذاتية

و تتضمن ضعف القدرة على اإلصلاز و إنعداـ ادليل ضلو الطموح لتحقيق األىداؼ  : المظاهر الدافعية- 2-3
اخلالدي، ) ).و الشلل يف اإلدارة و الرغبة يف اذلروب من الواقع و ذبسد فكرة ادلوت و تزايد ادليوؿ و اإلتكالية

 (354، صفحة 2009

 تتضمن الشعور السريع بالتعب و اإلرىاؽ ،فقداف الطاقة اجلنسية و كثرة نوبات :المظاهر الجسمية- 2-4
 .األرؽ
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 :أعراض اإلكتئاب- 3

 :األعراض جسمية- 3-1

 .إنقباض الصدر و الشعور بالضيق و الوجو ادلتجهم الغَت ادلبتسم إىل نادراا،مع إطلفاض الصوت و سرعة البكاء- 

 .التعب ألقل جهد و الشعور باآلالـ و خاصة آالـ الظهر- 

 .توىم ادلرض ادلرض و اإلنشغاؿ على الصحة النفسية- 

 .إضطرابات الدورة الشهرية عند النساء- 

 .يفقد ادلصاب باإلكتئاب جزءا من جسمو بسبب فقداف الشهية- 

 .اإلمساؾ الذي يؤدي إىل التسمم - 

 .تغيَت ضغط الدـ بُت اإلرتفاع و اإلطلفاض - 

 .الصداع و القيء و آالـ جسمية سلتلفة - 

 .إضطرابات يف الرغبة اجلنسية و نقص الشهوة اجلنسية - 

 (55، صفحة 2008بطرس، ) إضطرابات يف النـو- 

 :األعراض النفسية- 3-2

 .أوىاـ سوداوية إذباه احلياة و تظهر يف التشاـؤ ادلفرط و عدـ اإلستمتاع -
بعض اذللوسات و اذلذياف اليت سبثل الشعور يف إنعداـ اجلدوى ،وعدـ القيمة، و إحتقار الذات ، و  -

 .الشعور باإلمث و الذنوب ، و طلب العقاب للذات
مكروه و :فقداف الذات، شعور ادلريض أنو : القنوط و اجلزع الذي يبدو يف السمات الشخصية ، مثل -

 .وحيد ومعزوؿ 
 .إضلراؼ ادليزاج و تقلبو ،و اإلنكفاؼ النرجسي على الذات -
 .القلق و التوتر و األرؽ -
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 .اإلنطواء و اإلنسحاب و السكوف و الشرود -
 .الشعور خبيبات األمل و إجًتار األفكار السوداء  -
 .الالمباالت بالنظافة و ادلظهر العاـ و األمور احلياتية -

 . إنشغاؿ الباؿ باجلسم و عدـ القدرة على التقرير أو إزباذ القرار -
 :األعراض السلوكية العالئقية- 3-3 -

يؤثر اإلكتئاب على النواحي ادلختلفة يف حياة الفرد ، و خاصة مع عالقتو مع اآلخرين و اليت تكوف يف حالة 
سيئة ،حيث صلد ادلكتئب ينفرد و يفضل العزلة و عدـ اإلختالط مع األصدقاء و األىل و األقارب، و جيد 
صعوبة تامة يف ادلناقشة و التحدث مع اآلخرين ، وينعكس ذلك يف كل تصرفاتو و سلوكو ، و من أىم ىذه 

 :األعراض

يبدو على وجو ادلريض احلزف و اليأس ، و يسَت مقوس الظهر ، يتكلم بصوت :  ادلظهر اخلارجي –أ 
 .منخفض و متقطع، وكلمات صغَتة زبرج من فمو بصعوبة 

 .تقل قدرتو على العمل ،حيث يرفض الذىاب إليو و ينعزؿ عن اجملتمع: السلوؾ اخلارجي - ب

يتميز باذلبوط احلركي و الكسل العاـ و اخلموؿ الذىٍت و اجلسدي الذي يعمل أحيانا : النشاط احلركي - ج
على عدـ احلركة و الشلل التاـ ، ويصاب حبالة شديدة من اإلثارة و التهيج ، و تزيد حركتو و ترذبف أطرافو، 

 .و يكثر كالمو و يصرخ

 :dsm4أعراض اإلكتئاب وفق الكتاب التشخيصي الرابع - 3-4

 ادلزاج احلزين أغلب اليـو تقريبا كل يـو  -
 .إطلفاض ملحوظ يف اإلىتماـ و السعادة يف كل شيئ أغلب اليـو -
 .زيادة أو نقص ملحوظ يف الوزف  -
 .اإلرىاؽ أو التعب أو نقص الطاقة يف أغلب اليـو  -
 .مشاعر عدـ القيمة أو الشعور ادلفرط أو الغَت مالئم بالذنب كل يـو -
 .ضعف القدرة على التفكَت أو الًتكيز -
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قايد، ) ذبدد األفكار عن ادلوت أو تصور اإلنتحار دوف خطة زلددة أو زلاولة اإلنتحار -
 (97-95الصفحات 

 :أسباب اإلكتئاب- 4

 :المدرسة التحليلية- 4-1

ترى ادلدرسة التحليلية أف الصراع ادلوجود بُت األنا و األنا و بُت األنا و أذلو يولد إكتئاب عصايب بالنسبة للحالة 
الثانية ، و أف اإلحباط الناتج عن فقداف ادلوضوع و شدة تكرار ذلك اإلحباط و فكرة فقداف ادلوضوع تؤدي إىل 

 .حالة اإلكتئاب و ىذه احلالة بدورىا تعترب آلية دفاعية تعمل تفاديا لإلنتحار مرتبطة دائما باحلزف و احلداد

 

 (16،دار النهضة العربية ، بَتوت ،الطبعة األوىل،ص"علم النفس العاـ:"عبد الرمحاف العسوي.د)

 :المدرسة السلوكية- 4-2 

ترى ادلدرسة السلوكية أف اإلكتئاب ديكن أف يكوف مكتسب فهناؾ إستعدادت يولد هبا الفرد ،يظهر بشكل 
واضح يف بعض العائالت و خصوصا يف حاالت اإلكتئاب الذىاين و اإلكتئاب الشديد و تزود عن طريق 

 .اإلكتساب، بواسطة التعلم من األسرة و احمليط و ادلدرسة

 :النظرة المعرفية - 4-3

العمليات ادلعرفية تلعب دورا يف نشأة اإلضطرابات الوجدانية و أف األفكار و العقائد تسبب السلوؾ اإلنفعايل ، 
قايد، ) .فادلكتئب يعمل وفق ما يعلم و اإلكتئاب يقودىم إىل عمل النتائج غَت ادلنطقية يف احلكم عن ذواهتم

 (61-60الصفحات 

زيادة على األسباب و التفسَتات اليت جاءت هبا ادلدارس و النظريات ىناؾ أسباب :األسباب اإلخرى- 4-4
 :منها

اإلكتئاب اإلحباط الحداد الحزن
فقدان 

الموضوع
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 إف التغَتات الكيميائية يف اجلسم كالنقص احلاصل يف أحاديات األمُت من :عوامل كيميائية      - أ
 .الناقالت العصبية مثل الدوبامُت ، السَتيتونُت تؤدي إىل حالة إضطراب ادلزاج من بينها اإلكتئاب

 . اإلثارة الزائدة عن احلد قد تؤدي إىل اإلكتئاب:عوامل عصبية - ب
 كالفقر ،احلرماف، الضغط النفسي، الفشل يؤدي إىل إىل اإلكتئاب باإلضافة إىل :عوامل بيئية - ج

 الظروؼ اإلجتماعية الصعبة اليت يعيشها البعض

 : تصنيف اإلكتئاب - 5  

يشَت إىل تقلبات ادلزاج و يعرب عنها عادة دبشاعر من احلزف و اإلكتئاب العاديُت : اإلكتئاب العادي - 5-1
يرادؼ بصفة عامة اإلكتئاب الذي ينظر إليو كعرض، و توجدمجيع أعراض اإلكتئاب يف العادي عدا ادلزاج 

 .و يطلق عليو مفهـو اإلكتئاب اإلستجايب  (إجراـ)احلزين

ىو أكثر شدة من اإلكتئاب العادي الذي ال يشمل مزاجا حزينا ، و : اإلكتئاب اإلكلينيكي الفرعي - 5-2
 :الذي قسم اإلكتئاب إىل عدة أنواع (dsm4)طبقا دلعايَت التشخيص الثابت ادلرجع 

 .إنتكاسة إكتئاب كربى  - أ
 .(مرحلة اإلكتئاب)إضطراب مزاجي مزدوج القطب  - ب

 .إضطرابات إكتئاب أخرى كاإلكتئاب ادلتكرر و تكدر ادلزاج-     ج

 .اإلكتئاب الفرعي يعترب كذلك عاديا حيث أنو ال يوجد تشديدا لوضع تشخيص أو عالج 

 : ىو إكتئاب شديد إىل حد يتطلب التدخل و العالج يتسم بأربع مسات :اإلكتئاب اإلكلينيكي- 5-3

 .أكثر حدة -1
 .يستمر لفًتة طويلة -2
 .يعيق الفردعن أداء نشاطاتو -3
 .األسباب اليت تثَته فعال تكوف واضحة  -4

 .     و قد مت تصنيفو إىل اإلكتئاب الذىاين و اإلكتئاب العصايب
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إضطراب مصحوب بأعراض ذىنية كهذياف و اذلالوس و عدـ اإلستبصار ، و : اإلكتئاب الذهاني- 5-3-1
 .اإلحساس بالعظمة و اإلضطهاد

 يشَت إىل إضطراب غَت مصحوب باذلالوس و اذلداءات و يطلق عليو أحيانا :اإلكتئاب العصابي - 5-3-2
باإلستجابة اإلكتئابية، حيث تسيطر على ادلريض حالة من اذلم و احلزف و يصاحب كل ىذا أرؽ و إضطراب يف 

                                                           (70-69قايد، الصفحات ).   نـو ادلريض ، و اإلكتئاب العصايب ال زبف حدتو دبرور الوقت بل تتزايد

 :أهداف اإلكتئاب- 6

هتدئة أو تسكُت القلق القائم ،احملافظة على سالمة الذات و ىذا يعٍت أف الفوائد : أهداف أولية- 6-1
 :الشخصية الذاتية اليت جينيها الفرد من خالؿ اإلضطراب النفسي ىي فوائد تنجم عن أحد العوامل الثالثة 

 فض التنازع و تسوية موضوعاهتا  .1
 زلاولة مستمرة لفض ىذا التنازع .2
 ذبنب التنازع و التحصُت ضد حدوثو  .3

 : أهداف فرعية- 6-2

 .منع إمكانية تنفيذ العدواف - 

 .  دعم التنكر و النكراف للدوافع العدوانية و أىدافها–

 .قد يكوف اإلكتئاب دبثابة مهدب نفسي يلجأ إليو الفرد أو كآلية دفاعية- 

 :أهداف ثانوية- 6-3

من الناحية الالشعورية اليت تعود على الفرد من وراء اإلكتئاب ىي ناحية خارجية موضوعية، حيث حيقق اإلكتئاب 
 (259-258دويداف، الصفحات ) .لصاحبو عالقات خارجية فيها معٌت الراحة و ادلتعة
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يشكل اإلكتئاب أىم األمراض النفسية يف الشيخوخة فتصل نسبة ادلصابُت باإلكتئاب :إكتئاب الشيخوخة- 7
 . و يعترب إكتئاب الشيخوخة من العوامل اليت تدفع فاقدي اإلدياف إىل اإلنتحار% 10كامل األعراض إىل 

و بعض ادلسنُت الذين يعيشوف العزلة يفزعوف حُت يسمعوف أف مسن إعتدى عليو، و صلد كبار السن غالبا ما 
يعانوف من إضطرابات و أمراض عضوية سلتلفة كالسكري و الضغط، ويظهر يف صورة أمل جسماين أو صعوبة يف 

الفهم أو فقداف الرغبة يف اإلىتماـ بالنفس ، و من أكثر من الذين يتعرضوف إلكتئاب الشيخوخة ىؤالء الذين 
كانو يعيشوف حياة ىادئة منضبطة ومنسجمة، مث واجهتهم صدمة شديدة فيجدوف أنفسهم ضحايا اإلكتئاب،و 

ىذا مايقلل من مقاومتهم للمرض و ربديهم لو و عدـ الرغبة يف العالج باإلضافة إىل أنو قد يزيد من حدة 
 .ادلرض

يصاحب اإلكتئاب يف الشيخوخة فقداف السمع، و العجز اجلنسي و الشعور بالذنب ، يزيد اإلكتئاب بُت كبار 
 سنة و بزيادة عدد كبار السن يف اجملتمع يزداد عند ىؤالء اإلصابة باإلكتئاب و 65السن الذين يزيد منهم عن 

لكن أسبابو مازالت سبثل مشكلة علمية ربتاج إىل كثَت من البحث، و يوجد صعوبة أيضا يف ربديد العالج، و ال 
يعاين من اإلكتئاب الشيوخ فقط، فاإلكتئاب يظهر يف شكل بارانويا أي جنوف اإلضطهاد أو أعراض دفاعية حادة 

 .أو عتة الشيخوخة أو أعراض توىم ادلرض أو النكوص أو اإلرتدادات أو الرجوع إىل الوراء

إف إذباه اجملتمع الذي يتسم بعدـ احلب إذباه كبار السن و عدـ اإلحًتاـ يعزذلم يف أماكن خاصة و حيدد ذلم 
أدوار خاصة يؤكد يف نفوسهم أهنم أناس غَت قادرين على العمل و اإلنتاج و حيتاجوف إىل من يرعاىم ألهنم عرضة 

للفشل و يتعرض الشيخ الكبَت للوحدة و احلزف و الشعور بالذنب و السبات و فقداف الشهية، و غَت ذلك من 
 .األعراض جسمية ادلنشأ

تفقد نفسية ادلسن عناصرىا األساسية من سهولة اإلتصاؿ و التكيف، حيث ديكن أف تزداد ىذه األعراض يف 
شدهتا إىل أف تصل إىل حالة من القلق النفسي و اإلكتئاب ادلرضي و اإلنطواء، فتؤدي بادلسن إىل درجة من 

 .اإلعاقة اإلجتماعية فيصبح غَت قادر على شلارسة نشاطو بكفاءة عالية و عدـ القدرة على إقامة عالقة إجتماعية
 (270-269دويداف، الصفحات )
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 :يعتمد على ما يلي: التشخيص- 8

 .األعراض اليت يشكو منها ادلريض و شدهتا و زلاولة اإلحاطة هبا و فهمها كما يرويها ادلريض- 

 .قصة ادلرض كاملة منذ بدايتو و حىت حلظة وصوؿ ادلريض إىل الطبيب - 

 .األسئلة ادلختلفة اليت يوجهها الطبيب أثناء ادلقابلة للبحث عن أعراض ادلرض األخرى- 

التاريخ الشخصي للفرد من والدتو و حىت اآلف ،طفولتو و دراستو و عملو و عاداتو يف التدخُت و تناوؿ - 
 .ادلنبهات و الكحوؿ و ادلؤثرات العقلية

إذا كاف ىناؾ حاالت نفسية يف العائلة أو حالة مرضية عضوية و الوالداف فيما : التاريخ العائلي للمريض- 
 .خيص أعمارىم و حالتهما الصحية

 و ىنا البد من معرفة كافة األمراض النفسية أو العضوية اليت يعاين منها ادلريض و احلوادث و :التاريخ الطبي- 
اإلصابات، و فيما إذا كاف ادلريض يتعاطى أي عالجات للضغط أو السكري أو القلق، و أمساء األدوية و 

 .جرعاهتا و مدة تعاطيها

يقـو الطبيب بفحص ادلريض سريريا بدءا من الضغط و احلرارة و الوزف مث الفحص : الفحص الطبي العام- 
 .العصيب و فحص الصدر و البطن و األطراؼ

و فيها يستعرض الطبيب ادلظهر و السلوؾ و ادلزاج و اإلنفعاالت و التفكَت و يفحص : فحص الحالة النفسية- 
 .القدرات العقلية و درجة الوعي و اإلدراؾ

 .التشخيص ادلبدئي و اللذي يتطلب دراسة إجتماعية للمريض دلغرفة ظروفو و حياتو بدقة- 

 .مقابلة أطراؼ مهمُت يف حياتو إلستكماؿ بعض ادلعلومات- 

 .إجراء إختبارات نفسية- 

 (49، صفحة 2003سرحاف، ) .خطة العالج مبنية على التشخيص النهائي- 
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 :عالج اإلكتئاب- 9

قبل كل شيئ إعادة البحث يف طبيعة احلالة اإلكتئابية، ألف اإلكتئاب ىو كلمة عامة و جيب النظر فيو بتعمق 
الضرر بصفة خاصة و أوضح و معرفة أسباب ىذا الضرر من ىنا يبدأ العالج كفحص طيب عاـ و ضروري على 
وجو اخلصوص عصيب مث فحص نفسي لنبُت أف ىناؾ دافع ذىٍت و ىذا الدافع قد يكوف ىو الذي أثار التعب و 

اإلهنيار،و منو اإلكتئاب الذي حيدث بفغل رلموعتُت من العوامل تعمالف منفصلتُت أو متداخلتُت ، تتعلق 
إحدامها بتكوين الشخص اجليٍت و العضوي ، فيما تتعلق األخرى ببناء بيئتو، فإف عالج اإلكتئاب يقع أيضا 

ضمن منظوميت عمل، قد تستعمالف منفصلتُت أو متداخلتُت تتعلق أوالمها بتعديل أي خلل كيماوي يف الناقالت 
و قد أثبتت الدراسات أف أفضل النتائج أف تأيت من . العصبية و األخرى لتعديل سلوؾ اإلنساف و فهمو لنفسو

 .العالج الفيزيائي و العالج النفسي: تضافر الطريقتُت، و من ىنا ديكن تقسيم العالج إىل قسمُت

 :ينقسم إلى قسمين: العالج الفيزيائي- 9-1

يستند إستعماؿ العقاقَت لعالج اإلكتئاب إىل النظرية القائلة أف سبب اإلكتئاب يكمن يف : العقاقير- 9-1-1
إضراب الناقالت العصبية يف الدماغ، و إف العقاقَت ادلضادة ىي منشطة للعاطفة و مزيلة لإلكتئاب و اذلمـو 

 و تنقسم ىذه األدوية إىل ثالث رلموعات حسب آليات 1957النفسية، مث ظهور ىذه العقاقَت منذ عاـ 
 .تأثسرىا على النواقل العصبية داخل الدماغ

 تتميز ىذه اجملموعة بفاعليتها ضد أشكاؿ اإلكتئاب ادلختلفة، و يف معظمها فإف ىذه :عقاقير ثالثية الحلقة- ا
اجملموعة تتسم ببطء العمل حيث ال تبدأ آثارىا بالظهور قبل ثالثة أسابيع من بداية اإلستعماؿ، و بذلك ينصح 

باإلنتظار دلا يفوؽ على ىذه ادلدة ستة أسابيع فهي تعطي نتائج إجيابية يف عالج اإلكتئاب و فعاليتها ناجحة 
 .% 70بنسبة 

 Monoamine oscidax inhibitions:المركبات المثبطة ألكسيد أحادي األمين- ب
m.a.o.l : 

تعمل على زيادة أحاديات األمُت و تؤدي إىل التفاعل السليب مع األطعمة احملتوية على مكونات أحاديات األمُت 
مثل التايرامُت زلدثة آثار متعلقة بإرتفاع لضغط الدـ و عدـ إستقرار عصيب و هتدؼ إىل إعاقة مخائر التأكسد و 

 .زيادة كميات الكايتكو الميات
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و ىي رلموعة حديثة تعمل على منع إسًتجاع : s.s.r.i.sمثبطات إسًتجاع السَتيتونُت اإلنتقائية - ج
السَتيتونُت من ادلشبك العصيب و بالتايل زيادة توفره كموصل أو ناقل عصيب، و تتميز بأهنا تعمل على موصل 

 .عصيب واحد، و بالتايل فإف مدى األعراض اجلانبية ادلتسبب هبا أضيق نسبيا

 :العالج باإلختالج الكهربائي- 9-1-2

أدخل ىذا العالج لألمراض النفسية يف ثالثينات القرف ادلاضي، و تعترب أهنا من أصلح الطرؽ لعالج اإلكتئاب 
جلسات أيبوعيا، و قد يستلـز العالج من  (3-2)احلاد و أكثرىا أمناػ، و ديكن عمل اجللسات العالجية دبعدؿ 

 (49، صفحة 2003سرحاف، ) .ستة إىل إثنيت عشرة جلسة

يهدؼ العالج يف حالة اإلكتئاب إىل الكشف عن األسباب الصلية و العوامل ادلسببة : العالج النفسي- 9-2
لو و تعديل ما ىو غَت قابل للتغيَت من سلوكيات ادلريض و التخفيف من الضغوط و من ادلدارس اليت تناولت 

 :عالج اإلكتئاب ما يلي

 مؤسس ىذه النظرية سيجموند فرويد طبيب األعصاب، تبحث النظرية التحليلية عن :المدرسة التحليلية- أ
جذور ادلرض النفسي يف أعماؽ ادلاضي و تعتمد على التداعي احلر و ذلك دبا أف فرويد يرى بأف اإلكتئاب 
إستعادة لتجربة قددية يف الالشعور و ىذه الصراعات ىي اليت تسببت يف اإلكتئاب، و يدير ادلعاجل اجللسات 
زلاوال تشجيع العميل على التعرؼ على ىذه الصراعات، و أشار أيضا فرويد إىل طريقة أخرى لتوليد األفكار 

 .داخل اجللسات العالجية و ىي طريقة تفسَت األحالـ

 ترى ىذه النظرية أف السلوكات اليت تنجم عن اإلكتئاب ىي يف حد ذاهتا اإلضطراب و :المدرسة السلوكية- ب
بالتايل فإف ىذه ادلدرسة ال تعًتؼ إال بالسلوؾ الشخصي ادلكتئب الذي يظهر و ترى أف اإلكتئاب ىو حوصلة 

ذبارب الفشل اليت أدت إىل القنوط و اإلحباط و تكرارىا يؤدي إىل اإلستجابة ادلرضية و بالتايل فإف عملية التعلم 
 .بإستعماؿ األفعاؿ ربفز الفرد على تعديل السلوؾ اإلكتئايب و التخلي عن اإلستجابات ادلرضية

 ىذه ادلدرسة ىي أحدث ادلدارس الثالث، ردبا أصلحها يف عالج اإلكتئاب، و ترى أف :المدرسة المعرفية- ج
اإلكتئاب ينجم عن فهم سلطوء للنفس و للبيئة احمليطة و للمستقبل حدده الطبيب النفسي أرو نبيك ادلنظر 
الرئيسي ذلذه ادلدرسة، و يعطي العالج ادلعريف أفضل نتائج عندما يًتافق مع إستعماؿ الدواء ادلالئم و بعض 

 (151، صفحة 1957عباس، ) .التقنيات السلوكية
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 :أساليب عالجية أخرى- 9-3

ومن ىذه األساليب إستخداـ الكهرباء الذي يعمل على تنظيم إيقاع اجلهاز العصيب أو إستخداـ التنومي 
 .ادلغناطيسي، و ىناؾ وسائل أخرى من العالج منها الطب الشعيب، العالج بالصدمة الكهربائية، اجلراحة الطبية
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 :خالصة

اإلكتئاب إضطراب نفسي ديكن أف ديس فئة الشيخوخة و يتعلق بأوضاعها و تؤثر أزمات ىذه ادلرحلة و صعوبتها 
التكيفية يف احلالة النفسية للمسن و يكوف اإلكتئاب من نتائج و إفرازات ىذه الصعوبات و العوامل كالفشل يف 

 .احلياة، و فًتة التقاعد، و يرتبط إرتباطا عميقا باحلياة اإلنفعالية و العاطفية و اإلجتماعية
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 :تمهيد

تعد الرياضة نشاطا إنسانيا راقيا ، لو و ظيفة اإلجتماعية و دور ثقايف يف تشكيل تراث األمم و اجملتمعات ،و 
تعترب األنشطة الرياضية نظام إجتماعي إستمدت قوهتا من فطرية اللعب كنشاط حر و تلقائي ، و اجملتمع ىو 

الذي و ظع النظام و اإلطار الذي أكسب ىذه احلركة الفطرية ثوهبا اإلجتماعي و قيمتها يف اجملتمع لذلك فإن 
 أن األنشطة الرياضية 1975إنسالخ الرياضة من ثقافة اجملتمع ىي زلاولة إلكساهبا العادلية، حبيث يرى سنجر 

تطور بعض مسات ادلمارسة الشخصية ، و اإلجتماعية ، و النضج اإلنفعايل ، و القيادة،و إذباىاتو بشكل أفضل 
 أن األنشطة الرياضية تقلل من التوتر الناتج عن اإلرىاق يف العمل ، و ربقق 1992،و يذكر ىويل و فرانكس 

 .التوازن النفسي للفرد
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 ىو وسيلة تربوية تتضمن شلارسات موجهة يتم من خالذلا إشباع حاجيات الفرد و :تعريف النشاط1- 
 .دوافعو و ذلك من خالل ادلواقف اليت يقابلها الفرد يف حاجياتو اليومية

 تستخدم كلمة النشاط البدين كتعبري يقصد بو اجملال الكلي و اإلمجايل كذلك عملية : النشاط البدني2-
 .التدريب و التنشيط يف مقابل الكسل و الوىن و اخلمول

للنشاط الرياضي دور كبري يف التمييز بني األشخاص فبفضلو ميكن معرفة الشخص : النشاط الرياضي3- 
الرياضي من غري الرياضي من خالل قوام الفرد و يعد النشاط الرياضي ميدانا ىاما من ميادين الًتبية و عنصرا قويا 
يف إعداد ادلواطن الصاحل يزوده خبربات واسعة و مهارات كثرية سبكنو من أن يتكيف مع رلتمعو و ذبعلو قادرا على 

  .أن يشكل حياتو على مسايرة العصر يف تطوره و منوه و ىناك أنواع نذكر منها

 من أىم ما مييز ىذا النموذج من النشاط الرياضي ىو اجلانب اإلجتماعي : النشاط الرياضي للمشاركة
حيث يعترب أكشر وضوحا عند باقي ظواىره األخرى إذ صلد اإلستمتاع دبزاولة الرياضة و قضاء و قت 

الفراغ ادلمتع و تقليل الضغوط على ادلمارسني و مقابلة أفراد سلتلفني و الشعور بالراحة و إحداث التغيري 
كلها تعترب أىدافا يرمي إليها ىذا النموذج و الذين يزاولون الرياضة بغرض ادلشاركة إمنا ينظرون إليها على 
أهنا أكثر بساطة شلا يتصوره الزاولون للرياضة التنافسية و يندمج ضمن ىذا النوع للنشاط الرياضي العديد 

 :من األنشطة األخرى و نذكر منها
 .أنشطة الًتويح -
 .أنشطة التنمية البدنية -
 .الرياضة للجميع -
 .أنشطة التنمية اإلمجالية و التذوق احلركي -
 .األنشطة الياضية من أجل التنية اإلجتماعية -

 النشاط الرياضي التنافسي: 

يهتم ىذا النموذج من النشاط إىل أقصى درجة بالنظام و السيطرة و زلاولة الوصول دبستويات ادلشاركني فيو 
لتحقيق أفضل النتائج خالل ادلباريات أو التنافسات و أىم ما مييز ىذا النموذج اإلنفعاالت الصاحبة لو ، 
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- األندية)من جهة أخرى يهتم ىذا النموذج بادلدخوالت و ادلخروجات ادلالية اليت تعود على ادلؤسسات 
 (...ادلراكز

 :الرياضي النشاط هدافأ4-

 من العام التعليم مراحل يف البدنية للًتبية العامة األىداف ربقيق يف اإلسهام إىل الرياضي النشاط يسعى
 :يلي ما خالل

 اجلسم وتقوية الدائم والنشاط البدنية اللياقة لكسب الرياضة شلارسة إىل الداعي ادلوجو الرياضي الوعي نشر- 
 .القوي ادلؤمن إلجياد

 الواحد الفريق روح دبفهوم العمل ومنها الرياضي والنشاط البدنية للًتبية الصحيحة ادلفاىيم وترسيخ غرس- 
 .الرياضية للمنافسات الصحيح الًتبوي البعد وإدراك

 والفردية اجلماعية األلعاب يف ادلواقف بعض طريق عن القومي والسلوك السليمة االجتماعية االذباىات تنمية- 
 .الرياضية الروح وتنمية بالنفس الثقة وإكساهبم

 النفسية احلاجات وإشباع الزائدة الطاقة واستنفاذ االنفعاالت وتفريغ النفسي التوتر من التخلص يف ادلسامهة- 
 .الذات وربقيق االجتماعي والتكيف

 .ادلفيدة الرياضية النشاطات ببعض الفراغ وقت استثمار أمهية تقدير- 

 اجلسم تنمي اليت التمرينات من مناسبة جرعات إعطائهم طريق عن للطالب البدنية الكفاءة مستوى رفع- 
 .السليم القوام على وربافظ

 السليم اجلسم لبناء والصحية الرياضية القواعد إىل تستند اليت احلركية والقدرات ادلهارات الطالب إكساب- 
 .وثبات بقوة ورلتمعو ووطنو ومليكو دينو خدمة يف واجباتو يؤدي حىت

 الفنية دبستوياهتم االرتقاء على والعمل ادلختلفة الرياضية األلعاب يف ادلوىوبني بالطالب واالىتمام العناية- 
 .وادلهارية
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 :دوافع ممارسة األنشطة الرياضية 5- 

منها دوافع مباشرة وأخرى غري مباشرة كما حددىا عالوي  ترتبط األنشطة الرياضية بشكل عام بدوافع سلتلفة
 :و منها

 :الدوافع المباشرة- 1-5

 .اإلحساس بالرضا و اإلشباع نتيجة ادلمارسة -
 ادلتعة بسبب رشاقة و مهارة احلركة  -
الشعور باإلرتياح نتيجة التغلب على التدريبات اليت تتميز بصعوبتها ، أو تتطلب ادلزيد من الشجاعة و  -

 .اجلرأة و قوة اإلرادة
 .اإلشًتاك يف ادلباريات الرياضية اليت تعترب ركنا من أركان األنشطة  -
 .تسجيل األرقام و البطوالتو إثبات التفوق و إحراز الفوز -

 :الدوافع الغير مباشرة- 2-5

 .زلاولة إكتساب الصحة و اللياقة البدنية عن طريق شلارسة األنشطة الرياضية -
 .شلارسة األنشطة الرياضية إلسهامها يف رفع مستوى قدرة الفرد على العمل و اإلنتاج -
 (40، صفحة 2004الرمحان، ) الوعي بالدور اإلجتماعي الذي تقوم بو الًتبية الرياضية -

 :الخصائص النفسية لألنشطة الرياضية6- 

 :(1987عالوي، ) ميكن تلخيص أىم اخلصائص السيكولوجية العامة ادلميزة لألنشطة الرياضية كما قدمها

إن الرياضة عبارة عن نشاط إجتماعي ،يتحدد بصفة سائدة من خالل الدوافع اإلجتماعية،وال يتعلق يف ادلرتبة - أ
 .األوىل بالدوافع أو احلاجات الفيسيولوجية ،و يتميز من وجهة النظر السيكولوجية بتفاعل الفرد مع بيئتو

إن أي نشاط يقوم بو الفرد ما ىو إال تعبري عن مستوى الفرد ككل ، أي تعبري عن شخصية،و ينطبق ىذا - ب
 .القول أيضا على ال،شطة الرياضية ،إال أن وسيلة التعبري عن شخصية الفرد تتمثل يف نواحي النفس احلركية
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زبتلف األنشطة الرياضية عن األنشطة اليومية العادية لإلنسان، من ناحية ادلتطلبات و األعباء البدنية و - ج
 .النفسية

إن األنشطة الرياضية ربمل يف طياهتا الطابع النفسي، وخاصة بالنسبة لرياضة ادلستويات العالية اليت يهدف - د
، الصفحات 2004، .الرمحان ا) .الفرد للوصول إىل أعلى مستوى شلكن يف نوع النشاط الرياضي التخصصي

43-44) 

 :تأثير ممارسة النشاط الرياضي على أجهزة الجسم المختلفة  7- 

لقدأخذت األنشطة البدنية و الرياضية يف وقتنا احلاضر ادلكانة ادلالئمة و ادلتقدمة و ذلك بسبب التقدم يف 
الدراسات و األحباث العلمية احلديثة، و إعتمادىا على األسس العلمية السليمة و اليت إىتمت جبوانب اإلنسان 

ادلختلفة من الناحية الصحية و البدنية و النفسية و اإلجتماعية ،للوقوف على التغريات اليت ربدثها شلارسة النشاط 
الرياضي على ىذه اجلوانب ،حيث أن جسم اإلنسان خيضع لقانون اإلستعمال و اإلمهال ، ويف ضوء ىذا القانون 

فإن جسم اإلنسان ينمو و يتطور عند شلارسة األنشطة الرياضية ادلختلفة بشكل دائم و منتظم و سلطط ، بينما 
يضعف اجلسم و يتدىور من الناحية الصحية و تقل مقاومتو لألمراض يف حالة االبتعاد عن شلارسة ىذه األنشطة 

 .و التوجو إىل حياة الراحة و اخلمول

 :وسوف نوضح تأثري النشاط البدين و الرياضي على أجهزة اجلسم ادلختلفة،على النحو التايل

  :القلب و الجهاز الدوري: 1-7-

إن شلارسة التمرينات البدنية و الرياضية لو نتائج إجيابية على القلب و اجلهاز الدوري فتعمل غلى إبطاء نبض 
حيث يقوم القلب (كمية الدم ادلدفوعة يف الضربة الواحدة)القلب أثناء الراحة حبيث يقابلو زيادة يف حجم الضربة

بتأمني حاجتو من الدم بعدد ضربات أقل ،وكذلك يعود معدل السرعة نبضات القلب و ضغط الدم بسرعة أكرب 
يف احلالة الطبيعية بعد شلارسة النشاط الرياضي، و من التأثريات اإلجيابية أن إنقباض عضلة القلب تكون أكثر 
قوة،شلا جيعلها أكثر فاعلية لضخ الدم و أكثر قدرة على التكيف مع التغريات ادلختلفة ادلرتبطة بشدة التمرين و 

 .النشاط
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باإلضافة إىل ذلك تعمل على رفع الكفاءة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي بإمداد العضالت العاملة بكميات 
من الدم الشرياين احلامل لألوكسجني و تزويدىا بالعناصر األساسية الالزمة إلنتاج الطاقة و محل نتائج عملية 

اإلحًتاق عن طريق الدم الوريدي احلامل للدم غري ادلؤكسد، شلا جيعلها تعمل باستمرار أثناء ادلمارسة لفًتة طويلة و 
 .بكفاءة عالية

كما أن للتمارين الرياضية و خاصة اذلوائية منها فوائد متعددة لصحة الفرد حيث تزيد من حجم الدم يف جسمو 
و ربدث زيادة يف حجم القلب ناذبة عن إتساع حجراتو ،و كذلك زيادة يف كثافة الشعريات الدموية ، و تساعد 

اجلسم على سرعة التكيف مع اجلهد ادلطلوب و تسرع يف عملية اإلستشفاء بعد اإلنتهاء من األداء البدين و 
 .بالتايل تأخري ظهور التعب و الوقاية من أمراض القلب ادلختلفة

 : الجهاز التنفسي2-7-

 .يقلل عدد مرات التنفس يف القيقة حيث يصبحّ أبطأ و أكثر عمقا و سهولة  -
 .اإلقتصاد يف التهوية أثناء أداء النشاط -
 .العودة إىل التنفس الطبيعي بعد التمرين بوقت قصري -
 .زيادة يف كثافة الشعرياتالدموية يف الرئة  -
 .زيادة يف عدد احلويصالت اذلوائية -
منو عضالت اجلهاز التنفسي،شلا يساعد على إستنشاق كمية أكرب يف اذلواء يف كل شهيق و بالتايل زيادة  -

 .يف التحمل التنفسي
 .حرق الدىون الزائدة يف الشرايني و التخلص من الفضالت بسرعة و تقليل أخطار اجللطات الدموية  -
 .مقاومة و تأخري ظهور أعراض التعب -

 :الجهاز العصبي:3-7-

 .ربسني التوافق العصيب العضلي -
 .ربسني عملية التوقع احلركي  -
 ربسني مستوى اإلحساس احلركي  -
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 .ربسني اإلستجابات أو اإلنعكاسات العصبية العضلية -
 .تقليل اإلجهاد و ادلساعدة على الراحة و اإلسًتخاء -

 :الجهاز العضمي و المفصلي:4-7-

 .إكتساب القوام ادلعتدل  -
 .زيادة مسك غضاريف ادلفصل  -
 .زيادة يف أمالح الكالسيوم ادلكونة للعضام -
 .تنمية مرونة األربطة -
 .تقوية األنسجة ادلفصلية -
 .زيادة تكوين خاليا الدم احلمراء و البيضاء يف خناع العضم -

 :الجهاز العضلي: 5-7-

 .زيادة مسك و حجم العضلة بزيادة حجم األلياف ادلكونة ذلا -
 .زيادة قوة العضلة و األربطة و األوتار  -
 .ربسني الدورة الدموية يف العضالت  -
 .زيادة كثافة الشعريات الدموية يف العضلة -
 .زيادة الكفاءة العضلة يف خزن الطاقة -
 .زيادة ربمل عمل العضالت و تأخر ظهور التعب -

 (62، صفحة 2010طو، )

 :النشاط الرياضي و الضغط النفسي8- 

للنشاط الرياضي فائدة ملحوظة يف تطوير مقدرة الفرد على ربمل الضغوط النفسية إلخنفاض مستوى التوتر بعد 
تئاب لتحسن احلالة ادلزاجية و كذلك عند الذين يعانون من القلق أو :القيام بالنشاط الرياضي و لدى مرضى اإل

 .إضطراب النوم حلاجة اجلسم و خاصة اجلهاز العضلي و العصيب للراحة بعد اجلهد و حرق الطاقة 
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تساعد الرياضة النتضمة أيضا على زبفيف التوتر النفسي و تقلل من أثاره الضارة الناذبة عن زيادة إفراز ىرمون 
األدريالني و الذي يؤدي إفرازه إىل تسارع ضربات القلب و إرتفاع ضغط الدم، شلا ال شك فيو أن القلق و التوتر 
و اإلضطرابات النفسية كادلشاكل األسرية و اإلقتصادية ، و اإلنشغال الذىين دبشاكل العمل اليومية ذلا تأثري يف 

باإلمكان إزالة حدة التوترات  تقليل الرغبة اجلنسية لدى اإلنسان،و يؤكد العلماء يف رلال علم النفس و الرياضة أن
و القلق و اإلضطرابات النفسية دبزاولة الرياضة اليومية و بأسلوب يضمن إفراز ىرمون األندروفني و اللذي يشبو 

 (2003ياسني، ) مادة ادلورفني و بذلك يشعر اإلنسان بالراحة و اذلدوء

 :زيادة أعداد الممارسين لألنشطة الرياضية 9- 

سامهة وسائل اإلعالم و البث التلفزيوين عرب األقمار الصناعية و خاصة البطوالت العادلية و الدورات األودلبية 
على إظهار اجلانب التطبيقي على اجملال الرياضي، و أكدت البحوث و التطبيقات ادليدانية دور النشاط 

 .الرياضي و دعمت الصناعة األجهزة الرياضية ذات اإلذباه حىت إنتشرت و أصبحت يف متناول اجلميع

و زاد اإلحًتاف و البحث عن الشهرة و ادلال من تدعيم اإلذباه لنمو الرياضة وشلارستها و مع زيادت الوعي 
الثقايف الرياضي و إىتمام األولياء و تدعيم التفوق الرياضي هبدف البعد عن ادلشكالت ادلًتتبة عن زيادة 

وقت الفراغ و إنتشار السموم البيضاء و قد أدى كل ذلك إىل زيادة أعداد ادلمارسني لألنشطة الرياضية و 
دفع الكثري من الالعبني إىل اإلشًتاك يف ادلستويات التنافسية و مع متطلبات األداء و ادلواقف اإلنفعالية و 

 .الضاغطة و زيادة األعمال التدريبية و عدم و جود وقت عن الالعب للتمتع دبناىج احلياة مثل أقرانو

 (31-30، الصفحات 2002إمساعيل، )
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 : خالصة

إن النشاط البدين الرياضي يبقى ىو العمود الفقري الرياضي فهو يرتبط إرتباطا وثيقا باألداء الفين احلركي، و 
عليو فالفرد الرياضي يف إفتقارىللنشاط الرياضي ال يستطيع إتقان ادلهارات األساسية ألي نشاط رياضي عاما 

 .أو خاصا
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 :تمهيد

الشيخوخة مرحلة طبيعية يف حياة اإلنسان و ىي ادلرحلة اخلتامية ليس ىناك وقت زلدد تبدأ فيو الشيخوخة و 
تنتهي، كما ىو احلال يف مرحلة ادلراىقة، إذ أهنا عملية بطيئة و متدرجة ال تظهر آثارىا فجأة فعندما تظهر على 
اإلنسان أعراض الشيخوخة و يشكو من آثارىا ، و تكون العملية قد بدأة من سنوات دون مؤشرات واضحة  ، 

 .حىت تًتاكم اآلثار مبرور األيام فتظهر واقعيا و إكلينيكيا
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 :تعريف الشيخوخة - 1

من أدرك الشيخوخة و ىي غالبا عند اخلمسُت، و ىو  (الشيخ)شاخ اإلنسان شيخا و شيخوخة: لغة- 1-1
 .فوق الكهل و دون اذلرم، و ىو ذو ادلكانة من علم أو فضل أو رياسة 

 :مفهوم الشيخوخة كما يستخدمه الباحثون في الميدون- 1-2

يستخدم الباحثُت يف رلال الدراسة ادلسنُت أحيانا مفهوم الشيخوخة و أحيانا أخرى مفهوم التقدم يف العمر 
aging على أهنما مًتادفان، و يشَتان إىل نفس ادلعٌت، و كالمها قد استخدم بأشكال سلتلفة، و تعددت 

 .العمر الزمٍت و البيولوجي و السيكولوجي و اإلجتماعي: ادلقاييس ادلستخدمة يف حتديد مرحلة الشيخوخة مشلت

 :و يف ضوء ىذه ادلقاييس ميز ىوديان و كياك بُت أنواع من الشيخوخة و ىي

 :chronologicalogingالشيخوخة الزمنية - أ

و اليت حتدد الشيخوخة بناءا على عمر اإلنسان و ال يرتبط ىذا النوع بالضرورة بالصحة اجلسمية للفرد أو قدراتو 
 .العقلية أو حالتو اإلجتماعية

  :biologicalagingالشيخوخة البيولوجية - ب

و يستخدم يف حتديد بدية الشيخوخة العضوية، و ىو مقياس يقوم على أساس ادلعطيات البيولوجية لكل مرحلة 
 . و قوة دفع الدمmetabolismمثل معدل األيض 

  :social agingالشيخوخة اإلجتماعية - ج

 .تشمل التغَتات اليت حتدث يف أدوار الفرد و عالقتو داخل البناء اإلجتماعي و مدى توافقو

 :الصحة النفسية عند الشيوخ- 2

إن مرحلة الشيخوخة عرضة للصحة و ادلرض، و إضلراف صحة الشيوخ ترجع إىل ثغرات صحية نشأت يف ادلراحل 
السابقة، و الصحة النفسية السوية ىي متتع الشخص بقوة العقل و سالمة القلب، و إتزان العواطف مع تكيف 
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الشخص للبيئة اإلجتماعية، و الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية السليمة ىو ذلك الشخص الذي يستطيع 
 .أن يوائم بُت سلوكو يف حتقيق أىدافو الشخصية من جهة و األىذاف اإلجتماعية من جهة أخرى

و صلد تداخل بُت الصحة النفسية و الصحة األخالقية، و ما ىو نفسي ليس بالضرورة أخالقي مثل رجل أصيب 
مبرض نفسي جيعلو حيلم أحالما مزعجة ينساىا أو ال ينساىا، فإن ىذه احلالة النفسية ليس ذلا أي إنعكاس 

 (عكس ما ىو نفسي ليس بالضرورة أخالقي )أخالقي، و إن احلالة األخالقية تبٌت على أساس الصحة النفسية
 .الرجل األناين رجل غَت مكتمل الصفات األخالقية و ىو يف الوقت نفسو ليس مكتمل الصحة النفسية

 (31، صفحة 2006ادليالدي، )

 : محددات الشيخوخة- 3

جيدر بنا قبل أن نتعمق يف التغرف على الشيخوخة و مشكالهتا و األساليب ادلختلفة للتكفل هبذه الفئة أن ضلدد 
 .مىت يدخل اإلنسان ىذه الفئة و ما ىي األعراض الدالة على بلوغها

 أهنا بداية الشيخوخة و إنطالقها من ذلك سنت يف أنظمتها تشريعات و قوانُت 65لقد حددت احلكومات سن 
سلتلفة جترب مبوجبها كل من بلغ ىذا السن من ادلستخدمُت أو العمال أن يعتزل العمل و حجتها أنو أصبح يف 

 (83صاحل، صفحة ) .عمر تضاءلت فيو طاقتو على اخلدمة

ىذا ىو واقع احلكومات غَت أنو ليس دائما على صواب، فهناك الكثَتون شلن بلغوا ىذا العمر أو حىت جتاوزه أقدر 
ربعُت مثال أن الشيخوخة ال تبدأ فعال يف سن التقاعد  ، فهي غَت مرتبطة بعدد 65على العمل شلن ىم يف سن األأ

 .سن العمر أصال

 سنة حىت هناية العمر و 60 سنة إىل ما بعد 21فمرحلة الكبار ىي مرحلة الرشد و الشيخوخة و ىي متتد من 
 :ىي تنقسم من الناحية البيولوجية النفسية إىل ثالث مراحل جزئية نلخصها فيما يلي

 . سنة40 سنة إىل 21مرحلة الرشد و ىي متتد من - أ

  سنة60 سنة إىل 40مرحلة وسط العمر و ىي متتد من - ب
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 . سنة حىت هناية العمر60الشيخوخة و ىي متتد من - ج

 (300-299، الصفحات 1998اليهي، )

 :التغيرات التي تميز مرحلة الشيخوخة- 4

 :أهم العوامل التي تساعد على التغير العضوي في مرحلة الشيخوخة- 4-1

ىي إحدى احملددات الرئيسية للحياة يف أبعادىا ادلختلفة، فهي اليت حتدد بعض خواص الفرد : الوراثة- 4-1-1
الرئيسية، كالطول و شكل الشعر، و قابلية اإلصابة بأمراض معينة، كما يتأثر مدى حياة نفسو، طال أم قصر 

 .بعامل الوراثة، و ذلك ألن متوسط العمر خيتلف من عائلة لعائلة و من ساللة لساللة أخرى

 لكل مهنة آثارىا على ادلشتغلُت هبا، و ىذا ما يفسر لنا كثرة أمراض القلب و إرتفاع نسبة :المهنة- 4-1-2
 .أمراض الروماتيزم بُت الفالحُت 

دلت األحباث اليت أجريت على الفئران أن نقص الغذاء عن احلد احليوي الضروري إلتزان : الغذاء- 4-1-3
احلياة يبكر بالشيخوخة، و أن زيادة الغذاء عن ذلك احلد يؤدي أيضا إىل نفس النتيجة اليت أدى إليها النقصان 

الشديد و لنوع الغذاء أيضا أثره على حياة الكبار، فمثال تؤدي زيادة نسبة ادلواد الدىنية يف غذاء الكبار إىل زيادة 
 .ترتيب الكوليسًتول يف األوعية الدموية، و ىذا بدوره يؤدي إىل زيادة ضغط الدم و أمراض القلب

 توارثت نتائج التجارب ادلختلفة يف ىذا ادليدان على أن كثرة :تنشيط األجهزة العضوية المختلفة- 4-1-4
 .إستخدام أي عضو من أعضاء اجلسم البشري يؤخذ شيخوختو و العكس أكيد

 تؤثر البيئة بنوعيها إجتماعية كانت أم طبيعية، على معدل التغيَت العضوي يف الكائن احلي، و :البيئة- 4-1-5
 .خاصة يف طفولتو و شيخوختو و لذا خيتلف سرعة أو بطئ ظهور مظاىر الشيخوخة من رلتمع آلخر

 :التغيرات البيولوجية الفسيولوجية- 4-2

يصل إفراز الغدد الصماء ذروتو يف سن العشرين، و يهبط معدل : تغير معدل نشاط الغدد الصماء- 4-2-1
 . سنة، مث تتغَت سرعتو يف ىبوطها حىت هناية احلياة 70إفراز ىرمونات ىذه الغدة بسرعة منتظمة حىت سن 
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 تتناقص القوة الدافعة للدم يف خط مستقيم ينحدر بإنتظام، ط تبعا لزيادة العمر :تغير قوة دفع الدم- 4-2-2
 . سنة إىل هناية احلياة90 سنة و تظل يف تناقصها حىت 20الزمٍت و بالتايل ىذه القوة تبدأ مرتفعة عند 

تقل نسبة اذلواء يف عمليتُت الشهيق و الزفَت تبعا لزيادة السن و خاصة : تغير السعة الهوائية للرئتين- 4-2-3
 سنة و تقاس كمية اذلواء أثناء عملية التنفس بالسنتيمًت ادلكعب و تقاس ىذه السعة يف خط 20بعد السن ال 

مستقيم يهبط بإنتظام تبعا لزيادة العمر الزمٍت و تظل قدرة اإلنسان على التنفس يف إضلدارىا حىت يصل الفرد إىل 
 . كما كانت عليو يف الرشد% 25شيخوختو فتنقص ىذه القوة بنسبة 

يصل اجلهاز العصيب إىل ذروتو احليوية يف الرشد مث يبدأ نشاطو يضعف بالتدريج : التغيرات العصبية- 4-2-4
و لكن يف بطئ غَت ملحوظ، و لذا يصعب قياس ىذا الضعف مث تصبح سرعة ىذا اإلضلدار ملحوظة يف 

ىذه الطاىرة إىل ضعف نسبة األوكسجُت اليت حيملها الدم إىل ادلخ نتيجة لشيخوخة  الشيخوخة، و قد ترجع
 الفرد، و نتيجة لضعف السعة اذلوائية للرئتُت، أكثر شلا ترجع إىل شيخوخة اخلاليا العصبية نفسها

 سنة أي يف 25تصل الكفاية البدنية إىل ذروهتا العليا يف السن : الكفاية البدنية و مستوى التكيف- 4-2-5
 سنة، و يزداد معدل اإلضلدار بعد ذلك زيادة ملحوظة بعد ذلك 45 و 40الرشد و يبدأ إضلدارىا بطيئا حىت سن 

 السن 

اليهي، ) .و يعاين الفرد األمرين يف تكيفو لبدنو الذي بدأ يضعف و بيئتو ال ترحم يف تطورىا و سرعة تغَتىا
 (317-312، الصفحات 1998

 :نظريات الشيخوخة- 5

 .و تناقش ىذه النظريات كيف تأخذ الشيخوخة مكانتها لدى الفرد : النظريات البيولوجية- 5-1

 نظرية البلى و التمزق يف الشيخوخة إفًتض فيها أن اجلسد يعمل على إهناء الزمن ادلخصص finchفقد عرض 
 .لو فيبلى

و تشَت النظرية اذلرمونية يف الشيخوخة إىل أن اذلرمونات تأثر بشكل أساسي و فاعل على عمل الفرد فهي قد تزيد 
 .من عمره كما قد تنقص منو من خالل نقص القدرة على إنتاج ىذه اذلرمونات
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و تفًتض نظرية ادلناعة الذاتية يف الشيخوخة أن الزيادة يف العمر جتلب زيادة يف التحوالت و التغَتات الرئيسية 
 .اذلامة يف إنقسام اخللية

حتدثت عن السلوك ادلالحظ لدى ادلسنسن و : النظريات الخاصة بمشكالت التكيف في الشيخوخة- 5-2
 .النشاطات و الفعاليات اليت يقومون هبا يف مثل ىذه السن

 .فقد أشارت نظرية النشاط إىل التناقض الذي حيدث يف التفاعل اإلجتماعي لدى ادلسنُت

و تشَت نظرية اإلنفصال أن ادلسن يعترب أقل إندماجا يف احلياة العملية شلا كان عليو يف السن الصغر و ما 
 .الشيخوخة سوى عملية تراجع من النظام اإلجتماعي الذي ينتمي إليو الفرد

و تشَت نظرية اإلتصال إىل أن ادلسنُت يتغلبون عادة على مشكالهتم الناجتة عن التقدم يف العمر بزيادة الفًتات 
-448، الصفحات 2004ملحم، ) .الزمنية اليت يستخدموهنا يف لعب أدوار خاصة يف مراحل حياهتم ادلبكرة

449) 

 :أبعاد مرحلة الشيخوخة- 6

 أي تفاعل حدث يف سلسلة التفاعالت اجلسمية منذ ادليالد حىت الشيخوخة يظل :األبعاد الجسمية- 6-1
داخال يف نطاق الشخصية و أي مرض أصاب عضوا من أعضاء اجلسم قد يًتك أثرا ما حىت بعد إنتهاء فًتة 

 .ادلرض

و يف الشيخوخة تأيت زلصلة إمهال السنُت الطوال يف اإلىتمام بالًتبية اجلسمية للشخص منذ الطفولة حىت 
الشيخوخة و حيمل الشيخ فوق رأسو أراد أو مل يرد أوجاع و آالم السنُت اخلوايل ذات الفجوات الصحية ادلرتبة 

 .على نقص يف تغذيتو حدث أثناء الطفولة أو ادلراىقة أو الشباب

إن اإلعوجاجات الوجدانية اليت حدثت خالل الطفولة، تزداد إضلرافا يف ادلراىقة، و : األبعاد النفسية- 6-2
 .تزداد أكثر فأكثر يف الشباب و البلوغ و يستمر التعقد الوجداين حىت الشيخوخة

منذ الطفولة حىت "فاحلالة الوجدانية اليت يعيشها ادلسن أو الشيخ ىي زلصلة ما جناه سلبا أو إجيابا يف حياتو 
 .، و كذلك تكون طريقة التفكَت و السلوك متأثرة مبا حصل عليو يف حياتو اليت سبقت شيخوختو"الشيخوخة
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 اخلربة التحصيلية اليت لدى الشيخ، احلصيلة الثقافية اليت ناذلا و صلح يف :األبعاد الثقافية و اإلجتماعية- 6-3
 .حتصيلها، إمنا أتت من خالل خربات تراكبية حصل عليها

ضلن نكتسب مهارة معينة يف التعامل مع الناس و اخلربة اليت تأيت لنا نكتسبها بنفس : و عن البعد اإلجتماعي
الطريقة الًتكيبية اليت ذكرناىا، و ىناك أناس إكتسبوا جهازا إجتماعيا شلتازا يف شخصياهتم، بينما ىناك أجهزة 

 .إجتماعية لدى بعض الشخصيات ادلصابة بعطب يف ناحية من النواحي
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 :خالصة

أخذت مرحلة الشيخوخة مكانة واسعة عند ادلفكرين و الباحثُت يف السنوات األخَتة كوهنا رئيسية من مراحل منو 
الفرد و كوهنا حساسة مبا ديسها تغَتات من سلتلف اجلوانب و تؤثر على العالقات و اإلتصاالت و التعامالت مع 

 . الذات و مع احمليط اخلارجي
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 :تمهيد

إن أي حبث علمي ما إن ينبٍت على جانب نظري الذي ىو قاعدة البحث، فإنو بالضرورة يتضمن جانب تطبيقي 
و الذي يعترب أىم قسم ُب الدراسة، و يهدف الطالب الباحث من خاللو إىل التحقق من صدق الفرضيات 

 .ادلصاغة و بالتايل ىو تطبيق لكل ما تقدم ُب اجلانب النظري 

بعد دراسة اجلانب النظري ، الذي تناول الرصيد ادلعرُب اخلاص مبوضوع البحث و الذي احتوى على ثالثة فصول 
 :ىي على الًتتيب

 .اإلكتئاب -
 .النشاط الرياضي -
 .الشيخوخة -

حىت نوُب ادلنهجية العلمية قصد دراسة ادلوضوع دراسة ميدانية ،  (ادليداين)سوف يتم اإلتتقال إىل اجلانب التطبيقي
حقها ، وكذا ضلقق ادلعلومات النظرية اليت تناولناىا ُب الفصول السالفة الذكر ، و يتم ذلك عن طريق حتليل و 

 .مناقشة نتائج إختبار بيك الذي أجري على كبار السن من سلتلف مناطق والية غليزان
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 :الدراسة اإلستطالعية- 1

تعترب الدراسة اإلستطالعية من أىم مراحل البحث العلمي، فمن خالذلا يتمكن كل باحث من الطمأنينة على 
سالمة فرضياتو ، و ال يتسٌت لو ذلك إال بعد التطبيق، كما أنو يساعد على التحكم ُب متغَتات ادلوضوع و 

 .إستعمال الوسائل ادلختارة

قبل تطبيق إختبار بيك على عينة الدراسة أجريت الدراسة اإلستطالعية مبختلف مناطق والية غليزان، من أجل 
التعرف على عينة الدراسة، و التمكن من أخذ نظرة عامة عليهم ُب نفس الوقت و التقرب منهم للوصول إىل مجع 

البيانات اليت ختدم فروض البحث بعد التوضيح ذلم اذلدف من الدراسة لتفادي كل أشكال الرفض و عدم 
 .ادلساعدة

 :الهدف من إجراء الدراسة اإلستطالعية- 1-1

 .التعرف على اجملتمع األصلي و الذي يتمثل ُب كبار السن -

معرفة مدى فهم أفراد العينة دلعٌت األسئلة ادلوجودة ُب ادلقياس و مدى التجاوب معها ُب نفس الوقت  -
 .لشرح ادلصطلحات الصعبة و تبسيط ادلعلومات

 .التعرف على سلتلف اجلوانب ادلمكن التطرق إليها -

 .حتديد الوقت االنسب الجراء االختبار  -

 و قد قام الطالب الباحث بدراسة الثبات 2014 فيفري 14 إىل 2015 فيفري 01ًب إجراء ىذه الدراسة من 
للتأكد شلا إذ كان ادلقياس يعطي نفس الدرجات لنفس األفراد عند تكرار تطبيقو عليهم ، و بدراسة الصدق حىت 

 .ديكن اإلطمئنان عليو و التأكد منو و إستخدامو ُب البيئة ادلعينة
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 :عرض نتائج الدراسة اإلستطالعية - 1-2

 :الثبات- 2-1 -1

 يبُت ثبات اإلختبار للتجربة اإلستطالعية: 01 جدول رقم

 الداللة مستوى الداللة ر اجلدولية معامل الثبات  درجة احلرية  العينة اإلختبار
 دال إحصائيا 0.05 0.60 0.90 14 15 مقياس اإلكتئاب

 من خالل النتائج ادلدونة ُب اجلدول رقم  و اليت جاءت قيم معامل اإلرتباط لبَتسون  و بعد الكشف ُب جدول 
 تبُت أن 0.05 و مستوى الداللة 14 و قيمتها 1-دالالت اإلرتباط دلعرفة ثبات اإلختبار عند درجة حرية ن

 كانت أكرب من القيمة 0.90ادلقياس يتميز بدرجة ثبات عالية و كون الدرجة احملسوبة دلعامل ثبات بَتسون 
 .0.60اجلدولية و اليت كانت تساوي 

 : الصدق -1-2-2

 يبُت صدق اإلختبار للتجربة اإلستطالعية :02جدول رقم 

معامل  درجة احلرية العينة اإلختبار
 الثبات

معامل 
 الصدق

مستوى  ر اجلدولية
 الداللة

 الداللة

مقياس 
 اإلكتئاب

دال  0.05 0.60 0.94 0.90 14 15
 إحصائيا
. يتصف ادلقياس بدرجة عالية من الصدق كون القيمة احملسوبة دلعامل الصدق  كانت أكرب من القيمة اجلدولية

 (85، ص 1991صبحي، )

 :إستنتاجات الدراسة اإلستطالعية- 1-3

 مسن و ذلك لغرض جتريب أدوات البحث و ًب اخلروج باإلستنتاجات 15ًب إجراء الدراسة على عينة تتكون من 
 :التالية

 .يتميز اإلختبار بدرجة عالية من الثبات و الصدق -

 .األدوات ادلسخدمة تصلح إلجراء التجربة األساسية -
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 :الوسائل اإلحصائية في الدراسة اإلستطالعية- 1-4

من إجل الوصول إىل النتائج اإلحصائية و إستنباط النتائج العامة و فهمهابصورة جيدة جلأنا إىل إستخدام 
 :الوسائل اإلحصائية التالية

 ىو االكثر استعماال من بُت القياسات االحصائية االخرى هبدف احلصول :المتوسط الحسابي- 1-4-1
 (79آخرون، صفحة ) )على النتائج و ترتيبها بصورة جيدة

 :و ىو حاصل قسمة رلموع القيم على عددىا و الصيغة الرياضية ىي

 مج س =  س

ن
 

القياس ُب الًتبية الرياضية _ زلمد نصر الدين_زلمد حسن عالوي)لبَتسون " ر:"معامل االرتباط- 1-4-2  
 (86ص_القاىرة_دار الفكر العريب_2ط.و علم النفس الرياضي

= ر
 مج س×مج ص

ن
−ص − سمج   

 
 مج ص 

2

ن
ص−

2

   مج
 مج س 

2

ن
 مج2 س−

 

 .رلموع قيم االختبار االول :مج س

 .رلموع قيم االختبار الثاين : مج ص

 .رلموع مربع اإلختبار األول : 2 سمج 

 .رلموع مربع اإلختبار الثاين: 2 صمج 

 مج س 
 . مربع رلموع اإلختبار األول   :2

 مج ص 
 . مربع رلموع اإلختبار الثاين: 2

 .اجملموع: مج

 .عدد أفراد العينة: ن
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 :الدراسة األساسية- 2

 :منهج البحث- 2-1

 (76، صفحة 1996العيسوي، )، وادلستقيم الواضح الطريق ىو لغة فادلنهج

لكل جعلنا منكم شرعة و :"يتميز البحث العلمي بتعدد مناىجو و ُب قولو تعاىل بعد بسم اهلل الرمحان الرحيم
 (48القرآن الكرمي،سورة ادلائدة،اآلية )"منهاجا

طريقة ُب الوصف و التحليل و " الوصفي باعتباره  من اجل حل ادلشكلة ادلطروحة ُب البحث استخدم ادلنهج 
  (334، صفحة 2007، :زرواٌب)التفسَت بصيغة علمية لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكانية 

 :مجتمع و عينة البحث- 2-2

مدارس  : ىو تلك اجملموعة األصلية اليت تؤخذ من العينة و قد تكون ىذه اجملموعة" من الناحية االصطالحية 
رلموعة عناصر ذلا "   وىي كذلك (14، صفحة 2003رضوان، ) فرق، تالميذ، سكان، أو أي وحدات أخرى

خاصية أو عدة خصائص مشًتكة دتيزىا عن غَتىا من العناصر األخرى و اليت جيري عليها البحث أو التقصي 
 (67آصلرس، صفحة )

  ويطلق على اجملتمع اإلحصائي اسم العلم و ديكن حتديده على أنو كل األشياء اليت دتتلك اخلصائص أو مسات 
 .قابلة للمالحظة و القياس و التحليل اإلحصائي 

، ًب إختيارىم  ( سنة75 سنة إىل 60) فرد من فئة ادلسنُت من كال اجلنسُت 40مشلت الدراسة على عينة قوامها 
 :عن قصد مقسمة على النحو التايل

 ذكور 10) غَت شلارسُت للنشاط الرياضي 20و   ( إناث10 ذكور و 10) فرد شلارسُت للنشاط الرياضي 20 
 ( إناث10و 

 :ضبط متغيرات البحث- 2-3

 .من خالل حبثنا ىذا ىناك متغَتين اثنُت أحدمها مستقل و اآلخر تابع
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 :المتغير المستقل-  2-3-1

ىو ادلتغَت الذي يفًتض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ، ودراستو قد تؤدي إىل معرفة تأثَته 
 (85، صفحة 1984ثابت، ) على متغَت آخر

 "النشاط الرياضي:"حتديد ادلتغَت ادلستقل

 :المتغير التابع- 2-3-1

يؤثر فيو ادلتغَت ادلستقل و ىو الذي تتوقف قيمتو على مفعول تأثَت قيم ادلتغَتات األخرى حيث أنو كلما أحدثت 
 (219، صفحة 1999راتب، ) تعديالت على قيم ادلتغَت ادلستقل  ستظهر على ادلتغَت التابع

 "االكتئاب"حتديد ادلتغَت التابع

 :مجاالت البحث- 2-4

 أنثى20 ذكر و  20 فرد من كبار السن، 40 :المجال البشري -1
 (غليزان-وادرىيو-جديوية) أجري البحث ادليداين مبختلف مناطق والية غليزان:المجال المكاني -2

 :المجال الزماني -3

 : دتت دراستنا ىذه على رلالُت زمانيُت مها

 2015 جانفي 30 اىل غاية 2014 نوفمرب 01رلال خاص باجلانب النظري امتد من 

 .2015 ماي 25 اىل غاية 2014 فيفري 15امتد من : رلال خاص باجلانب التطبيقي
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 :األدوات المستخدمة في الدراسة- 2-5

 :إختبار بيك لإلكتئاب- 2-5-1

 :قوائم بيك لقياس اإلكتئاب- 2-5-1-1

يعترب آرون بيك الطبيب النفسي األمريكي و زمالئو أول من قام ببناء قائمة لقساس اإلكتئاب،و تعرف بامسو 
 :رغم إشًتاك العديد من زمالئو معو ُب إعدادىا،و ىناك ثالث صور أو نسخ ظهرت للقائمة

 Beck أي لB.D.I و يرمز ذلا إختصارا بالرمز 1961ظهرة الصورة أو النسخة األولىى عام - 

Depression Inventory حبث منذ صدورىا إىل غاية 1000 و قد استعملت القائمة ُب حوايل 
1988. 

 وًب ترمجة ىذه النسخة B.D.I - IA و يرمز ذلا إختصارا بالرمز 1979و ظهرة الصورة األوىل ادلعدلة عام - 
  .1981إىل اللغة العربية ُب مصر عام 

 وًب تعريبها  B.D.I – II و اليت يرمز ذلا إختصارا بالرمز 1996ٍب ظهرت الصورة الثانية للقائمة عام - 
كذلك ُب مصر عام ، و تستعمل ُب رلال البحث النفسي و ُب رلال التشخيص العيادي للمراىقُت و 

 (2005الفتاح، ) 2000 سنة ُب الواليات ادلتحدة األمريكية 16البالغُت إبتداءا من عمر 

   B.D.I – II :قائمة بيك الثانية لإلكتئاب - 2-5-1-2

 عبارات تصف االعراض بطريقة 4  رلموعة من االعراض ،كل رلموعة فيها 21تتكون ُب االصل من 
احلزن،التشاؤم،الفشل السابق،فقدان االستمتاع :متدرجة من اقلها شدة اىل اكثرىا شدة و ىذه االعراض ىي 

باحلياة،مشاعر االٍب،الشعور بالتعرض للعقاب او االذى،عدم حب الذاث،نقد الذاث ولومها،االفكار 
والرغبات االنتحارية،البكاء،اذليجان واالثارة،فقدان االىتمام،الًتدد ُب اختاذ القرارات،انعدام القيمة،فقدان 

الطاقة على العمل،اضطرابات النوم،القابلية للغضب او االنزعاج،تغَتات ُب الشهية،صعوبة الًتكيز،االرىاق او 
 .االجهاد،فقدان االىتمام باجلنس 
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 وتتدرج مستويات اإلكتئاب 1988ًب نقلها بالعربية كل من عباس زلمود عوض و مدحت عبد احلميد 
 :كاآلٌب

 :يبُت مستويات اإلكتئاب حسب الدرجات: 03جدول رقم 

 مستويات اإلكتئاب درجات اإلكتئاب
 طبيعي  00-09
 ميل ضلو اإلكتئاب 10-18
 إكتئاب 19-27
 إكتئاب شديد 28-63

 .  ىو الدرجة اليت يتحصل عليها ادلفحوص ُب إختبار اإلكتئاب:تعريف اإلكتئاب إجرائيا- 2-5-1-3

 عبارات 4 رلموعة، كل رلموعة تتكون من 21حتتوي ىذه اإلستمارة على : التعليمة- 2-5-1-4
،تصف األعراض بطريقة متدرجة من أقلها شدة إىل أكثرىا شدة ،حيث يضع ادلفحوص دائرة حول العبارة 

اليت خيتارىا من البدائل األربعة، و تصف العبارة أفضل حالتو خالل أسبوع مضى أو ُب اليوم الذي جييب فيو 
 . عن ىذه العبارة

 اليت وضع عليها ادلفحوص 21حيث يتم احلصول على درجات اخلام لكل مفحوص عن طريق مجع األرقام 
 (أقصى درجة لإلكتئاب)63و (طبيعي) 0دوائر،فيحصل على درجة اإلكتئاب و اليت تًتاوح ما بُت 

 :حيث تكون الدرجات على النحو التايل تبعا لإلجابة    
 صفر: اإلجابة األوىل

 واحد: اإلجابة الثانية

 إثنان: اإلجابة الثالثة

 ثالثة: اإلجابة الرابعة

 .ٍب التأكد من أنو مل يتم اإلختيار إال عبارة واحدة فقط ُب كل رلموعة
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 : االسس العلمية لإلختبارات المستخدمة- 2-6

 :ثبات االختبار- 2-6-1

يقول زلمد صبحي حسانُت بان االختبار يعترب ثابتا اذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار و اذا ما تكرر تطبيقو 
و يقول زلمد صبحي ابو صاحل (193، صفحة 1995حسنُت، )على نفس ادلفحوصُت و حتت نفس الشروط 

و عدنان زلمد ان ثبات االختبار ىو ان يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما اعيد على نفس االفراد و ُب نفس 
 .الظروف

و منو نستخلص انو اذا قام الباحث بتطبيق اختبار ما على عينة ما ٍب اعاد نفس االختبار بعد اسبوع وعلى نفس 
 .العينة و حتت نفس الظروف وجب حتقيق نفس النتائج لالختبارين االول و الثاين و هبذا يكون اخلتبار ثابت

 :صدق االختبار- 2-6-2

صدق االختبار او ادلقياس يشَت اىل الدرجة اليت ديتد اليها ُب قياس ما وضع من اجلو االختبار او ادلقياس الصادق 
 (1991صبحي، ) ىو اللذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها

   الثبات = مدى الصدق الذاٌب يساوي اجلذر الًتبيعي للثبات ، الصدق

 :موضوعية االختبار- 2-6-3

ترجع ُب االصل اىل مدى وضوخ التعليمات احلاصة بتطبيق االختبار حلساب الدرجات او النتائج اخلاصة بو 
ومقياس بيك لالكتئاب يتميز بادلوضوعية ويعتمد ُب قياسو على الدرجات كما ًب توضيحو سابقا  وبالتايل فهو 

 .موضوعي

 :الوسائل االحصائية- 2-7

من اجل الوصول اىل النتائج االحصائية  واستنباط النتائج العامة وفهمها بصورة جيدة جلأنا اىل استخدام الوسائل 
 :االحصائية التالية

  :المتوسط الحسابي- 2-7-1

 مج س =  س   

ن
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يعترب افضل طريقة لقياس التثبيت حيث يدخل استخدامو ُب كثَت من قضايا :االنحراف المعياري - 2-7-2
زلمود، ) التحليل واالختبار و ىو يساوي اجلذر الًتبيعي دلتوسط ادلربعات ادلختلفة عن متوسطها احلسايب

 (66، صفحة 1998

 

 .القيم اليت ًب احلصول عليها: س

 .ادلتوسط احلسايب:  س

 1 -عدد العينة: 1-ن

 : إختبار الداللة ت- 2-7-3

 نشأتو وترجع ، والًتبوية واالجتماعية النفسية األحباث َب شيوعاً  الداللة اختبارات أكثر من" ت "اختبار يعد
 . التاء حرف وىو امسو َب تكراراً  احلروف بأكثر االختبار مسى وذلذا" ستودنت "العامل أحباث إىل األوىل

 ادلتساوية للعينات وادلرتبطة ادلرتبطة غَت ادلتوسطات فروق داللة لقياس يستخدم" ت "اختبار أن القول وديكن
 . متساوية والغَت

 : المتوسطات فروق لداللة" ت "اختبار استخدام شروط- 2-7-3-1

  :التالية النواحى من البحث متغَتات خصائص يدرس أن قبل" ت "اختبار  يستخدم أن لباحثللطالب ا حيق ال

  .عينة كل حجم-    1

  .البحث عينيت حجم بُت الفرق-    2

  .العينة جتانس مدى-    3

  .البحث عينىت من لكل التكرارى التوزيع اعتدالية مدى-    4
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 "ت "لحساب المختلفة الحاالت- 2-7-3-2

  .أفرادمها أعداد َب متساويتُت غَت متجانستُت عينتُت فرق لداللة" ت "حساب : األوىل احلالة- 1

 أفرادمها أعداد َب متساويتُت وغَت متجانستُت غَت عينتُت فرق لداللة" ت "حساب : الثانية احلالة- 2

 أفرادمها أعداد َب ومتساويتُت مرتبطتُت غَت عينتُت فرق لداللة" ت "حساب : الثالثة احلالة- 3

 أفرادمها أعداد َب ومتساويتُت مرتبطتُت عينتُت فرق لداللة" ت "حساب : الرابعة احلالة- 4

 20=2ن=1لدينا ن

 ". ت" مبا ان عدد افراد العينتُت متساوي نطبق قانون احلالة الثالثة من اختبار

  

−    2س     1س

 
ع

2

2
+ ع

1

2

1 − ن

=  ت

  :حيث

  .األوىل للمجموعة احلساىب ادلتوسط =     1س

  .الثانية للمجموعة احلساىب ادلتوسط=     2س

1ع

  .األوىل اجملموعة تباين= 2

2ع

  .الثانية اجملموعة تباين= 2

  .متساويتان أهنما حيث الثانية أو األوىل العينة أفراد عدد = ن
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اثناء القيام بالبحث اتبع الطالب الباحث اسلوب معُت ومدروس بطريقة :طريقة اجراء االختبارات - 2-8
 .علمية لغرض الوصول اىل اذلدف ادلسطر

 مسن ،والعينة  الثانية غَت ادلمارسُت 20ًب العمل على العىنة االوىل ادلسنُت ادلمارسُت للنشاط الرياضي  وعددىا 
كما قام الطالب الباحث بتوزيع قوائم اإلختبار عليهم ٍب قام بشرح بسيط  . مسن20للنشاط الرياضي وعددىا 

 .  لفهم زلتواىا ٍب مجع القوائم بعد مدة زلددة ذلم
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 :صعوبات البحث- 2-9

 .صعوبة التجاوب مع بعض ادلسنُت -

 .دتاطل بعض ادلسنُت ُب إرجاع اإلستمارات -

 نقص عدد ادلسنُت ادلمارسُت للنشاط الرياضي ُب منطقتنا -
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 :خالصة  

لقد تطرق الطالب الباحث ُب ىذا الفصل اىل منهجية البحث  واالجراءات ادليدانية خالل  التجربة 
االستطالعية واالساسيات دتاشيا مع طبيعة البحث العلمي ومتطلباتو العلمية حيث اشَت من خالل التجربة 

االستطالعية اىل عدة خطوات علمية اصلزت دتهيدا للتجربة االساسية اليت بدأت بتوضيح ادلنهج ادلستخدم ُب 
البحث ٍب عينة البحث ،متغَتات البحث،رلاالت البحث،أدوات البحث األسس العلمية لإلختبارات 

  .ادلستخدمة،الدراسة اإلحصائية و صعوبات البحث
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 :عرض نتائج اختبار بيك لكبار السن الممارسين للنشاط الرياضي 1- 

 يبني درجة و مستوى اإلكتئاب لكبار السن ادلمارسني للنشاط الرياضي : 04جدول رقم 

 مستوى االكتئاب درجة االكتئاب كبار السن 
 طبيعي  08 01
 طبيعي 09 02
 طبيعي 07 03
 ميل حنو اإلكتئاب 10 04
 طبيعي 08 05
 طبيعي 09 06
 ميل حنو اإلكتئاب 10 07
 طبيعي 07 08
 ميل حنو اإلكتئاب 13 09
 ميل حنو اإلكتئاب 10 10
 ميل حنو اإلكتئاب 10 11
 ميل حنو اإلكتئاب 13 12
 ميل حنو اإلكتئاب 10 13
 طبيعي 09 14
 ميل حنو اإلكتئاب 10 15
 ميل حنو اإلكتئاب 10 16
 ميل حنو اإلكتئاب 12 17
 ميل حنو اإلكتئاب 13 18
 ميل حنو اإلكتئاب 12 19
 ميل حنو اإلكتئاب 10 20
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 :عرض نتائج اختبار بيك لكبار السن غير الممارسين للنشاط الرياضي  2- 

 يبني درجة و مستوى اإلكتئاب لكبار السن غري ادلمارسني للنشاط الرياضي : 05جدول رقم 

 مستوى االكتئاب درجة االكتئاب كبار السن 
 إكتئاب شديد 40 01
 إكتئاب شديد  37  02
 إكتئاب شديد 29 03
 إكتئاب شديد 35 04
 إكتئاب شديد 30 05
 إكتئاب شديد 29 06
 إكتئاب شديد 37 07
 إكتئاب شديد 40 08
 إكتئاب شديد 35 09
 إكتئاب شديد 40 10
 إكتئاب شديد 28 11
 إكتئاب شديد 33 12
 إكتئاب شديد 30 13
 إكتئاب شديد 28 14
 إكتئاب شديد 33 15
 إكتئاب شديد 34 16
 إكتئاب شديد 33 17
 إكتئاب شديد 28 18
 إكتئاب شديد 30 19
 إكتئاب شديد 29 20
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:عرض نتائج اختبار الفروق ت ستيودنت - 3  

يبين الفرق بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي من حيث مستوى  : 06جدول رقم 
 :اإلكتئاب

اإلنحراف  المتوسط 
 المعياري

 ت الجدولية ت المحسوبة مستوى الداللة درجة الحرية

 1.03 22.27 0.05 38 1.83 10 الممارسين
 4.21 32.9 غير الممارسين

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط 10ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -
 و ىي اكرب من القيمة 22.27ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 32.3الرياضي 

 .  و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 1.03اجلدولية اليت بلغت 

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 01شكل رقم 

 .الرياضي
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يبين الفرق بين الذكور و اإلناث الممارسين للنشاط الرياضي من حيث مستوى : 07جدول رقم 
 :اإلكتئاب

اإلنحراف  المتوسط 
 المعياري

 ت الجدولية ت المحسوبة مستوى الداللة درجة الحرية

 0.01 2.46 0.05 18 1.79 9.1 الممارسين إناث
 1.44 10.9 ذكورالممارسين 

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 عند اإلناث اما عند الذكور فقد بلغ  9.1ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -
 و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت 2.46ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة  " ت" و حبساب 10.9
 .  و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 0.01بلغت 

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني للنشاط الرياضي ذكور و : 02شكل رقم 
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يبين الفرق بين الرجال الممارسين و غير ممارسين للنشاط الرياضي من حيث : 08جدول رقم 
 : مستوى اإلكتئاب

اإلنحراف  المتوسط 
 المعياري

 ت الجدولية ت المحسوبة مستوى الداللة درجة الحرية

 8.31 22.13 0.05 18 1.44 10.9 الممارسين 
 2.44 30.6 غير الممارسين

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 اما لدى الغري ادلمارسني للنشاط 10.9ادلتوسط احلسايب للرجال ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -
 و ىي اكرب من القيمة 22.13ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 30.6الرياضي 

 .  و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 8.31اجلدولية اليت بلغت 

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى الرجال ادلمارسني و غري ادلمارسني : 03شكل رقم 

 .للنشاط الرياضي
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يبين الفرق بين اإلناث الممارسات و غير ممارسات للنشاط الرياضي من حيث : 90جدول رقم 
 : مستوى اإلكتئاب

اإلنحراف  المتوسط 
 المعياري

 ت الجدولية ت المحسوبة مستوى الداللة درجة الحرية

 6.73 17.14 0.05 18 1.79 9.1 الممارسين 
 4.46 35.2 غير الممارسين

 

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 اما لدى الغري ادلمارسات للنشاط 9.1ادلتوسط احلسايب للنساء ادلمارسات للنشاط الرياضي بلغ -
و ىي اكرب من القيمة 17.14ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 35.2الرياضي 

 .  و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 6.73اجلدولية اليت بلغت 

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى النساء ادلمارسات و غري ادلمارسات : 04شكل رقم 

 .للنشاط الرياضي
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 :عرض و تحليل النتائج إلختبار بيك حسب كل بعد

 :الحزن- 1

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 10جدول رقم 
 :الرياضي لبعد احلزن

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  4 8,89 0,05 38 0,43 0,25 ادلمارسني
 0,67 1,85 غري ادلمارسني احصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.43 بإحنراف معياري 0.25ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.67وإحنراف معياري 1.85 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

 4، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 8.89ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05عند مستوى الداللة 

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 05شكل رقم 

 .الرياضي لبعد احلزن
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 :التشاؤم- 2

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 11جدول رقم  
 :الرياضي لبعد التشاؤم

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  9.20 13.88 0.05 38 0.46 0,3 ادلمارسني
 0.36 2,15 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.46 بإحنراف معياري 0.3ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.36 و إحنراف معياري 2.15 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 13.88ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية . 0.05 عند مستوى الداللة 9.20

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 06شكل رقم 

 .الرياضي لبعد التشاؤم 
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 :الفشل السابق- 3

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط :  12جدول رقم  
 :الرياضي لبعد الفشل السابق

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  6.33 22.58 0.05 38 0.36 0.15 ادلمارسني
 0 2 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.36 بإحنراف معياري 0.15ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0 و إحنراف معياري 2 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 22.58ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 6.33

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 07شكل رقم 

 .الرياضي لبعد الفشل السابق
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 :فقدان اإلستمتاع بالحياة- 4

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط :  13جدول رقم  
 :الرياضي لبعد فقدان اإلستمتاع باحلياة

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  5.90 7.98 0.05 38 0.4 0.8 ادلمارسني
 0.72 2.3 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.4 بإحنراف معياري 0.8ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.72 و إحنراف معياري 2.3 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 7.98ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 5.90

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 08شكل رقم 

 .الرياضي لبعد فقدان اإلستمتاع يف احلياة

0.8

2.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الممارسٌن غٌر الممارسٌن

المتوسط

الممارسٌن

غٌر الممارسٌن



النتائج تحليل و عرضالفصل الثاني                                                               
 

73 
 

 (تأنيب الضمير):مشاعر اإلثم- 5

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط :  14جدول رقم 
 (تأنيب الضمري):الرياضي لبعد مشاعر اإلمث

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  0,0009 3.32 0.05 38 0.71 0.75 ادلمارسني
 0.5 1.4 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.71 بإحنراف معياري 0.75ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.5 وإحنراف معياري 1.4 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 3.32ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 0.0009

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 09شكل رقم 

 .الرياضي لبعد مشاعر اإلمث
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 :الشعور بالتعرض للعقاب أو لألذى- 6

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط :  15جدول رقم  
 :الرياضي لبعد الشعور بالتعرض للعقاب أو لألذى

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  6.32 16.17 0.05 38 0 0 ادلمارسني
 0.46 1.7 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0 بإحنراف معياري 0ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.46وإحنراف معياري 1.7 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 16.17ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 6.32

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 10شكل رقم 

 .الرياضي لبعد الشعور بالتعرض للعقاب أو لألذى
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 :عدم حب الذات- 7

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  :  16جدول رقم 
 :الرياضي لبعد عدم حب الذات

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  6.33 22.58 0.05 38 0 0 ادلمارسني
 0.36 1.85 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0 بإحنراف معياري 0ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.36وإحنراف معياري 1.85 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 22.58ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 6.33

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 11شكل رقم 

 .الرياضي لبعد عدم حب الذات
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 :نقد الذات و لومها- 8

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط :  17جدول رقم  
 :الرياضي لبعد نقد الذات و لومها

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  0.13 1.11 0.05 38 0.96 1.75 ادلمارسني
 1.01 2.1 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.96 بإحنراف معياري 1.75ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .1.01 وإحنراف معياري 2.1 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 1.11ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 0.13

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 12شكل رقم 

 .الرياضي لبعد نقد الذات و لومها
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 :األفكار و الرغبات اإلنتحارية- 9

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  :  18جدول رقم 
 :الرياضي لبعد األفكار و الرغبات اإلنتحارية

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  1.16 4.81 0.05 38 0 0 ادلمارسني
 0.50 0.55 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0 بإحنراف معياري 0ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.50 وإحنراف معياري 0.55 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 4.81ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 1.16

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 13شكل رقم 

 .الرياضي لبعد األفكار و الرغبات اإلنتحارية
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 :البكاء- 10

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  :  19جدول رقم 
 :الرياضي لبعد البكاء

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

 .0 38 0 0 ادلمارسني
05 

دال  3.42 12.36
 0.46 1.3 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0 بإحنراف معياري 0ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.46 و إحنراف معياري 1.3 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 12.36ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 .  ، و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية0.05 عند مستوى الداللة 3.42

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 14شكل رقم 

 .الرياضي لبعد البكاء
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 :(عدم اإلستقرار)الهيجان و اإلثارة - 11

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني :  20جدول رقم 
 :(عدم اإلستقرار)للنشاط الرياضي لبعد اذليجان و اإلثارة 

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  7.70 9.46 0.05 38 0.3 0.1 ادلمارسني
 0.71 1.75 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.3 بإحنراف معياري 0.1ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.71 و إحنراف معياري 1.75 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 9.46ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية  .0.05 عند مستوى الداللة 7.70

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 15شكل رقم 

 .الرياضي لبعد اذليجان و اإلثارة
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 (اإلنسحاب اإلجتماعي):فقدان اإلهتمام- 12

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  :  21جدول رقم 
 :(اإلنسحاب اإلجتماعي):الرياضي لبعد فقدان اإلىتمام

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  0.05 1.66 0.05 38 0.50 0.55 ادلمارسني
 0.94 0.95 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.50 بإحنراف معياري 0.55ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.94 وإحنراف معياري 0.95 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 1.66ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية .0.05 عند مستوى الداللة 0.05

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 16شكل رقم 

 .الرياضي لبعد فقدان اإلىتمام
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 :التردد في إتخاذ القرارات- 13

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط :  22جدول رقم 
 :الرياضي لبعد الرتدد يف إختاذ القرارات

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

غري دال  5.84 5.77 0.05 38 0.5 0.4 ادلمارسني
 0.68 1.5 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.5 بإحنراف معياري 0.4ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.68 و إحنراف معياري 1.5 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي أصغر من القيمة اجلدولية اليت بلغت 5.77ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري غري دال إحصائيا  .0.05 عند مستوى الداللة 5.84

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 17شكل رقم 

 .الرياضي لبعد الرتدد يف إختاذ القرارات
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 :إنعدام القيمة- 14

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 23جدول رقم  
 :الرياضي لبعد إنعدام القيمة

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

غري دال  5.87 4.29 0.05 38 0 0 ادلمارسني
 0.83 0.8 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0 بإحنراف معياري 0ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.83 وإحنراف معياري 0.8 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 4.29ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري غري دال إحصائيا  .0.05 عند مستوى الداللة 8.87

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 18شكل رقم 

 .الرياضي لبعد الرتدد يف إنعدام القيمة
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 :فقدان الطاقة على العمل- 15

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  : 24جدول رقم 
 :الرياضي لبعد فقدان الطاقة على العمل

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  5.54 5.12 0.05 38 0.4 0.8 ادلمارسني
 0.5 1.55 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.4 بإحنراف معياري 0.8ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.5 وإحنراف معياري 1.55 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 5.12ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري غري دال إحصائيا  .0.05 عند مستوى الداللة 5.54

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 19شكل رقم 

 .الرياضي لبعد فقدان الطاقة على العمل
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 :إضطرابات النوم- 16

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  : 25جدول رقم 
 :الرياضي لبعد إضطرابات النوم

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  0.05 1.67 0.05 38 1.09 0.95 ادلمارسني
 0.75 1.45 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .1.09 بإحنراف معياري 0.95ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.75 و إحنراف معياري 1.45 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 1.67ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية  .0.05 عند مستوى الداللة 0.05

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 20شكل رقم 

 .الرياضي لبعد إضطرابات النوم
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 :القابلية للغضب أو لإلنزعاج- 17

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 26جدول رقم 
 :الرياضي لبعد القابلية للغضب أو لإلنزعاج

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  1.48 8.44 0.05 38 0.5 0.4 ادلمارسني
 0.46 1.7 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.5 بإحنراف معياري 0.4ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.46 و إحنراف معياري 1.7 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 8.44ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية  .0.05 عند مستوى الداللة 1.48

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 21شكل رقم 

 .الرياضي لبعد القابلية للغضب أو لإلنزعاج
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 :تغيرات في الشهية- 18

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 27جدول رقم  
 :الرياضي لبعد تغريات يف الشهية

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

غري دال  7.97 4.94 0.05 38 0.50 0.5 ادلمارسني
 0.43 1.25 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.50 بإحنراف معياري 0.5ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.43 و إحنراف معياري 1.25 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 4.94ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية  .0.05 عند مستوى الداللة 7.97

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 22شكل رقم 

 .الرياضي لبعد تغريات يف الشهية
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 :تغيرات في الشهية- 19

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 28جدول رقم  
 :الرياضي لبعد تغريات يف الشهية

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  4.09 14.23 0.05 38 0.5 0.4 ادلمارسني
 0 2 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.5 بإحنراف معياري 0.4ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0 و إحنراف معياري 2 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 14.23ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية  .0.05 عند مستوى الداللة 4.09

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 23شكل رقم 

 .الرياضي لبعد تغريات يف الشهية
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 :اإلرهاق أو الجهد- 20

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط : 29جدول رقم 
 :الرياضي لبعد اإلرىاق أو اجلهد

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

غري دال  1.97 5.38 0.05 38 0.46 0.65 ادلمارسني
 0.67 1.65 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .0.46 بإحنراف معياري 0.65ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.67وإحنراف معياري 1.65 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 5.38ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
             .0.05 عند مستوى الداللة 1.97

 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 24شكل رقم 

 .الرياضي لبعد اإلرىاق أو اجلهد
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 :فقدان اإلهتمام بالجنس- 21

يبني ادلتوسط احلسايب و اإلحنراف ادلعياري ادلسنني ادلمارسني و الغري ممارسني للنشاط  : 30جدول رقم 
 :الرياضي لبعد فقدان اإلىتمام باجلنس

اإلحنراف   ادلتوسط 
 ادلعياري

مستوى  درجة احلرية 
 الداللة

 الداللة ت اجلدولية ت احملسوبة

دال  0.32 0.44 0.05 38 1.16 1.1 ادلمارسني
 0.94 0.95 غري ادلمارسني إحصائيا

 :من خالل النتائج ادلتحصل عليها الحظ الطالب الباحث ما يلي

 .1.16 بإحنراف معياري 1.1ادلتوسط احلسايب للمسنني ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ -

 .0.94 و إحنراف معياري 0.95 اما لدى ادلسنني غري ادلمارسني للنشاط الرياضي 

، و ىي اكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 0.44ستيودنت فقد بلغت ت احملسوبة " ت" و حبساب 
 . و ىذا الفرق جوىري ذو داللة احصائية . 0.05 عند مستوى الداللة 0.32

 
يبني ادلتوسطات احلسابية لدرجات اإلكتئاب لدى ادلمارسني و غري ادلمارسني للنشاط : 25شكل رقم 

 .الرياضي لبعد فقدان اإلىتمام باجلنس
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 :االستنتاجات- 4

 .دلمارسة النشاط الرياضي دور يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى ادلسنني  -
ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني للنشاط الرياضي من حيث مستوى اإلكتئاب  -

 . حسب متغري اجلنس لصاحل االناث
ىناك فروق ذاث داللة احصائية بني ادلمارسني  و غري ادلمارسني رجال للنشاط الرياضي  لصاحل  -

 .ادلمارسني
ىناك فروق ذاث داللة احصائية يف مقياس االكتئاب بني ادلمارسني  و غري ادلمارسني نساء  -

 .للنشاط الرياضي لصاحل ادلمارسني
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 :مناقشة الفرضيات- 5

 :مناقشة الفرضية العامة

دلمارسة النشاط الرياضي دور يف التخفيف من حدة اإلكتئاب  ":و اليت إفرتض فيها الطالب الباحث أن
 " لدى ادلسنني

 يتضح أن ادلتوسط احلسايب للمسنني 04،05،06من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلداول رقم 
و حسب مقياس بيك  (13 و 7) و درجات اإلكتئاب زلصورة بني 10ادلمارسني للنشاط الرياضي بلغ 

 و 32.9أما لدى ادلسنني غري ادلمارسني فقد بلغ ادلتوسط احلسايب  (طبيعي)لديهم إكتئاب بسيط 
وحسب مقياس بيك لديهم إكتئاب شديد  و حبساب ت   (40 و 28)درجات اإلكتئاب زلصورة بني 

 و ىذه الفروق اجلوىرية 0.05 عند مستوى الداللة 1.3 كانت أكرب من اجلدولية اليت بلغت 22.27
 .ذات داللة احصائية لصاحل ادلمارسني للنشاط الرياضي

 .و منو فقد حتققت الفرضية 

 .وىذا ما أكدتو دراسة رلاىد مصطفى و حكوم  عبد احلليم و حفصي عيسى و دراسة رميلي زوليخة 

 :مناقشة الفرضية الجزئية األولى

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني ادلمارسني للنشاط الرياضي " :و اليت إفرتض فيها الطالب الباحث أن
 ".من حيث مستوى اإلكتئاب حسب متغري اجلنس لصاحل اإلناث

 بلغ ادلتوسط احلسايب عند اإلناث للممارسات 07من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم 
  كانت أكرب 2.46 وبعد حساب ت 10.9 أما عند الذكور ادلمارسني فقد بلغ 9.1للنشاط الرياضي 

 وعليو إستنتج الطالب الباحث أن ىناك فروق 0.05 عند مستوى الداللة 0.01من اجلدولية اليت بلغت 
 .ذاث داللة احصائية لصاحل اإلناث

 .      ومنو الفرضية قد حتققت
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 :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية

ىناك فروق ذات داللة احصائية بني ادلمارسني و غري ادلمارسني " :و اليت إفرتض فيها الطالب الباحث أن
 " .للنشاط الرياضي من حيث مستوى االكتئاب لدى الرجال

 بلغ ادلتوسط احلسايب للممارسني للنشاط الرياضي 08من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم 
 كانت أكرب من اجلدولية اليت 22.13 و بعد حساب ت 30.6 أما عند غري ادلمارسني فقد بلغ 10.9
 وعليو إستنتج الطالب الباحث أن ىناك فروق ذاث داللة 0.05 عند مستوى الداللة 8.31بلغت 

 .احصائية لصاحل ادلمارسني للنشاط الرياضي

 .      ومنو الفرضية قد حتققت

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة 

ىناك فروق ذات داللة احصائية بني ادلمارسني و غري ادلمارسني " :و اليت إفرتض فيها الطالب الباحث أن
 " .        للنشاط من حيث مستوى االكتئاب الرياضي لدى النساء

 بلغ ادلتوسط احلسايب للممارسات للنشاط الرياضي 09من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول رقم 
 كانت أكرب من اجلدولية اليت 17.14 و بعد حساب ت 35.2 أما عند غري ادلمارسات فقد بلغ 9.1

 وعليو إستنتج الطالب الباحث أن ىناك فروق ذاث داللة 0.05 عند مستوى الداللة 6.73بلغت 
 .احصائية لصاحل ادلمارسات للنشاط الرياضي

 .      ومنو الفرضية قد حتققت

و ىذا ما أكدتو دراسة رميلي زوليخة من خالل دراستها حتت عنوان النشاط الرياضي على الصحة النفسية 
 .للطالبات اإلقامة اجلامعية
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 :خاتمة  عامة 

و ختاما ميكن القول بأن فئة ادلسنني جتد يف ممارسة النشاط الرياضي متنفسا حيمل يف طياتو احللول الناجعة 
يف حل ادلشاكل و الصعوبات اليت قد تواجههم و خاصة يف رلتمع قد ال يوفر ذلم كل إمكانيات النجاح و 

التأقلم ، فالرياضة بإختالف أنواعها ىي وسيلة ىامة يف حتسني الفرد ادلسن من مجيع النواحي النفسية و 
 .البدنية و اإلجتماعية و الفكرية 

فالنشاط الرياضي لو أمهية بالغة يف حياة ىذه الفئة اخلاصة يف اجملتمع من خالل الرتويح على النفس و ملئ 
 التغريات واالضطرابات فهناك العديد منمرحلة الشيخوخة ذلا طبيعتها اخلاصة الفراغ الذي يعيشو ألن 

و أمهها و األكثر إنتشارا اإلكتئاب ، و بعد إدتام الطالب الباحث للدراسة و جد أن ادلمارسني النفسية 
 . للنشاط الرياضي ذلذه الفئة يتميزون بدرجة إكتئاب أقل من غري ادلمارسني 
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 :إقتراحات

 :بعد ادتام الطالب الباحث للدراسة خرج جبملة من التوصيات واالقرتاحات اوجزىا يف النقاط التالية

  عند بلوغ سن التقاعد، قد تقضي مع زوجتك وقتاً أطول :جتديد العالقات وإنشاء أخرى جديدة
كما أن عالقاتك مع . ويعين ذلك أنو جيدر بك تعديل روتينك وتوقعاتك. مما كنت تفعل قبالً 

 . للسيطرة على اإلكتئاباعترب ىذه التغريات مبثابة فرص. أفراد العائلة أو األصدقاء قد تتغري
 ميكنك . إذا كانت صحتك تسمح بذلك، قم بنزىة يومية :احلفاظ على النشاط الرياضي

لكن راجع طبيبك أوالً . االنضمام أيضاً إىل صف للياقة البدنية أو االنضمام إىل فريق غولف
 .رياضيللتأكد من أنك تستطيع زيادة مستوى نشاطك ال

 االىتمام بادلسنني من احلالة النفسية. 
  حتفيز ادلسنني على ممارسة األنشطة الرياضية . 
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Résumé d’ étude : 

Les psychologues ont convenu que la pratique d'une activité physique 

d'une manière organisée et le processus se produit un impact positif sur la 

réduction et l'atténuation des troubles mentaux, qui sont abondants dans 

les personnes âgées et l'étude a été achevée à propos. 

Le rôle de l'activité physique dans la lutte contre la dépression chez les 

personnes âgées. 

L'étude vise à savoir le rôle de l'activité physique dans la lutte contre la 

dépression chez les personnes âgées , , et dans lequel le chercheur assume 

ce rôle de l'activité physique dans la lutte contre la dépression chez les 

personnes âgées, Utilisée dans cette étude l'approche descriptive et a été 

la sélection de l'échantillon intentionnelle et que cette augmentation de 40 

des deux sexes, Divisé en 20 pratiquant âgé de l'activité sportive ( 10 

mâles et 10 femelles ) et 20 personnes âgées non-pratiquant des activités 

sportives (10 hommes et 10 femmes ) , utilisé pour étudier la dépression 

Beck , l'étude a révélé qu'il existe des différences significatives entre les 

praticiens âgés et non-pratiquants de l'activité sportive au profit des 

praticiens qu'il ya un rôle pour l'activité physique dans la lutte contre la 

dépression chez les personnes âgées et l'hypothèse faite , Après 

l'achèvement du chercheur de l'étude d'étudiant a suggéré : 

Maintenir l’Activité sportive si possible, surtout quand cette catégorie. 



 :ملخص الدراسة

إتفق علماء النفس على أن ممارسة النشاط الرياضي بطريقة منظمة و عملية حيدث أثرا إجيابيا على احلد 
 و التخفيف من اإلضطرابات النفسية و اليت تنتشر بكثرة عند كبار السن و عليو أجنزت الدراسة حول

 .دور ممارسة النشاط الرياضي يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى املسنني

ىدف الدراسة إىل معرفة دور ممارسة النشاط الرياضي يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى املسنني، و 
اليت إفرتض فيها الباحث أن ملمارسة النشاط الرياضي دور يف التخفيف من حدة اإلكتئاب لدى 

 من 40املسنني، إستعمل يف ىذه الدراسة املنهج الوصفي و مت إختيار العينة عن قصد و اليت نسبتها 
 مسن 20و  ( إناث10 ذكور و 10) مسن ممارس للنشاط الرياضي20كال اجلنسني ، مقسمة إىل 
، استخدم من أجل الدراسة مقياس بيك ( إناث10 ذكور و 10)غري ممارس للنشاط الرياضي 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني كبار السن املمارسني و غري : لإلكتئاب ، توصلت الدراسة إىل أن
املمارسني للنشاط الرياضي لصاحل املمارسني أي أنو يوجد دور ملمارسة النشاط الرياضي يف التخفيف من 

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني املمارسني للنشاط الرياضي من حيث  حدة اإلكتئاب عند املسنني،
 :مستوى اإلكتئاب حسب متغري اجلنس لصاحل االناث ، و بعد امتام الطالب الباحث للدراسة إقرتح

 .احلفاظ على النشاط الرياضي إذا أمكن خاصة عند ىاذه الفئة

 :الكلمات املفتاحية

 . النشاط الرياضي، اإلكتئاب، املسنني
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