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 ةـة اساسيـدارات نفسانيـاص

    

  فــن االستـــرخــاء
"The relaxation response" 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBR-MaanRelaxationResponse.pdf 
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يحاول في هذا الكتاب ان 

يركز فكرته على عالج 

اإلجهاد، األرق، , القلق

االكتئاب والتوتر من دون 

أي من .. أدوية أو عقاقير

خالل حث االستجابات الذاتية 

 .للشخص على االسترخاء

 

 

عاناته تحدث الكاتب عن م

المبكرة من وجه النظريات 

األكاديمية الجامدة منذ 

منتصف السبعينات للقرن 

الماضي الرافضة لفكرة 

العقل والجسد وفاعلية تحفيز 

القوى الذاتية لإلنسان التي 

وهبها له اهللا لمواجهة 

 تغيرات العصر

 

هربرت . علوم ناشرون بيروت، وهو من تأليف دصدر هذا الكتاب عن الدار العربية لل
بكلية  -الجسد الطبي ،األستاذ المشارك في الطب/ بنسون دكتور في الطب بمعهد العقل

ترجمة رفيق  وشاركت معه ايضاً ميريام ز كليبر، هارفرد الطبية بالواليات المتحدة األمريكية
( 2000االنجليزية المراجعة في الطبعة ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة ، , غدار

) 144(يقع الكتاب في , 2011والطبعة العربية األولى )عاما25ًالطبعة االولى نزلت قبل 
 .يصنف الكتاب ضمن الكتب األكثر مبيعا في أمريكا . صفحة
  

بالكتب العلمية الشعبية أي الموجهة للعامة بقالب من الكتب المسماة  يعتبر هذا الكتاب

ذا نجده  متجاوزا المنهجية األكاديمية في طريقة التقديم والعرض ولكنه علمي مبسط له

ويحاول في هذا الكتاب ان يركز . ملتزم لروحها بشكل مبسط واضح سلس سريع الفهم
أي .. اإلجهاد، األرق، االكتئاب والتوتر من دون أدوية أو عقاقير, فكرته على عالج القلق

 .خص على االسترخاءمن خالل حث االستجابات الذاتية للش
  

تحدث الكاتب عن معاناته المبكرة من وجه النظريات األكاديمية الجامدة منذ منتصف 
السبعينات للقرن الماضي الرافضة لفكرة العقل والجسد وفاعلية تحفيز القوى الذاتية لإلنسان 

ة العالم استند المؤلف في فكرته على شرح نظري. التي وهبها له اهللا لمواجهة تغيرات العصر
) stress( جيمس كانون عن مواجهة التوتر أو الكرب ) علم وظائف األعضاء( الفسيولوجي

فالحيوان إذا ما تعرض لحيوان مفترس أخر فانه . او الهرب ) المواجهة( من خالل القتال 
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إن اإلجهاد والكرب تزيد 

من نسبة الكرتيزول في 

 الدم وهو الهرمون المسئول

مما يؤدي إلى .. عن التوتر

زيادة نسب ترسب الدهون 

في الشرايين وهذا هو 

 .. الخطر القاتل

 

هناك أربعة عناصر أساسية 

ضرورية إلحداث استجابة 

االسترخاء المستخلصة من 

الممارسات الدينية للشرق 

 والغرب

 

 محيط هادئ

نموذجيا، يجب أن تختار 

محيط هادئ ساكنا يشتمل 

من  على اقل قدر ممكن

كاختيارك لغرفة . االلهاءات

هادئة أو مكان عبادة هو 

 اختيار مناسب

 

 أداة عقلية 

من اجل تحويل العقل من 

التفكير المنطقي الموجه 

خارجيا، يجب أن يكون 

صوت أو : هناك منبه مستمر

كلمة، أو عبارة تتكرر 

بصمت أو بصوت عال، أو 

 نظرة محدقة ثابتة إلى شيء

 

 موقف سلبي 

األفكار الملهية  عندما ترد

إلى ذهنك، يجب إهمالها 

وإعادة توجيه االنتباه إلى 

 التكرار أو التحديق 

 

 وضع مريح 

من المهم أن تتخذ وضعية 

يزيد من األدرنالين في الدم ويندفع ليوتر كل عضالته ويشحذ تركيز كل حواسه ونشاط جهازه 
، ووفقا كذلك  لنفس المبدأ يعمل اإلنسان، )البقاء(ي أما للقتال أو للهرب وفقا لمبدأ النجاة العصب

فإذا ما تعرض اإلنسان مثال في العمل . مع فارق المتغير للتطور في الموقف االجتماعي

. لضغط رئيسه  أو المسئول أو كذلك الحال في المنزل أو في الشارع خالل االحتكاك اليومي

تجد أن ارتفاع ضغط الدم واالندفاع للمواجهة وارتفاع الصوت والتشنج العصبي فإما ويحدث 

التجاهل .. ت او التغاضيأوهناك من يفضل الصم) المواجه(االنفالت حتى التورط بالعراك 

وفي كل الحالتين حدت الضرر بارتفاع ). الهرب(واالنسحاب من الموقف حتى لو كان مظلوما

األكثر من ذلك ..  ضغط الدم واحتمال اإلصابة بالجلطات الدماغية والسكتات القلبية واردة
رمون هربرت إن اإلجهاد والكرب تزيد من نسبة الكرتيزول في الدم وهو اله. يطرح د

مما يؤدي إلى زيادة نسب ترسب الدهون في الشرايين وهذا هو الخطر .. المسئول عن التوتر
 .القادر لحدوث ما يسمى التصلب العصيدي في الشرايين ويؤدي الى الوفاة.. القاتل
  

نركز بالتالي  على أبرز االستراتجيات المقترحة في .. كما وعدنا بأن نكون موجزين
هذه الضغوط، الكرب من خالل االسترخاء كوسيلة فاعلة لتخفيف  الكتاب لمواجهة مثل

  .الضغط
مع ضرورة لفت النظر الحقيقية بان االستمرارية في تعاطي أدوية خفض الضغط 

 .خصوصا لدوي الحاالت الخطرة
  

هربرت بنسون إلحداث . حيث نورد لكم هنا العوامل األربع األساسية التي ينصح بها د
  .خطوات األدائية التطبيقية لعملية االسترخاء وهي لب الكتاباالسترخاء وكذلك ال

أن هناك أربعة عناصر أساسية ضرورية إلحداث استجابة االسترخاء المستخلصة من 

  :الممارسات الدينية للشرق والغرب
 محيط هادئ -1

. نموذجيا، يجب أن تختار محيط هادئ ساكنا يشتمل على اقل قدر ممكن من االلهاءات
  .غرفة هادئة أو مكان عبادة هو اختيار مناسبكاختيارك ل

 أداة عقلية  -2

من اجل تحويل العقل من التفكير المنطقي الموجه خارجيا، يجب أن يكون هناك منبه 
صوت أو كلمة، أو عبارة تتكرر بصمت أو بصوت عال، أو نظرة محدقة ثابتة إلى : مستمر
  .شيء
 موقف سلبي  -3

، يجب إهمالها وإعادة توجيه االنتباه إلى التكرار أو عندما ترد األفكار الملهية إلى ذهنك
  التحديق 

 وضع مريح  -4

حيث تتطلب .من المهم أن تتخذ وضعية مريحة كي اليكون هناك توتر عضلي غير مالئم
  .بعض الطرق وضع الجلوس
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مريحة كي اليكون هناك 

حيث .توتر عضلي غير مالئم

تتطلب بعض الطرق وضع 

 الجلوس

 

 

أما فيما يخص خطوات 

االسترخاء فهي على النحو 

 :التالي

ء في اجلس بهدو  -1

 .وضع مريح

 . أغمض عينيك  -2

أرخ جميع عضالتك   -3

 بعمق

 

عندما ترد األفكار الملهية 

إلى ذهنك، حاول أن 

تتجاهلها بعدم إطالة التفكير 

فيها وعد إلى تكرار كلمة 

مع الممارسة يجب أن .واحد

تكون قادر على أحدات 

  االستجابة بقليل من الجهد

  :أما فيما يخص خطوات االسترخاء فهي على النحو التالي
  
 .اجلس بهدوء في وضع مريح -1
 . أغمض عينيك -2

ابق . أرخ جميع عضالتك بعمق، بادئا من قدميك ومتقدما بالتدريج إلى وجهك -3
 .عضالتك مسترخية

قل كلمة واحدة بصمت إلى , عندما تزفر. كن مدركا لتنفسك. تنفس من خالل انفك -4
 .ازفر، واحد، وهكذا، تنفس بسهولة وبشكل طبيعي... على سبيل المثال، اشهق . نفسك
يمكنك أن تفتح عينيك لتتحقق من الوقت، ولكن . ةاستمر لعشر إلى عشرين دقيق -5

وعندما تنتهي اجلس بهدوء لعدة دقائق، مغمض عينيك في البداية تم افتحها . التستخدم منبه
 ال تقف إال حين مرور بضعة دقائق. الحقا

احتفظ . ال تقلق بشان ما إذا كنت ناجحا في بلوغ مستوى عميق من االسترخاء -6
عندما ترد األفكار الملهية إلى ذهنك، . خاء يحدث بوتيرة خاصةبموقف سلبي ودع االستر

مع الممارسة يجب أن .حاول أن تتجاهلها بعدم إطالة التفكير فيها وعد إلى تكرار كلمة واحد
, مارس التقنية مرة أو مرتين في اليوم. تكون قادر على أحدات االستجابة بقليل من الجهد

ألي وجبة طعام، الن العمليات الهضمية تعرقل على  ولكن ليس خالل الساعتين التاليتين
  .مايبدو استحثاث استجابة االسترخاء

 

أنه حقاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من 

االطباء النفسيين  و علماء النفس  والمهتمين بالعالج النفسي وطالب الدراسات العليا بعلم 

 . النفسية لتخفيف االجهاد- ري والمهتمين بتحسين حالتهم الصحية النفس السري
 

 ***   ***      ***   ***      
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  مؤسسة العلوم النفسانية العربية

  النفس  وطب علوم في العربية المكتبية االصدارات قاعـدة بيانـات

 ارتباط صفحة البحث
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp 
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 الى قاعـدة البيانـات المكتبية االصداراتملخصات  ادراجنموذج 
Books Form 
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 بوك الفايس على المكتبية االصدارات صفحــة
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