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ز1 للقساز للزو سضامز و لـللزززوالاــسمخسا مرزز
 
 

يساعد االسًتخاء على خفض نسبة التوتر وحدتو ، ووجد الباحثون أن سبارين االسًتخاء تساعد على خفض ضغط 
الدم ، وخفض احتمال اإلصابة أبمراض القلب ، وربسن النوم ، وتقوم خبفض مستوى الصداع النصفي ، و سنفض 

ري ، ويقلل من اضطراابت األمعاء وخباصة القولون العصيب ، والتدريب على االسًتخاء يقلل من حدة الصداع التوت
. الشعور آبالم اجلسم ، ووجدوا أنو يؤثر بشكل ارنايب بتقليل مجيع االضطراابت النفسية 

ترخاء كما وىناك ثالثة عوامل مهمة جدا رنب ذكرىا والًتكيز عليها ، وىي ربدد مدى االستفادة من سبارين االس
: ذكرىا العامل بيتل 

توجد لدى اإلنسان دافعية للحصول على االسًتخاء وتعلم وسائل االسًتخاء وطرقها ، ان كانت :  الدافعية. 1
. ىذه الدافعية موجودة فسنحصل على درجة اسًتخاء عالية 

الفائدة منها والفلسفة من القيام رنب أن يفهم الفرد األسباب اليت دفعتو للقيام هبذه التمارين وما ىي :  الفهم. 2
. هبذه التمارين 

رنب ان يلتزم الفرد ابالستمرار دبمارسة التمارين ، ورنب أن زندد فًتة زمنية يومية يقوم من خالذلا : االلتزام . 3
. هبذه التمارين وتكون عملية شلارسة التمارين منتظمة ومستمرة 

 
: طرق احلصول على االسًتخاء 

:- سأذكر ثالثة أنواع  ىي كثَتة لكٍت
. اسًتخاء التنفس العميق . 1
. االسًتخاء العضلي. 2
. االسًتخاء الذىٍت . 3

                                   
. جمموعة من مواقع االنرتنت : املصدر   1
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: التنفس العميق : أوالً 
من ادلعروف ان عملية التنفس ىي عملية ميكانيكية يتحكم هبا اجلهاز العصيب ، وىذه العملية تبدأ منذ اللحظات 

الفرد ، وشنكن من خالل طريقة التنفس للفرد ادلتوتر أن ندرك مدى األوىل من عمر اإلنسان وىي تتأثر بنفسية 
سوف ال زنصل على كمية  او اكتتاابً  توتره او ككبتو او قلقو ، وىذا يعٍت ان اإلنسان الذي يعاا توترا او قلقاً 

ن احلصول األكسجُت الضرورية اليت زنتاجها اجلسم بسبب طريقة تنفسو اليت قد تكون سريعة فال يتمكن اجلسم م
. على الكمية ادلطلوبة من األكسجُت وإخراج كمية اثا أكسيد الكربون

وذُكر ان سبرين التنفس العميق يوفر كمية األكسجُت ادلناسبة اليت زنتاجها اجلسم يف إخراج اكرب قدر من الفضالت 
. ية يف منطقة البطن واثا أكسيد الكربون وينقل العقل واجلسم اىل حالة اسًتخاء وزنّسن من الدورة الدمو

 
 -:ويكون ابخلطوات التالية 

. اجللوس بشكل مستقيم والقدمان متباعداتن بعض الشيء ، أو أثناء االستلقاء على األرض أو ادلرتبة • 
. إغالق العينُت ، وزبيل عامل آخر خيايل مجيل او تذكر مكان رببو ، وذلك للتقليل من ادلؤثرات اخلارجية • 
( . مكان السرة ) على منطقة الصدر واألخرى على منطقة البطن  ضع أحد اليدين• 
اذلدف ىو استشعار ارتفاع اليد ادلوضوعة على البطن أكثر من الصدر فهذا دليل ان كمية اذلواء جيدة وتصل • 

. مجيع أحناء الرئة 
البطن ارتفعت قليال  أيخذ اإلنسان اذلواء بشكل بطيء من خالل األنف حىت يشعر أن يده ادلوضوعة على منطقة• 

. ، قليال وليس كثَتا أي ال تتعمد ذلك ، بل يكون بشكل طبيعي 
إذا شعر الفرد ابرتفاع اليد على البدن يقوم حببس اذلواء يف الرئتُت لفًتة زمنية حسب قدرات الفرد وشعوره • 

.  3اىل  1ثوان او مخس ثوان ، او سبتد لفًتة العد من  3ابالرتياح وقد أيخذ 
يقوم الفرد إبخراج اذلواء بشكل بطيء من منطقة الفم حىت يشعر أن يده ادلوضوعة على : عملية اليت تليها ال• 

. البطن قد عادت اىل وضعها الطبيعي 
. مرات  3( االستنشاق من األنف وحبس اذلواء مث زفره من الفم ) تكرر ىذه العملية • 

: وبعد ادلرة الثالثة نطبق ما يلي 
. عميقاً من األنف وال حنبسو مث خنرجو من األنف ، نقوم هبذه اخلطوة مرتُت أنخذ نفساً • 
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دون حبس مث نعيد ادلرات الثالثة مع  2مرات مث  3اي ان التمرين يتكون من وحدتُت أساسيتُت ىي حبس اذلواء • 
. احلبس مث ادلرتُت دون حبس اىل ان شنر علينا من الوقت مخس دقائق

عة منبهة لتنبهنا إىل انتهاء الوقت ، حيث أننا رنب ان ال نشغل تفكَتان يف شي آخر من األفضل استخدام سا• 
. غَت اخليال ادلرسوم أمامنا 

مرات يف اليوم فهو سريع ، وجيد جدا ويعترب من أفضل أنواع سبارين االسًتخاء  3يفضل تطبيق ىذا التمرين • 
. رتك قبل الدوام وغَتىا وشنكن شلارستو بكل سهولة على كرسي االمتحان او يف سيا

. وستالحظ بعد االسًتخاء ان عضالت وجهك قد ارزبت وان نربة صوتك تغَتت وهتدأ وتنخفض • 
 

: االسًتخاء العضلي :  اثنياً 
نالحظ عندما تنقبض كل عضلة من اجلسم وينتج من االنقباض واالنبساط آالم من الشحنات الكهرابئية وىذه 

دلخ وىو اذلايبواثالموس ادلسؤول عن تقدمي االستجاابت ادلناسبة للضغوط سواء كانت الشحنات تنتقل إىل جزء يف ا
ىذه االستجاابت نفسية او سلوكية بينما تقوم األجهزة الفسيولوجية بنقل الشحنات الكهرابئية اىل اذلايبواثالموس 

عامل من عوامل الضغوط  فيصبح اذلايبواثالموس قي توتر شديد ، فأي تغَت جديد يف حياة اإلنسان ربول اىل
واالسًتخاء يعمل على تقليل ىذه الشحنات ادلتتالية من الكهرابء برجع اجلسم واذلايبواثالموس اىل حالة االتزان 

. وذلذا يقوم الفرد بعملية االسًتخاء بعد مواجهة ضغوط احلياة أبنواعها 
 

:- الية لكي تًتك عملية االسًتخاء االثر الفعال رنب أن تتوفر الشروط الت
ساعات ، ورنب رباشي  8االسًتخاء العضلي زنقق اكرب فائدة إذا مورس مرتُت يف اليوم بفارق زمٍت :  الوقت

. االسًتخاء بعد الطعام مباشرة او قبل النوم مباشرة، ويفضل قبل النوم بثالثة ساعات 
ضوضاء أبنواعها وبعيد عن احرص على ان يكون ادلكان الذي ستمارس بو التمرين ىادئ بعيد عن ال:  ادلكان

. األسرة حىت ال يقاطعك األطفال او احد األفراد أثناء شلارستك االسًتخاء 
شنكن شلارسة االسًتخاء العضلي العميق على شكل وضعُت األول االستلقاء على سرير مريح او :  وضع اجلسم

ى كرسي مريح ويفضل أن األرض على شرط أن يكون اجلسم يف وضع استقامة ، أو وحنن يف وضع جلوس عل
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ويف حالة االستلقاء على األرض شلكن وضع وسادة ربت الرقبة لسند الرأس ورنب , زنتوي على ذراعُت وظهر عايل
. ذبنب أي شيء يسبب الشد للجسم ، ويفضل إغالق العينُت واالبتداء ابلتنفس العميق 

 
: خطوات االسًتخاء العضلي 

. ثواا ، بعد ذلك أخرج اذلواء 10دة خذ نفسا عميقا مث احبس اذلواء مل• 
. ارفع يديك قليال وأنت تتنفس بشكل طبيعي مث أعد يديك إىل وضعها السابق على الكرسي• 
 1سأعد من . حاول أن تشعر ابلضغط واجلهد على يديك . ابعد يديك إىل اجلانبُت وضمها يف قبضة قوية جدا • 

 1،2،3. أريدك أن زبفض يديك  3وعندما تصل اىل  3إىل 
. ،اآلن اخفض يديك واسًتخ( انحية اجلسم) ارفع يديك إىل أعلى اثنية ، واثن أصابعك إىل الداخل • 
. ارفع ذراعيك مث اخفضهما واسًتخ • 
. اسًتخ اثنية . حسنا ،( رفرفة ) ارفع ذراعيك اثنية ، ىذه ادلرة حرك يديك بشكل دائري • 
. ارفع ذراعيك اثنية مث اسًتخ • 
) ديك اثنية فوق ادلقعد مث شد عضالت جسمك حىت ترجف ، تنفس بشكل طبيعي وابق يديك مرزبية ارفع ي• 

( أرِخ يديك الحظ دفء اإلحساس ابالسًتخاء 
. ، أرخ يديك اآلن ( أتكد من انك تتنفس بشكل طبيعي ) ارفع يديك أمامك مث شد عضالت جسمك • 
. كد أن ذراعيك يف حالة اسًتخاء اآلن اسًتخاآلن ادفع كتفك للخلف ، ابق على ىذا الوضع ، أت• 
ادفع كتفيك اىل األمام ، ابق على ىذا الوضع ، أتكد من أنك تتنفس بشكل طبيعي وابق يديك مسًتخية ، • 
( حسنا اسًتخ ، الحظ اإلحساس ابالرتياح عند إرخاء العضالت بعد شدىا)

. ك إىل وضعو الطبيعياآلن أِمل رأسك إىل اليمُت وشد رقبتك ، اسًتخ وأعد رأس• 
. اآلن أِمل رأسك إىل اليسار وشد رقبتك مث اعد رأسك إىل وضعو الطبيعي • 
. عد برأسك قليال للوراء انحية ادلقعد ، ابق على ىذا الوضع ، حسنا اآلن ببطء اعد رأسك إىل وضعو الطبيعي• 
وأعد رأسك إىل وضعو الطبيعي  ىذه ادلرة اخفض رأسك انحية الصدر ، أبق على ىذا الوضع ، اآلن اسًتخ• 

. ادلريح 
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رنب أن يكون الفم مفتوحا قليال يف )افتح فمك إىل أقصى ما تستطيع ، افتح فمك أكثر ، حسنا اسًتخ اآلن ، • 
(. النهاية 

(. حسنا اسًتخ حاول أن تشعر ابالسًتخاء ) اآلن اضغط على شفتيك وأغلق فمك • 
توقف ، اسًتخ وامسح للسانك ان يكون بوضع مريح . ط بشدة ،اآلن اضغط على شفتيك وأغلق فمك، اضغ• 

. داخل الفم
. اآلن ضع لسانك يف أسفل فمك، اضغط ألسفل بشدة ، اسًتخ واجعل لسانك يف وضع مريح داخل فمك• 
. واسًتخ ، حاول أن ال تفكر أبي شيء( اجلس ) اآلن استلق • 
طبيعي، حاول أن ربس بشد العضالت حول العُت ،  اآلن أغلق عينيك واضغط عليهما بشدة مث تنفس بشكل• 

(. حاول أن تشعر كيف يذىب األمل عندما تسًتخ )اآلن اسًتخ 
. اآلن دع عينيك تسًتخ وابق فمك مفتوحا بعض الشيء• 
. دع عينيك تسًتخي اآلن . افتح عينيك إىل أقصى حد شلكن ، ابق ىكذا • 
. حسنا اسًتخ  .اآلن جهد جبهتك قدر ادلستطاع ، ابق ىكذا • 
. اآلن خذ نفسا عميقا وال زبرجو مث اسًتخ• 
( حاول أن ربس بروعة التنفس اثنية )اآلن ازفر ، حاول اآلن أن زبرج كل اذلواء واسًتخ • 
زبيل أن أثقاال تضغط على كل عضالت جسمك شلا رنعلها مًتىلة ومسًتخية ، ادفع بذراعيك وجسمك إىل • 

. ادلقعد
. شد عضالت بطنك مجيعا ، اضغط بشدة ، حسنا اسًتخ اآلن• 
أنت اآلن تسًتخي أكثر . )اآلن أجهد عضالتك كأنك تقاتل لنيل جائزة ، اجعل بطنك صلباً ، اسًتخ اآلن • 

(. فأكثر 
ثوان  5اىل  3توقف من . ) اآلن استكشف اجلزء العلوي من جسمك وأرح كل جزء رلهد ، أوال عضالت الوجو• 
اآلن أرح ( توقف. )كتفيك ، ارح أي جزء رلهد(. ثوان  5اىل  3توقف من ) مث عضالت اجلهاز الصويت (. 

. ستصبح مسًتخيا جدا . الذراعُت واألصابع 
. ) ، اآلن اسًتخ ( درجة تقريبا  45بزاوية )عند الوصول إىل ىذه احلالة من االسًتخاء ارفع رجليك إىل األعلى • 

(. االسًتخاءاعلم أن ىذا سيزيد من 
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. اآلن أثن قدميك إىل أن تشَت أصابع قدميك إىل وجهك ، أرخ قدميك ، اثن قدميك بشدة ، اسًتخ• 
. حسنا اسًتخ. حاول أن تشعر ابلضغط . ليس بعيدا جدا .اثن قدميك إىل اجلهة ادلعاكسة ، بعيدا عن جسمك • 
ما تستطيع ، اضغط أكثر ، حسنا اسًتخ  اآلن لف أصابع قدميك على بعضهما ، إىل أقصى( توقف ) اسًتخ • 
(. اثنية تقريبا  30وصمت دلدة . ىدوء ،)

أتكد أن مجيع . اآلن استكشف جسمك من قدميك إىل قمة رأسك . ىذا يتمم اإلجراء األساسي لالسًتخاء • 
ك وأخَتا أوال أصابع القدمُت ، مث قدميك مث رجليك، مث بطنك وكتفيك ، مث رقبتك فعيٍت. عضالتك مسًتخية ،

استلق وحاول أن (. ثوان تقريبا 10ىدوء وصمت دلدة . ) جبهتك، مجيع أعضائك رنب أن تكون مسًتخية اآلن 
أريدك أن تبقى على ىذا الوضع دلدة دقيقة تقريبا ، وسأعد حىت (. توقف ) تشعر ابالسًتخاء ، ودفء االسًتخاء 

5  .
حسنا ، . ،( ىدوء ، صمت دلدة دقيقة تقريبا . ) و انتعاش افتح عينيك هبدوء شديد 5عندما أصل يف العد اىل • 

شعور ابذلدوء . الشعور ابذلدوء، اثنان ،. واحد ،. عندما أصل خلمسة افتح عينيك وأنت تشعر ابذلدوء واالنتعاش ،
. ومخسة. واالنتعاش ، ثالثة أكثر انتعاشا ، أربعة ،،

 
: االسًتخاء الذىٍت :  اثلثاً 

ىٍت من أقدم أنواع االسًتخاء ويتميز كل شعب بنوع معُت من االسًتخاء الذىٍت وىي تشبو يعترب االسًتخاء الذ
اليوجا ، فعند الياابنيُت ىناك ما يسمى الزن وىو يعترب اسًتخاء ذىٍت كما ان الصينيُت شنارسون رايضة التو وىي 

عبادة لديهم وتندرج ربت االسًتخاء أيضا تعترب اسًتخاء ذىنياً ، وكذلك ما كان يقوم بو الصوفية سابقا وتعترب 
. الذىٍت كما يعترب التسبيح هلل سبحانو وتعاىل، جبانب ان ىذا التسبيح عبادة 

واىم ما شنيز االسًتخاء الذىٍت ىو االنفصال بذىنك عن العامل اخلارجي والًتكيز على شكل معُت يف سليلتك او 
تشغل تفكَتك بشيء غَتىا وتستمر بذلك دلدة ال تقل عن صورة او كلمة وترددىا ببالك وسليلتك بًتكيز دون ان 

. دقيقة فان زدت الوقت فهذا أفضل  15
 
 

:- ىناك شروط رنب إتباعها وااللتزام هبا 
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. اخذ وضع مريح سواء جلوس او استلقاء او حىت وقوف . 1
. رنب ان يقوم الفرد هبا أثناء مكان يسوده اذلدوء التام .2
. ق وتنظيم التنفس يثَت حالة االسًتخاء استخدام التنفس العمي. 3
. الًتكيز على موضوع شيء معُت طوال فًتة التأمل الفكري . 4
 

:- فوائد االسًتخاء الذىٍت 
. خفض حدة دقات القلب . 1
. التقليل من كمية العرق . 2
. تنظيم ذبذابت ادلخ . 3
. تقليل أتثَت األصوات العالية على اإلنسان . 4
. زنسن الذاكرة . 5
. زنسن أداء العمل والتحصيل الدراسي .6
. يقلل حدة االكتتاب . 7
. ترفع مفهوم الذات . 8
. يقلل الصداع النصفي والتوتري. 9

ربسن طبيعة النوم . 10
 
 

طريقة أخرى لالسًتخاء 
تدريب وال  دلواجهة القلق وعالجو عليك أن تتدرب على االسًتخاء العصيب والعضلي وسبارس ىذه التمرينات يوميا 

دقيقة خاصة يف بداية شلارسة سبرينات االسًتخاء ،  30-20التايل ىو دنوذج لتدريب كامل شنكن أن يستغرق ما بُت 
:- وخطوات التدريب كاآليت . وخالل األسبوع األول ، إال أهنا تقل بعد ذلك 

االسًتخاء وأنت جالس أيضاً اخًت حجرة ىادئة، او مكاانً مرزناً شنكن ان سبدد جسمك عليو ، وشنكن ان سبارس . 1
. ، أغمض عينيك وأنت مستلق يف ذلك الوضع ادلريح ، وجسمك يف حالة ارزباء 
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ابدأ ابلًتكيز على عضو واحد ، وليكن ذراعك األيسر ، مث أغلق راحة يدك اليسرى دبنتهى القوة ، وردد . 2
: لنفسك بصوت غَت مسموع ، وبذىن صاف غَت مشتت العبارات اآلتية 

ا اقبض راحة يدي اليسرى اآلن بقوة ، وكل انتباىي وتفكَتي وتركيزي يف عضالت قبضة يدي وىى تتوتر إن" 
" . وتشتد بقوة 

الحظ ان عضالت اليد وعضالت مقدمة الذراع األيسر تتوتر وتنقبض بشدة ، رنب ان تالحظ ىذا التوتر وان . 3
مث توقف عن ىذا وأرِخ يدك اليسرى سباماً ، مث . ريبا ثوان تق 10-5تشعر بو وربسو جيدا وان يستغرق ذلك مابُت 

ضعها على مكان مريح او على وسادة قريبة او امددىا جبوار جسمك ، واشعر ابلفرق بُت حالة التوتر وحالة 
أان أشعر اآلن ابالسًتخاء الشديد يف عضالت : " االسًتخاء يف عضالت الذراع مردداً لنفسك بصوت داخلي 

بنفس الطريقة  3،2ثوان تقريباً ، مث كرر اخلطوتُت  10استمر يف ىذا مدة حوايل ". استمتع هبذا يدي اليسرى ، و
. سباماً 

. اآلن ستنتقل اىل اليد اليمٌت ، كرر ما قمت بو خبصوص اليد اليسرى ىف اليد اليمٌت سباماً . 4
. الحظ اآلن االسًتخاء التام والشعور ابلتنميل يف كال الذراعُت . 5
ِن راحيت اليدين اىل اخللف واستشعر التوتر ىف ادلعصم وظهر اليد ، مث عد دبعصميك مرة أخرى للوضع اث. 6

الطبيعي يف اسًتخاء اتم ، والحظ الفرق بُت الشد واالسًتخاء ، وكرر لنفسك القول أبنك تشعر ابنقباض العضالت 
. مرة أخرى  ثوان تقريبا مث كرره 10وذلك دلدة   3،2مث ابالسًتخاء كما حدث يف 

أغلق كفيك إبحكام مرة أخرى واثنهما يف عكس االذباه السابق حىت تشعر بتوتر عضالت اجلزء العلوي من . 7
( ثوان تقريبا 10-5)الذراعُت حىت مفصل الكوع ، ركز انتباىك والحظ التوتر مث االسًتخاء كما فعلت من قبل ، 

 .
اًل دلس كل كتف بقبضة اليد ادلغلقة ، مث عد اىل االسًتخاء مع اثِن مفصلي الكوعُت وكفاك مغلقتان بشدة زلاو. 8

. وضع ذراعيك اىل جانبك كما فعلت من قبل ، مث كرر التمرين كما تفعل يف كل خطوة 
اآلن نصل اىل عضالت الكتفُت ، ارفع كتفيك بقوة حىت تالمس أذنيك تقريباً ، والحظ التوتر واالنقباض مث . 9

. التمرين كما سبق الحظ االسًتخاء ، وكرر
واآلن نصل اىل عضالت الوجو وسوف تتبع نفس األسلوب ، انقباض وتوتر العضالت بشدة ، مث إرخاؤىا . 10

. سباماً ، مع تركيز االنتباه على مالحظة الفرق بُت حاليت التوتر واالسًتخاء 
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، مث إغالق العينُت وزرذنا بشدة ، وستبدأ أبن ذبعد جبهتك ، وترفع حاجبيك اىل اقصى ما شنكن ، مث اإلرخاء . 11
مث اإلرخاء ، يلي ذلك إطباق الفكُت واألسنان بقوة ، مث اإلرخاء ، بعد ذلك زم شفتيك وأغلق فمك بشدة مث 

. ويتكرر التمرين كما سبق . اىل أقصى ما شنكن ، مث اإلرخاء  -كما لو كنت تبتسم-افتحهما 
انقباض مث إرخاء مع التكرار ، مث عضالت خلف الرقبة ، مث ثٍت  ونصل اآلن اىل عضالت الرقبة األمامية ،. 12

. الرقبة لألمام، اخللف ، ويتكرر 
. اقبض عضالت البطن بشدة، مث االسًتخاء ، والتكرار. 13
. اثن العمود الفقري أبن تقوس ظهرك ، مرة لألمام ، وأخرى للخلف ، مث االسًتخاء ، مع التكرار . 14
. ض عضالت الفخذين بشدة ، مث االسًتخاء ، مع التكرار مدد ساقيك ، واقب. 15
. قرب الركبتُت والفخذين بشدة ، مث أرخهما ، وكرر . 16
. اثن الركبتُت اىل أقصى ما تستطيع ، ودبنتهى القوة ، مث اسًتخ . 17
لتوتر شد عضالت بطن الساق واجعلها مشدودة األصابع ، وحركها لألمام وللخلف ، والحظ الفرق بُت ا. 18

. واالسًتخاء ، وكرر التمرين كما سبق ذكره 
. وعند االنتهاء من التمرين ستشعر ابالسًتخاء يف جسمك أبكملو ، مع الشعور ابذلدوء الشديد والسكينة 

ويف النهاية ، شنكنك ان تفتح عينيك اآلن وان تنهض لتمارس حياتك بصورة طبيعية بعد ان تكون قد زبلصت من 
. ة توترك بدرجة كبَت

كما شنكنك بعد إجادة التدريب ، ان تؤدي جزءاً واحداً من التمرين او أكثر ، فيمكنك مثال إرخاء عضالت 
مؤخرة الرقبة واجلبهة إذا كنت من أولتك الذين يعانون من الصداع النصفي ، او إرخاء عضالت الرقبة والصدر 

. فقط إذا كنت تعاا من الشعور بضيق التنفس ، وىكذا 
ان تقوم إبرخاء عضالت من جسمك وأنت منتبو ومتيقظ سباما ، ويقًتح بعض علماء النفس السلوكي  وتستطيع

اسًتخ "طريقة لالسًتخاء أثناء العمل ، وأنت ذبلس على مكتبك ، وذلك أبن تردد لنفسك بصوت مسموع كلمة 
 .عشر مرات  ، مث تقوم بًتكيز كل ذىنك يف إرخاء عضالتك اىل أقصى ما تستطيع ، مث تكرر ىذا"
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