بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص
تاثیر دوره كاهش استرس بر اساس هشیاری بر دردهای مزمن
نویسنده و ویرایش  :سحر طاهباز ،امیرحسین ایمانی
درد یكی از موضوعات بسیار شایع در حوزهی مطالعات روانشناسی سالمت به شمار میرود و تحقیقات بسیاری بر تاثیر مداخالت
روانشناختی متعدد در تغییر تجربهی بیماران مبتال به دردهای مزمن از دردشان صورت گرفته است .از آنجا كه درد تجربهای
كامالً درونی و شخصی است ،تغییر كیفیت و یا شدت آن كامالً وابسته به تغییر تجربهی فرد با درد خویش است .در میان انواع
مداخالت روانشناختی كه بر درد متمركز شدهاند  ،یكی از مداخالتی كه تحقیقات گستردهای را برانگیخته است ،رویكرد "كاهش
استرس بر اساس هشیاری" است.
حدود سه دهه پژوهش علمی در دانشگاه ماساچوست و مراکز پزشکی سراسر دنیا نشان دادهاند که آموزش هشیاری و MBSR
میتواند تاثیری مثبت و عمیق بر توانایی افراد در کاهش عالئم پزشکی و درماندگی روانشناختی داشته باشد و همزمان به فرد
بیاموزد از زندگی خود حداکثر استفاده را ببرد.
طیف گستردهای از بیماران دارای مشکالت و مسائل متعدد از برنامهی کاهش استرس سود میبرند:


مشکالت پزشکی :ش امل بیماری ها و دردهای مزمن ،فشار خون باال ،فیبرومیالژی ،سرطان ،بیماری قلبی ،آسم ،ناراحتی
های معدی -رودهای  ،بیماری های پوستی ،و بسیاری مشکالت دیگر.



آشفتگی های روانشناختی :شامل اضطراب ،وحشتزدگی ،1افسردگی ،خستگی و اختالالت خواب.



پیشگیری و بهزیستی :شامل ارتقای سالمتی و بهزیستی با تمرکز بر پیشگیری و یادگیری "چگونگی" مراقبت از خود و
افزایش حس تعادل.

پژوهش های متعددی در خصوص تاثیر دوره  MBSRبر تغییر تجربهی درد افراد انجام شدهاند  .نتایج بسیاری از پژوهش های
انجام شده بر روی بیماران مبتال به دردهای مزمن نشان دادهاند شركت در این دوره كاركرد فرد را بهبود بخشیده و پذیرش وی را
نسبت به درد خود افزایش میدهد (مك كراكن ،گانتلت ،واولز ،)۷۰۰۲ ،بهبود متغیرهای سالمت روان و كاهش جلسات ویزیت
پزشكی (مك كراكن ،ولمن ،)۷۰۰۰ ،كاهش تصویر منفی فرد از بدن خویش ،كاهش میزان بازدارندگی درد از فعالیت های
روزمره ،كاهش اختالالت خلقی ،افسردگی و اضطراب (كابات زین ،لیپ ورث ،برنی ،)۰۸۹۱ ،و بهبود وضعیت جسمی و
روانشناختی فرد (كابات زین ،لیپ ورث ،برنی .)۰۸۹۱ ،از سوی دیگر ،بسیاری از مطالعات ،گروه نمونهی خود را به افراد دارای
دردهای خاص محدود كرده و تاثیر شركت در این دوره را در تغییر دردهای خاص بیماران مطالعه كردهاند  .از جمله مطالعهی
مورنو ،گركو ،و واینر ( )۷۰۰۹و كاسیدی ،آترتون ،و رابرتسون ( )۷۰۰۷بر روی افراد مبتال به پشت درد نشان دادهاند شركت
در این دوره تاثیر معناداری بر پذیرش درد ،بهبود كاركرد جسمانی فرد ،كاهش سطح ناتوانی ،اضطراب ،افسردگی و افكار فاجعه
سازی بیماران داشته است.
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مطالعهی روزنزوایگ ،گریسون ،و ریبل ( )۷۰۰۰بر روی بیماران مبتال به آرتروز و گردن درد نیز نشان داده است شركت در
دوره كاهش استرس بر اساس هشیاری تغییر محسوسی در شدت درد بیماران و محدودیت های عملكردی آنان به وجود آورده است.
به طور كلی مرور تحقیقات انجام شده بر روی تاثیر شركت در این دوره بر افراد مبتال به دردهای مزمن ،آثار مثبت این دوره را
مورد تاكید قرار دادهاند .
این دوره بر اساس رویکرد "کاهش استرس بر اساس هشیاری" 2که از سال  ۰۸۲۸در دانشگاه ماساچوست به شکلی رسمی آغاز به
کار کرده است طراحی و اجرا میگردد .کلینیک کاهش استرس دانشگاه ماساچوست در سال  ۰۸۲۸هشیاری را به سیستم رایج
پزشکی معرفی کرد .بنیانگذار این کلینیک دکتر جان کابات زین 3بوده است MBSR .بر پایهی "هشیاری" قرار دارد .هشیاری یک
توانایی انسانی بنیادین است ،یک شیوهی یادگیری توجه عاقالنه به آنچه در زندگی شما رخ میدهد ،چیزی که امکان ارتباط بیشتر را
با زندگی درونی و بیرونیتان فراهم میکند .همچنین ،هشیاری نوعی تمرین است؛ یک شیوهی سیستماتیک که هدفش پرورش بینش،
درک و وضوح است .هشیاری در بافت سالمتی شیوهای به شمار میآید که به وسیلهی آن به شکلی تجربهای میآموزید که با
کاوش و درک اثر متقابل ذهن و بدن و بسیج منابع درونیتان برای مقابله ،رشد و شفا ،از خود مراقبت بهتری به عمل آورید.
این برنامه شامل  ۹جلسهی دو ساعت و نیمه است که یک بار در هفته به مدت  ۹هفته برگزار میشود و نیز میان جلسات ششم و
هفتم یک روز "کناره گیری( "4در آخر هفته) را شامل میشود .این برنامه شامل موارد زیر میشود:


آموزش هدایت شده در حوزهی تمرین های هشیاری



یوگای هشیارانه و حرکات کششی مالیم



گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه برای افزایش آگاهی در زندگی روزمره



آموزش فردی



تکالیف خانگی روزانه



مواد تمرین خانگی از جمله سی دی های تمرین هشیاری و کتاب کار
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)- Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR
- John Kabat-Zinn
4
- retreat
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