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به احتمال زیاد برای همه ما پیش آمده است که در زندگی روزمرۀ خود به صورت متناوب یهها حههتی مههداوم ،در موقعیتهههای
استرس زا قرار گیریم و همانطور که میدانیم به هنگام مواجهه با محركهای استرس زا ،بدن با ترشح هورمونهای استرس واکنش نشههان
میدهد .این هورمونها که بارزترین و شناخته شده ترین آنها کورتیزول نام دارد ،بدن را برای مواجهه با شرایط استرس زا آمههاده کههرده و
امكان بروز واکنشهای جنگ -گریز را در بدن افزایش میدهند .بدیهی است در چنین شرایطی ضربان قلههب بههال میرود ،فشههار خههون
افزایش مییابد و ریتم تنفس تندتر می گردد .اگرچه این واکنشها در کوتاه مدت بدن را برای مواجههی مههوثر بهها مههوقعیت اسههترس زا
آماده میکنند ،در صورتی که فرد به طور مكرر با استرس مواجه شود و مدت زمان دوام هر موقعیت استرس زا طولنی باشد ،به تبههع آن
هورمونهای استرس مدت زمان طولنی تری همچنان ترشح خواهند شد و بدن همچنان در حالت مقابله با استرس قرار میگیرد.
نتیجه چیست؟ پژوهشها حاکی از آن است که در دراز مدت به دلیل تداوم تاثیر جسمی هورمونهای استرس ،ذخههایر بههدن بههه
دلیل طولنی شدن واکنشهای استرس نظیر افزایش ضربان قلب و فشار خون ... ،تحلیل میرود و در دراز مدت فرد در مقابل مشههكلت
و ناراحتیهای مختلف آسیب پذیر میگردد.
امروزه با توجه به افزایش رقابت در زمینه تحصیل و آموزش ،افزایش توقعات جامعه و خانواده و گاهی حتی خههود نوجوانههان
در زمینه پیشرفت تحصیلی ،درس خواندن نیز تبدیل به یكی از منابع پرقههدرت ایجههاد اسههترس در زنههدگی مههدرن شههده اسههت .بنههابراین،
آموزش شیوه های کارآمد برای مواجهه با استرس های روزمره در کنار آموزش علوم و فنون لزمهی تداوم یک زندگی با کیفیت برای
نوجوانان امروز به شمار می رود.
دوره کاهش استرس بر اساس بهشیاری )( MBSR
این دوره بر اساس رویكرد "کاهش استرس بر اساس بهشیاری" که از سال  1979در دانشگاه ماساچوست بههه شههكلی رسههمی
آغاز به کار کرده است طراحی و اجرا می گردد .کلینیک کاهش استرس دانشگاه ماساچوست در سال  1979تربیت ذهن را بههه سیسههتم
رایج پزشكی معرفی کرد .بنیانگذار این کلینیک دکتر جان کابات زین بوده است MBSR .بر پایهی شكلی از تمرین های تربیت ذهههن
قرار دارد که به آن " بهشیاری" می گویند .بهشیاری یک توانایی انسانی است ،توانایی آگاهی لحظه به لحظه و بدون قضههاوت و عكههس
العمل از تجربیات درونی و بیرونی .بهشیاری توانایی زیستن در لحظهی حال است و همچون سایر توانایی های انسانی نیازمنههد تقههویت از
طریق تمرین های منظم.
برنامۀ کاهش استرس بر اساس بهشیاری در ایران
آموزش های این دوره ،مطههابق بهها اصههول و برنامههۀ تههدوین شههده در دانشههگاه ماساچوسههت ،از سههال  1۳۸۵در ایههران و توسههط
امیرحسین ایمانی آغاز گردیده است و تا کنون به گروههای مختلفی در بیمارسههتانها ،دانشههگاهها و سههازمانهای مختلههف آمههوزش داده
شده است .امیر حسین ایمانی ،فارغالتحصیل رشتهی روانشناسی مشاوره وآموزش بزرگسالن از دانشگاه تورنتو کانادا ،برنامههۀ مربیگههری
 MBSRرا در دانشكدۀ پزشكی دانشگاه ماساچوست ،تحت سرپرستی دکههتر جههان کابههات زیههن ،بنیانگههذار  MBSRو دکههتر سههاکی
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سانتورلی ،مدیر اجرائی مرکز بهشیاری در پزشكی ،بهداشت و جامعه با موفقیت به پایان رسانده است.
ساختار دوره
این برنامه شامل  ۸جلسهی دو ساعت و نیمه است که یک بار در هفته به مدت  ۸هفته برگههزار مههی شههود و نیههز میههان جلسههات
ششم و هفتم یک " روز هشیاری" )در آخر هفته( را شامل می شود .تمرین های این دوره شامل موارد زیر است:






تمرین خوردن هشیارانه و تمرین معاینه هشیارانه بدن
کشش های هشیارانه
نشست هشیارانه
راه رفتن هشیارانه
گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه برای افزایش آگاهی در زندگی روزمره

شرکت در برنامهی کاهش استرس نیازمند یک تعهد مداوم به خودتان است .از شما خواسته می شود در تمام جلسههات کلس
شرکت کنید ،از جمله در روز هشیاری که آخر هفته برگزار می شود ،و هر روز به مدت  4۵تا  60دقیقههه تمریههن هههای خههانگی خههود را

انجام دهید.

لزم به ذکر است توضیحات ارائه شده مربوط به دوره کامل  MBSRاست ،اما برای کودکان و نوجوانان دوره
های کوتاه تر و فشرده تر  4هفته ای نیز برگزار می شوند.
نتایج تحقیقات در خصوص تاثیر دوره  MBSRبر روی کودکان و نوجوانان
در کنار طیف گسترده پژوهش هایی که اثربخشی و سودمندی دوره کاهش استرس بر اساس بهشیاری را بههر روی افههراد مبتل
به دردهای جسمی مزمن و مشكلت روانشناختی )اضطراب ،افسردگی ،وسواس (...،نشان داده اند ،پژوهش های متعددی نیز آثار مثبههت
آموزش این روش را به دانش آموزان به اثبات رسانده اند .تحقیقات انجام شده نشان داده اند این دوره تغییرات زیر را در دانش آمههوزان
به وجود آورده است:








کاهش اضطراب و نگرانی های معمول روزمره
افزایش توجه و تمرکز
بهبود عملكرد تحصیلی
کاهش مشكلت خواب ناشی از اضطراب
بهبود عزت نفس
افزایش مهارت های ارتباط اجتماعی با همسالن
افزایش مهارت های حل مسئه و بهبود توانایی تفكر
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