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النف�س املطمئنة

أن  كثيرة  أحيان  في  يحدث 
 من »الصحة 

ً
الناس كال يستخدم 

النفسية«  و«القوة  النفسية« 
البعض،  بعضها  مع  بالتبادل 
شيئًا  ليست  الحقيقة  في  لكنها 
القواميس  بعض  ف  وتعرِّ واحدًا. 
أنها »غياب  النفسية على  الصحة 
كون  لكن  النفسية«.  األمراض 
االكتئاب  من  يعاني  ال  الشخص 
نفسية  حالة  أو  القلق  أو   

ً
مثال

الشخص  هذا  أن  يعني  ال  أخرى 
يتمتع بالقوة النفسية.

أن  يمكن  واحد  أي  أن  والواقع 
وجود  مع  حتى  نفسيًا  قويا  يكون 
حاالت نفسية. ومن املهم أن نعرف 
النفسية  القوة  أن  حال  أية  على 
التفكير  حسن  على  القدرة  تشمل 

وسالمة اإلحساس واألفعال.
مقابل  في  النفسية  القوة 

الصحة النفسية:
القوة  بني  التفرقة  تصبح 
أسهل  النفسية  والصحة  النفسية 
بالفرق  نقارنها  عندما  الفهم  في 
فبناء  وقوته.  الجسم  صحة  بني 
ن  يحسِّ أن  يمكن  كبيرة  عضالت 
عضالت  لكن  الجسم،  صحة 
كبيرة ال تضمن لك حسن التعامل 
مع أي حاالت صحية مثال كارتفاع 

في  الكوليسترول  نسبة 
الدم.

أن  حني  وفي 
أي  من  الفرد  معاناة 

حالة صحية قد تجعل من الصعب 
النادي  إلى  الذهاب   

ً
مثال عليه 

يظل  أنه  إال  الرياضة،  ملمارسة 
تساعده  أشياء  اختيار  يستطيع 
مع  حتى  الجسدية  القوة  بناء  في 

معاناته من مشكلة صحية ما.
القوة  لتدريبات  أيضًا  ويمكن 
صحتنا  من  ن  تحسِّ أن  النفسية 
نفسية  صحة  أن  كما  النفسية، 
قوتنا  بناء  ل  تسهِّ أن  يمكن  أفضل 

النفسية. وملزيد من التوضيح:
تعني القوة النفسية أنك:

- قادر على التكيف مع العواطف 
السلبية بطريقة صحية

وأحاسيسك  مشاعرك  تفهم   -
جيدًا

تقبل  أن  يمكنك  متى  تعرف   -
ومتى  واألحاسيس  املشاعر  هذه 
خطوة  وأخذ  التراجع  بك  يحسن 

للوراء.

أما الصحة النفسية فهي تعني:
مرض  حاالت  غياب  أو  وجود   -

نفسي
العافية  من  عامة  حالة  وجود   -

النفسية
النفسية  القوة  وتتضمن  هذا، 

ثالثة مكونات:
القدرة  ويشمل  التفكير:   <
هذا  ويعني  الواقعي.  التفكير  على 
معرفة كيف يميز اإلنسان ويدرك 
ويستبدلها  العقالنية  غير  أألفكار 
كما  واقعية.  أكثر  داخلي  بحوار 
يشمل أيضًا أن تتحدث مع نفسك 
فعندما  لذا،  واللطف.  بالرأفة 
ذاتك  لنقد  منجذبًا  نفسك  تجد 
الذات،  بجلد  يسمى  فيما  بشدة 
بأن  النفسية  القوة  لك  تسمح 
من  بشيء  حينذ  نفسك  تعامل 

الشفقة بالذات.
تعني  ال  اإلحساس:  الشعور/   <
تكبح  أو  تقمع  أن  النفس  قوة 
آالمك.  تتجاهل  أن  أو  عواطفك 
ما  تمامًا  تعي  أنك  تعني  لكنها 
أن  أحيانًا  ويحدث  به.  تشعر 
غير  األحاسيس  تقبل  ذلك  يعني 
املريحة أو حتى تهدئة نفسك قبل 
الشروع أو الدخول في محاورة أو 

نقاش صعب.
العنصر  الفعل:   <
الثالث  املكون  أو  الثالث 
القيام  هو  النفسية  للقوة 
اإليجابية  باألعمال 

يعني  ذلك  كان  وسواء  البناءة. 
حتى  الرياضة  من  شيء  ممارسة 
السماح  أو  تعبان  تكون  عندما 
للعناية  الوقت  ببعض  لنفسك 
من  التأكد  هو  فاملهم  بالذات، 

قيامك بما ينفع. 
إن الطريقة التي نفكر بها تؤثر 
في مشاعرنا، كما أن هذه املشاعر 
وكيف  سلوكياتنا  في  تؤثر  نفسها 

نتصرف في املواقف املختلفة.
أخرى،  ناحية  ومن  كذلك، 
في  بدورها  تؤثر  تصرفاتك  فإن 
وهذا  بها.  تفكر  التي  الكيفية 
العقل/  رابطة  تعنيه  ما  بالضبط 
بني  ما  تصل  التي  األزلية  الجسد 
والسلوكيات/  والعواطف  األفكار 
العالج  في  وتعرف  التصرفات. 
باصطالح  السلوكي  املعرفي 
 Cognitive املعرفي  )الثالوث 

.)Triad
كيف تبني قوتك النفسية؟

أنه  إلى  النفس  علماء  يرشدنا 
في مقدور كل إنسان أن يبني قوته 
األمر  ويحتاج  بنفسه.  النفسية 
القيام ببعض التدريبات – تمامًا، 
يحتاج  العضالت  بناء  أن  كما 
لبناء  ويمكن  بالتدريب.  القيام 
من  بدوره  ن  ُيحسِّ أن  النفس  قوة 

صحتنا النفسية.
توجد تدريبات عديدة يمكن أن 
النفسية،  قوتنا  بناء  في  تساعدنا 
التدريبات  بعض  يلي  وفيما 

الصحة النفسية.. 
القوة النفسية

ما الفرق؟  وكيف يمكننا تعزيز قوتنا النفسية؟
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منا  ألٍي  يمكن  التي  البسيطة 
تمارين   )1 وتشمل  بها،  يبدأ  أن 
تمارين  و2(  إدراكية،  معرفية/ 

عاطفية، و3( تمارين سلوكية:
املعرفية/  التمارين   :

ً
أوال

اإلدراكية:
التي  التمارين  تلك  وهي 
بطريقة  التفكير  في  تساعدنا 
تشمل  أن  ويمكن  مختلفة. 
التفكير  إلى  يؤدي  تمرين  أي 
)الوضع  تأطير  وإعادة  اإليجابي، 
األفكار  مختلف(  إطار  في 
أكثر  عقلية  تطوير  أو  السلبية، 
واقعية. وفيما يلي بعض أمثلة على 

التمارين املعرفية الصحية:
إن  امتنان:   يوميات  تدوين   -
كتابتك ليوميات تذكر فيها أفضل 
ما حدث لك أو فعلته أو مررت به 
أو رأيته أو سمعته خالل اليوم هي 
لتنشيط  ممتازة  من  أكثر  طريقة 
وأفكار  ومشاعر  أحاسيس  وتقوية 

إيجابية.
ث إلى نفسك كما لو كنت 

ّ
- تحد

تتحدث مع صديق صدوق: يحدث 
أحيانًا، عندما يتحدث اإلنسان مع 
لو  مما  قسوة  أكثر  يكون  أن  نفسه 
كان يتحدث مع صديق. لذا، حاول 
ذاته  التعاطف  لنفسك  ظِهر 

ُ
ت أن 

الذي تبديه لعزيز لك أو حبيب
عندما  د: 

ِّ
بالض نفسك  جادل   -

أو  الفشل  متوقعًا  نفسك  تجد 
اإلخفاق في عمل ما، وأن كل شيء 
حاجج  سيئ،  نحو  على  سيأتي 
نفسك باألفكار املعاكسة. فكر في 
النجاح، وأن كل شيء سيسير على 

نحو طيب.
ثانيًا: التمارين العاطفية:

من  العاطفية  التمارين  تزيد 
بحالته  لإلنسان  الذاتي  الوعي 
على  تساعدنا  قد  وهي  العاطفية. 
كانت  إذا  وما  مشاعرنا  تمييز 
مساِعدة  وأحاسيس  مشاعر 
هذه  أن  كما  مساِعدة،  غير  أو 
على  للتعرف  تقودنا  قد  التمارين 
تقلل  أن  يمكن  استراتيجيات 
أو  أحاسيسنا،  قوة  أو  شدة  من 
تساعدنا على احتواء املشاعر غير 
ومن  أحيانًا.  تنتابنا  التي  املريحة 

هذه التمارين:
فهمك  إن  مشاعرك:  ف 

ِّ
صن  -

أن  يمكن  كمشاعر  ملشاعرك 

ثالثًا: التمارين السلوكية:
تشمل  التي  التمارين  وهي 
تفيدنا.  بأعمال  والقيام  النهوض 
تساعدنا  التي  األفعال  تلك  إنها 
واالرتفاع  بالتحسن  الشعور  على 

بأدائنا إلى الذروة. وذلك مثل:
تساعدنا  سلوكية:  بتجارب  قم 
يمكننا  التي  السلوكية  التجارب 
ينا 

ِّ
وتحد مواجهتنا  في  بها  القيام 

 من قدراتنا. 
ّ

ألي أفكار هدامة تحد
خطط لقيامك ببعض األنشطة 
ألشياء  أوقاتًا  ص  خصِّ اإليجابية: 
على  وضعها  بها،  تقوم  ممتعة 
: أخذ حمام 

ً
جدولك. من ذلك مثال

أو االشتراك مع  النوم،  دافئ قبل 
شهية  وجبة  إعداد  في  زوجتك 
بالضرورة،  مكلفة  ليست  جديدة، 

لكنها جديدة!
سوف  محببة:  هوايات  مارس 
الهوايات عقلك بشيء تحب  تشغل 
عمله. وسواء كان ذلك التقاط بعض 
القطع  بعض  تحميل  أو  الصور، 
الصوتية  املدونات  أو  املوسيقية 
ملفات  في  وترتيبها  اإلنترنت  من 

على  نفسك  إبقاء  في  يساعدك 
تكون  وبذلك  منها.  مسافة  بعض 
أكثر  بشكل  التفكير  على  أقدر 
على  لنفسك  فتحصل  منطقية، 
للمشكلة  أفضل  موقع  من  منظور 
اإلحساس  أو  معها  تتعامل  التي 

الذي يراودك. 
صحية  مهارات  استخدم   -
للتأقلم: في تعاملك مع األحاسيس 
التركيز  من   

ً
بدال املريحة،  غير 

السلبية،  املشاعر  على  فقط 
أن  أو   ،

ً
قليال تتمشى  أن  يمكنك 

الكالم  ببعض  نفسك  تشجع 
نفسك  ع 

ِّ
تمت أن  أو  الحماسي، 

بقراءة كتاب. وهذه األفعال ليست 
دعوة لتجنب أو تجاهل مشاعرك، 
أن  يمكن  خطوات  أو  طرق  لكنها 
تساعدنا في تخفيف بعض املواجع 
التي تسببها تلك املشاعر السلبية.

سًا عميقًا: تنفس بعمق. 
َ
- خذ نف

أن  يمكن  العميق  التنفس  تمارين 
تساعد في تخفيض مشاعر القلق 
كٍل  عن  عمومًا  الضغوط  وتخفيف 

من الجسم والعقل.

حينما  لها  لتستمع  حاسبك  على 
تريد – شكرًا للتكنولوجيا الحديثة، 
فالهوايات عمومًا تعطيك إحساسًا 
رِضي به نفسك 

ُ
باإلنجاز يمكن أن ت

وتنعشها. وقد يفيدنا االنغماس في 
ممارسة هواية محببة لإلنسان في 
له  بما  التدفق  من  لحالة  وصوله 
تعزيز  بينها  من  عديدة  فوائد  من 
الثقة بالنفس، وتخفيف الضغوط، 
بالحياة  بالرضا  شعور  وإضفاء 

والتوافق معها، إلخ.
وكخالصة ملا سبق:

من  كثيرا  بأن  القول  يمكن 
الناس يسيئون فهم القوة النفسية. 
يعني  قويًا  كونك  أن  يعتقدون  وهم 
اعترافك  عدم  أو  لآلالم  تجاهلك 
بـ/  املرور  لكن  السلبية.  باملشاعر 
اإلنسانية  املشاعر  عن  والتعبير 
أو  يتطلب قوة أكثر من مجرد كبح 
قمع هذه املشاعر. لذا، ال تفكر في 
أنك  يعني  أحاسيسك  إظهار  أن 

ضعيف.
النفس  أن قوة  تتخيل  وباملثل، ال 
املساعدة.  اإلنسان  يطلب  أال  تعني 
كل  تملك  ال  بأنك  االعتراف  إن 
باحتياجك  إدراكك  أو  اإلجابات 
قوة  الواحد  من  يحتاج  للمساعدة 

نفسية جبارة. 
كيف  تعرف  أن  تريد  كنت  فإذا 
اطلب  أكبر،  نفسية  بقوة  تحظى 
للصحة  استشاري  من  املساعدة 
الله  شاء  إن  كفيل  وهو  النفسية 
قوتك  تنمية  على  بمساعدتك 
وتتصرف  وتشعر  لتفكر  النفسية 
يكون.  ما  بأفضل  حياتك  وتعيش 

والله أعلم.


