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  بهوشياريدوره كاهش استرس بر اساس مراحل مربيگري 

MBSR (Mindfulness‐Based Stress Reduction) 

  سحر طاهباز 

  دكتراي روانشناسي سالمت دانشگاه تهران

  اميرحسين ايماني

  از دانشگاه ماساچوست MBSRكارشناس ارشد مشاوره دانشگاه تورنتو، مربي ارشد 

) نيازمند كسب توانايي مواجهه با رنج خويش و ديگران با MBSR( بهوشياريآموزش كاهش استرس بر اساس 
ديدي همراه با توجه، شفافيت، شفقت و تحمل است. كسب چنين توانايي هايي نيازمند صبر، زمان و تالش بوده و از 
طريق طي فرايندي غيرخطي حاصل خواهد شد. بنابراين، عالقمندان به اين روش را ترغيب مي كنيم كه فرايند 

را به آرامي و كامل طي كرده و به خود زمان دهيد تا آنچه را از طريق اين فرايند مي  Oasisادي موسسه پيشنه
  آموزيد در زندگي و تدريس خود انسجام بخشيد.

  ي اول: گام هاي آغازينمرحله

  روز شركت  10-5حداقل به مدت  -دوره سكوت زير نظر مربي –حداقل در يك دوره خلوت گزيني
 كنيد.

 هفته اي  8دوره نوان يك شركت كننده (و نه محقق يا دانشجو) در يك به عMBSR امكان  شركت كنيد)
 .شركت در اين دوره اكنون در ايران وجود دارد)

 .قصدتان را از ادامه دادن اين دوره (تمرين و مطالعه در اين زمينه) براي خود روشن سازيد 

  بهوشياريبراي دريافت مدرك از مركز )CFM‐  Center  For Mindfulness داشتن مدرك (
 است. الزم آن معادل كاري يكارشناسي ارشد و يا تجربه

  ي دوم: مطالعات بنيادي و آموزشمرحله
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 يدر دوره MBSR بدن ( -براي طب ذهنMBSR in Mind‐Body Medicine.شركت كنيد ( 

 يدر دوره practicum  in MBSR ي تربيت مربي فشرده ي(پيش از شركت در دورهTeacher 

Development Intensive ‐ TDI(امكان شركت در اين دوره در ايران وجود دارد) ) شركت كنيد. 
 ي خلوت گزيني سكوت كه با جزييات در باال توضيح داده دوره در ديگر بار يك دوم، يدر طي مرحله

 شد شركت كنيد.

  شروع به تدريس جلسات كوتاه تمرينات مبتني برMBSR  كنيد (پس از شركت در دورهpracticum( 
 دوم يتمرين و درك خود را از اين دوره از طريق انجام مطالعات و تمرينات مستقل در طي مرحله 

 .دهيد گسترش
 ي تربيت مربي (فشرده يدر دورهTeacher Development  Intensiveس از ) شركت كنيد (پ

 ).practicum يشركت در دوره

  خودتان شخصي يتعميق تجربهي سوم: مرحله

 لوت گزيني سكوت به همان ترتيبي كه در باال توضيح داده شد شركت كنيد.خ ييك بار ديگر در دوره 

 اي هفته 8 يي تربيت مربي، شروع به تدريس دورهفشرده يپس از شركت در دوره MBSR كنيد*. 
  جلسه زير نظر يك مربي ارشد  10- 8حداقل به مدتMBSR .مورد سوپرويژن قرار گيريد 

 .پس از جلسات سوپرويژن با استاد خود به ارزيابي و تامل در روند جلسه بپردازيد 

 العات مستقل خود ادامه دهيد.مط به سوم يدر طي مرحله 

  شروع به آماده سازي مواد مورد نياز برايTeacher  Certification  Review )TCR كنيد (به (
 فهرست مربوط به اين فرايند نگاه كنيد).

  MBSRي چهارم: دريافت گواهي مربيگري مرحله

 اختياري  مرحله اين گذراندن( كنيد شركت گروهي سوپرويژن يا سوپرويژن يبراي دومين بار در دوره
 است اما توصيه مي شود كه اين كار را انجام دهيد).

                                                            
   را تدريس کرده باشيد. MBSRھفته ای کامل  ٨بايد حداقل يک دوره  TCRتوجه کنيد: برای کسب صالحيت دريافت  * 
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 دريافت صالحيت كسب براي( كنيد شركت سكوت گزيني خلوت يديگر در دوره حداقل يك بار 
 ).كنيد شركت گزيني خلوت يبار در دوره 4بايد حداقل  TCRمدرك 

  هفته اي  8به تدريس دوره هايMBSR گواهينامه افتدري براي كامل يدوره 8دريس ادامه دهيد (ت 
 ).است الزامي

  مدارك مربوط بهTCR را خود تدريس يخود را تكميل و ارسال كنيد (از جمله جلسات ضبط شده.( 

تضميني براي دريافت اين گواهينامه نيست. كميته  MBSR مربيگري يتقاضاي دريافت گواهينامهتوجه كنيد: 
اشند، از بررسي، مدارك شما را به دقت ارزيابي مي كنند و اگر برخي از مهارت هاي مربيگري شما نيازمند تقويت ب

 اين تصديق ينشان دهنده MBSRي مربيگري شما خواسته مي شود بيشتر كار كنيد. همچنين، دريافت گواهينامه
  را داريد. MBSRنيست كه شما صالحيت آموزش به ساير مربيان  CFM توسط مطلب

  


