
19 النفس املطمئنة

مهارة  الحديث  هذا  يعلمنا     
والتنمية  ف  للتكيُّ متقدمة 
الذاتية. ويمكن أن نحدد في هذه 

املهارة مرحلتني:
تتضمن  األولى:  املرحلة 

اآلتي:
للمشاعر  االستسالم  عدم   >
أو  الحرمان  كمشاعر  السلبية 

النقص.
< االنتباه للهدف، تذكر ماذا 
حياتي،  في  غايتي  وما  أريد 
متعلق  هدف  هنا  والهدف 
أريد  بالبيئة:  وليس  بالذات، 
وهذا  علّي.  الله  نعم  أزدري  أال 
الهدف له ُبعد معرفي ووجداني 

وسلوكي.
وإدراك  الرؤية  توسيع   >
حاالت  في  وخاصة  النظام، 
تبدو  التي  املعقدة  الظواهر 
حاالت  وفي  ق  الضيِّ النظر  عند 
االنطباع األول عشوائية، ويدرك 
من  بمزيد  وتناسقها  انتظامها 

لها.  العميقة  والرؤى  املعرفة 
للمشهد  النظر  إعادة  فعند 
الناس  أن  الشخص  يدرك 
واختالف  مراتبها،  في  تتفاوت 
على  إنسان  كل  يضع  املراتب 
لكن  توزيع،  نظام  ضمن  موقع 
املادية  الخصائص  توزع  نظام 
نظام  مع  بالضرورة  يتطابق  ال 

توزع السرور أو السعادة. 
 بالنسبة للمؤمن، يميز نفسه 
اآلخر،  واليوم  بالله  بإيمانه 

فيالحظ نظام التوزيع الدنيوي، 
في  التوزيع  نظام  أن  إلى  وينتبه 
الدرجات  ترفع  التي  األعمال 
وفي  مختلف.  نظام  اآلخرة  في 
بالنظر  األمر  جاء  الحديث  هذا 
إلى من في املرتبة األدنى عندما 
أو  )املال  دنيويًا  األمر  يكون 
الصفات الجسمية أو النفسية(.

هذه  بعد  اإلنسان  يتمكن   
العملية من إدراك الواقع إدراكًا 
مثال  جديدة،  بمشاعر  جديدًا، 
شخصًا  نفسه  اعتبار  من  ينتقل 
تعيسًا إلى شخص لديه عناصر 
كثيرة تدعوه للسرور واإليجابية.

املرحلة الثانية :
املذكورة  العملية  تكرار  بعد 
أن  يمكن  األولى  املرحلة  في 

تحدث التغييرات اآلتية:
بمرونة  الشخص  يتميز   >
التفكير والقدرة على تغيير زوايا 

النظر ملختلف املواقف.
بإدراك  الشخص  يتميز    >

بغض  وقدراته،  لذاته  أعمق 
بيئته،  في  موقعه  عن  النظر 
في  القدرات  هذه  من  وينطلق 
ومواجهة  البيئة  مع  التعامل 

تحدياتها.
< يعيش اإلنسان خبرة الشكر 
لله تعالى، فإذا رغب بها وأحبها 
كل  فيصبح  لتكرارها،  سعى 
االختالف  فيه  يلحظ  مشهد 
يؤدي إلى مزيد من تقدير نعمة 
والسعي  بالرضا،  والشعور  الله، 

للتقرب من الله تعالى.
دالالت  من  ليس  ختامًا:   >
اإلنسان  سعي  تحريم  الحديث 
أو  بيئته  في  مكانته  لتحسني 
لكن  ذاتها،  البيئة  تحسني 
املشاعر  تغليب  عن  النهي  فيه 
اإلنسان  تمنع  التي  السلبية 
مواجهة  في  طاقته  حشد  من 

تحديات هذه البيئة.
سواء  إلى  الهادي  والله 

السبيل.

أجدر أال تزدروا نعمة اهلل عليكم
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عامر منير غضبان
دكتوراه علم النفس التربوي

الجامعة األردنية

في إطار التعاون العلمي مع املؤسسات الدولية 
الزمالء  السادة  ومهارات  بقدرات  االرتقاء  نحو 
مجموعة  عقدت  بالفن..  بالعالج  واملهتمني 
أبوالعزائم  ماضي  جمال  د.  مستشفيات  
تدريب  )مركز  اإلدمان  وعالج  النفسي  للطب 
النفسي  للتأهيل  العاملية  الجمعية  من  معتمد 
مؤسسة  مع  وبالتعاون   )  WAPR واالجتماعي 
الفرع   ( املصرية  واالجتماعي  النفسي  التأهيل 
، واملعهد الكندي الدولي   ) WAPR  لـ املصري 
فنيــــات  كــورس    )  CiiAT  ( بالفــن  للعـــالج 
 Attachment Informed  ( بالفــن  العــــالج 

) Certification – AIC
متتالية  أيام   9  : الكورس  مدة  وكانت    •      

)متوسط 80 ساعة تدريبية ( خالل الفترة من 
26/ 1 / 2019 إلي 6/ 2/ 2019 .

األطباء/   : فئات  إلي  موجهه  الدورة  وكانت 
/ واالجتماعيني  النفسيني   األخصائيني 
 / واإلعاقات  والتخاطب  النطق  أخصائيي 
 – األطفال  مع  واملتعاملني  الخدمة  مقدمي 
املراهقني – البالغني / وال يشترط خبرات فنية 

معينة لدي املشارك .
• وكانت الدورة تهدف إلي : 

1 -  تنمية القدرات وصقل مهارات املتعاملني 
العمالء أصحاب املشكالت واالضطرابات  مع 
تشخيص  تضمنها  والتي  املختلفة  النفسية 
 / الفصام  مثل   )DSM  ( النفسية  األمراض 

اإلعاقات   / االكتئاب   / الشخصية  اضطراب 
الذهنية / ....... الخ .

فنيات  علي  والتدريب  الخبرات  نقل    -  2
العمل بالعالج بالفن .

بالفن  العالج  ونظريات  أسس  تأكيد    -3
لدي  الوعي  رفع  خالل  من  املختلفة  وأنماطه 

املتدرب وكذلك العميل .
 مع العمالء 

ً
4-  تأهيل املتدرب للعمل مباشرة

من خالل فنيات التقييم والتدخل للعالج .
اجتياز  شهادة  املشاركني  منح  تم  وقد   •
وذلك  املنفذة  الجهات  من  معتمدة  الكورس 

بعد اجتياز التقييم خالل مراحل التنفيذ .


