
 
 

 

 
 

  مفهوم التنّبه الذهني وفوائده العديدةخبير في علم النفس من وايل كورنيل يناقش 
 

اختصاصً علم النفس ودعم التعلُّم  ٌلكًبالدكتور روبرت  ناقش: 3122سبتمبر  32 –الدوحة 
وذلك خالل محاضرة دعت  ،العدٌدة هنًممارسة التنّبه الذفوائد  قطر –فً واٌل كورنٌل للطب 

إلٌها حملة "صحتك أوالً" فً النادي الدبلوماسً فً إطار سلسلة المحاضرات العامة "اسأل 
  المختص". 

 
، وتعزٌز الصحة والعافٌة فً الحد من التوتر واالستمتاع بمباهج الحٌاة فوائد التنّبه الذهنً تمثلت
ٌُعرف بالدراٌة القْصِدٌلتحقٌق ذلك، ٌُستعان بالتأمل وأسالٌب االسترخاء المختلفة و ة بالحاضر وما 

 وبلوغ السعادة المنشودة. المرء من تحقٌق التوازن فً حٌاته والرضا عن ذاتهلتمكٌن 
 

ٌُقصد بالتنّبه الذهنً أن ٌتعلم المرء كٌفٌة تعمٌق دراٌته بوقال الدكتور  ٌلكً فً محاضرته: "
بمحٌطه، لحظًة بلحظة، لٌتمكن من أن ٌعٌش الحاضر بجوانبه كافة، دون أن ٌنشغل بما فات أو بما 
هو قادم، فانشغال ذهنه بما سبق ٌجعله مشتتاً بٌن هذا وذاك. قد ٌبدو هذا المفهوم تجرٌدٌاً إلى حد 

ن سنجد العدٌد من جوانبه العملٌة. وعلى سبٌل المثال، م قد ٌنشغل أحدنا ا، لكن بقلٌل من التمعُّ
بكٌفٌة الوصول إلى ُوجهة ما إلى الحد الذي ٌنسٌه الطرٌق إلٌها. وقد ٌتناول أحدنا طعامه على 

 دون أن ٌتلذذ بنكهته ألن ذهنه مشغول تماماً بأمر آخر سٌقوم به الحقاً".َعجل 
 

ع قائالً: "من المحزن أن أحدنا ربما ٌنشغل تماماً بتحقٌق غاٌة ما لنفسه أو ألحبته، أو قد ٌتحّسر وتاب
إلى الحد الذي ٌجعله ٌغفل عن االستمتاع بمباهج حٌاته الٌومٌة. وهنا ٌكمن دور  على أمور انقضت

اق وجبته أو بهجة مذالتنّبه الذهنً فً جعل اإلنسان ٌعٌش لحظته الراهنة بشكل كامل، واالستمتاع ب
 وتقدٌر كل لحظة من حٌاته". رحلته

 
مشدداً على الفوائد الجمة للتأمل لفترة وجٌزة  فً جلسة تأمل قصٌرةٌلكً الحاضرٌن الدكتور بقاد و

ن ممارسة التأمل تستلزم من المرء بأ فً حدود خمس أو عشر دقائق ٌومٌاً. وخالفاً لالعتقاد السائد
متقاطعتٌن أو أن ٌشعل شموعاً، فإن مجرد جلوس المرء بسكون  أن ٌجلس على األرض بساقٌن

مغمَض العٌنٌن فً مقعده مع التنفس بعمق ودون االنشغال بالحكم على األشٌاء من حوله ٌحقق 
 المراد من التأمل. 

 
بٌلكً: "اختر لنفسك مكاناً هادئاً، استرِخ تماماً لدقائق معدودة، تنفَّس بعمق هذا الصدد، قال وفً 

للحّد من كثرة األفكار المتزاحمة فً ذهنك، ومن أهم عناصر تحقٌق التنّبه الذهنً اإلقبال على 
ممارساته دون الحكم على األمور من حولك. وفً حال شرد ذهنك أثناء التأمل، ال تشعر بالفشل 

نك إلى التنفس العمٌق، وبذلك فإ فعله هو العودةما علٌك  كل ،ذلك من طبٌعة ذهن اإلنسان ألن
 تتجنب انتقاد الذات ألن ذلك كفٌل بأن ٌشغل أذهاننا عن اللحظة الراهنة".



 

حركة التنّبه الذهنً بشكل هائل فً األعوام القلٌلة الماضٌة، غٌر أن جذورها تعود إلى شعبٌة  نمت
ره فً أواخر سبعٌنٌات القرن العشرٌن ف التوتر مدته ثمانٌة أسابٌع طوّ برنامج غٌر مسبوق لتخفٌ

ِزن خصٌصاً للمصابٌن بأمراض مزمنة.  ركً الرائد جون كاباتٌالبٌولوجٌا الجزٌئٌة األمعالم 
وٌبدو من البحوث العلمٌة التً أُجرٌت عن التنّبه الذهنً ومسح أدمغة الممارسٌن له أن ممارسته 

لكً: ٌوفً هذا الخصوص، قال الدكتور ب ُتحدث تغٌرات ملموسة فً أجزاء مهمة من الدماغ.
ٌُظهر  ر " مسح الدماغ أن القشرة األمامٌة الجبهٌة من الدماغ، وهً المعنٌة باتخاذ القرار والتبصُّ

والتفكٌر والتخطٌط لسلوكٌات معقدة، أضحت أكثر تطوراً ونشاطاً. وفً هذه األثناء فإن اللوزة 
 الدماغٌة وثٌقة الصلة برّد الفعل إزاء الخوف وأٌضاً الغضب والتوتر أصبحت أقل نشاطاً". 

 
ٌُعتقد أن مثل هذه التغٌرات تزٌد قدرتنا على االستجابة بطمأنٌنة أكبر وختم الدكتور ب ٌلكً قائالً: "

للمواقف العصٌبة بدالً من الشعور بالغضب أو القلق. لكن من المهم أن نشٌر إلى أن التنّبه الذهنً 
حال واظب المرء علٌه لن ٌجعلنا سعداء بٌن لٌلة وضحاها، ولٌس له فعل العصا السحرٌة. لكن فً 

أكثر فأكثر سٌكون أكثر دراٌة بمحٌطه، وأكثر قدرة على تحقٌق أهدافه، وأكثر رأفة بحاله. ومع 
مرور الوقت، ٌسهم ذلك فً رضا المرء عن ذاته بشكل أفضل، واالستمتاع باللحظة الراهنة بكل 

 بهجتها".
 

بالتعاون مع  2012طر فً عام ق –حملة "صحتك أوالً" أطلقتها واٌل كورنٌل للطب ٌُذكر أن 
وزارة الصحة العامة وشركاء استراتٌجٌٌن آخرٌن هم: مؤسسة قطر، وزارة التعلٌم والتعلٌم العالً، 

 ل قطر واللجنة األولمبٌة القطرٌة.ٌأوكسٌدنتال قطر، إكسون موب
 

  –انتهى  -

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 

سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
.cornell.eduweill-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس

http://qatar-weill.cornell.edu/


 

 مدٌر إعالمً
 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
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