هشیاری :راهنمای معلمان
دکتر امی سالتزمن
ترجمه :سحر طاهباز
هشیاری چیست؟
تعاریف متعددی از هشیاری مطرح شده اند اما تعریفی که من در این مقاله می خواهم برای کودکببان و نوجوانببان بببه کببار ببببرم بببه
ترتیب زیر است :هشیاری به معنای توجه همراه با مهربانی و کنجکاوی به زندگی مان ،به اینجا و اکنون ،است .تعببارض موجبود در
آموزش مدرن ما در این است که روزانه ده ها بار از دانش آموزان می خواهیم "توجه کنند" اما هرگز به آنها نمی آموزیم چگونه
باید این کار را انجام دهند .تمرین هشیاری به دانش آموزان یاد می دهد چگ ونه بای د ت وجه کنن د ،و ای ن روش ت وجه ک ردن ه م
یادگیری آکادمیک آنها را بهبود می بخشد و هم یادگیری های هیجانی -اجتماعی آنها را.
همه ما به عنوان انسان این توانایی را داریم که به دنیای درونی و بیرونی خود و نیز تعامل این دو با هم تبوجه کبرده و از آنهبا آگباه
باشیم .می توانیم به نفس ،بدن ،افکار ،احساسات ،مزه ها ،بوها ،مناظر ،صداها و حتی اعمال و رفتار خود توجه کرده و از تاثیر آنهببا
بر دیگران و محیط مان آگاه باشیم .این توانایی توجه کردن ،توانایی ای طبیعی و ذاتی است.
چرا هشیاری اهمیت دارد؟

استرس و یادگیری
همه معلم ها به خوبی می دانند که دانش آموزان گاهی استرس دارند .برای برخی از دانش آموزان صرف زندگی کردن در دنیایی
پر سرعت ،اشباع شده از رسانه های جمعی و چند تکلیفی ) (multi-taskingاسببترس زاسببت .بببرای برخببی دیگببر از دانببش
آموزان ،داشتن عملکرد خوب " ،موفق شدن"  ،و رفتن به مدارس "خوب" استرس زا به شمار مببی رود .امببا همچنببان بببرای برخببی
دیگر از دانش آموزان زنده ماندن در محیط خانوادگی و شرایط زندگی چالش برانگیز ،آسیب زا و نامناسببب اسببترس زا بببه شببمار
می رود .استرس در دانش آموزان مکررا توانایی آنها را برای یادگیری بازداری می کند و تاکید بر درس و موفقیت تحصیلی ،رشد
توانایی های اجتماعی -هیجانی لزم برای زندگی اجتماعی موفق را نادیده می گیرد.
اختللتی نظیر افسردگی ،اض طراب ،ADHD ،اختللت خ وردن ،خ ودزنی ،اعتی اد ،و س ایر رفتاره ای خودتخری بی در دان ش
آموزان رایج اند .نرخ بروز خشونت ،قلدری ،و وحشیگری رو به افزایش است .از این رو ،اغلب دان ش آم وزان از ی ادگیری شبیوه
های تمرکز ،رفتارهای کمتر واکنشی و مهربان تر بودن با خودشان سود خواهند برد.
امروزه تحقیقات علمی تاثیر منفی استرس را بر یادگیری نشان داده اند .فرایندهای نورولبوژیکی کببه تعامببل اسببترس و یبادگیری را
تبیین می کنند اصطلحاا کارکردهای اجرایی نامیده می شوند که شامل موارد زیر اند:



رفتار هدفمند
برنامه ریزی




جستجوی سازماندهی شده
کنترل تکانه )کنترل رفتارهای تکانشی ،ناگهانی و بدون فکر نظیر داد و فریاد ،پرخاش فیزیکی(1) (...،

تحقیقات نشان داده اند که کارکردهای اجرایی با حافظه کاری ،نظم بخشی هیجانات و تبباب آوری ) (resilienceهمبسببتگی
دارد ).(2،3،4
تحقیقات نشان داده اند استرس و فقر به کارکردهای اجرایی و حافظه کاری ضعیف تری در کودکان مببی انجامنببد ) .(6،5بیببش از
 30سال پژوهش نشان داده است که هشیاری ،استرس ،افسردگی ،اضطراب ،و خصببومت را کبباهش داده و کارکردهببای اجرایببی،
شببفقت و همببدلی را افزایببش مببی دهببد ) .(7،8،9،10،11مطالعببات دیگببری نیببز نشببان داده انببد کببه شببفقت خببود )self-
 ( compassionمزایای آکادمیکی دارد -به ویژه زمانی که فرد درکی که از عملکرد خود دارد ،شکست است ).(13
هشیاری به عنوان مبنای یادگیری
پژوهش های متعددی در خصوص آموزش هشیاری به کودکان پی ش دبسبتانی ت ا کودکبان  12س اله نشبان داده انبد کبه آمبوزش
هشیاری ،توجه ،کارکردهای اجرایی ،و یادگیری و نیز رفتارهای پسندیده اجتماعی و احساس بهزیستی را افزایش می دهد .در زیببر
به نتایج برخی از این پژوهش ها می پردازیم.
در مطالعه ای که توسط ماریا ناپولی بر روی دانش آموزان پایه های اول ،دوم و سوم دبستان انجام شد نشان داده شببد کببه آمببوزش
هشیاری به مدت  12جلسه )دو جلسه در هر هفته( ،افزایش معناداری در میزان تبوجه ،مهبارت هبای اجتمباعی و کباهش اضبطراب
امتحان و رفتارهای ناشی از بیش فعالی-عدم تمرکز به وجود آورد ).(14
لیزا فلوک و همکارانش در مرکز پژوهشی هشیاری-آگاهی در دانشگاه  UCLAدر مطالعه ای بر روی دانش آمببوزان پببایه دوم و
سوم که دو بار در هفته به مدت  8هفته و هر بار  30دقیقه تمرین هشیاری می کردند نشان داد که دانش آموزانی که با کارکردهای
اجرایی ضعیفی دوره را شروع کرده بودند در انتهای دوره کنترل بهتری روی رفتارهای خببود پیببدا کببرده و مهارتهببای فراشببناختی
شان بهبود یافته بود .این یافته نشببان مببی دهببد کببه آمببوزش و تمریببن هشببیاری -آگبباهی بببرای دانببش آمببوزانی کببه مشببکلتی در
کارکردهای اجرایی دارند مفید واقع می شود ).(15
مطالعه دیگری که توسط امی سالتزمن با همکاری گروه روانشناسی دانشگاه استنفورد بر روی دانش آمببوزان پببایه هببای چهببارم تببا
هفتم و والدینشان انجام شد نشان داد که پس از  1ساعت تمرین هشیاری برای  8هفته متوالی ،توانببایی دانببش آمببوزان بببرای تببوجه
کردن را افزایش داده و اضطراب آنان را کاهش داد ).(16
در مطالعه دیگری که توسط گینا بیگل روی نوجوانان انجام شد ،نشان داده شد که آموزش هشیاری علمئببم اضببطراب ،افسببردگی،
علمئم جسمانی را کاهش داده و عزت نفس و نیز کیفیت خواب نوجوانان را بهبود بخشید ).(17
دوره آموزشی "کاهش استرس بر اساس هشیاری  (Mindfulness-Based Stress Reduction" (MBSRبا
هدف آموزش مهارت هشیاری طراحی شده و امروزه هم به بزرگسالن و هم به کودکان و نوجوانان آمببوزش داده مببی شببود .ایببن
دوره دوره ای  8هفته ای است و شامل تمرین های عملی است که همگی به تقویت مهارت هشیاری کمک می کنند.
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