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Abstract 
Introduction: Mindfulness has been an area of increasing interest and research to 
psychologists during recent decades. Considering the importance of this construct, authors 
have been striving to make an evaluating questionnaire. 
The purpose of the present study was to investigate validity and reliability of the Five Facet 
Mindfulness Questionnaire (FFMQ) through Iranian non-clinical samples. 
Method: 435 students of Shahed University participated in this study. To calculate the 
reliability, internal consistency and test- retest were used. To calculate the validity, Neo-FFI 
(Costa & Mccrae, 1992), Emotion Intelligence Questionnaire (1992), Well-being 
Questionnaire (Tabasi, 2004), and the Scl-25 (Najarian & Davoodi, 2001) were used. The 
questionnaires were selected in terms of literature and the relationship between their concepts 
and mindfulness.  
Result: Results show good reliability (α = .55-.83), adequate convergent and discriminate 
validity as for Five Facet Mindfulness Questionnaire in Iranian non-clinical samples. Results 
also suggest positive correlation between mindfulness and a number number of 5 personality 
factors, emotional intelligence, well-being and psychological symptoms plus negative 
correlation with other factors. Results show that we can use the Five Facet Mindfulness 
Questionnaire for other Iranian non-clinical research samples. 
Conclusion: Given the much research support for the findings of the present study and the 
confirmed validity and reliablelity, Accordingly FFMQ can be utilized for measuring 
mindfulness in the Iranian sample. 
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 آگاهی در نمونه هاي غیر بالینی ایرانیوارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن
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 دهکیچ
با توجه به اهمیت این سازه در  هاي اخیر به خود جلب نموده است.شناسان را در دههاي است که اشتغال ذهنی روانآگاهی سازه: ذهنمقدمه

هدف مطالعه کنونی تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه پنج هاي اخیر، ساخت ابزاري براي وارسی آن، مورد توجه مولفان قرار گرفته است.سال
 هاي غیر بالینی ایرانی بوده است.) در نمونهFFMQوجهی ذهن آگاهی(

در این مطالعه شرکت کردند.در پژوهش حاضر براي بررسی اعتبار از دو روش بررسی همسانی نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد  435: روش
، بهزیستی روانشناختی و شرینگ، پرسشنامه هوش هیجانی NEO-FFIهاي بازآزمون و براي وارسی روایی از پرسشنامه -درونی و آزمون

ا مفهوم ها بروایی همزمان بر اساس ادبیات تحقیق و ارتباط این مولفه ، استفاده شده است. این ابزارها به منظور بررسیSCL-25پرسشنامه 
 آگاهی انتخاب گردیدند .ذهن

هاي غیر بالینی آگاهی در نمونهوجهی ذهن 5مناسب پرسشنامه  ) و روایی 55/0 -83/0نتایج بیانگر اعتبار مناسب ( ضرائب آلفا بین  :هایافته
ز اي اهاي روانشناختی و هوش هیجانی در پارههاي بهزیستی روانی، نشانهعامل شخصیت و نیز مولفه 5آگاهی و ایرانی بوده است.بین ذهن

آگاهی وجه ذهن 5عامل شخصیت و  5به عبارت دیگر بین   هاي منفی مشاهده گردید.اي دیگر همبستگیهاي مثبت و در پارهموارد همبستگی
آگاهی وجه ذهن 5مثبت و معنادار گردید. همچنین بین تمام ابعاد بهزیستی روانشناختی و ها رنجور خویی همبستگیبه استثناي عامل روان

 همبستگی SCL -25هاي اختالل وارسی شده در آگاهی با تمامی نشانهوجه ذهن 5در حالی که بین  ،هاي مثبت مشاهده گردیدهمبستگی
 هاي منفی مشاهده گردید.

تواند به عنوان یک ابزار معتبر و روا در مطالعات مشابه در این ابزار می هاي کنونیحقیقات از یافته: با توجه به حمایت سایر تگیرينتیجه
ی و ایبالینی نمایانگر وجود شواهد رو هاي متعددهاي مشاهده شده در این تحقیق با توجه به حمایتایران مورد استفاده قرار بگیرد. همبستگی

 باشد.ایرانی میاعتبار مناسب این ابزار در نمونه 
 آگاهی: اعتبار، روایی، پرسشنامه پنج وجهی ذهنهاکلیدواژه
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 مقدمه
آگاهی کیفیتی از هوشیاري و به معنی توجه کردن به لحظه ذهن

به معنی دیگر  ،]1[کنونی است، توجهی هدفمند و بدون قضاوت 
آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون ذهن

ه افتد؛ یعنی تجربقضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق می
دهد آگاهی به ما یاري میذهن .]2[واقعیت محض بدون توضیح

 گرچه هیجانات منفی در گستره زندگی رخ میتا درك کنیم که 
ها جزئی ثابت از روند شخصیت و زندگی نیستند و از دهند اما آن

هاي غیرارادي به این گردد تا فرد به جاي واکنشاین رو باعث می
 همراه با تامل و تفکر را برگزیندهایی ها و واکنشرویدادها، پاسخ

کار آمدتر  براي ارتباط سبکی نوینآگاهی نذه . ازاین رو]4[ ، ]3[
 موجب تسکین یا تخفیف دردها و آالم آدمی ، کهاست با زندگی

 ودشبخش آن میومعناداري لذت زندگیتر به و غنی بخشی بیش
]5[. 

 آگاهی و درماندهد که ذهنشان میتحقیقات مختلف ن بررسی
داشته  یهاي مختلف اثرات مطلوبآن در حوزه گرفته ازهاي بر

آگاهی منجر به کاهش معنادار و مؤثر آشفتگی است. افزایش ذهن
روان  ، ]7[ ، کاهش احتمال عود افسردگی]6[ استرس، روانشناختی

، باال ]9[ ، ]6[افزایش بهزیستی ]4[ ، ]8[رنجورخویی و اضطراب
شود. در می ]10[بردن توانایی سازش و بهبود عملکرد هیجانی

آگاهی رابطه حوزه درد، اسکوتزو همکارانگزارش کردند که ذهن
 و سازي درد، ترس مربوط به دردداري با فاجعهامعکوس و معن

روابط مثبت و منفی و  .]11[ د نشان می دهدگوش به زنگی در
شناختی و افزایش توجه هاي روانآگاهی با دیگر متغیرمعنادار ذهن

آگاهی در مالحظات روانشناختی، نشانگر تأثیرات مثبت آن به ذهن
بر رفتارهاي متفاوت، حتی در گستره آسیب شناسی بوده است، از 
این رو توجه به ابزاري که بتواند این مفهوم را کمی سازي و 

هاي اخیر هاي روانسنجی در سالوارسی نماید در گستره تالش
 افزایش یافته است .

ان به این حوزه جدید، و آنچنان که بسیاري از با وجود توجه مولف
ر این ب بی شاپ و بروان و ریان، دیمیدجان و لینهانمولفان نظیر

اهی گآهاي سنجش ذهنمقیاستحول که  اندمسئله تأکید نموده
 ضروري استها و مکانیسم هاي اثر آنبراي فهم طبیعت و مؤلفه

 آگاهی سنجش ذهن هاي اخیرسالتا  اما .]3[،  ]14[ ،]13[،  ]12[
حمایت تجربی کمی با استفاده از ابزارهاي معتبر و روا ، شواهد و

هاي  پرسشنامه اخیرهاي . در سالرا به خود اختصاص داده است
ابل ق گاهی در ادبیات تحقیق رشدآخود سنجی براي سنجش ذهن

ها پیشرفت این پرسشنامه اند.تحولاي را نشان دادهمالحظه
اي هاي تازهفرصت و جاد کردهگاهی ایآمهمی را در مطالعه ذهن 

را براي بررسی تجربی ماهیت ذهن آگاهی و ارتباط ان با دیگر 
 .]13[ استنموده ها فراهم سازه

و  ائربآگاهی توسط هایی که براي سنجش ذهنیکی از پرسشنامه
همکاران ایجاد شده است، پرسشنامه پنج وجهی ذهن 

 (Five Facet Mindfulness Questionnaire)آگاهی

 بائر مولفه بود. 5گویه و  112این پرسشنامه داراي  .]13[ باشدمی
هاي ابزارهایی که برشمرده شد با تلفیق گویه از و همکاران پس

عامل را در ابزار  5توانستند استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی 
مشاهده، عمل ها عبارت بودند از: جدید متمایز نمایند. این عامل

یف و ، توصبه تجربه درونی توأم با هوشیاري، غیر قضاوتی بودن
 .غیر واکنشی بودن 

هاي بیرونی و درونی عامل مشاهده، در برگیرنده توجه به محرك
 باشد.داها و بوها مینظیر مشاهده احساسات، شناخت، هیجان، ص

عمل توام با هوشیاري، در برگیرنده انجام عمل و تحقق رفتار با 
حضور ذهن کامل در هر لحظه است که این حضور ذهن در تضاد 
با عمل خودبخودي و عادتی است که در هنگام وقوع آن، ذهن 
فرد در جاي دیگري است. غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی به 

ت نسبت به افکار و احساسات است، فقط آگاهی معناي عدم قضاو
ها،توصیف از احساسات و افکار بدون قضاوت کردن در مورد آن

به توانائی نامگذاري تجربه هاي بیرونی با استفاده از کلمات مربوط 
شود و غیر واکنشی بودن به معناي عدم واکنش در برابر تجارب می

آنکه ار و احساسات بیدرونی و اجازه آمد و شد دادن به این افک
 باشد .ها گیر کند، میفرد در آن

آگاهی جایگاه وسیعی را در درمان و کمک با توجه به اینکه ذهن
هاي بالینی و غیر بالینی به خود اختصاص داده است و به گروه

اي از تمرین تا مداخالت به کار اي است که در طیف گستردهسازه
یک سو نیاز به شناخت سازه مذکور گرفته شده است، از این رو از 

خورد، از سوي دیگر در ایران ابزار هاي ایرانی به چشم میدر نمونه
 ، بدین خاطرآگاهی وجود نداردمناسبی براي سنجش ذهن

 تواند ابزاريآگاهی بائر، میپرسشنامه پنج وجهی سنجش ذهن
مناسب براي این هدف باشد. از طرفی، با توجه به تأثیر شرایط 

ها نیاز به وارسی هر رهنگی و بومی بر نوع پاسخدهی آزمودنیف
 ابراز در جوامع متفاوت با فرهنگ اصلی تحول آن، غیر قابل چشم

 مسأله اساسی تحقیق حاضر این است که آیاپوشی است. بنابراین 
 هايمناسبی در نمونه رواییاز اعتبار و  FFMQپرسشنامه 
 ؟ایرانی برخوردار استغیربالینی 

 
 روش

 و دانشجویان دوره کارشناسی جامعه آماري پژوهش حاضر شامل
در  90-91دانشگاه شاهد که در سال تحصیلی کارشناسی ارشد

هاي انسانی،فنی مهندسی،کشاورزي، و دانشگاه شاهد در دانشکده
شجویان نتعداد دابوده اند بوده است. علوم پایه به تحصیل مشغول 

در  مورد بررسینمونه  حجم.بوده است نفر 4600این دانشکده ها 
که از بین دانشکده هاي علوم  بودهنفر  435این تحقیق برابر با 

انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزي دانشگاه شاهد به 
اب ه اند. انتخانتخاب  شد اي نسبتی نمونه گیري طبقهصورت 

راي حجم نمونه با توجه به مطالعات مشابه و نمونه معتبر ب
تحقیقات همبستگی و اعتبار سازه و نیز مطالعه بائر انجام پذیرفت 

 . ابزارهاي مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: ]13[ ، ]15[
 1392پاییز ، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 
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مقیاس  :)FFMQپرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی(
فیق از طریق تلو همکاران رائبآیتمی است که توسط  39خودسنجی 

، مقیاس ]16[ فریبرگگاهی آاز پرسشنامه ذهنگویه هایی 
 یکنچوک، مقیاس ذهن آگاهی  ]8[ ههوشیاري و توجه ذهن آگا

 ذهن آگاهی شناختی و عاطفیتجدید نظر شده ، مقیاس  ]17[
با استفاده از  ، ]19[ سوتامپتونو پرسشنامه ذهن آگاهی  ]18[

ي اه.همسانی درونی عاملتحول یافته است رویکرد تحلیل عاملی
ي غیر واکنشی وضریب آلفا برا ه استخوب بود پرسشنامه

 87/0 ، عمل با هوشیاري83/0، مشاهده91/0، توصیف75/0بودن
همبستگی بین  .]13[محاسبه گردید  87/0غیرقضاوتی بودنو 

ها متوسط بود، هر چند به طور آماري معنادار بود و در طیفی عامل
براي  2006و همکاران در  بائر. ]20[قرار داشت 34/0تا  15/0بین 

 آگاهیبررسی اعتبار سازه و همزمان  پرسشنامه پنج وجهی ذهن
ان گرایی، روهایی نظیر هوش هیجانی، گشودگی ، برونرا با سازه

هاي روانشناختی، سرکوب فکر،اشکال در رنجورخویی، نشانه
تنظیم هیجان، آلکسی تایمی، اجتناب تجربی سنجیدند. نتایج 

آگاهی، گشودگی و هوش ها همبستگی مثبت بین ذهننبررسی 
یه، آگاهی آلکسی تایمی، تجزهیجانی و همبستگی منفی بین ذهن

نشانه هاي روانشناختی، روان رنجورخویی و سرکوب فکر را نشان 
 ها با انجام تحلیل رگرسیون به این نتیجه رسیدند که میاد.آند

هاي ذهن آگاهی هاي روانشناختی را از طریق جنبهتوان نشانه
ها به بررسی اعتبار سازه پرسشنامه بینی کرد. هم چنین آنپیش

آگاهی در دو گروه با تجربه مدیتیشن و بدون پنج وجهی ذهن
 تجربه مدیتیشن پرداختند.

 40این پرسشنامه شامل  مه هوش هیجانی شرینگ:پرسشنا
ر د شرینگسؤال است که براي ارزیابی هوش هیجانی توسط 

 در ایران ]21[ منصوريوسیله ه ساخته شده و ب 1999سال 
 5شامل یک نمره کلی و  .این پرسشنامههنجاریابی گردیده است

-انگیزي، خودآگاهی، خودها عبارتنداز: خودعامل .باشدعامل می
هاي اجتماعی.در اجراي مقدماتی این کنترلی، همدلی و مهارت

سؤال به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون  7آزمون تعداد 
هایی که براي اجراي نهایی در نظر گرفته شده حذف شده و سؤال

ا هسؤال تقلیل یافته است. آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس 33به 
(خود کنترلی) متغیر بوده  64/0هاي اجتماعی) و(مهارت50/0بین 
بوده  84/0همچنین میانگین کلی ضریب همسانی درونی .است
کند که میزان اعتبار سازه پرسشنامه از اشاره می یزدانی .است

با توجه به  .]22[ بوده است 63/0طریق همبستگی با ابزار همگرا 
-هاي ذهنکه به بررسی مؤلفه ]13[ ، ]17[ و همکاران بائرتحقیق 

آگاهی آگاهی پرداختندو به رابطه مثبت هوش هیجانی با ذهن
ه بسیاري از توصیفات مربوط ب اند، و با توجه به اینکهاشاره نموده

آگاهی شامل مشاهده و توصیف احساسات است و این صفات ذهن
 ، از این پرسشنامه به منظورباشداز عناصر هوش هیجانی نیز می

 آگاهی استفاده شده است.وارسی روائی همگراي پرسشنامه ذهن

   -SCL فرم کوتاه شده این پرسشنامه: SCL-25شنامه پرس
90-R تحول نجاریان و داودياست که توسط 1984در  دراگاتیس

 9شامل  SCL-90-Rادعاي سازندگان، مقیاس، یافته است. به
ر د نجاریان و داودي اي مستقل، متعامد یا عامل است.بعد نشانه

را براي سنجش  R- SCL-90مطالعه خود، فرم کوتاه مقیاس
شناسی روانی عمومی توصیه کردند.نتایج حاصل از بررسی آسیب

 65با وجود کاهش SCL-25ها نشان داد که تحلیل عاملی آن
با  95/0ماده مقیاس اصلی، همبستگی باالي  90ماده از مجموع 
طریق محاسبه همسانی درونی و از  SCL-25آن دارد. روایی

ضرایب باز آزمایی مورد بررسی قرار گرفته است. همسانی درونی، 
به دست آمده است. ضریب  98/0و در پسران  97/0در دختران 

نفري از دانشجویان  312آزمایی در نمونه روایی به شیوه باز
اي در نمونه کل هفته 5دانشگاه شهید چمران اهواز و به فاصله 

به دست آمده است  79/0و در پسران  77/0در دختران  78/0
 براي بررسی اعتبار آزمون از مقیاس اضطراب عمومی .]23[

ANQست. استفاده شده ا ، افسردگی بک، سرسختی روانشناختی
با  ،69/0با مقیاس اضطراب عمومی SCL-25ضریب همبستگی 

و با  66/0، با مقیاس کمال گرایی 49/0س افسردگی بک مقیا
به دست آمده است که در سطح آلفاي  -56/0مقیاس سر سختی 

01/0=p.و همکاران در  رائبهمان طور که  معنادار بوده است
گاهی با کاهش آهاي ذهنمطالعه خود نشان دادند تمرین

ود رروانی همراه است بنابراین انتظار می آسیب شناسی نشانههاي
همبستگی  FFMQو پرسشنامه  SCLپرسشنامه  متغیرهاي بین

ن از ای واگرا روائیبنابراین براي بررسی . ]13[ دست آیده منفی ب
 .شده استپرسشنامه استفاده 

براي ارزیابی پنج عامل  این پرسشنامه: NEO-FFIپرسشنامه 
ی گاصلی شخصیت شامل روان رنجورخویی، برون گرایی، گشود

تجربه، توافق و وجدانی بودن به کار می رود.این آزمون  در برابر
ها اي مربوط به هر یک از شاخصجمله 12از پنج مجموعه 
و همکارانضریب آلفاي کرونباخ را  روشن.]24[تشکیل شده است

نتایج تحقیقات گزارش نمودند و  35/0-83/0در نمونه ایرانی بین 
 .]25[و همکاران نیز مورد تائید قرار گرفت  چلبیانلوها توسط آن

ماه  6تا  3نفر با فاصله  114ین ضرایب همبستگی براي همچن
 گشوده بودن به تجربه)55/0ارزیابی مجدد بین 

به این که بر اساس  با توجه .]26[ ) قرار داردوجدانمندي (84/0و
 با کاهش عاطفه منفی همراه است آگاهیها ذهنیافته

اگاهی و روان رنجورخویی رود بین ذهنبنابراین انتظار می،]27[
از ذهن  ري توصیفاتدست آید. همچنین بسیاه همبستگی منفی ب

اگاهی شامل توجه و پذیرندگی به احساسات درونی و مشاهده با 
به نظر می رسد این  عالقه به محرك هاي محیطی است که

بعد اصلی شخصیت  5گشودگی از  مولفه ها می توانند با عامل 
.بنابراین انتظار می رود که بین ذهن  .]13[ ارتباط داشته باشدنیز 

 آگاهیید. ذهنآدست ه آگاهی و گشودگی همبستگی مثبت ب
ن اهمچنین با خصوصیاتی مثل همدردي، دلسوزي نسبت به دیگر
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رود ظار می. بنابراین انت]27[ شودو نسبت به روابط توصیف می
این رو  از ید.آدست ه گاهی و توافق بآ همبستگی مثبت بین ذهن

و شواهد ارائه  ]17[ ، ]13[ و همکاران بائربا توجه به تحقیقات 
آگاهی و عوامل هاي ذهن شده در مورد ارتباط بین مولفه

 FFMQپرسشنامه  همگرا و واگرا براي بررسی اعتبارشخصیت، 
 گردید.استفاده  NEO-FFIپرسشنامه  از،

 : این پرسشنامه توسطپرسشنامه بهزیستی روانشناختی
هاي بومی جامعه ایرانی با توجه به ویژگی 1383در سال  طبسی

 هاي بهزیستی روانشناختی و بهزیستی ذهنیو با تلفیقی از مؤلفه
ده پرسشنامه یاد شساخته و در جامعه ایرانی هنجاریابی شده است، 

این پرسشنامه  خرده مقیاس و یک نمره کلی می باشد. 6 شامل
 هاي روانن پرسشنامه از یافتهای . در واقعاستسؤال 77شامل 

و  ریفسنجی حاصل از اجراي الگوهاي بهزیستی روان شناختی 

استخراج شده است. عالوه بر خرده  )1995( کیزبهزیستی ذهنی 
تی شناخها، پرسشنامه یک نمره کلی از بهزیستی روانمقیاس

دهد. همسانی درونی این پرسشنامه با روش پاسخ دهنده ارائه می
و در خرده  94/0کرونباخ سنجیده شده و در کل مقیاس آلفاي 
روش بر اساس  گزارش شده است. 90/0تا 62/0ها بین مقیاس

و ضریب پایایی خرده  76/0زمونآکل  اعتبارضریب ، آزماییباز
 رواییقرار دارند.همچنین براي سنجش  73/0تا67/0ها بین زمونآ

و خرده هاي سنجش همبستگی بین کل مقیاس سازه از روش
ها و هم چنین تحلیل عاملی و چرخش متمایل استفاده مقیاس

عامل  6هاي اخیر نشان دادند که مقیاس از روشگردیده است. 
، شادي و خوشبختی رضایت از زندگی، معنویت،هاي به ناماصلی 

اشباع  پیرويرشد و بالندگی فردي، ارتباط مثبت با دیگران و خود
  .]29،  28[گردیده است 

 جمعیت شناختی مربوط به سن هاي توصیفی شاخص .1جدول 
 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین شاخص

 97/0 92/0 28 18 18 20 72/20 مرد
 30/5 60/1 32 18 93/1 50/20 81/20 زن
 54/3 32/2 32 18 96/1 20 78/20 کل

 SCL-25آگاهی، نئو، بهزیستی روانشناختی،هوش هیجانی و مربوط به پرسشنامه ذهن هاي توصیفیشاخص .2جدول
 انحراف معیار میانگین متغیر

 02/5 98/24 مشاهده  آگاهیذهن
 35/5 36/27 توصیف

 12/5 63/27 عمل با هوشیاري

 85/4 49/23 قضاوتی بودنغیر 
 41/3 65/20 غیر واکنشی بودن

 32/13 29/121 وجه 5مجموع 
 17/7 69/22 رنجورخوییروان NEO-FFI پرسشنامه

 69/5 93/28 گراییبرون
 65/4 77/26 گشودگی

 96/5 97/29 توافقی بودن
 64/6 47/31 منديوجدان

 بهزیستی پرسشنامه
 روانشناختی

 66/3 33/31 رشد شخصی 
 17/8 75/55 معنویت

 95/3 05/28 ارتباط با دیگران
 99/4 66/35 خود پیروي

 09/11 73/66 رضایت از زندگی
 57/9 58/71 بینیشادي و خوش

 92/33 03/286 نمره کل
 69/2 65/23 انگیزي خود هیجانی هوش پرسشنامه

 44/3 78/16 مهارت
 18/2 41/19 همدلی

 22/4 53/22 تنظیمیخود
 84/3 06/29 خودآگاهی

SCL-25 83/30 34/17 

 1392پاییز ، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 
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 آگاهیپرسشنامه ذهنلفا آب ینتایج مربوط به ضرا .3جدول 

 لفاي کلآ متغیر شاخص
همبستگی بین  آلفاي دونیمه

 دونیمه
-اسپیرمنضریب 

 دوم هنیم نیمه اول براون

 62/0 45/0 60/0 60/0 71/0 مشاهده
 81/0 69/0 70/0 76/0 83/0 توصیف

 66/0 50/0 74/0 78/0 81/0 عمل با هوشیاري
 75/0 60/0 55/0 57/0 73/0 غیر قضاوتی بودن
 51/0 34/0 40/0 43/0 55/0 غیر واکنشی بودن

 80/0 67/0 67/0 64/0 80/0 کل

و همکاران در مطالعه خود همبستگی مثبت و معنادار بین  رائب
را  ) 01/0p< ،0/52=r( آگاهی و بهزیستی روانشناختیذهن

 اگاهی نه تنها باعثتمرین ذهن ها. بنابر یافته آنگزارش کردند 
بلکه خصوصیات مثبت افراد را نیز مانند  ،شودها میکاهش نشانه

دانیم طور که میاندهد و همخرد و دلسوزي، افزایش می
به  . با توجهها استبهزیستی روانی چیزي بیشاز فقدان نشانه

تحقیق بائر و همکاران که به رابطه مثبت بهزیستی روانشناختی و 
آگاهی اشاره نموده است از این پرسشنامه به منظور وارسی ذهن

 .]30[ آگاهی استفاده شده استروایی همگراي پرسشنامه ذهن
 

 هایافته
 غیر هاي توصیفی مربوط به سن را در نمونهشاخص 21جدول 
شود مالحظه می 1گونه که در جدول دهد. هماننشان میبالینی 

میانگین سن  باشد.می 81/20و زنان  72/20میانگین سن مردان 
هاي نیز شاخص 2باشد. جدول می 435n= (78/20در کل نمونه(

آگاهی، نئو، ذهنتوصیفی هریک از متغیرها را در پرسشنامه 

 دهد.می نشان SCL-25بهزیستی روانشناختی،هوش هیجانی و 
و  ضرایب همسانی درونی کل پرسشنامه3نتایج جدول  با توجه

 از حداقل میزان توصیه همه وجوه به استثناي غیر واکنشی بودن
 میابراین بنباالتر است، نانالی و برنشتاین) به وسیله 70/0ده (ش

 پرسشنامه در و همه وجوه توان گفت ضریب همسانی درونی کل
و وجه غیر واکنشی بودن از همسانی درونی  حد قابل قبولی است

  متوسطی برخوردار است.
اعتبار پرســـشـــنامه پنج وجهی  4با توجه به نتایج مندرج جدول 

آزمون مجدد، مناسب  -بر اساس آزمون) FFMQ( ذهن آگاهی
هاي مشــاهده شده بین دو بار اجرا شـود. همبسـتگی  ارزیابی می

 باشند.معنادار می 001/0همگی در سطح 
در برگیرنـده نتایج مربوط به روائی همگرا بر   8، 7، 6، 5جـداول  

 ها است.با دیگر پرسشنامه FFMQاساس همبستگی 
ــتثناي روان رنجور خویی، بین 5با توجه به نتایج جدول  ، به اسـ
هاي مثبت وجه ذهن آگاهی همبستگی 5همه ابعاد شـخصیت با  

 و معنادار مشاهده گردید.

 آگاهیباز آزمون پرسشنامه ذهن -آزمون نتایج مربوط به همبستگی .4جدول 
 بازآزمون آزمون  مرحله

 ضریب همبستگی
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  شاخص
 84/0** 4/4 8/23 1/5 0/25 مشاهده
 38/0** 3/5 5/27 8/4 7/27 توصیف

 68/0** 1/4 3/28 9/3 3/28 عمل با هوشیاري
 57/0** 2/4 6/24 7/3 9/23 غیر قضاوتی بودن
 71/0** 0/3 2/21 4/3 1/21 غیر واکنشی بودن

 80/0** 82/11 58/125 89/9 24/126 کل

001/0p<** 

 پرسشنامه نئو و  آگاهیپرسشنامه ذهن همبستگی نتایج مربوط به .5جدول 
 وجدان مندي توافق گشودگی برون گرایی روان رنجورخویی متغیر

 03/0 10/0 25/0** 12/0 -10/0 مشاهده
 27/0** 24/0* 22/0* 33/0** -28/0** توصیف

 44/0** 28/0** -07/0 31/0** -50/0** عمل با هوشیاري

 20/0* 05/0 05/0 11/0 -29/0** غیر قضاوتی بودن

 15/0 23/0* 01/0 11/0 -27/0** غیر واکنشی بودن
*p< 05/0         **p< 01/0  
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 بهزیستی روانشناختی وآگاهی پرسشنامه ذهن همبستگی نتایج مربوط به .6جدول

 شادي و خوشبینی رضایت از زندگی پیرويخود  ارتباط با دیگران معنویت رشد شخصی متغیر

 15/0 08/0 05/0 01/0 11/0 23/0* مشاهده
 49/0** 44/0** 46/0** 54/0** 35/0** 42/0** توصیف

 45/0** 39/0** 36/0** 43/0** 46/0** 22/0* عمل با هوشیاري
 25/0** 33/0** 36/0** 24/0* 20/0* 17/0 غیر قضاوتی بودن
 11/0 16/0 28/0** 13/0 09/0 19/0 غیر واکنشی بودن

 56/0** 53/0** 55/0** 52/0** 47/0** 45/0** وجه 5مجموع 

 و هوش هیجانی آگاهیپرسشنامه ذهن همبستگی نتایج مربوط به .7لجدو
 نمره کل خودآگاهی خود تنظیمی همدلی مهارت خود انگیزي متغیر

 24/0** 29/0** 09/0 27/0** 18/0* 20/0* مشاهده
 49/0** 34/0** 39/0** 15/0 44/0** 35/0** توصیف

 45/0** 48/0** 46/0** -06/0 25/0** 33/0** عمل با هوشیاري
 19/0* 15/0 25/0** -10/0 18/0 11/0 غیر قضاوتی بودن
 43/0** 37/0** 33/0** 17/0 25/0** 38/0** غیر واکنشی بودن

 66/0** 57/0** 55/0** 15/0 48/0** 47/0** وجه 5مجموع 
*P< 05/0         **P< 01/0  

 SCL-25پرسشنامه و آگاهیپرسشنامه ذهن همبستگی نتایج مربوط به .8جدول 
غیر قضاوتی  عمل با هوشیاري توصیف مشاهده متغیر

 بودن
غیر واکنشی 

 بودن

 وجه 5مجموع 

 -44/0** -21/0* -42/0** -51/0** -28/0** 17/0 جسمانی سازي
 -61/0** -26/0** -55/0** -72/0** -32/0** 12/0 وسواس اجبار

 -46/0** -17/0 -51/0** -54/0** -28/0** 22/0* حساسیت بین فردي
 -50/0** -26/0** **0/34- -60/0** -32/0** 09/0 افسردگی
 -50/0** -25/0** -43/0** -55/0** -29/0** 11/0 اضطراب
 -27/0** -06/0 -38/0** -33/0** -19/0* 25/0** هراس
 -30/0** -08/0 -32/0** -45/0** -11/0 11/0 پارانوئید
 -23/0* -04/0 -46/0** -33/0** -14/0 35/0** گرایی روان گسسته

 -39/0** -19/0* -32/0** -33/0** -24/0* -01/0 ماده اضافی
 55/0** -23/0* -56/0** -65/0** -33/0** 22/0* نمره کل

*P< 05/0         **P< 01/0  

مولفه  6آگاهی و بین همه ابعاد ذهن 6با توجه به نتایج جدول 
هاي مثبت و معنادار مشاهده بهزیستی روانشناختی همبستگی

 گردیده است .
ــایج جــدول   ــه نت ــا توجــه ب ــا وجــه ذهــن 5، بــین 7ب آگــاهی ب

هـاي مثبـت و معنـادار    هـاي هـوش هیجـانی همبسـتگی    مولفه
تـرین همبسـتگی مربـوط بـه وجـه مشـاهده بـا        دارد کـم وجود 

تـرین بـین عمـل همـراه بـا هوشـیاري بـا        خود انگیزي و بـیش 
 باشد.آگاهی هوش هیجانی میمولفه خود

 
 بحث

هاي اخیر آگاهی از طریق ابزارهاي معتبر در سالبررسی ذهن 
ا همورد توجه مولفان متعدد قرار گرفته است . آنچه که این تالش

آگاهی در گستره بالینی معتبر ساخته است اهمیت مفهوم ذهنرا 
 هايو کارآمدي آن در کاهش اضطراب و افسردگی و سایر نشانه

هاي اساس یافته. بر ]32[اختالالت روانشناختی بوده است 
مندي و عاطفه منفی روان رنجورخویی، وجدانویژگی سه مولفان، 

اهی آگهمچنین تأثیر ذهنآگاهی دارد. ارتباط قابل قبولی با ذهن
هاي مختلف از جمله افزایش هوشیاري، هیجانات مثبت، در حوزه

، کاهش تنیدگی  ]34[ بهزیستی روانشناختی، ]33[پذیرش خود 
، کاهش احساس دردهاي مزمن، کاهش احتمال عود ]35[

مورد تائید قرار گرفته است.  ]1[ ،کاهش استرس ]2[افسردگی 
گستره روانسنجی  آگاهی درهاي متعدد براي سنجش ذهنتالش

ابرازهاي متعددي را پدید آورده است. هدف این مطالعه بررسی 
 و همکارانبائر  آگاهیاعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن

  بود. 
نتایج به دست آمده نشان داد که بین خرده مقیاس روان رنجور 

آگاهی رابطه منفی وجود دارد، مولفه پرسشنامه ذهن 4خوئی و 
 ]14[بروان وریان ، ]27[گیلوك باید گفت که این نتیجه با نتایج 

و همکاران  نیمیک، ]37[ تامپسونو والتز،  ]13[ و همکاران بائر، 
 1392پاییز ، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 
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که  ]40[ و همکارانبارنهوفر ، ]39[و همکاران کاشدان ، [1]
د، انآگاهی پرداختهرنجور خویی و سازه ذهنبه بررسی رابطه روان

 و همکاران، بائرهماهنگ است. هم چنین این نتیجه با مطالعات 
رنجورخویی و وجوه توصیف، عمل با هوشیاري و که بین روان

 r= -31/0هاي منفی و معنادار (پذیرش بدون قضاوت همبستگی
 ائربترین ارتباط در پژوهش بیش .) به دست آوردندr= -42/0تا 

رابطه غیر قضاوتی بودن با روان مربوط به  ]13[و همکاران 
رنجورخویی بود و خرده مقیاس مشاهده، رابطه معنادار با روان 

ط ترین ارتباط مربورنجورخویی نشان نداد. در پژوهش حاضر بیش
هاي اشاره شده، به بعد عمل با هوشیاري بود و همانند پژوهش

 عملبعد مشاهده ارتباط معنادار با روان رنجور خویی نشان نداد. 
با هوشیاري که مستلزم حضور ذهن کامل و در لحظه زندگی 

 رنجورخو دراي است که با خصوصیت افراد روانکردن است، سازه
ک کند که افراد نوروتیدر مطالعه خود اشاره می گیلوك تضاد است.

روانشناختی  هايتر مستعد اشفتگییا افراد با عاطفه منفی باال بیش
ارد بهزیستی روانشناختی نشان دهند، در هستند و کمتر احتمال د

 تر مستعد آشفتگی روانشناختی هستند وآگاه کمحالیکه افراد ذهن
تر احتمال دارد که از لحاظ روانشناختی سازش یافته باشند بیش

هایی وجود دارد و این مسئله گرچه در این حوزه ناهمگرائی. ]27[
الت آگاه بودن تمایدر تحقیقات تصریح نگردیده است که آیا ذهن

دهد یا روان رنجورخویی در تحقق روان رنجورخویی را کاهش می
. با توجه به اینکه روان ]37[آفریند آگاهی مانع میذهن

رنجورخویی از اجزایی مثل اضطراب، خصومت و افسردگی تشکیل 
شده است. غیر قضاوتی بودن با اجزاي روان رنجورخویی در تضاد 

غلب بیش از آنکه از خود رویداد است، چرا که آشفتگی هیجانی ا
ایجاد شود، از تفسیر افراد و قضاوتی که در مورد رویدادها انجام 

دهند بر می خیزد. از همین روآشفتگی روانشناختی در افراد می
اي هبینی کننده آشفتگیآگاهی پیشآگاه اندك است و ذهنذهن

ن یتر است. از این رو عجیب نیست که در اروانشناختی پایین
آگاهی و روان رنجورخویی رابطه هاي ذهنمطالعه بین سازه

 معکوس مشاهده گردید.
رایی گهاي مطالعه کنونی نوع روابط بین برونیکی دیگر از یافته

از یک سو و توصیف و عمل توام با هوشیاري از سویی دیگر بود. 
آگاهی بر این اساس بین برون گرائی و این دو مولفه ذهن

ي اگرائی سازهمثبت و معنادار مشاهده گردید. برونهمبستگی 
ت آگاهی مرتبط بوده استر با ذهناست که در تحقیقات قبلی ، کم

-گرایی و ذهنو در اغلب مطالعات در بررسی رابطه بین برون
. ]39[،  ]13[ها غیر معنادار به دست آمده است آگاهی، همبستگی

 و همکاران در تحقیق خود توانستند صرفا بین برون بائرگر چه 
ا مگرایی و عامل توصیف رابطه مثبت و معنادار به دست آوردند، ا

بنا بر نظر مولفان ممکن است علت این ناهمگرائی به این دلیل 
هایی نظیر هیجان و جستجوي شور گرائی از مولفهباشد که برون

اطی آگاهی ارتبهیجانی تشکیل شده است، که این دو سازه با ذهن
نجر تر مآگاهی فرایندي است که بیشندارند، بدین معنا که ذهن

شود تا جستجوي ها مربوط مینبه پذیرش احساسات و هیجا
 هاي جدید هیجانیها و یا جستجوي راهی براي تجربههیجان

]13[ 
آگاهی نظیر مشاهده و هاي ذهناي مولفهگشودگی نیز با پاره

اي معنادار و مثبت را نشان داد. این مسئله عجیب توصیف، رابطه
نیست که وجه مشاهده که بیانگر توجه به تجربیات بیرونی و 

 ]30[ ها، صداها، نمادها، و بوهاستدرونی مثل احساسات، شناخت
با گشودگی که دربرگیرنده کنجکاو و پذیرنده بودن نسبت به 

 اي مثبت و معنی دار داشتههاي درونی و بیرونی است رابطهتجربه
و همکاران نیز یافته مشابهی  گیلوك ، بروان و ریان، بائر باشد.
 و کاشدانهايتناقض با یافته ها دراند، گرچه این یافتهداشته

،  ]1[و همکاران  نیمیک، ]37[ تامپسون و والتز، ]39[همکاران
و همکاران در مطالعه خود با استفاده از پرسشنامه  بائر. بوده است
FFMQو اکنشی بودن و گشودگی ، بین مشاهده، توصیف و غیر

هاي معنادار و مثبت به دست آوردند ولی بین گشودگی همبستگی
. اي مشاهده نگردیدوتی بودن رابطهو عمل با هوشیاري و غیر قضا

این دو صفت هر دو بر تجربه، کنجکاوي و قدرت پذیرش تأکید 
کنند و احتماالً وجود چنین عناصر مشترکی، نتایج یاد شده را می

سایر نتایج مرتبط با توافق، با توصیف، عمل . ]13[ نمایدتبیین می
رار ها مورد حمایت قواکنشی از جانب سایر یافتهبا هوشیاري و غیر

هاي توافق مثل همدردي و نگرانی براي گیرد. خصیصهمی
 لیم بودا هماهنگ است واین خصوصیات با مولفهدیگران، با تعا

 .]39[ آگاهی همراه استهاي ذهن
هـاي توصـیف،عمل بـا هوشـیاري،     منـدي نیـز بـا سـازه    وجدان

غیــر قضــاوتی بــودن رابطــه دارد کــه تحقیقــات گذشــته مویــد 
منـدي از اجزایـی مثـل کفایـت، نظـم،      این یافته اسـت. وجـدان  

ت، نظــم شخصــی و تأمــل شناســی، جســتجوي موفقیــوظیفــه
تأمـل بـه معنـی تمایـل بـه تفکـر پـیش از         تشکیل شده است.

هـاي غیـر قضـاوتی    عمل است و از ایـن حیـث بسـیار بـه بعـد     
رسـد کـه   واکنشی بودن نزدیک اسـتو بـه نظـر مـی    بودن و غیر

ــق داشــته باشــند   ــه ســازه یکســانی تعل ــن دو ]2[ هــر دو ب . ای
صفت در تأکید بر نظـم شخصـی، خـود تنظیمـی، فکـور بـودن       

هــاي  و پاســخ عمــدي و آگاهانــه بــه رویــدادها ، ویژگــی     
 تواند این نتایج را تبیین نماید.مشترکی دارند که می

 نتـایج بـه دسـت آمـده بـین ذهـن      به طور کلـی در ارتبـاط بـا    
هـاي پیشـین نیـز بـا     هـاي روانشـناختی، یافتـه   آگاهی و نشـانه 

ــت.   ــگ اس ــایج هماهن ــن نت ــر ای ــر ، فیش ــاران ،  التیم و همک
نیـز همبسـتگی منفـی بـین      بروان و ریـان  ، فلتمن و رابینسون

،  41[ آگــاهی بــه دســت آوردنــداضــطراب و افســردگی و ذهــن
 هـاي ایـن مطالعـه مـرتبط بارابطـه     .بخشی دیگـر از یافتـه   ]43

هـاي مـا   با هوش هیجانی بـود کـه نتـایج یافتـه     آگاهیي ذهن
در تحقیقـات قبلــی مــورد تائیـد قــرار گرفــت مـورد تائیــد قــرار    

ه مثبـت، اعتبـار واگـرا    گرفت و از این رو با توجه بـه ایـن رابطـ   
 .]44[آگاهی مورد تائید قرار گرفت پرسشنامه ذهن
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 یکی دیگر از اهداف این مطالعه بررسی اعتبار پرسشنامه ذهن
نتایج اعتبار پرسشنامه ذهن آگاهی را در نمونه آگاهی بود که 

لفا ترین میزان آایرانی را مورد تائید قرار داد .درمطالعه کنونی کم
ترین میزان به عامل توصیف مربوط واکنشی و بیشبه عامل  غیر

و همکاران نیز به دست آمده بود و  بائربود. این نتیجه در مطالعه 
رین تبعد غیر واکنشی بودن و بیشترین میزان آلفا مربوط به کم

و همکاران  شاپبی. ]13[ به عامل توصیف مرتبط بوده است
واکنشی بودن هر چند گاهی به عنوان کنند که غیرپیشنهاد می

شود اما بهتر است به آگاهی در نظر گرفته مییکی از اجزاي ذهن
 شود در نظرآگاهی حاصل میاي که از تمرینات ذهنعنوان نتیجه

 .]3[ گرفته شود
و  ائربآگاهی این مطالعه توانست اعتبار و روائی پرسشنامه ذهن

هاي ایرانی مورد تائید قرار دهد، اما داراي همکارانش را در نمونه
هاي این هاي خاص خود نیز بود. از جمله محدودیتمحدودیت

پژوهش محدودیت نمونه این مطالعه بود به این معنا که صرفا 
دانشجویان دانشگاه شاهد در این تحقیق شرکت کردند و این امر 

مواجه می کند. با توجه به روایی همگرا  ها را با مشکلتعمیم یافته
ها با هاي آن و مقایسه این عاملو واگراي این ابزار، وارسی عامل

اشد. از این بنمونه غیر ایرانی یکی از پیشنهادات تحقیق کنونی می
امل تواند کرو اجراي تحلیل عاملی اکتشافی در مطالعات آینده می

اي غیر هپرسشنامه در نمونه کننده مطالعه کنونی باشد. اجراي این

ر تواند تمایزهاي فرهنگی و نیز بالینی را ددانشجویی و بالینی می
 ها نمایان سازد.مقایسه با سایر فرهنگ

 
 گیرينتیجه

اي آگاهی توجه ویژههاي شناختی به مفهوم ذهنموج سوم درمان
آگاهی فرایندي است که منجر به کاهش عواطف نموده است. ذهن

ردد. گهاي اختالالت نظیر اضطراب و افسردگی مینشانه منفی و
واند تبدون شک تحول ابزارهاي موثر براي وارسی این فرایند می

گام مهمی در جهت شناخت و سنجش این مولفه در گستره بالینی 
تلقی گردد. براي بررسی یک مولفه بدون شک نخستین گام 

جد سنمورد نظر رامی اطمینان از معتبر و روا بودن ابزاري که سازه
می باشد و از این رو این تحقیق تالشی بود در جهت وارسی اعتبار 

آگاهی در نمونه ایرانی. نتایج این وجهی ذهن 5و روائی پرسشنامه 
 هايتواند در گستره بالینی و درمان و نیز در حوزهتحقیق می

 بهزیستی روانی و روانشناسی مثبت مورد تامل قرار بگیرد.
 

این تحقیق برگرفته از پایان نامه کارشناسی  :تشکر و قدردانی
ي باشد . از دانشجویانی که با صبورارشد نویسنده نخست مقاله می

مائیم. نهاي متعدد این مطالعه پاسخ دادند تشکر میبه پرسشنامه
انی علوم انسهمچنین از مسئوالن دانشگاه شاهد به ویژه دانشکده 

کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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