
  كودكان بهوشياري

وشياري در زمينه كار با بزرگساالن از ادبيات غني برخوردار است. اما در زمينه كار با كودكان تحقيقات اندكي به
صورت گرفته است و اين در حالي است كه بهوشياري در اين رابطه، از كاربرد طبيعي بسيار خوبي برخوردار 

  است.

بيشتر تجربه مي كنند. شواهد بيشتر اين ادعا را مي توان در بچه بهوشياري را كودكان در مقايسه با بزرگساالن 
هاي كوچك تر مشاهده كرد. براي مثال، يك كودك زماني كه يك غذا را براي بار اول تجربه مي كند آن را نگاه 
مي كند، لمس مي كند حتي با صورت خود و در نهايت آن را مي چشد. در واقع تجربه كردن يك كودك نوپا 

مانند تجربه هاي يك فرد مبتدي از تمرينات بهوشياري است. كودكان لحظه به لحظه زندگي مي  ،دگياز زن
كنند. به صورت هيجاني به محيط پاسخ مي دهد و بعد آن را رها كرده سراغ تجربه بعدي مي روند. در گريه 

ا متوقف كرده و به بازي يك كودك اين مساله به سادگي قابل مشاهده است. كودك گريه مي كند اما بعد آن ر
با اسباب بازي هايش مشغول مي شود. به آساني از گذشته بيرون مي آيند. به آساني به خواب مي روند، بدون 

  بيانديشند.  تفاقات روزمره و يا نگراني هايشبه ااينكه 

مزاياي آن استفاده  ما معتقديم كه كودكان همانند بزرگساالن دوست دارند كه بهوشيار بودن را ياد بگيرند و از
كنند. استرس، اضطراب، افسردگي و اختالالت خوردن در ميان كودكان و نوجوانان از شيوع بااليي برخوردار 

  است و تكنيك هاي بهوشياري براي اين كودكان بسيار موثر است. 

  عالوه بر موارد ذكر شده بهوشياري مي تواند در زمينه هاي زير هم موثر واقع شود:

 آنها را به سادگي  ،مسايل به كافي توجه عدم دليل به كودكان. ببخشد بهبود را كودك حافظه تواند مي
فراموش مي كنند. بنابراين مي توان با تقويت توجه و دقت كودك از طريق بهوشياري حافظه و توان يادگيري 

  ). 1997آنها را بهبود بخشيد( فونتانا و اسالك، 
 تمركز و توجه اين كودكان  تواند مي بهوشياري. است مفيد بسيار توجه، نقص اختالل با كودكان براي

  را افزايش دهد. 



 بهوشياري براي افزايش خود كنترلي و مديريت خود در كودكان پرخاشگر بسيار ارزشمند  همچنين؛
  است. 

  في تمرينات بهوشياري براي كودكانمعر

تمرينات بهوشياري براي كودكان متفاوت از تمرين بزرگساالن نيست. اما بايد تمرينات با سن كودك متناسب 
  شود. 

  كودكان بيشتر محسوس و عيني فكر مي كنند. بنابراين بايد دستورالعمل ها شفاف و عيني باشد.

انايي ها براي آموزش آنها بسيار درنظرگرفتن اين توكودكان از توانايي تخيل و خالقيت قوي برخوردار هستند. 
  كمك كننده است. 

در آموزش بهوشياري به كودكان بسيار مهم است كه تجربه بهوشياري كودك با موفقيت همراه باشد. در نتيجه 
دقيقه شروع مي  15بايد تمرينات را از ساده شروع كنيم. براي مثال اگر يك بزرگسال تمرين مراقبه خود را با 

دقيقه شروع نمايد. تمرين را مي توان با متوجه ساختن كودك به دنياي بيروني  5كودك آن را با  كند. بهتر است
و تجربه بدن آغاز كرد و بعد به تدريج به سمت تمرين مراقبه و ذهن حركت كنيم. بسيار مهم است كه فرد 

ايد بتواند آنچه را كه آموزش دهنده قبل از شروع آموزش، خود بر انجام تمرين مسلط باشد. در واقع فرد ب
نمي توان بهوشياري را به طور  ") در اين زمينه مي گويد:   2003آموزش مي دهد خود تمرين كند. كابات زين(

  "صحيح آموزش داد مگر اينكه خود آن را در زندگيمان به كار ببنديم.

ا را همچنان تشويق كرده برخي از كودكان در انجام مراقبه با مشكل روبرو مي شوند، در اين صوت بايد آنه
مراقبه را با اشكال ديگر آن آموزش دهيم. همچنين مي توان زمان آن را براي اين دسته از كودكان محدودتر 

  سازيم.

از آن جا كه ممكن است كودكان درباره مراقبه سواالتي داشته باشند يا آن را درست نفهميده باشند، بايد در ابتدا 
) در اين زمينه مي گويد:  1991ا صحبت كرد و به سواالت آنها پاسخ داد. گاناراتانا(در مورد اين تمرين با آنه

افسانه هاي بسياري در مورد مراقبه وجود دارد كه فهم آن را با دشواري روبرو مي سازد براي مثال مراقبه تنها "



ان مقدس، بسياري از مردمان براي روحانيون و مردمان مقدس است. اين افسانه اشتباه بوده چرا كه عالوه بر مرد
عادي نيز آن را انجام مي دهند و از آن لذت مي برند. يا اينكه مراقبه را به معناي بيهوشي و به خلسه رفتن 
بدانند. اين نيز باوري نادرست است. مراقبه نه تنها به معناي به خلسه رفتن نيست بلكه به معناي آگاهي بيشتر 

احساسات در لحظه حال است. اينكه كودكان فكر كنند كه مراقبه را تنها براي فرد از حس هاي بدني، افكار و 
رسيدن به حالت آرميدگي بايد انجام داد نيز باوري نادرست است. مراقبه حالتي عميق از آرامش فيزيولوژيكي را 

   .”ندي كبراي فرد به ارمغان مي آورد اما در عين حال تمركز و آگاهي هر چه بيشتر را نيز ايجاد م

. اين در طول آموزش بهوشياري به كودكان برخي از آنها ممكن است اضطراب بعد از تمرين را گزارش دهند
اتفاق زماني مي افتد كه فرد در طول تمرين توجه همراه با ناخوشايندي را نسبت به خود داشته باشد و يا افكار 

  ).1990س و نگراني مرتبط باشد( كابات زين، و عواطفي كه در طول تمرين ذهن او را منحرف مي سازند با تر

د براي اين كار در چنين حالتي بايد فرد را تشويق نمود تا آنچه را كه موجب اضطراب او مي شود تشخيص ده
به او كمك مي اهده افكار منفي اش راغب نباشد، اگر كودك به مشت تمرين را ادامه دهد. بهتر است با ماليم

كنيم تا تمرين كرده و افكار را رها كند. در صورتي كه كودك نتوانست افكار و احساسات خود را رها كند و 
مي ترسيد كه با رها كردن آنها مضطرب تر شود. به او كمك مي كنيم تا تمرين تمركز بر لحظه حال را انجام 

ي داشت نتيجه مي گيريم كه اين گونه تمرينات براي دهد. اگر بعد از اين تمرين كودك همچنان احساسات منف
اين دسته از كودكان مناسب نيست. البته تمريناتي چون آگاهي از محيط و مراقبه توجه به حس هاي بدني (كه 

  در زير توضيح داده مي شود) همچنان مي تواند مفيد باشد. 

  تمرينات بهوشياري

  بهوشيار بودن از محيط) 1

يك را مفيد براي معرفي بهوشياري به كودكان هدايت توجه آنها به محيط اطرافشان است. اينكه به چه چيزهايي 
  آگاه هستند و از چه چيزهايي غافل مي باشند. 

  



  شي يك از آگاهي 

  ) استفاده كرد:1994براي رسيدن به اين هدف مي توان از تمرين زير( فونتانا و اسالك، 

از كودكان مي خواهيم تا شي اي مانند تلفن، كفش و يا ... را انتخاب كرده و آن را نقاشي كنند. به آنها گوشزد 
مي كنيم كه توانايي آنها در نقاشي مد نظر نيست بلكه توجه آنها به جزييات شي و دقت براي كشيدن آن مدنظر 

وردنظر مقايسه مي كنيم از او ميخواهيم كه بعد از آن نقاشي كشيده شده را با كمك كودك، با شي ماست. 
جزيياتي را كه نكشيده است شناسايي كند و نقاشي را كامل سازد. در بسياري از موارد نقاشي سوم بسيار كامل 

  تر و دقيق تر از نقاشي اول است. 

  آگاهي از خود در محيط) 2

تجربياتشان در محيط است. تمركز به  دومين گام در آموزش بهوشياري به كودكان هدايت آگاهي آنها به سمت
نوع توجه يا عدم توجهشان. به منظور رسيدن به هدف از كودك مي خواهيم كه تصور كند خود دوربيني است 
كه بر روي همه جزييات تجربياتش تمركز مي كند. و يا تصور كند روزنامه نگاري است كه تمام تجربيات خود 

از كودك مي خواهيم تا گام به گام تمام آنچه از لحظه بيدار شدن انجام را براي يك روزنامه گزارش مي دهد. 
بيدار شدم، حمام كردم،  بمي دهد و يا تجربه مي كند گزارش دهد. روز اول ممكن است كودك بگويد از خوا

صبحانه خوردم و به مدرسه رفتم. اما ممكن است در روز دوم جزييات بيشتري را گزارش دهد. براي مثال 
د: صورتم را شستم، موهايم را شانه كردم، دندان هايم را مسواك زدم. روز سوم بگويد زماني كه صبحانه بگوي

مي خوردم چند قطره از مربا به لباسم ريخت. و بالخره در روز پنجم مي تواند تجربياتش را با جزييات بيشتري 
م سردي زمين را احساس كرد. با هشت گام پاهايبيان كند. مانند اينكه چشمانم را باز كردم. در تختم نشستم. 

  وارد دستشويي شدم. آب را باز كردم. دستانم گرماي آب را احساس كرد و ...

توجه داشته باشيم اگر كودك در هر يك از اين گزارشات با سختي روبرو است، او را تشويق كنيم و با اشاره 
  نا سازيم. هايي او را براي بيان نزديك ترين تجربه در زمان حال توا

  بهوشيار بودن از بدن) 3



  گام سوم در آموزش بهوشياري به كودك آگاهي از بدن است. 

  توجه به حس هاي بدني الف)

اين تمرين اولين تمرين مراقبه اي است كه شركت كنندگان در دوره هاي آموزش كابات زين انجام مي دهند. 
اين تمرين شامل آگاه شدن از يك شي در محيط بيروني و سپس آگاه شدن از تجربه خود در رابطه باآن شي 

بته مي توان اين تمرين را بعدا با است. بدين منظور براي مثال مي توانيم به هر كودك سه عدد كشمش بدهيم. ال
  غذاهاي ديگر نيز تكرار كرد. 

اين تمرين را بهتر است با صداي بلند و به آرامي براي كودكان بخوانيم. مي توان از متن زير به عنوان 
  دستورالعمل كمك گرفت:

 يده به كشمش توجه كنيد. آن را با دقت مشاهده كنيد. به طوري كه انگار تا به حال كشمش ند
ايد. يك كشمش برداريد و آن را با انگشتان دستتان لمس كنيد. به رنگ آن توجه كنيد. از هر 
فكر و احساسي كه در مورد كشمش داريد آگاه باشيد. و اگر فكري درباره دوست داشتن يا 
دوشت نداشتن كشمش برايتان ايجاد مي شود آن را يادداشت كنيد. آن را به سنت بيني بياوريد 

كنيد. سپس به سمت لب ها ببريد، در حالي كه از حركات دستتان آگاه هستيد. به ترشح و بو 
بزاقتان توجه كنيد و بعد آن را در دهانتان بگذاريد. به آرامي بر روي آن دندان بگذاريد و مزه 
واقعي آن را براي اوليب بار بچشيد. زماني كه خواستيد آن را قورت دهيد براي چند لحظه آن 

دارديد و به واكنش هاي بلعتان توجه نماييد. حاال مي توانيد آن را قورت دهيد. كشمش  را نگه
ي بار اول است كه كشمش مي خوريد( ديگري برداريد و اين فرايند را تكرار كنيد. گويي برا

  ).1990كابات زين،

  آگاهي از حركتب) 

ر يك اتاق انجام داد. توجه داشته باشيد كه تمرين آگاهي از حركات بدن را مي توان با مجموعه اي از كودكان د
اتاق به اندازه كافي بزرگ باشد تا كودكان با همديگر و با اشياي درون اتاق برخورد نكنند. مي توان براي 



كودكان از يك موزيك ماليم نيز استفاده كرد. از آن ها مي خواهيم كه به آرامي شروع به راه رفتن كنند. آنقدر 
رند بر روي زميني پر از پوست تخم مرغ و يا شيشه راه مي روند. آنگاه از آنها مي خواهيم كه آرام كه گويي دا

به حركات بدنشان دقت كنند. براي مثال ماهيچه ران پا كه به سمت باال حركت مي كند و خود پا كه بلند مي 
د. مي توان اين توجه و دقت شود و يا كف پا كه به آرامي زمين را لمس مي كند و دوباره از زمين بلند مي شو

را ابتدا بر روي يك پا اعمال كرد و سپس به سراغ پاي بعدي رفت. از آنها بخواهيد تا افكار و احساساتي را كه 
آنها را از توجه به حركات بدن منحرف مي كند برروي يك كاغذ بنويسند و بعد دوباره به تمرين ادامه دهند( 

  ). 1997فونتانا و اسالك، 

  اقبه بر روي نفسمرج) 

- ؛ كابات1997؛ فونتانا و اسالك، 1991؛ گاناراتانا، 1974پايه اي ترين تمرين مراقبه شمارش نفس است( لهمن، 
اساسي و الزم  ). مراقبه بر روي نفس براي بهوشياري( افزايش تمركز بر تجربه زمان حال) بسيار1990زين، 

است. انجام كامل اين تمرين تمركز كودك براي بودن در لحظه حال را افزايش مي دهد. همچنين اين تمرين 
 مي تواند موجب آرامش فكر و هر گونه اضطرابي شود كه در رابطه با بدن است.

است ابتدا با يك تنفس از آن جايي كه كودكان تا به حال بر روي تنفس خود تمركز نكرده اند، بنابراين بهتر 
هواي سرد وارد بيني مي شود سپس هواي گرم از آن خارج مي  "ساختگي آن را به كودكان آموزش دهيم.  

  "نيازي به تغيير ريتم طبيعي نفس نيست، پس آن را نگه نمي داريم، فقط از آن آگاه مي شويم. "شود.

س خود باقي بمانند و از افكار مخرب جدا از طريق شمارش نفس، به كودكان كمك مي شود تا بر روي تنف
شوند. شمارش نفس مي تواند به طرق مختلفي صورت گيرد. براي بسياري از كودكان بهتر است با دم و بازدم 
تنفس اول شماره يك و با دم و بازدم تنفس دوم شماره دو گفته شود. شمارش را تا عدد پنج ادامه داده و سپس 

ي كنيم. اگر اين شيوه شمارش براي برخي از كودكان مشكل است مي توان از آنها شمارش را از ابتدا شروع م
  خواست تا با هر دم و بازدم تنفسي شماره يك را بگويند. 

ي تواند براي مدت زمان بايد مراقب بود تا كودكان ريتم طبيعي تنفس خود را داشته باشند. به هر حال ذهن نم
اي پيشرفت در تمرين كودكان را تشويق كنيم. آنها نبايد در مورد افكار و طوالني متمركز بماند. بنابراين بر



احساساتي كه مخرب هستند قضاوت كنند،  مي توانند افكاري را كه به ذهنشان مي آيد يادداشت كنند و سپس 
به شمارش نفس را از شماره يك ادامه دهند. توجه داشته باشيد كه تمرين را از مدت زمان كم شروع كرده و 

تدريج آن را افزايش دهيد. به تدريج كودكان را تشويق كنيد تا زماني كه در زندگي روزانه خود با اضطراب، 
عصبانيت و ...روبرو مي شوند، قبل از انجام تكاليف مدرسه و قبل از به رختخواب رفتن تمرين تمركز بر نفس 

  را انجام دهند.

  مراقبه هوشيارانهد)  

  ".با افكارمان جهانمان را مي سازيم ما هر آنچه كه فكر مي كنيم هستيم. " 

 (كرنفيلد،1996)

راههاي گوناگوني دارد. دو راه مفيد آموزش  _ تمركز آگاهانه بر روي فرايند تفكر _ آموزش بهوشياري
  بهوشياري به كودكان عبارت اند از:

تمركز بر روي فرايند تفكر در لحظه حال و مراقبه حباب مانند. كه به معناي عدم درگيري و يكي شدن با 
مانند تمام مراقبه ها، مراقبه هوشيارانه شامل يك عالقمندي يا شيفتگي به شي مركزي مراقبه افكارمان است. 

شياري چنين كيفيتي ذهن را باز نگه مي است كه ذهن را از درگيري در موارد ديگر حفظ مي كند. در مراقبه بهو
دارد تا با اشياء مختلف آگاهي درگير شود. همان گونه كه يك كودك با اسباب بازي هايش درگير مي شود و 

). در سراسر تمرين مراقبه زماني كه 2001اين توجه را نسبت به تمام اسباب بازي هايش نشان مي دهد(اپستين،
خيالپردازي ها منحرف مي شود. فرد بدون كوچكترين قضاوتي توجه خود را ذهن به سمت افكار، خاطرات و 

دوباره به زمان حال برمي گرداند. براي تمرين مراقبه بهوشياري بهتر است در حالتي كامال راحت بنشينيد. كمر 
د صاف، سر و گردن در راستاي ستون مهره ها صاف قرار دارد. به طوري كه مزاحمتي براي راحتي بدن وجو

نداشته باشد. چشم ها مي تواند بسته باشد و يا آن را به صورت نيمه باز گذاشته و به سمت پايين نگاه كنيد. مي 
  توان ازموسيقي ماليمي نيز استفاده كرد. 

  و اما توجه به فرايند تفكر؛ 



  "را مي فهميد. به صداي قلبتان گوش دهيد. بي طرفانه و بدون قضاوت آن را بشنويد. آن زماني است كه آن  "

 (اكهارت تله)

بعد از اينكه كودك تمركز آگاهانه بر روي نفس را تمرين كرد، گام بعدي بردن توجه او به سمت افكار و 
احساساتش است. اين آموزش كودك را قادر مي سازد تا بفهمد خود او توليدكننده افكارش است. و اينكه افكار 

انند به راحتي احساسات و اعمال ما را تحت تاثير قرار دهند. براي اين مي آيند و مي روند و چطور افكار مي تو
كار از كودك بخواهيد چشمان خود را ببندد و مانند گربه اي كه براي گرفتم موش به كمين مي نشيند منتظر 

  آمدن افكار به ذهنش باشد. از خود بپرسد االن، چه فكري به سر من مي آيد؟

  مراقبه بر روي حباب

مشاهده كنند افكار آگاه  كه به افكار خود گوش مي دهيد نه تنها از افكار بلكه از خودتان هم به عنوان زماني"
  ".مي شويد 

 (اكهارت تله)

براي تمركز بيشتر بر روي آگاهي از فرايند تفكر، بايد به تدريج اجازه داد در حالي كه با افكارمان درگير نمي 
هدف از اين تمرين آرام شدن، مشاهده كردن افكار و در عين حال بدون  ).1974شويم، آنها بيايند( لي شان، 
  قضاوت آزاد كردن آنهاست. 

  متن زير را مي توان با صداي بلند و شمرده به عنوان الگويي جهت تمرين كودكان استفاده كرد:

  امكان ساكت باشد. ابتدا اجازه مي دهيم كه كودك براي چند دقيقه در سكوت بنشيند. محل مراقبه بايد تا حد 

  در يك وضعيت راحت بدني مي نشينيم. كمر راست، سر و گردن در راستاي ستون مهره ها
قرار دارد. چشمان خود را به آرامي مي بنديم. تصور مي كنيم كه حباب هايي از برابر چشمان 

رون ما در حال باال رفتن هستند. هر يك از اين حباب ها يكي از افكار و احساسات ما را د
خود دارد. به درون حباب نگاه كنيد. درو ن آن چه مي بينيد؟ فكر و يا احساسي كه در درون 



حباب شناور است، بدون قضاوت، ارزيابي كردن و غرق شدن در آن مشاهده كنيد. اجازه مي 
مشاهده شوند و بعد به آرامي حباب بعدي را مشاهده مي  ،دهيم كه تنها افكار و احساسات

 كنيم. 

 

Visualization meditationپيدا كردن يك جاي امن :  
  ".انسان كارايي بيشتري خواهد داشت  با آرامش بيشتر ذهن "

 (دااليي الما، 1999)
در اين نوع از مراقبه فرد را به خالقيت و تخيل بيشتر تشويق مي كنيم. بعد از اينكه كودكان آگاهانه، بر روي 
فرايند تنفسي شان تمركز كردند و افكار و احساسات درون حباب هايشان را مشاهده، و سپس رها كردندنوبت 

  طرب هستند، بسيار مفيد است. به اين مرحله از مراقبه مي رسد. اين تمرين براي كودكاني كه مض
  در وضعيت راحتي بنشينيد. در حالي كه سر و گردن در راستاي ستون مهره ها صاف قرار دارد

و شانه هايتان رها از هر گونه تنش. چشمان خود را به آرامي ببنديد. مكاني پر از آرامش و 
امنيت را براي خود تصور كنيد. اين مكان مي تواند ساحل دريا، درياچه و يا حتي تختخواب 

. سعي كنيد آن را مشاهده كنيد. به تدريج تصوير اين مكان دوست داشتني برايتان شما باشد
واضح تر مي شود. به سمت چپ خود نگاه كنيد، چه چيزي را مي بينيد؟ به سمت راست خود 
نگاه كنيد. سمت راست شما چيست؟ نفس عميقي بكشيد. چه بويي به دماغ شما مي رسد؟ آن 

اگر افكار مختلفي به ذهنتان مي رسد آنها كه خواستيد راه برويد.  را استشمام كنيد. به هر طرف
را مشاهده كرده و بعد بر روي تنفستان تمركز كنيد. به مكان دوست داشتني خود برمي گرديم. 
( چند لحظه سكوت مي كنيد ). هر زمان كه آماده هستيد به آرامي دستان خود را جلوي 

از كنيد. انگشتان دست خود را حركت دهيد تا نور به چشمانتان قرار دهيد. چشمانتان را ب
چشمانتان برسد. هر زمان كه آماده هستيد مي توانيد دستان خود را از جلوي صورت و 

 چشمانتان برداريد. 



اين كار بسيار خوبي است چرا  بسياري از كودكان دوست دارند مكان زيبايي را كه تصور كرده اند نقاشي كنند.
  آرامش و امنيت را براي هميشه يادآوري مي كند.  كه مكاني پر از

  

   

   


