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 Mindfulness‐Based Stress( بهوشياريدوره كاهش استرس بر اساس 

Reduction(  
نوشته: اميرحسين ايماني، كارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه تورنتو كانادا، 

  MBSRمربي ارشد 
  سحر طاهباز، دكتراي روانشناسي سالمت از دانشگاه تهران

در دانشگاه  1979كه از سال  1"اريبهوشيكاهش استرس بر اساس "اين دوره بر اساس رويكرد 
ماساچوست به شكلي رسمي آغاز به كار كرده است طراحي و اجرا مي گردد. كلينيك كاهش استرس دانشگاه 

بنيانگذار اين كلينيك دكتر جان كابات  را به سيستم رايج پزشكي معرفي كرد. بهوشياري 1979ماساچوست در سال 
ي يادگيري توجه عاقالنه به آنچه در زندگي ي انساني بنيادين است، يك شيوهيك تواناي بهوشياريبوده است.  2زين

 بهوشياريشما رخ مي دهد، چيزي كه امكان ارتباط بيشتر را با زندگي دروني و بيروني تان فراهم مي كند. همچنين، 
ر بافت د بهوشياريي سيستماتيك كه هدفش پرورش بينش، درك و وضوح است. است؛ يك شيوه تمريننوعي 

ي آن به شكلي تجربه اي مي آموزيد كه با كاوش و درك اثر متقابل سالمتي شيوه اي به شمار مي آيد كه به وسيله
  ذهن و بدن و بسيج منابع دروني تان براي مقابله، رشد و شفا، از خود مراقبت بهتري به عمل آوريد. 

ي سراسر دنيا نشان داده اند كه حدود سه دهه پژوهش علمي در دانشگاه ماساچوست و مراكز پزشك
مي تواند تاثيري مثبت و عميق بر توانايي افراد در كاهش عالئم پزشكي و درماندگي  MBSRو  بهوشياريآموزش 

  روانشناختي داشته باشد و همزمان به فرد بياموزد از زندگي خود حداكثر استفاده را ببرد. 
پزشك،  5000رانده اند. ارجاع اين افراد توسط بيش از نفر اين دوره را گذ 17000بيش از  1979از سال  

صدها متخصص مراقبت هاي بهداشتي و نيز مراجعه شخصي صورت گرفته است. اين افراد انگيزه نيرومندي داشتند 
چگونگي استفاده از منابع دروني و توانايي طبيعي خود براي سالمت و تعادل بيشتر، آسودگي و تا با يادگيري 
  ي نمي توانست برايشان انجام دهد.كاري كه هيچ كس ديگر -كاري براي خود انجام دهند آرامش ذهن،

سال گذشته اين برنامه به گروه هاي متنوعي نظير كارمندان، مسئولين آموزش، وكال، قضات،  26در طي 
  است. زندانيان، متخصصان مراقبت هاي بهداشتي، روحانيون، قهرمانان ورزشي و المپيك آموزش داده شده 

                                                            
1 ‐ Mindfulness‐Based Stress Reduction (MBSR) 
2 ‐ John Kabat‐Zinn 
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در محيط كار به اين منظور طراحي شده است كه به شركت  بهوشياريي كاهش استرس بر اساس برنامه
  كنندگان در دوره كمك كند از توانايي هاي ذاتي خود براي يادگيري موارد زير استفاده كنند:

 كاهش استرس 

 افزايش ثبات خود در موقعيت هاي پيچيده يا دشوار 

 شنافزايش تفكر خالق و رو 

 افزايش مهارت هاي ارتباطي 

 پرورش رهبري و كار گروهي 

 بهبود كارآيي خود در محيط كار 

  : در پزشكي، مراقبت هاي بهداشتي و جامعهبهوشياريمركز 
بدن و درمان ها و پژوهش هاي مبتني بر -دانشگاه ماساچوست يكي از پيشگامان طب ذهن 3بهوشياريمركز 

در پزشكي و مراقبت هاي بهداشتي است. برنامه هاي  بهوشياريوش هاي است كه پرچمدار انسجام ر بهوشياري
روز افزون از طريق كلينيك هاي كاهش استرس بر  يكاهش استرس اين دانشگاه اينك در حال گسترش و توسعه

و نيز ساير برنامه هايي است كه به صورت آزاد صدها نفر را در پنج قاره جذب خود كرده اند.  بهوشيارياساس 
ياد شده كه در دانشكده پزشكي دانشگاه ماساچوست، بخش طب رفتاري و پيشگيرانه فعال است،  بهوشياريركز م

توسط دكتر جان كابات زين تاسيس  1995مديريت مي شود. اين مركز در سال  4توسط دكتر ساكي اف. سانتورلي
  گرديد. اين مركز با سابقه ترين و بزرگترين مركز آكادميك پزشكي در زمينه برنامه كاهش استرس است. 

  بهوشياري: پرورش بهوشياريي كاهش استرس بر اساس مباني برنامه
شيوه اي براي عطف توجه هدفمند به  -توصيف كرد فمندآگاهي متمركز و هدرا مي توان  بهوشياري

ي ي حال و بدون قضاوت. ممكن است اين كار بسيار ساده به نظر برسد و در ظاهر كاربردي در دنياي پيچيدهلحظه
مشغله هاي روزمره نداشته باشد. اما براي بسياري از ما توجه هدفمند به فعاليت جاري ذهن، حتي براي لحظاتي 

مي تواند بسيار دشوار باشد. هر چند فرض ما اين است كه ذهن ما تحت كنترل هشياري مان قرار دارد، اغلب كوتاه، 
اوقات اين ذهن در رفت و آمدي پايان ناپذير ميان گذشته و حال در نوسان است. زمان اندكي را در حال سپري مي 

اتخاذ تصميمات آگاهانه، و دستيابي به منابع دست  كنيم. با وجود اين، توانايي ما براي كنار آمدن موثر با استرس،

                                                            
3 ‐ The center for mindfulness 
4 ‐ Saki F. Santorelli 
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داشتن  "حضور"ي خود و استفاده از آنها در موقعيت هاي چالش برانگيز و پرسرعت كاري، به توانايي ما در نخورده
در لحظه وابسته است. تنها زماني كه در زمان حال حضور داريم مي توانيم توانايي خود را در زمينه هاي زير به سطح 

  بهينه برسانيم:

 شيوه هاي معمول و عادت شده در انجام فعاليت ها توقف 

 خود، ديگران و اطالعات با وضوح بيشتر ديدن 

 موقعيت ها با تماميت بيشتر درك 

 راه حل هاي موثر و مرتبط با موقعيت انتخاب 

رشد  هستند و كاربردهاي عميقي در بهوشياريسنگ بناهاي  انتخابو  درك، ديدن، توقفيادگيري 
  فردي و سازماني خواهد داشت.

  يافته هاي پژوهشي
پژوهش هاي منتشر شده در كلينيك كاهش استرس دانشگاه ماساچوست نشان داده اند كه اكثريت بيماران 
گزاش هايي ارائه داده اند مبني بر كاهش بادوام نشانه هاي جسمي و رواني خود و نيز افزايش توانايي دستيابي به 

ي موثر با موقعيت هاي انرژي و اشتياق به زندگي، بهبود عزت نفس، و افزايش توانايي براي مقابله آرامش، افزايش
استرس زاي كوتاه مدت و بلند مدت. به عالوه پژوهش ها حاكي از تغيير رفتارها و نگرش هاي ذهني و جسماني اي 

اين تغييرات شامل افزايش توانايي است كه با تغييرات مثبت در عملكرد افراد در محيط كار ارتباط دارند. 
پاسخگويي هشيارانه به موقعيت ها به جاي عكس العمل نشان دادن به آنها، تمركز بيشتر بر كار، و نظارت بر سطح 

  استرس خود و انجام اقدامات موثر براي كاهش آن مي باشند. 

ان مي رسانند موارد زير را دو دهه پژوهش هاي علمي نشان داده اند كه افرادي كه اين دوره را به پاي
  گزارش كرده اند:

 ي موثر با موقعيت هاي استرس زاتوانايي مقابله 

 توانايي فزاينده براي آرميدگي 

 كاهش نشانه هاي جسمي و روانشناختي 

 .كاهش درد، و افزايش توانايي مقابله با دردهايي كه پايان نمي يابند 

 افزايش انرژي و اشتياق براي زندگي      


