
يحظى الطالب والموظفين في الدائرة 146 بالعديد من الفرص للتأمل والتيقظ 
الذهني. ثمة العديد من التقارير التي تشير إلى أّن التأمل واليقظة الذهنية فوائد 

جّمة على الراشدين واألوالد على حدٍّ سواء. في ما يلي بعض هذه الفوائد بحسب 
الدراسات.

تقلل اليقظة الذهنية من اإلكتئاب
تخلص دراسة أعدتها جامعة كاليفورنيا على مرضى اإلكتئاب إلى 

أّن اليقظة الذهنية والتأمل تقلالن من التفكير اإلجتراري والمعتقدات 
المضطربة. 

يقّلل التأمل من القلق والتوتر
تشير دراسة أجرتها جامعة ماديسون في ويسكونسون إلى أن التأمل 

يقلل من كثافة المادة السنجابية في الدماغ والتي تؤثر على القلق 
والتوتر.

التأمل يزيد التركيز
تفيد مجموعة من علماء األعصاب في جامعة هارفرد بأّن إعتماد 

التأمل على المدى الطويل يزيد من كثافة المادة السنجابية في المناطق 
الدماغية المتعلقة بالتعلم والذاكرة. 

التأمل يحّسن التركيز والتنبه
أظهرت دراسة أجريت على الطالب  بعد 20 دقيقة من التأمل يومياً 

أنه قد تحسن أداءهم في اإلختبارات المتعلقة بالمهارات اإلدراكية. 

يحّسن التأمل من معالجة المعلومات
كشف أستاذ في مختبر جامعه كاليفورنيا للتصوير العصبي ان 

المتأملين علي المدى الطويل لديهم كميات أكبر من التالفيف في 
الدماغ، والتي هي المسؤولة عن معالجه المعلومات ، واتخاذ القرارات 

، وتشكيل الذكريات ، وتحسين اإلنتباه.
 

التأمل يعزز اإلبداع
تشير دراسة أجرتها جامعة ليدن إلى أن للتأمل تأثيرات إيجابية على 

اإلبداع والتفكير المتباين. 

قد يساعد التأمل في ضبط معّدالت القلب والتنفس
أظهرت دراسة كورية إنخفاضاً ملحوظاً في معدالت القلب والتنفس 

حتى ثمانية أشهر بعد التمرين على التأمل.
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الفوائد في الصف

ثمة دالئل على أن التأمل والتيقظ الذهني يساعدان الطالب والموظفين 
في الصف. جمعت MindfulnessInSchools.org قائمة 

بالدراسات التي تحدد الفوائد لكل منهما. 

الفوائد للطالب: 
إنخفاض عوارض اإلكتئاب	 
إنخفاض التوتر	 
إنخفاض العدائية والنزاعات بين األقران	 
إنخفاض القلق	 
زيادة الذاكرة اإلدراكية	 
زيادة اإلعتناء بالنفس	 
زيادة التفاؤل والعواطف اإليجابية	 
زيادة تقدير الذات	 
زيادة السعادة والرفاه	 
تحسين المهارات اإلجتماعية	 
تحسين النوم	 
تحسين الوعي الذاتي	 
تحسين األداء األكاديمي	 

الفوائد للمعلمين: 
زيادة الفضول المنفتح، العطف، التعاطف،الرأفة، القبول، الثقة، 	 

والصبر. 
تحّسن في الصحة البدنية والعقلية ال سيما تلك المتعلقة بالتعليم )مثل 	 

التوتر واإلجهاد(
تحسين القدرة على تقديم الدعم المناسب للطالب من خالل التحفيز	 
زيادة الدافع للعمل	 
تحّسن الذاكرة المكانية، الذاكرة العاملة واإلهتمام التواصل.	 



 اطاطبلا براوق
ضيبلاو ةولحلا

وصفة سهلة للعائلة

المكونات
1 حبة بطاطا حلوة صغيرة، مشوية وساخنة من الفرن

1 ملعقة صغيرة من السمن )أو الزبدة(
1 بيضة

ملح وفلفل ، حسب الذوق
حسب الرغبة:

قطعتين من لحم الديك الرومي المقدد، مطبوخ أو مفّتت
½ حبة أفوكادو ناضجة، مقطعة لشراثح

بقدوونس و/أو بصل أخضر، مفروم، للتزيين
فلفل مطحون طازج، للتزيين

التعليمات
قم بتسخين الفرن على حرارة 450 درجة. 1
قم بوضع البطاطا المطبوخة على صينية الخبز. عندما تبرد بما . 	

فيه الكفاية للمسها )حتى لو كنت تستخدم منشفة مطبخ(، قم بشّق 
أعلى البطاطا بتأٍن )ال تقطعها بالكامل(. إضغط على أطرافها 

لتفتح حبة البطاطا.  
أضف السمن )أو الزبدة( وأهرسها بالشوكة.. 	
فم بإضافة الملح والفلفل حسب الذوق؛ رشة صغيرة من كالهما . 4

ستفي بالغرض.
أحدث فجوة في منتصف البطاطا وذلك بإزالة مغرفة واحدة من . 5

وسطها
أضف البيضة وأخبزها لمدة 15-10 دقيقة، حتى يجمد البياض . 	

ويصبح الصفار كما تفضله
أخرجها من الفرن وزينها بفتات اللحم المقدد، شرائح األفوكادو، . 	

األعشاب المفرومة، والفلفل المطحون طازج إذا رغبت بذلك. 

مالحظات: قد يستغرق شي أو تحميص البطاطا الحلوة حوالى ساعة 
من الوقت.  كبديل عن ذلك، قم بوخز البطاطا ولّفها بمنديل ورقي، 

وتسخينها في المايكروويف لمدة 8-4 دقائق تقريباً، حتى تلين. إن لم 
تجد حبة بطاطا صغيرة يمكنك ببساطة قطع حبة إلى نصفين وحفظ 

أحدهما لليوم التالي. ال تتردد بإستبدال السمن بالزبدة. 

لجنة الصحة السليمة في الدائرة التعليمية 146:
مات كوشيوليك، فالتون)منسق الصحة(؛ أليسون بوبر، مامولاير؛ جيف 

تشارلستون، ديستريكت؛ريجينا مايور،سنترال؛ دان ماكلوغلن،فالتون؛ ويندي 
ميوتي،فييركي؛ لورن أودونيل،ديستريكت ؛ تيري ستاهوالك، ديستريكت؛ 

ومارتن بتلي،كروز.
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بأخذ معظم الناس أنفاساً سطحيًة وقصيرًة.طريقة التنفس هذه قد تجعلك 
تشعر بضيق الصدر وتستهلك طاقتك بسرعة.   

للتنّفس العميق فوائد عدة. ببساطة، لألوكسيجين اإلضافي مفعوٌل 
مذهل على الجسم والعقل، فهو ينظف، ويفتح، ويهّدئ أجزاءاً مختلفة 
من الجسم، وبالمجمل، فإنه شيء صحّي للغاية يمكننا جميعاً القيام به.

التنفس العميق عملية غير طبيعية لجسمك ليقوم بها تلقائياً.،لذلك، وكما 
أي مهارة جديدة فهو يحتاج للتمرين. حاول أن تقوم بتمرين تنفسي 

واحد كل يوم. 

ً خذ نفساً عميقا

بإتباع الخطوات المذكورة أدناه، سستعلم كيفية أخذ نفساً عميقاً يصل 
إلى بطنك/جوفك.  

 
خذ وضعية مريحة. يمكنك اإلستلقاء على ظهرك في السرير أو 	 

على األرض مع وضع وسادة تحت رأسك وركبتيك. يمكنك أيضاً 
الجلوس على كرسي مع إبقاء كتفيك ورأسك وظهرك مسندة إلى 

ظهر الكرسي.
تنّفس من خالل أنفك. دع جوفك يمتلئ بالهواء.	 
قم بإخراج الهواء من خالل أنفك	 
ضع إحدى يديك على بطنك، واألخرى على صدرك.	 
بينما تأخذ النفس، تحسس إنتفاخ بطنك. وبينما تخرج النفس 	 

تحسس هبوط بطنك. يجب أن تتحرك اليد التي على بطنك أكثر 
من تلك التي على صدرك.

قم بأخذ ثالثة أنفاس كاملة وعميقة أخرى. تنفس عميقاً حتى 	 
بطنك، فيرتفع ويهبط مع أنفاسك.


