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مدى فاعلية برنامج الدعم الروحي بواسطة السوفرولوجيا في خفض القلق 
  السرطان بمستشفى وهران الجامعي لدى عينة من مرضى االكتئابو 

  ةمحاضر  ةأستاذكريمة عالق، 
 جامعة مستغانم، الجزائر

  
 : الملخص

هدفت دراستنا هذه إىل الكشف عن مدى فاعلية برنامج الدعم الروحي باستخدام 
بالسوفرولوجيا يف خفض القلق واإلكتئاب لدى مثاين حاالت من  االسرتخاءتقنية 

، خيتلفون ملستشفى اجلامعي بوهران،ذكورا وإناثامريدي ا املصابني مبرض السرطان من
اعتمدنا فيه على التصنيف صابة من حديثي اإلصابة باملرض واملتقدمني فيه،يف درجة اإل

على املقابلة ، لتشخيص القلق عندهم مركزين  1994األمريكي لألمراض النفسية الرابع 
قائمة بيك الثانية املقننة  نا باستخداملقياس اإلكتئاب قم املالحظة،والعيادية املعمقة و 

 وخلفض درجات القلق بعدي، كاختبار قبلي و  )2010(من قبل بشري معمريةباجلزائر 
اإلكتئاب لدى حاالتنا، قمنا بإعداد برنامج الدعم  الروحي باستخدام تقنية و 

 اإلسرتخاء بالسوفرولوجيا، الذي قمنا بتطبيقه بقسم عالج السرطان مبستشفى وهران
احدة كل أسبوع و ج على مثاين جلسات ،مبعدل جلسة و اجلامعي، حيث اشتمل الربنام
ا ساعة من الزمن بعد اإلنتهاء من تطبيق الربنامج، توصلنا إىل فاعلية و .تكون مد

برنامج الدعم الروحي  باستخدام تقنية اإلسرتخاء بالسوفرولوجيا يف اخلفض من القلق 
  .ة تفعيله و تعميمه على احلاالت النفسية األخرىواإلكتئاب لدى حاالتنا، وضرور 

العالج بالدعم الروحي، تقنية اإلسرتخاء السوفرولوجي، مرض : تحيةالمفالكلمات 
               .السرطان، القلق، اإلكتئاب
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Résumé en français : 
Notre étude a pour but de dévoiler l’efficacité du counseling spirituel à 
travers la technique de la sophrologie dans la diminution de l’angoisse 
et la mélancolie chez huit cas (8) ( hommes et femmes) de différents 
stades du cancer au CHU d’Oran ; en se basant sur le DSM IV ; 
l’entretien clinique profond ; l’observation  comme outils de diagnostic 
de l’angoisse. Et pour le diagnostic de la Mélancolie chez nos cas on a 
utilisé la deuxième liste de Beck étalonnée en Algérie par Mamria 
Bachir(2010) comme pré-test et post-test. 
Notre intervention s’est réalisée dans le service des cancéreux au 
CHUO à travers la construction d’un programme thérapeutique 
introduisant la technique de la relaxation sophrologique  et qui s’est 
étalée sur huit (8) séances  à base d’une heure d’entretien thérapeutique 
par semaine pour chaque cas. Ce programme  a prouvé l’efficacité du 
counseling spirituel à travers la technique de la sophrologie dans la 
diminution de l’angoisse et la mélancolie chez nos patients atteints de 
cancer et trouvant  l’obligation de l’appliquer sur d’autres cas et 
d’autres pathologies psychiques. 
 
 
Mots-clés :  
La thérapie à travers le counseling spirituel ; la technique de la 
relaxation sophrologique ; le cancer ; l’angoisse ; la mélancolie. 
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 :مدخل الدراسة .1

ن والذي يدخل ضم يعد العالج بالدعم الروحي أحد أساليب اإلرشاد النفسي،
كالصدمات النفسية أو ما بعد الصدمة : اخلاصةاحلاالت النفسية العامة و عالج 
PTSD: حوادث املرور،حاالت فقدان أحد األقارب،الزالزل والكوارث الطبيعية

 املستعصية، أوو  اإلختطاف،كما يدخل ضمن عالج األمراض املزمنةاإلغتصاب و 
األهم يف ذلك ت اخللقية،و األيدز، أو يف عالج التشوها مراض اخلطرية، كالسيدا أواأل

فهو ضروري يف عالج أمراض السرطان بأنوعه، سواء عند اكتشافه أو يف احلاالت 
لية تدعم وأصبحت أكرب املستشفيات يف أوروبا و أمريكا الشما.املتقدمة من املرض

ذا التكوين و  عالج صا يف األقسام اخلاصة باجلراحة و التخصص خصو طواقمها 
رشاد الروحي إىل فت تسميات هذا األسلوب العالجي من اإلومهما اختل. السرطان

العالج بالدعم الروحي، أو العالج  أو ،)الديين(اإلرشاد الروحي  أو اإلرشاد الديين،
كأي " العملية اإلرشادية اليت تستخدم أسلوب الدعم الروحي،تعترب بالدعم الديين،فإن

. ا تستخدم فنّيات دينيةعملية إرشادية أخرى ،لكن اإلختالف يكمن فقط يف كو 
دف هذه العملية ملساعدة املسرتشد على حل مشكالته وحتقيق أهدافه وهذه و 

األهداف غالبًا ما تكون أهدافًا عقلية أو عاطفية أو حىت جسدية تقدم حتت طابع 
فهي عملية تتضمن جمموعة من اخلدمات .  (michigan counseling ;2008)".ديين

م اليت تقدم لألفراد  م، واإلنتفاع بقدرا م على فهم أنفسهم، وإدراك مشكال ملساعد
 يعون الوصول إليه من منويف التغلب على هذه املشكالت ويف حتقيق أقصى ما يستط

م،و   ومتر عرب مراحل مهمة ،) (michigan counseling ;2008تكامل يف شخصيا
الدعم  القائم بعمليةمتسلسلة تسلسال منطقيا ومرتابطة فيما بينها ،خيضع هلا 

معرفة املسرتشد  :وتشمل خطتني إجرائيتني ومها حي،إذ تبدأ مبرحلة ما قبل الدعم،الرو 



ن مرضى مدى فاعلية برنامج الدعم الروحي بواسطة السوفرولوجيا في خفض القلق واإلكتئاب لدى عينة م
 السرطان

 

151 

احلالة،تليها عملية متناسبة و  مث وضع أهداف عم،أو الشخص الذي حيتاج إىل الد
ا، هيئة اليت تشمل التحضريمرحلة الت لة ترتكز على إزاو  النفسي واملكاين والزمين للقيام 

ا الطريق الذي من خالله يتم العراقيل اليت تقف أمامها،وإجياد الدوافع و  حتيينها، أل
ال التوغل و الدخول إىل عمق اآلخر، بعدها تأيت مرحلة تطبيق الدعم الروحي الذي 

مسطرة من قبل القائم بالدعم واحلالة معا، ألن و  بد من إخضاعه إىل خطة ممنهجة 
ا شخص متخصص العملية قد تبدو سهلة للوهل ة األوىل على أساس أن الذي يقوم 

الوضعية و حيث أن الفروق الفردية للحاالت  ،لكن واقع األمر خيتلف عن ذلك متاما،
عليه فإن تكون واحدة لدى مجيع األفراد، و  النفسية أثناء اإلصابة وبعدها، ال ميكنها أن

وكيف؟ و أين؟ جتعله يتأقلم  من ؟سيقوم مباذا؟ ومىت؟: نباهة األخصائي يف تطبيقه ملبدأ
لتتم العملية مبرحلة التقييم لطريقة ومنهج الدعم الذي سطر من  مع وضعية كل حالة،

 .قبل، على أساس التعديل أو اإلضافة أو املتابعة

فق واليت تزيد وتنقص و  إلميان عند احلالة،ويعتمد الدعم الروحي على مفهوم و درجة ا
السالب على حسب أمناط يث يرتاوح بني املوجب و ،ح دره احلالةالسلوك  الذي تص

كون ميكن أن يو  لصعوبات اليت تقف أمامها احلاالتاو  أمام العراقيل  االستجابات
إذا   االنتكاسينحسر باملعصية و  الرضى عن املصائب أوالسلوك موجبا يزيد بالطاعة و 

تالفها،خصوصا م املصائب على اخوعليه فإن اإلميان يلعب دورا كبريا أما.كان سالبا
م،مما يضعهم يف طبقات متفاوتة حسب درجته و  أن املؤمنون يتفاوتون يف مقدار إميا

هو األدىن يف الدرجة، لينتهي إىل أقصى م ،حيث يبدأ بوجود أصل اإلميان و عنده
وهكذا فإن أمناط الشخصية لطبقات العليا السابقة باخلريات،درجات الرضى وهي ا

صية الظاملة ا اإلميانية، مما جيعلنا نصادف الشخختتلف حسب مستويات ودرجا
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" واالعرتاضتتعامل بدرجات كبرية من الصد و اليت ترفض العالج  ،)املازوشية(لنفسها 
) 1984(توق حمي الدين،عدس عبد الرمحن ،(" باطنافالظامل لنفسه هو املسلم ظاهرا و 

صية املقتصدة، اليت وال بد أن يكون معه إميان و لكن مل يأت بالواجب ،إىل الشخ
اليت جيب حتيني درجات ام الواجبات واجتناب احملرمات،و يقتصر صاحبها على التز 

مث الشخصية السابقة،اليت يكون صاحبها وحي عندها لتنمية الدافع للعالج،الوعي الر 
السابق باخلريات ويكون احملسن الذي يعبد اهللا كأنه يراه، فهي شخصية تكون طرفا يف 

ا راضية مرضية  مساعدة مرضى م النفسية، حيث أ آخرين على اخلروج من ضائقا
فالناس متفاوتون .احلمد على كل شيء و ، تعمل بالشكراالبتالءبالقضاء و القدر و 

يف الدين بتفاوت اإلميان عندهم ،فأفضلهم أعالهم من أولوا العزم من الرسل، وأدناهم 
ا إال اهللا عز وجل  املخلطون من أهل التوحيد، وبني ذلك درجات ال إبن (حييط 

  )   ه 1392تيمية أمحد شيخ اإلسالم 
ا جتعل الشخص يف مواجهتها،تكاملواقف احملبطة ودرجتها و  اختالفغري أن  أي رارا
كما يف حالة اإلعالن عن مرض السرطان   األنا يف مواجهة الظرف أو الصدمةيكون 

يف جدول من أربع " كالين" همثال، حيث يفسر األنا أمام الصدمة حسب ما رتبت
الصدمة اليت  يف احلالة اليت يكون اجلسد هو مصدر اجلسد يهدد األنا،: هينقاط و 

نه يتعرض ولك أي عندما يكون اجلسد سليما دد احلياة، واجلسد موضوع التهديد،
اجلسد ن تشويه اجلسد،و أي اخلوف م اجلسد املشوه،لتهديد عوامل خارجية، و 

ووفقا .)ه 1404حافظ بن أمحد احلكمي (ك النفسي أو اجلسدي خلف،أي التفكاملت
، لتفسري املوقف )1985"(كراوس"و" ولسن"للتصور النظري الذي وضعه كل من 

من العوامل  إذ يعتمد فيه على عدد- الذي ينطبق على مرضى السرطان -الصدمي
نتيجة  يت،الدفاع الذاو  دث اضطراب يف ميكانيزمات التكيفحي إذ الشخصية واملوقفية،
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ا ومعناها ربة الصدميةالناتج عن طبيعة اخلو  النفسي الزائد، للعبء بذلك فإن و .وشد
تقومي حالة  تساهم يف،)أثناء وبعد اإلعالن عن املرض(التعامل مع الصدمة النفسية 

 وقوة صائص الشخصية قبل املرض،بعدة عوامل ،كخ اليت تتأثرو   العبء النفسي الزائد
يواصل و  )1991النابلسي حممد (.املوقفية واملتغريات السلوكية،يول املالذات،و  ضعفأو 

النفسي  االجتماعييسهل العودة السريعة إىل األداء  االجتماعيالباحثان ،أن الدعم 
ريات ، فإن تأثاملهم االجتماعيبنقص الدعم  ذلك ألن املريض إذا شعرالطبيعي،و 

 . اإلكتئابتشعر بالعزلة،و القلق و  حينها تعزل نفسها،والصدمة، رمبا تصبح شديدة، و 
Wilson,JP ;Krauss GE 1985 . هي األعراض اليت تعاين منها معظم احلاالت و

املريضة بالسرطان، خصوصا النساء املتزوجات الالئي يتخلى عنهن أزواجهن أثناء 
ن و  ن، عكس الرجال الذين تقف زوجا مراحل العالج، مما يزيد من تأزم حاال

م م   .عهمعائال
 :الدراسة إشكالية .2

يعد مرض السرطان من األمراض اخلطرية اليت كثر انتشارها يف اجلزائر، حيث 
سنة بعد أخرى، يف غياب إحصائيات دقيقة، بالرغم  االرتفاعيتزايد عدد املصابني يف 

والعالج،و يبقى التكفل التشخيص  وفري الدولة ألحدث الوسائل للكشف،من ت
ألحيان على اجلوانب الكيميائية واإلشعاعية و مسكنات ب امنحصرا يف أغلباملريض 

اليت تصبح بدورها مريضة  ،على العائلة االجتماعياألمل بينما يرتكز العالج النفسي و 
 ملادي مما يزيد يف معاناة املريض،نتيجة لكلفة العالج وبعد املسافة أحيانا وقلة الدخل ا

قلقا و  وعلى اجملتمع، مما يزيده معاناة الذي يستشعر نفسه زائدا أو عبء على عائلته
إحباطا يبدأ من حلظة اإلعالن عن املرض ويستمر معه طول فرتة العالج إىل أن ميوت و 
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ومبا أن عملية الدعم النفسي منطلقها النظرة الشاملة لإلنسان  .يف أغلب األوقات
سية النابعة ته األساحاجا االعتبارحيث تؤخذ بعني  بعد الضائقة،أثناء و  فهمه قبل،و 

اإلشباع مث هيئة  كيانه كخطوة أوىل للتعرف على احلالة أو املشكلةمن طبيعته و 
ا ذات أثر و  فعال يف بناء السلوك والعادات سواء بالطريقة اإلجيابية أو ضوابطها أل

  .املنحرفة و اليت تكمن فيه أسباب الصحة و املرض
عند  واالكتئابالقلق  بالدعم الروحي أن خيفض منفإىل أي حد ميكن للعالج 

 مرضى السرطان املبتدئني و املتقدمني يف املرض؟ 

  :فرضيات البحث ـ3
يكون مرضى السرطان املبتدئون يف املرض أكثر تقبال للعالج بالدعم الروحي من - 1

  .أوالئك املتقدمون يف املرض
عند مرضى السرطان أحد مسببات الصد أمام العالج بالدعم  االكتئابيكون  - 2
  .روحي سواء عند احلاالت املبتدئة أو املتقدمة يف املرضال
 : الموضوع اختياردواعي ـ 4

التطوعي بقسم عالج السرطان مبستشفى وهران اجلامعي، جعلنا نتقرب من  إن عملنا
م أمام صدمة اإلصابة باملرض  فئة املرضى بالسرطان و اإلطالع عن قرب عن معانا

دئني أو املتقدمني يف املرض، وهذا بعد العالج وبدايات العالج، سواء عند املبت
الكيميائي الذي كثريا ما يوصلهم إىل حاالت اإلكتئاب، خصوصا إذا تزامن ذلك مع 

م الرغبة قلة اإلمكانيات املادية لألسر، أو ختليها عن مساندة املريض مما يزيد يف تدعي
ب اختيارنا هلذا املوضوع التشبث باحلياة، ويرجع سب، و العيشو  يف املوت بدل املقاومة 

  :إىل ما يلي
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القبول للعالج بالدعم الروحي لدى حماولة الكشف عن كوامن الصد والرفض و  - 1
  .هذه الفئة من املرضى

حماولة التوصل إىل أي حد ميكن للعالج بالدعم الروحي أن خيفف من حدة  - 2
 .التقدم حنو العالجو املريض بالسرطان وتقبله للمرض  الوضع لدى

  :أهمية الموضوع ـ5
إن تزايد حاالت الوفايات ملرضى السرطان حىت بعد التقدم اإلجيايب يف العالج 
وانتكاس أكثرهم حىت مع جناح العالج اإلشعاعي أو الكيميائي أو اجلراحي، ففي حالة 

شرحية من املرضى يف جناح أسلوب العالج بالدعم الروحي املسطر من قبلنا أمام هذه ال
فإنه من املؤمل أنه .النظرة املوجبة إىل احلياة و التعايش مع املرضو  تقبل العالج 

سيؤسس لبناء برامج عالجية أخرى أمام حاالت مستعصية أخرى،ليصبح أحد 
يف التعايش مع املرض لتخفيف من صعوبة املعاش النفسي و يف ا األساليب اليت تعتمد

 .والتخفيف من اإلكتئاب لدى املريض بالسرطان

 :ف اإلجرائيةالتعاريـ 6

وهو أسلوب عالجي أساسه العالقة اإلنسانية اليت : برنامج الدعم الروحي -1- 6
تتضمن جمموعة من اخلدمات العملية يف و  يض بالسرطانتبىن بني املختص النفسي واملر 

 شكل متبادل بينهما، أساسه التعاون واملساعدة على فهم نفسه أوال، مث إدراك مرضه،
اته وتدعيمها يف التغلب على املرض، بقصد التأثري اإلجيايب، وأخريا الكشف عن قدر 

للوصول إىل أقصى ما يستطيع الوصول إليه، حيث يكون اخلط الرابط هو تدعيم 
م مجيعا، ويكون بواسطة  االبتالءاإلميان باهللا والقضاء والقدر وفهم  ودرجاته والعمل 

درجات تكيفها مع املرض احلالة و برنامج مسطر من قبل األخصائي يستخدمه حسب 
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ويتم التأكد من جناعته بعد مقارنة نتائج درجات اإلكتئاب املستنبطة من . العالجو 
  .  قبل وبعد العالج لالكتئابقائمة بيك الثانية 

السهلة يف و  االستخدامالبسيطة  االسرتخاءوهي من تقنيات  :السوفرولوجيا-2- 6
عالقة بني املختص واملريض، هيأناها بشكل التقبل، تعتمد على التنفس العميق ومتتني ال

  .أمساء اهللا احلسىن استخداميدعم الدعم الروحي بواسطة 
 هو حالة نفسية تظهر على شكل توتر بشكل مستمر نتيجة شعور:القلق -3- 6

الفرد بوجود خطر يتهدده ومثل هذا اخلطر قد يكون موجودا فعًال كما عند املصاب 
 بواسطة التصنيف األمريكي الرابع لألمراض النفسيةميكن الكشف عنه و  ،نبالسرطا

  .واملقابلة النفسية املعمقة و اختبار رسم الشخص ملاكوفري  ، 1994
النفسي، تظهر بوضوح يف اجلانب  االضطرابهو حالة من : اإلكتئاب -4- 6

زن الشديد، و اليأس من احلياة، لشخصية املريض بالسرطان، حيث يتميز باحل االنفعايل
، أو يف حالة حدوث املرض بعد العصيان شعور بالذنبووخز للضمري و  وندم

ميكن اإلعتماد على حالة عدم ارتكابه ألي خطأ،و  اإلحساس بالظلم و قسوة الدنيا يف
 ،اإلكتئاب وقائمة بيك الثانية لقياس .1994التصنيف األمريكي الرابع لألمراض النفسية

املالحظة و  باإلضافة إىل  قبلي وبعدي،كاختبار  2010املقنن من قبل بشري معمرية 
  .املقابلة العياديتني

هو كل حالة اكتشف عندها مرض السرطان سواء كان : المريض بالسرطان -5- 6
و خيضع لعالج متعدد إشعاعي،  .ذكرا أو أنثى، إما يف مرحلته البدائية أو املتأخرة

  .كيميائي أو جراحي حسب نوع السرطان
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 :ختيارهاالحاالت و كيفية إـ 7

) 4(أربعة : حاالت ممن تقبلوا اخلضوع للربنامج) 8( تتكون عينة حبثنا من مثاين         
  :إناث، مصابون بالسرطان، حيث مت إختيارهم حسب الشروط التالية)4(ذكور وأربع 

  .أن يكونوا مجيعهم مصابون بالسرطان -أ
ه حيث أصبح جمموع أن يكونوا إما يف بدايات املرض أو يف حاالت متقدمة من -ب

  :من قبل التعامل معنا 
حالة يف بدايات املرض ،و حالة يف وضعية متقدمة : مصابان بسرطان الرئة) 2(ذكران

  .من املرض
: "   "    "       "         "   "    "    "       "     مصابان بسرطان املثانة) 2(ذكران
"    "  
"   "       "         "   "   "     "       : "    مصابتان بسرطان الثدي) 2(أنثيان 

"    "     "  
:"   "       "        "    "   "     "       "     مصابتان بسرطان عنق الرحم) 2(أنثيان 
"    "  

  .سنة 50- 30أن يرتاوح سنهم بني 
 
 :منهج الدراسةـ 8

بالت العيادية و دراسة يف دراستنا على املنهج العيادي الذي يرتكز على املقا اعتمدنا
احلاالت، معتمدين على التجريب بتطبيق برناجمنا للدعم الروحي الذي اعتمدناه 

  .للخفض من القلق و اإلكتئاب لدى عينتنا
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 :أدوات البحثـ 9

واهلدف منها هو مجع أكرب قدر من املعلومات عن احلالة وعن : المقابلة العيادية
كيفية استقبال خربه، وتتم عرب جلسات فردية أو ظروفها األسرية وعن بدايات املرض و 

املريض، حيث نرتكز مين متفق عليه من قبل األخصائي و مقابالت توزع عرب برنامج ز 
من أجل  1994.:فيها على املقابلة األوىل اليت نعتربها األهم يف بناء العمل العالجي

   -DSM IV9-2..تشخيص أعراض القلق و اإلكتئاب لدى عينة الدراسة
واهلدف منها التعرف  كاختبار قبلي وبعدي: قائمة بيك الثانية لقياس اإلكتئاب 

على درجة اإلكتئاب عند حاالتنا قبل وبعد تطبيق برنامج الدعم الروحي، واخرتنا 
ا قننت على اجملتمع اجلزائري من قبل  من جامعة احلاج " معمرية بشري"تطبيقها أل

، واليت قمنا باعتماد )105-92، 2010فسية العربية،جملة شبكة العلوم الن(خلضر بباتنة،
ا على حاالتنا حسب ما يوضحه اجلدول التايل   :درجا

  :جدول يوضح الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات اإلكتئاب عند الذكور و اإلناث
  مستويات اإلكتئاب  الدرجات الفاصلة عند اإلناث  الدرجات الفاصلة عند الذكور

  بإكتئا ال 0-20  0-16
  إكتئاب خفيف 21-29  17-24
  إكتئاب متوسط 30-38  25-32
  إكتئاب شديد  39-63  33-63

وهو برنامج يقوم على تنمية بعض املفاهيم األساسية يف فهم : برنامج الدعم الروحي
الذات و صلتها باخلالق و تدعيم األنا بتقوية اإلميان باهللا و بالقضاء و القدر، وتنمية 

حفظ القرآن، واإلكثار من الة و الوقوف أمام اهللا، وقراءة أو تفهم املغزى من الص
  .بواسطة تقنية السوفرولوجيا االسرتخاءو يقوم على أساس  الدعاء
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و هي طريقة حديثة من تقنيات اإلسرتخاء اليت تشبه إىل : اإلسترخاء السوفرولوجي
ور والتأثري بواسطة دورا كبريا فيها من حيث احلضحد ما تقنية اليوغا،اليت يكون للمعاجل 

إن اإلحياء، فهي تقنية تعتمد على التناسق بني اجلسم والعقل والروح، الصوت و 
 االنسجامالسوفرولوجيا هي دراسة للشعور اإلنساين ،فهي وسيلة تسمح باحلصول على 

السالم الداخلي،من و  فهي طريقة للبحث عن اإلطمئنان الروح،والتوازن بني اجلسد و 
أداة جتمع بني العديد من تقنيات اإلسرتخاء فهي منهجية و .ة اليوميةطوير احلياأجل ت

  .التنفس العميق، وبناء وترسيخ األفكار اإلجيابية ،"لشولتز" منها اإلسرتخاء العضلي
  :على حسب حالة وطبيعة و مرض احلالة ومتر بعدة مراحل

ة اإلسرتخاء مرحل ء النشط أو الدينامي، مرحلة احلثاإلسرتخا ،مرحلة تاريخ احلالة
  .العميق، مرحلة املناقشة

عام  Alfonso caycedo)"  (ألفونسو كايثيدو"هي تقنية مبتكرة من قبل : أصولها
اليونان : قد استنبطها منو أعصاب وطبيب األمراض العقلية  ، وهو طبيب1960

ان، اليوغا والز  القدمية، التنومي املغناطيسي، تقنيات اإلسرتخاء بطرقة شولتز وجاكوبسون،
  .وعلم النفس طب األعصاب، الفلسفة الفينومينولوجية،

  :ترتكز السوفرولوجيا على ثالثة مبادئ: أساسيات ومبادئ السوفرولوجيا
  .ثال فرديا لكل شخص منا عن جسدهإدماج املخطط اجلسدي الذي يعترب مت -أ
  .مبدأ الفعل املوجب-ب 
  .مبدأ الواقع املوجب -ج
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أي " اص كما هم يف الواقع، وال جيب الوقوع يف األكثرويعين رؤية األشياء واألشخ 
، مما يعين حتديد أهداف وغايات واقعية وسهلة وممكنة التحقيق، وأن تدرك "املبالغة

  .احلالة قدر نفسها
   كيف يمكن اعتبارها من تقنيات الدعم الديني؟

اس طريقة  من الدعم الديين، فقد قامت الباحثة بتأسيسها على أس اعتبارهاوعن كيفية 
ا أدجمت يف عملية التنفس ذكر أمساء اهللا، من خالل ما خيتاره املتعاجل  كايثيدو،غري أ

دراك حيبه ويعمل به يف حياته، وإدراك الذات، أي ذات املتعاجل من خالل إ اسممن 
أهم عملية يكون من  لتقنية تستخدم التنفس الذي يعتربمن حيث أن هذه ا.اخلالق

ن احلالة يف حالة موت أو غيبوبة ومن هنا ياة، فغياب التنفس يعين أخالهلا الشعور باحل
ور باحلياة مث إدراك ومنه يبدأ الدعم الروحي من خالل إدراك عظمة الشع يكون املنطلق
فبناء على طريقة اإلحياء أي توازي إدخال ليت ال تساوي شيئا لوال التنفس،،اقيمة احلياة

و ليكن الرمحن مثال و نبقى يف كل مرة نقوم بعملية  اهلواء بإسم من أمساء اهللا احلسىن
مث نعيش إسم الرمحن بطريقة إحيائية، إال و يأيت معها إسم الرمحن مث االستنشاق

نكتشف سوية أعضاء اجلسد عضوا عضوا وفيه يدرك املتعاجل أنه نسي أن له بنكرياس 
ومن خالل  ...معه يتحاور جيعل املتعاجل يتصاحل مع جسده و  يف شكل مثال أو طحاال،

ظيفته فإن املتعاجل لق جل جالله، وعند فقدان العضو و كل عضو نستعيد إدراكنا باخلا
وهنا نقوي إميانه إذا كان ضعيف أن الذي بقي له من أعضاء أكثر وأهم  سيدرك أيضا

   .، وحنرك رجوعه إىل اهللا باحلمداإلميان
لى التحكم يف التقنية وامتالك ، ترتكز عفهذه التقنية لفظية أكثر من أن توظف كتابة

 وإتباعن للصوت دور كبري يف جلب األذن واإلذعان كما أأسلوب اإلقناع واحلوار،
  .اخلطوات
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  :لتايل وتكون كا :خطواتها
 يتم بإدخال إسم من أمساء اهللاتنفس العميق أي الشهيق و الإغماض العينني و - 1

أو  باالستغفاراهلواء إما  إخراج أو ويكون الزفري احلسىن،الذي خيتاره املفحوص،
  .باحلمد

حيث يتم املرور على كل عضو  داخلي بتقنية اإلستدخال، مث الدخول يف حوار - 2
من فروة الشعر، مت مالمح الوجه  انطالقامن أعضاء اجلسد، بدءا بالرأس وما حيويه ،

و ،مث الرقبة،يعود بعدها إىل التنفس بعمق بنفس األسلوب األول، تليه مرحلة أخرى 
أطراف األصابع، تنتهي  ىتهي إرخاء كل من الكتف والظهر واألطراف العلوية ح

التوقف عند العضو و  حيويه  وما أعضاء القفص الصدري يق،مث حتفيزالعم بالتنفس
املصاب بالنسبة ملرضى سرطان الرئة،أو سرطان الثدي ليتم التخاطب معه داخليا،و 

مث إعطاء  املريض، القة بني املريض والعضوالزمن لربط العنأخذ عند كل عضو برهة من 
تليها مرحلة  س العميق،فناألمر للقلب بالتوازن يف ضرباته، لتنتهي هذه املرحلة بالت

وتكون .عضوا، لتنتهي أيضا بعملية التنفس العميق  ء عضوامع أعضاء األحشا التحاور
للمصابني  نسبةاملثانة بال ء التناسلية، والتوقف مطوال عندآخر مرحلة هي األعضا

مث األطراف السفلية إىل أصابع الرحم بالنسبة لسرطان الرحم، بسرطان املثانة أو
بإسم  باالستعانةميكن العمل عند الشهيق بإدخال اهلواء إىل الرئتني والبطن و القدمني،

وميكن التواصل عن طريق هذا اإلسم طول  احلسىن اليت يرتاح له املريض،من أمساء اهللا
ة اإلسرتخائية، إذ جند نوعا من الدعم الروحي عن طريق ربط اإلسم بكل مدة العملي

  .أعضاء اجلسم
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تتخلل هذه املراحل وقفات عن طريق اإلحياء الديين، الذي خيتلف موضوعه من  - 3
أو  وف أمام اهللا أو الطواف بالبيت،جلسة إىل أخرى، يتم فيه اختيار املوضوع إما الوق

اجللوس إىل الرسول الكرمي ،مث تأيت مرحلة التنفس العميق  الصالة يف املسجد النبوي أو
الرتكيز على الصورة اإلحيائية املعتمدة يف اجللسة اإلسرتخائية، ليتمكن من و  األخري

ا و  تذكرها يف حاالت الضيق والقلق اليومي،ليتعود املريض عليها وعلى العمل 
وفتح  ظأيت مرحلة اإلستيقامث ت. شراطيةاإل االستجابةاستخدامها، لتصبح نوعا من 
ا يفعل أثناء الرجلني كمجديد، مث حماولة متديد اليدين و  العينني والتنفس العميق من

 املريض أثناء اإلحياء  ث عن شعورالتحدأيت مرحلة التواصل و مث ت، اإلستيقاظ من النوم
 .الذكرو 

  :إجراءات التطبيق
توى على جمموعة من املقابالت  الربنامج حيث اح إعتمدنا على التطبيق الفردي هلذا

  :  جاءت على الشكل التايل
بناء عالقة املساعدة و  للتعرف على احلالة وكسب ثقتها خصصناهااملقابلة األوىل و  -أ
  .الدعم الروحيو 
قبلي  كاختبار الثانية لقياس اإلكتئاب قائمة بيك املقابلة الثانية لتطبيق وخصصنا-ب

  .احلاالت قبل تطبيق الربنامجللحصول على درجات اإلكتئاب عند 
ألن أغلبهم من مدن خارج  تالمها بناء برنامج املقابالت حسب ظروف احلاالت، -ج

وتصادفا مع العالج الطيب، حيث ركزنا  مكان تواجد املستشفى الذي يتم فيه العالج،
 املعاش بالقلق واإلحباط وهو ي وأمهيته يف التقليل من الشعورعلى ضرورة العالج النفس

حيث تتم املقابالت يف قاعة خاصة هلذا .النفسي الذي تعيشه احلاالت يف أسرها
نت كافية لتطبيق بنود كا الربنامج حددت كل جلسة مبدة ساعة من الزمن،
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حمددة، حيث بلغ عدد و  وإجراءات خمتلفة ا وأهدافا،تتضمن كل جلسة برناجم.الربنامج
جلسات، مبعدل جلسة كل ) 8( اجللسات العالجية عن طريق الدعم النفسي مثاين

مع العلم أن العالج النفسي بقي مستمرا مع احلاالت، ليتم يف كل مرة التذكري  .أسبوع
  .و استمرت جلسات الربنامج ملدة شهرين .مبا أقيم يف برنامج العالج بالدعم
  :كان كما يليو : توزيع الوقت لكل جلسة عالجية

التنفيس حيث يرتك و دقيقة للتفريغ  15نا األخرية فقد خصباستثناء اجللسة األوىل و 
اجملال مفتوحا للمريض ليتحدث عن يومياته بعد اخلروج من املستشفى وتواجده مبكان 

قت ويتم إضافة الو (السوفرولوجي  لالسرتخاءدقيقة  25مث ختصص .العمل والبيت
مث تدعم مبناقشة بسيطة حول موضوع اجللسة يتم  )حسب حالة املريض ودرجة قلقه

اليت تدور حول املرض أو دعية املنتقاة من قبل املختصة و يها تناول بعض األف
األخرية حملاولة بناء الربنامج واخلطة  15دقائق، وترتك الدقائق  5بزمن قدره ..املصائب
معاشهم ملهم على احلاالت كتابة شعورهم و من اقوم املريض بتطبيقها يف البيت و اليت ي

ا    .يف اجللسات املقبلةعلى كراسات خاصة يأتون 
التنسيق مع املكلفني بالعالج أي الطبيب املختص، املعاجل الكيميائي، املمرضني، 

 ن أجل إطالعهم على احلالة وتطوراملعاجل اإلشعاعي ويف بعض األحيان مع اجلراح م
علما أن العالج . العالج مع الطبيب املختص مالئمةتقصي تطور العالج معها، و 

 يتوقف عند هذه اجللسات فقط، فهو يستمر ما دام التكفل النفسي بالدعم ال
كما أن جلسات الدعم الروحي مل نبدأ بتطبيقها إال بعد أن قمنا بقياس درجة ،مستمرا

اإلكتئاب لدى احلاالت واليت على أساسها مت بناء الربنامج العالجي، ومل نوقفها إال 
  .ابالت، ولضرورة البحث أيضا بعد أن قمنا بقياسها بعد وصولنا إىل نصاب من املق
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املراجعني ن و اقتصرت دراستنا هذه على عينة من مرضى السرطا:محددات الدراسة .3
- 2010لقسم السرطان باملستشفى اجلامعي بوهران ممن قبلوا التعامل معنا لعام 

2011. 

 :عرض نتائج الدراسة .4

مت بناءه من قبل  هدفت هذه الدراسة إىل التأكد من فاعلية برنامج الدعم الروحي الذي
الباحثة يف التخفيض من القلق واإلكتئاب لدى حاالت مرضى بالسرطان املكونني 

  :لعينتنا حيث جاءت النتائج كما يلي
  :مناقشة الفرضية األولى

يكون مرضى السرطان املبتدئون يف املرض أكثر تقبال للعالج بالدعم الروحي من "
  ".أوالئك املتقدمون يف املرض

املبنية على تقنية اإلسرتخاء و  رتكزة على املقابلة العياديةاسة احلالة املمن خالل در 
سية اليت مت تطبيقها بشكل فردي، التنفو باإلحياء الديين واجللسات التفريغية املدعمة 

م  توصلنا إىل كون احلاالت الثمانية ذكورا وإناثا وباختالف نوع السرطان لديهم ،فإ
ي دون استثناء يف حداثة املرض أو تقدمه عندهم، بل على تقبلوا العالج بالدعم الروح

العكس من ذلك فإن حاالت سرطان الرئة اليت كنا حنذر عدم متكنهم من استخدام 
م استجابوا لذلك بل كانت العملية مسهلة لتفتيح عمل الشرايني و  التنفس بعمق إال أ

قدمون يف املرض أكثر ن املتإن كااهلوائية بشهادة الطبيب املختص،وحىت و  القصبات
خوفا من املوت، بعد أن سجلنا درجات مرتفعة لإلكتئاب حسب مقياس بيك و قلقا 

م،  م وأصبحوا أكثر رضى عن الذات وعن مصا الثاين، فإن الربنامج قوى درجة إميا
كما أن حاالت اإلناث . بل دعمهم على الرتحيب باملوت إذا كان وال بد من ذلك

املستأصلة للرحم واليت كانت درجة اإلكتئاب كبرية عندها، املصابات خصوصا تلك 
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ا ملاهية تواجدها واستمراره واملرتبطة بالرحم فإن برنامج الدعم  والسبب يرجع إىل فقدا
األنوثة بالرحم، إىل ماهية الوجود واستمرار   ارتباطمن فكرة  االنتقالمتحور حول 

  .ا لكل حاالت املرض بالسرطاناحلياة، مما جيعل برنامج الدعم الروحي مناسب
  :مناقشة الفرضية الثانية

يكون اإلكتئاب عند مرضى السرطان أحد مسببات الصد أمام العالج بالدعم الروحي 
  .سواء عند احلاالت املبتدئة مع املرض أو املتقدمة يف املرض

صنيف التاعتمدنا على املقابة العيادية واملقابلة مع العائلة و  ملناقشة هذه الفرضية
مقياس بيك الثاين املقنن ، حيث كانت النتائج كما ،و 1994األمريكي لألمراض النفسية

  :يلى
قد تواجدت و  حالة إىل أخرى عند عينة دراستنا  لقد إختلفت درجة اإلكتئاب من 

عند اإلناث  أكثر من الذكور، كما تواجدت عند اإلناث املتقدمات يف املرض أكثر 
  :يلي السبب إىل مامن حديثات املرض،و يرجع 

ن لصاحل عائالت ختلى أزواج احلالتني املتقدمتني يف املرض عن التكفل  -أ بزوجا
ن، عكس احلالتني احلديثتني مع الزوجات،حبجة العمل وعدم التمكن من تلبية طلبا

ن و املرض ال تعتنني بأنفسهن،مما كان يسبب بعض لتني الزالتا تقيمان يف بيو
ن النفسية لكن ال تلبث أن تزول لتقارب موعد اجللسات من اإلنتكاسات يف حاال

  .جهة و تدعيم األنا بالدعم الروحي من جهة أخرى
ظرا لإلبتعاد عن منزل الزوجية، باجلميل ن االعرتافعدم شعورهن باإلحباط  -ب
ن وشاركن يف و  الذي سبب الكثري من التذمر، خصوصا للمريضات الاليت بعن مصوغا

ن  ا لغريهنتعنب يف جتهيزها و و بناء بيو ن جهز ا، وكأ   .اإلعتناء 
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تراجع اإلكتئاب عند ذكور العينة يرجع بالدرجة األوىل إىل الدعم العائلي ووقوف  -ج
  .الزوجات إىل جانبهم باإلضافة إىل برنامج الدعم الروحي املعتمد يف دراستنا

تنون بتطبيق ن كانوا يعهكذا فإن الصد للعالج مل يكن موجودا عند حاالتنا الذيو 
م  ،وثناء اجللساتأالربنامج يف البيت و  مل يتغيبوا ولو جللسة واحدة مما يدل على جتاو

الراجعة إىل فقدان الشعور باحلب  االنتكاساتج، ولكن كانت حتدث بعض ممع الربنا
ن هذه أو اإلحساس بفقدان املوضوع،من قبل األزواج مما جعل الباحثة تستنبط أ

تني وسببها عالقة املوضوع مع األم الذي حتول إىل الزوج يف ية قدمية عند احلالاإلشكال
  .بالتحليل النفسي كأسلوب للعالج االستعانةشكل إسقاط مما تطلب 

  :إستنتاج  .5
  :يف ضوء النتائج السابقة ميكن استنتاج ما يلي

فض القلق يصلح برنامج الدعم الروحي باستخدام تقنية السوفرولوجيا يف دعم األنا وخ
أو تقدم املرض من جهة،  ن، ألنه برنامج يتالءم وظهورواإلكتئاب عند املرضى بالسرطا

اخلوف من املوت،فضال عن عادة ما يعيشه املريض بالصراع و  مث التقبل للمرض الذي
  .أنه يتوافق و ثقافتنا العربية و اإلسالمية
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