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(کابات زين ،)1994 ،شناخت درمانی مبتنی بر

مقدمه 
ذهنآگاهیدر
موجشديدیازعالقهبهآموزش 

ذهنآگاهی (سگال و همکاران ،)2002 ،5رفتاردرمانی


حوزه روانشناسی بالینی به عنوان مداخله روانی-

ديالکتیکی (لینه هان ،)1993 ،درمان مبتنی بر

اجتماعی به وجود آمده است .کارهای اساسی در

پذيرش و تعهد (هايس و همکاران )1999 ،6و

اندازهگیری که يک تعريف عملیاتی از
تدوين ابزار  

پیشگیری از عود برای سوءمصرف مواد (پارکس و

ذهنآگاهی را به وجود آورد ،توسط کابات
سازه  

همکاران .)2001،7

زين ،2003( 1به نقل از نجاتی و همکاران)1391 ،

اين مداخالت اثربخشی خود را بر مشکالت

صورت گرفته است .او اين اصطالح را به عنوان

متنوعی در کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن نشان

"هشیاری پديدار شده به واسطه توجه کردن به

بهطور مؤثری استرس ،اضطراب،
داده است و  

هدف در لحظه حاضر و توضیح دادن لحظه به

افسردگی،دردمزمن،خستگیمفرطوجلوگیریاز

بهطورغیرقضاوتی"تعريفنمود.
لحظهتجربه 

میدهند
عود الکل و سوء مصرف مواد را کاهش  
8

9

بیشاپ و همکاران2004 ،2؛ ديمیدجیان و لینه

(بائر 2003 ،؛ کارمودی و بائر2008 ،؛ کوهن ـ کاتز

هان )2003( ،3اين تعريف را به تنظیم توجه

و همکاران2005 ،10؛ هافمن و همکاران2010 ،11؛

بیواسطه را
بهطوری که تجربه  
(خودتنظیمی توجه  ،

کايکن و همکاران2008 ،12؛ سگال و همکاران،

تداوم بخشد در نتیجه بازشناسی از وقايع ذهنی در

2002؛ شاپیرو و همکاران2005 ،13؛ تیزدال و

جهتيابی فرد به
لحظه حاضر را افزايش دهد) و  

14

همکاران2000،؛ويتکويتزوهمکاران  .)2005،

تجربه (انتخاب جهت به سوی تجربه فرد در لحظه

اگرچه مطالعاتی که انجام گرفته است ،اثربخشی

جهتيابی که با حس کنجکاوی،
حاضر ،نوعی  

ذهنآگاهی محور را به عنوان روشی
مداخالت  

گشودگیوپذيرشمشخصمیشود)گسترشدادند.

جمعیتهای پزشکی،

مؤثر بر کاهش پريشانی در 

در اين تعاريف چهار مؤلفه مشترکند1 :ـ توانايی

دادهاند (بائر2003 ،؛
روانپزشکی و غیربالینی نشان  

15

بیواسطه يا
تنظیم توجه؛ 2ـ گرايش به تجربه  

گروسمن و همکاران 2004 ،؛ هافمن و همکاران،

حاضر؛ 3ـ آگاهی از تجربه و 4ـ نگرش همراه با

2010؛ سالمون و همکاران 2004 ،و سگال و

پذيرش يا غیرقضاوتی نسبت به تجربه (فلدمن و

ذهنآگاهی روا
همکاران)2002 ،؛ اما نبود ابزارهای  

ذهنآگاهی شامل
تمرينهای  

همکاران .)2004 ،4

و پايا که فرايندهای اساسی را بسنجد و به پیامدهای

مهارتهاست که در چندين مداخله

مجموعهای از 


پیشرفتهای نظری شده

مثبت منجر گردد ،مانع 

زمینههایپزشکیوسالمتروان
بهطوروسیعیدر 

ذهنآگاهی
به کارگرفته میشوند .مداخالت مبتنی بر  
ذهنآگاهی
عبارتند از :کاهش استرس مبتنی بر  
1

Kabat-Zinn
Bishop etal
3
Dimidjian & Linehan
4
Feldman etal
2

5

Segal etal
Hayes etal
7
Parks etal
8
Baer
9
Carmody
10
Cohen-Katz etal
11
Hofmann etal
12
Kuyken etal
13
Shapiro etal
14
Witkiewitz etal
15
Grossman etal
6
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ويژگیهای

ذهنآگاهی با 
پرسشنامههای  

است .

میدهد ،افراد ترغیب میشوند که از قضاوت،
روی  

روانسنجی قوی میتوانند مشخص کنند که آيا


ريشههای اين الگوها
تفکر و تعمق در خصوص  

ذهنآگاهی پس از شرکت در يک
مهارتهای  


خودداری کنند .در عوض ،افراد آموزش داده

جمعیتهای بالینی و

ذهنآگاهی محور در 
مداخله  

میشوند که به اين الگوها برچسب مختصر بزنند و


میيابند و کاهش در اختالالت
غیربالینی افزايش  

توجه به لحظه حاضر را ادامه دهند (بولمیجر و

میکنند (بائر و
واسطهگری  

روانشناختی را 


همکاران .)2011،
3

اقدام آگاهانه درگیری کامل فرد در فعالیت

همکاران2004،و .)2006
ذهنآگاهی را به عنوان
برخی از دانشمندان  

معمول با توجه کامل ،يا تمرکز بر آگاهی بر يک

مهارتها که میتواند آموخته و

مجموعهای از 


چیز در يک زمان ،مؤلفه اصلی بسیاری از تعاريف

مهارتها

نمودهاند .اين 
تمرين شود ،توصیف  

ذهنآگاهیاست(بائروهمکاران .)2004،


اقدامآگاهانه،
عبارتند از :مشاهده ،توصیف  ،

میشوند که اين
ذهنآگاهی ترغیب  
کارورزان  

غیرقضاوتی بودن نسبت به تجارب درونی و

فعالیتهای روزمره ،مانند

مهارت را به وسیله انجام 

غیرواکنشیبودننسبتبهتجاربدرونی(سگالو

دندانهاياشستنظروفباتوجهکامل
مسواکزدن 

همکاران .)2002 ،در اين راستا ،شناسايی مفهومی

گسترشدهند(بائروهمکاران .)2004،

ذهنآگاهیضروریوبه شرحزير است:همه
ابعاد 

ذهنآگاهی،پذيرش ،غیرقضاوتی
چهارمینمهارت 

ذهنآگاهی بر اهمیت مشاهده،
تعاريف درباره  

غیرارزشگذارانه نسبت به

بودن و داشتن وضعیت 

محرکها ،شامل

آگاهی و توجه به دامنهای از 

تجربه درونی 4و افکار و احساسات است .برای

شناختها،

پديدههای درونی مثل :احساسات بدنی ،


برچسبهای

پذيرشبدونقضاوتبايدازبهکاربردن

پديدههای بیرونی مثل صداها و بوها
هیجانها و  


ارزشگذارانه ،مانند :خوب يا بد ،درست يا غلط،


تأکیددارند(ديمیدجیانولینههان2003،؛سگالو

بیارزش جلوگیری شود (مارالت و
بافايده يا  

همکاران .)2002،

کريستلر )1999 ،5و اجازه داده شود که واقعیت

بهصورت آگاهی يا توجه به تجارب
مشاهده  

اينکه برای
همانگونه که هست باشد ،بدون  


درونیوبیرونی،مانندتوجهدقیقبهعواملیهمچون:

اجتناب ،فرار يا تغییر آن تالشی صورت گیرد

موقعیت ،شدت و استمرار احساسات و کیفیت زير

(ديمیدجان و لینه هان2003 ،؛ سگال و همکاران،

وبمی،بلندیوآهنگصداتعريفمیشود(بولمیجر

 .)2002

وهمکاران .)2011،1

تمرينهای بالینی اين مهارت اغلب زمانی

در 

منظور از توصیف 2برچسب زدن به تجارب

ناخواستهای،

میشود که فرد با تجارب 
ترغیب  

درونی توسط کلمات است .هنگامی که الگوهای

شناختها و احساسات آزاردهنده

مانند :عواطف ،

تکراری از افکار يا چیزی که مشاهده شده است

میشود(سگالوهمکاران .)2002،
روبهرو 

3

Bohlmeijer etal
describing

1
2

acting with awareness
nonjudging of inner experience
5
Marlatt & Kristeller
4
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پديدهها و
تشخیص و تأيید کردن حضور اين  

(بائر و همکاران ،)2004 ،مقیاس تجديدنظر شده

همانگونه که هستند باشند،
آنها که  
اجازه دادن به  

ذهنآگاهی( 8فلدمن و همکاران،
شناختی ـ عاطفی  

اينکه فوراً و با عجله برای تغییر يا حذف
بدون  

ذهنآگاهی (چادويک و
 )2004و پرسشنامه  

آنهااقدامیصورتگیرد،اساساينمهارتاست .


جمعآوری
دادههای  
همکاران )2008 ،9تدوين شد  .

غیرقضاوتی بودن ،اغلب با مشاهده و توصیف

دادهاند که ساختار پنج عاملی اين ابزار
شده نشان  

در آمیخته میشود .هنگامی که فرد با تجربه

نمونهها مقاوم 10بوده و شواهد
نسبت به انواع  

میشود ،او به مشاهده دقیق،
روبهرو  
ناخواستهای  


پژوهشی ،تشابه در نتايج مربوط به روايی سازه آن

اينکه اين
برچسب زدن به آن و اجازه دادن به  

کردهاند(بائروهمکاران2006،و .)2008
راتأيید 

میشود (سگال و
تجربه حاضر باشد ،ترغیب  

بائروهمکاران()2006برروینمونهبزرگیاز

همکاران .)2002 ،اعتقاد بر اين است که بايد از

دانشجويان ( 613نفر) 112 ،سؤال از کل پنج ابزار

رفتارهای غیرانطباقی ،تکانشی و خودکار پیشگیری

ذهنآگاهی را مورد تحلیل عامل
اندازهگیری  


پاسخهای انطباقی ترغیب شود (بائر و
و فرد به  

اکتشافیقراردادند.نموداراسکری،يکالگویپنج

همکاران .)2004،

عاملی را نشان داد و تحلیل عاملی مرتبه دوم ،مدل

غیرواکنشی بودن نسبت به تجارب درونی :1با

را با  %33واريانس تأيید نمود .چهار عامل از پنج

عنوان اجازه دادن به احساسات و افکار که بیايند و

عامل يافت شده در اين ابزار با عوامل معرفی شده

آنها قرار گیرد،
اينکه فرد تحت تأثیر  
بروند ،بدون  

ذهنآگاهی کنتاکی قابل مقايسه بودند
در پرسشنامه  

میشود(بولمیجروهمکاران .)2011،
تعريف 

(بائر و همکاران .)2004 ،عامل پنجم شامل

ذهنآگاهی که در مطالعات
پرسشنامه پنج بعدی  

ذهنآگاهی فرايبورگ بود
سؤالهايی از پرسشنامه  


پراستفادهترين پرسشنامه

اخیر از نظر فراوانی 

که به عنوان يک وضعیت غیرواکنشی نسبت به

ذهنآگاهی بوده است (بائر و همکاران2006 ،؛


تجربه درونی (غیرواکنشی) شناسايی شد .باالترين

2008؛ ون دام و همکاران )2009 ،2يک ابزار

چرخش سؤالهايی برای چهارعامل (مشاهده ،اقدام

خودگزارشی  39سؤالی است که توسط بائر و

آگاهانه ،غیر قضاوتی بودن و توصیف) هر عامل 8

گويهها از
همکاران ( )2006براساس تحلیل عاملی  

سؤال و برای عامل غیرواکنشی بودن  7سؤال به

ذهنآگاهی شامل:
پنج پرسشنامه بسیار پرکاربرد  

دست آمد .اين پنج عامل همسانی درونی کافی تا

ذهنآگاهانه(3براون و ريان،4
مقیاس هشیاری توجه  

خوبی را با مقادير آلفا که از ( 0/75غیرواکنشی

ذهنآگاهیفرايبورگ(5باچهلدو
،)2003پرسشنامه 

میکرد،نشاندادند .
بودن)تا(0/91توصیف)تغییر 

ذهنآگاهی کنتاکی7
همکاران ،)2001 ،6پرسشنامه  

روابط بین عوامل نسبتاً کم اما به لحاظ آماری

1

nonreactivity to inner experience
Van Dam etal
3
Mindful Attention Awareness Scale
4
Brown & Ryan
5
Freiburg Mindfulness Inventory
6
Buchheld etal
7
Kentucky Inventory of Mindfulness
2

معنادار از  0/15تا  0/34متغیر بود .تحقیقات اولیه
که توسط بائر و همکاران ( )2004در تدوين
8

Cognitive and Affective Mindfulness Scale Revised
Chadwick etal
10
robust
9
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ذهنآگاهی کنتاکی انجام گرفت ،نشان
پرسشنامه  

میکردند و
پیشبینی  
روانشناختی را  
بهزيستی  

داده است که بعد مشاهده در دو گروه نمونه دارای

پیشبینیکننده مهمی برای
مراقبهای  ،
تجارب  

تجربه مراقبه و بدون تجربه مراقبه به شیوه متفاوت

روانشناختیبود .
بهزيستی 

میکند .برای آزمودن اين مسأله ،بائر و
عمل  

نتايج تحلیل عاملی که توسط بائر و همکاران

همکاران ( )2006از بین نمونه دانشجويان تعدادی

میدهد که مدل پنج
()2006انجام گرفت ،نشان  

درجهای از تجارب مراقبهای بودند،
را که دارای  

نمونهایازدانشجويان
عاملیسلسلهمراتبیفقطدر 

انتخابنمودند(تعداد190نفر) .

که تجربه مراقبه داشتند مناسب است؛ اما در

در اين زيرنمونه تحلیل عاملی تأيیدی

پژوهش بائر و همکاران ( )2008و نیوسر)2010( 1

نشاندهنده برازش خوب الگوی سلسله مراتبی بود


نمونهای که شامل ترکیبی از
مدل پنج عاملی در  

ذهنآگاهی بودند .به
که در آن پنج بعد ،عناصر  

افراد (با تجربه مراقبه و بدون تجربه مراقبه بودند)

سازههای
همبستگیهای بین بعد مشاهده و  

عالوه ،

برازشخوبیرانشانداد .

بهدستآمد .
غیرانطباقی،منفی؛اماغیرمعنادار 

در پژوهش نیوسر ( )2010در گروه بدون

نشاندهنده آن بود که بعد مشاهده نسبت
نتايج  

ذهنآگاهی
تجربه مراقبه هر پنج بعد با نمره کل  

تمرينهای مراقبهای حسّاس است که ممکن

به 

ارتباطمثبتداشتندوروابطبهلحاظآماریمعنادار

است روابط آن با ديگر متغیرها را تغییر دهد؛ اما

و از ( )0/76تا ( )0/45متغیر بود و بعد مشاهده

يادگیری مشاهده محرکهای درونی به صورت

ارتباطمنفی؛اماغیرمعناداربابعدغیرقضاوتیبودن

مراقبهای بیشتر از آن
ذهنآگاهانه ،نیازمند تمرين  


ومثبتوغیرمعناداربابعداقدامآگاهانهنشانداد .

چیزیبودکهدرنمونهانتخابشدهبائروهمکاران

روابط ساير ابعاد با هم مثبت و معنادار بود .در

( )2006از بین دانشجويان وجود داشت .لذا بائر و

گروه دارای تجربه مراقبه نیز هر پنج بعد ارتباط

همکاران ( )2008در پژوهش ديگری ارتباطات بین

ذهنآگاهی نشان دادند که
مثبت و قوی با نمره کل  

نمرههای ذهنآگاهی و سازگاری
تجربه مراقبه  ،

از ( )0/65تا ( )0/75متغیر بود .ارتباطات بین ابعاد

روانشناختی را در گروهی که تجربه مراقبه داشتند،


ذهنآگاهی ،مثبت و به لحاظ آماری معنادار بود و


در مقايسه با افرادی که تجربه مراقبه نداشتند،

دامنه روابط بین ( )/30تا ( )0/55متغیر بود .شايان

بررسینمودند .

ذکر است که در اعتباريابی ابزار پنج بعدی

ذهنآگاهی همبستگی مثبتی با
نمرههای ابعاد  


بخشهای
ذهنآگاهی بائر و همکاران ( )2006از  


تجربه مراقبه نشان داد و گروهی که تجربه مراقبه

نمرههای بزرگ
سؤالها به منظور کاهش دشواری  


نمرههای باالتری نسبت به گروه بدون
داشتند  ،

کوواريانس استفاده کردند (جمع يا تقسیم دو يا

بهدست آوردند .ارتباط بین بعد
تجربه مراقبه  

سؤالها با هم از همان مقیاس و استفاده
بیشتر  

روانشناختی در گروه مراقبه و
مشاهده با سازگاری  

سؤالها) که
نمرههای  
بخشها به جای  
نمرههای  


بدون تجارب مراقبهای متفاوت بود .همه عوامل

البته اين کار بحث برانگیز بود .با وجود اين ،برای

بهطور معناداری
ذهنآگاهی به غیر از عامل مشاهده  

Neuser

1
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استفاده از بخشها تحت شرايط خاص در مدل

ذهنآگاهی فرايبورگ
دريافتهاند که پرسشنامه  


معادالت ساختاری حمايت وجود دارد (کافمن و

نمونههايی است که هم مراقبه
ابزاری روا در  

مک کالوم .)2005 ،1به هر حال ،در فرايند تدوين

آنهايی که سابقه مراقبه
کردهاند و هم  
دريافت  

بخشها
مقیاس ،اجماع کلی اين است که نبايد  

نداشتهاند .مقیاس تجديدنظر شده شناختی ـ عاطفی


آنها می توانند روابط بین
استفاده شوند؛ زيرا  

ذهنآگاهی فلدمن و همکاران ( )2004و پرسشنامه


همینطورتاحد
سؤالهاوعواملدريک مقیاسو 


نمرههای دو
تجارب هنوز بايد از طريق مقايسه  

امکان مشخصات اشتباه مدل را پنهان سازند

نمونهارزيابیگردد .

(ورثینگتونوويتاکر .)2006،2

ذهنآگاهی بهترين ابزار
پرسشنامه چند بعدی  

ذهنآگاهی ،با
اندازهگیری  
اخیراً ابزارهای  

ذهنآگاهی است؛ زيرا بیشترين عوامل
اندازهگیری  


سازههای مرتبط نظری گوناگون شامل گشودگی در


میشود .نقطه قوت
ذهنآگاهی را شامل  
از سازه  

روانشناختی،هوشهیجانی،
برابرتجربه،نشانههای 

اصلی اين ابزار اين است که دربرگیرنده تعدادی از

اجتناب تجربی و نشخوار ذهنی همبستگی نشان

ذهنآگاهی است که به
اندازهگیری  
ابزارهای  

دادهاند(نیوسر .)2010،


میدهد به تمام عواملی که در هر
محققان اجازه  

بائر و همکاران ( )2006همبستگی مثبت بین

ابزار استفاده شده است ،دسترسی داشته باشند و به

ذهنآگاهی ،گشودگیوهوشهیجانیوهمبستگی


يک مدل پنج عاملی که بهطور معمول فراگیرترين

نشانههای
ذهنآگاهی ،آلکسی تايمی  ،
منفی بین  

ذهنآگاهیاست،منجرمیشود .
اندازهگیری 
ابزار 

روانشناختی ،روان رنجورخويی و سرکوب فکر را


همانطور که بائر و همکاران ( )2006پیشنهاد


اندازهگیری معمول
دادهاند .برخی از ابزارهای  
نشان  

پژوهشهای ديگری صورت گیرد تا

دادهاند ،بايد 


ذهنآگاهی چادويک و همکاران
مثل پرسشنامه  

نمونههای
ذهنآگاهی را با  
پرسشنامه چندبعدی  

( )2008و پرسشنامه تجارب 3فرسکو و همکاران4

متنوع و در جوامع ديگر با خصوصیات فرهنگی

( )2007ابزارهای تک عاملی از تمرکززدايی يا

متفاوت به منظور تأيید ساختار عاملی اين ابزار

عاملهای بسیار
غیرواکنشی بودن هستند و  

بررسی نمايد .اين پژوهش مبتنی بر نبود يک ابزار

میکنند که ممکن
ذهنآگاهی را ارزيابی  
اختصاصی  

ذهنآگاهی و بنابر ادعاهای
روا و پايا برای سنجش  

آنهارامحدودکند .
استقابلیتکاربرد 

موجود در پیشینه پژوهش مبنی بر مقاوم بودن اين

محققان در خصوص روايی پرسشنامه
نمونههايی که مراقبه
ذهنآگاهی فرايبورگ در  


ونههای مختلف با هدف تعیین
ابزار در نم 
روانسنجیابزارمذکورانجامگرفت .
ويژگیهای 


شدهاند (واالچ و
ننمودهاند ،استثنا قائل  

دريافت 

در اين مطالعه ،همسانی درونی مقیاس

همکاران .)2006 ،5اما بائر و همکاران ()2006

(بهصورت کلی و ابعاد آن) با
ذهنآگاهی  
چندبعدی  

1

Coffman & MacCallum
Worthington & Whittaker
3
experiences questionnaire
4
Fresco etal
5
Walach etal
2

استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و روايی
همگرا و واگرای (تشخیصی) اين مقیاس از طريق


ذهنآگاهیدربینمردم 29/
ويژگیهایروانسنجیپرسشنامهپنجبعدی 


اجرای همزمان مقیاس افسردگی ،ويژگی فراخلق و

نمونهگیری (براساس پالک
منزل يا  5مغازه برای  

بهدستآمد .
آزمودنیها 

رضايتاززندگیدرمورد

فرد و زوج) انتخاب شد .بنابراين ،از هر منطقه بین

سؤالهایاينپژوهشعبارتنداز :
بنابراين ،

25تا40کوچهانتخابشد .

ذهنآگاهی از پايايی کافی
 -1آيا مقیاس چندبعدی  

پرسشنامههای اين پژوهش همه به صورت يک

برخورداراست؟ 

جا به افرادی که برای نمونه انتخاب میشدند،

ذهنآگاهی از روايی کافی
 -2آيا مقیاس چندبعدی  

تحويلوبهصورتانفرادی(نهگروهی)پاسخداده

برخورداراست؟ 

میشد .برای هر فرد ،ابتدا توضیح کلی در باب


ذهنآگاهی  از چه عواملی اشباع شده
 -3مقیاس  

نحوه پاسخگويی هر پرسشنامه ارائه شده ،سپس

است؟

آنها قرار گرفت تا پاسخ
پرسشنامهها در اختیار  



دهند.زمانپاسخگويیبههمه پرسشنامههاهمراهبا

روشپژوهش 

بهطور میانگین بوده است.
هم بین  30تا  35دقیقه  

اين پژوهش توصیفی ـ مقطعی و از نوع

آزمودنیها به يک

ذهنآگاهی ،
در ابزار پنج بعدی  

روانسنجی است .جامعه آماری پژوهش
مطالعات  

درجهای بر روی طیف لیکرت
مقیاس پنج  

حاضرراکلیهزنانومردان18سالبهباالیساکن

میدهند.حداکثرنمره
(هرگز=1وهمیشه=)5پاسخ 

دادهاند .جامعه آماری
در شهر اصفهان تشکیل  

کسبشدهدراينابزار195وحداقل39است .

فوقالذکر به جز شرط سنی دارای محدوديت
تحصیالتی،شغلیووضعیتتأهلنبودهاست .

يافتههای بائر و همکاران ( )2006در ارتباط با

میدهد که پايايی اين ابزار
نسخه کامل ابزار نشان  

نمونهاينپژوهش،شامل500زنومردساکن

به روش آلفای کرونباخ برای کل  0/93و برای

درشهراصفهانبودکهبراساسفرمولتعیینحجم

زيرمقیاسها بین  0/84تا  0/93در نوسان بوده


نمونه کوهن ،مانیون و موريسون ( ،)2000برحسب

است .همچنین ،روايی اين مقیاس به روش روايی

يافتههای جدول
خطای  0/05به دست آمد و با  

سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی

کرجسی و مورگان ( )1971نیز مقايسه شد (به نقل

ذهنآگاهیبرای
مطلوبگزارششدهاست.مقیاس 

حسنزاده1385،؛نادیوسجاديان .)1389،
از 

زبانها ساخته شده است؛ بدين ترتیب در
انگلیسی  

نمونهگیری
برایدستیابیبهايننمونه،از روش 

میبايست نسخه انگلیسی آن با توجه به
مرحله اول  

چندمرحلهای استفاده شده بر اساس نقشه

تصادفی 

میشد .
دستورالعملپیوستابزاربهفارسیترجمه 

شهری ،شهر اصفهان به چهار منطقه شرق ،غرب،

بهطور رسمی از
قبل از اين کار طی مکاتبهای  ،

جنوب و شمال تقسیم شد .سپس از هر منطقه  5تا

صاحب امتیاز اين مقیاس مجوز کتبی اخذ شد .پس

خیابانهای هر منطقه)

 8خیابان (براساس تعداد 

از ترجمه فارسی توسط يکی از استادان گروه زبان

بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله
اصلی  

انگلیسی ،به زبان انگلیسی ترجمه عکس شد و با

بعد ،از هر خیابان تعداد  5کوچه اصلی انتخاب شد

اصل پرسشنامه مطابقت داده شد .سپس پرسشنامه

بهصورت تصادفی 5
و در مرحله سوم از هر کوچه  

در اختیار سه داور متخصص روانشناس قرار داده
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شد تا روايی صوری آن بررسی گردد .پس از

عمومی ( )=0/85و بیماران سرپايی ()= 0/90

سؤالها،
اصالحات الزم برای تعیین قابلیت فهم  

همانطور که بائر و همکاران
گزارش شده است  .

پرسشنامه در يک نمونه محدود بررسی شد تا

تمرينهای

( )2006در مطالعه خود نشان دادند ،

اشکاالت احتمالی مشخص گردد .پس از رفع

آسیبشناسی روانی

نشانههای 
ذهنآگاهی با کاهش  


اشکاالت،فرمنهايیتهیهشدوپرسشنامهدراختیار

میرود بین متغیر
همراه است بنابراين ،انتظار  

آزمودنیهاقرارگرفتونتايجاستخراجگرديد .


ذهنآگاهی رابطه منفی به
افسردگی و پرسشنامه  
دستآيد.بنابراين،برایبررسیروايیواگراازاين



پرسشنامهاستفادهشد .

ابزارهایپژوهش 
ذهنآگاهی بائر و همکاران (،)2006
پرسشنامه  

مقیاس ويژگی فراخلق 2سالوی و همکاران3

اقدامآگاهانه،
ذهنآگاهی(مشاهده،توصیف  ،
پنجبعداز 

تفاوتهای فردی در

( )1995برای ارزيابی 

غیرواکنشیبودنوغیرقضاوتیبودن)رادرزندگی

هوشهیجانی استفاده شده است و شامل  30سؤال

4

و سه زيرمقیاس است :توجه به احساسات فرد 

میکند .
روزانهارزيابی 
عالئم افسردگی توسط مقیاس افسردگی مرکز

(شامل  13سوال) ،وضوح احساسات( 5شامل 11
6

همهگیر شناسی 1رادولف ()1977
مطالعات  

سوال) و ترمیم خلق (شامل  6سؤال) که هر سه

اندازهگیری شد .اين مقیاس برای تحقیق همه


دادهاند .
زيرمقیاسهمسانیدرونیخوبیرانشان 

گیرشناسی افسردگی در جمعیت عمومی و

ضرايب آلفای کرونباخ برای سه زيرمقیاس به

اندازهگیری عالئم معمول در يک چارچوب


ترتیب  0/87 ،0/86و 0/82و قابل اعتماد بود

خودگزارشدهی ساختاريافته توسط رادولف


(سالوی و همکاران .)1995 ،در اين پژوهش ،از

سؤالها براساس تجربه
( )1977تدوين گرديد  .

سؤالها در
نمره کل اين مقیاس استفاده شده است  .

میشد و در يک مقیاس چهار
درجهبندی  
هفته قبل  

مقیاس پنج درجهای طیف لیکرت ( =1کامالً

نمرهگذاریمیشد(=0بندرت
درجهایطیفلیکرت 

نمرهگذاریشد .
مخالفمتا=5کامالًموافقم) 

نمرههای
يا هیچ وقت) و ( =3اکثر يا همه اوقات)  .

شاخصهای روانی ـ اجتماعی و

اين ابزار با 

نشانهشناسی افسردگی بیشتر را تعیین میکرد.
باالتر  

واکنشهای انطباقی به استرس

خودگزارشدهی 


سؤالهاشامل":بهآيندهامیدواربودم"و"در
نمونه 

همبستگی نشان داده است (سالووی و همکاران،

کردهام" .اين ابزار توانايی تمیز بین
دورههايی گريه  


 .)2002

نمونههای بیماران روانپزشکی بستری و جمعیت


مقیاس ويژگی فراخلق در تحقیقات پیشین

اندازهگیری مرتبط
عمومی را داشته و با ابزارهای  

ذهنآگاهی استفاده شده و همبستگی مثبتی با


همبستگی مورد انتظار را نشان داده است (رادولف،

ذهنآگاهی نشان داده است (بائر و همکاران،


 .)1977همسانی درونی خوبی نیز برای جمعیت
1

Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale
)(CES-D

2

)Trait Meta-Mood Scale (TMMS
3
Salovey etal
4
attention to one’s feelings
5
clarity of feelings
6
mood repair


ذهنآگاهیدربینمردم 31/
ويژگیهایروانسنجیپرسشنامهپنجبعدی 


.)2006باتوجهبهتحقیقبائروهمکاران(2004و

آزمودنیها مرد

مطالعه  97/6درصد و  179نفر از 

ذهنآگاهی پرداخته
مؤلفههای  
 )2006که به بررسی  

آزمودنیها زن

(معادل  36/7درصد) و 292نفر از 

ذهنآگاهی اشاره
و به رابطه مثبت هوش هیجانی با  

آزمودنیها

(معادل  59/8درصد) بودند و  17نفر از 

اينکه بسیاری از توصیفات
کردهاند و با توجه به  


نکردهاند .
اشارهای 
(3/5درصد)بهجنسیتخود 

ذهنآگاهی شامل مشاهده و توصیف
مربوط به  

ترکیب سنی اين  488نفر نیز بدين شرح است:

احساسات است و اين صفات از عناصر هوش

 247نفر  18تا  27سال (معادل  50/6درصد)124 ،

هیجانی نیز هست ،از اين پرسشنامه به منظور

نفربین 28تا 37سال(معادل 25/4درصد)64،نفر

ذهنآگاهی
بررسی روايی همگرای پرسشنامه  

بین  38تا  47سال (معادل  13/1درصد) 26 ،نفر

استفادهشدهاست .

بین  48تا  57سال (معادل  5/3درصد) 6 ،نفر بین

مقیاس پنج سؤالی رضايت از زندگی 1داينر و

 58تا  67سال (معادل  1/2درصد) و  1نفر بین 68

اندازهگیری رضايت از
همکاران )1985( 2برای  

آنهادرگروه
تا77سال(معادل0/2درصد).بیشتر 

سؤالها در يک
زندگی کلی استفاده شده است  .

سنی  -27سال  247( 18نفر معادل  50/6درصد)

طیف  7درجهای لیکرت نمرهگذاری میشوند (=1

آزمودنیها  29/62با

قرار داشتند .میانگین سنی 

نمرههای باالتر
کامالً مخالفم تا  =7کامالً موافقم)  .

انحرافمعیار9/86بود .

بیانگر رضايت از زندگی بیشتر است .همسانی

میانگین و انحراف معیار پنج عامل مقیاس

درونیگزارششدهباال()=0/87وضريبپايايی

ذهنآگاهی در جدول ( )1ارائه شده است .شايان


بهدست
آزمون بازآزمون با فاصله دو ماه (  )r=0/82

بهطور بصری برای
ذکر است که نمودار ستونی  

آمد .

ذهنآگاهی و ابعاد آن بررسی شد و اختالف


ذهنآگاهیراروشینوينبرای
سیگل )2010(3
باالبردنتوانايیسازشوارتباطکارآمدتربازندگی
دانسته است که موجب تسکین يا تخفیف دردها و
آالم آدمی و غنی بخشی بیشتر به زندگی و
معناداری لذت بخش آن میشود .لذا رضايت از
زندگی به منظور بررسی روايی همگرای پرسشنامه
ذهنآگاهیبهکاربردهشد .

نتایج 
از  500پرسشنامه توزيع شده 488 ،پرسشنامه
قابل تحلیل و بقیه موارد به علت مخدوش بودن از
پاسخدهی در اين
مطالعه حذف شدند .درصد  
1

)Satisfaction with Life Scale (SWLS
Diener etal
3
Siegel
2

فاحشیبامنحنینرمالنداشت.
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ذهنآگاهیوابعادآندرمردانوزنان 
نمرههایپرسشنامه 
جدول.1میانگینوانحرافمعیارونتایجآزمون t


میانگین  انحرافمعیار  میانگین  انحرافمعیار  میانگین  انحرافمعیار 

سطح

مردان 

مردان 

زنان 

زنان 

کل 

کل 

معناداری 

مشاهده 

 27/17

 4/78

 27/39

 5/16

 27/21

 5/05

 0/65

توصیف 

 27/13

 5/23

 26/92

 5/51

 26/89

 5/44

 0/69

اقدامآگاهانه 

 27/39

 6/05

 26/99

 5/63

 27/01

 5/84

 0/47

غیرقضاوتیبودن 

 21/40

 4/53

 20/70

 4/79

 20/98

 4/69

 0/12

غیرواکنشیبودن 

 22/14

 4/28

 21/09

 4/84

 21/44

 4/61

 0/02

ذهنآگاهی 
نمرهکلمقیاس 

 125/23

 16/68

 123/10

 14/84

 123/53

 15/71

 0/15



نمونههایمستقلکهدرجدول()1
نتايجآزمون t

جدول.2آزمونکرویتبارتلتوکمو()KMO

ذهنآگاهی
میدهدکهدرنمرهکل 
آمدهاست،نشان 

آزمونکمو( )KMO

آزمونکرویتبارتلت 

و ابعاد آن به جز بعد غیرواکنشی بودن تفاوت

کفايتنمونه 

معناداری بین زنان و مردان وجود ندارد .به عالوه،

 0/817

p
df
χ2
 0/001  741  3380/455

يکراهه نشان داد که
نتايج آزمون تحلیل واريانس  

يافتههای جدول ( )2نشان داد که شاخص


ذهنآگاهی ( f=0/79و
تفاوت معناداری به لحاظ  

( )KMO=0/817و مقدار مجذور کای محاسبه شده

 )p=0/56و ابعاد آن (مشاهده f=0/97 :و p=0/44؛

بهدست
برای آزمون کرويت بارتلت (  )3380/455

توصیف f =1/78 :و p=0/11؛ اقدام آگاهانه:

آمده که در سطح آماری ( )p< 0/001معنیدار

 f=0/93و p=0/46؛ غیر قضاوتی بودن f=1/12 :و

است؛ يعنی فرض واحد بودن ماتريس همبستگی

 p=0/35و غیر واکنشی بودن f=0/31 :و )p=0/91

دادههابرایانجامتحلیلعاملیاکتشافیو
ردشدو 

باتوجهبهسطحتحصیالتوجودندارد.بنابراين،با

میکند .در تحلیل عاملی
حجم نمونه کفايت  

توجهبهعدمتفاوتمعناداردرمقیاسموردبررسی

ذهنآگاهی
اکتشاف صورت گرفته بر روی مقیاس  

جمعیتشناختی جنس و

بر حسب دو متغیر 

مدلهای  3،4 ،2و  6عاملی بررسی شد که به


تحصیالتنیازیبهارائهجدولهنجارنیست .

ترتیب ( 41/72 ،34/91 ،30/70، 26/31درصد)

پیشفرضکرويت
دراينپژوهش،برایبررسی 

واريانس اين سازه را تبیین مینمايد .بنابراين ،با

(بررسی ماتريس ضرايب همبستگی بین متغیرها در

واريانسهای تبیین شده در

اينکه درصد 
توجه به  

جامعه)ازآزمونکرويتبارتلت1استفادهشد .

تحلیل عامل اکتشافی کمتر از  60درصد است؛ لذا

همچنین ،برای بررسی کفايت نمونه و مناسب

انجام تحلیل عاملی تأيیدی ضرورت دارد (مولوی،

دادههای گردآوری شده برای تحلیل عاملی از
بودن  

دادهها با توجه
 .)1386در راستای تحلیل تأيیدی  

آزمون کايزر،مايرواولکین2استفاده شد که نتايج آن

زيربنای نظری ابزار و ادعای سازنده مقیاس در

درجدول()2آمدهاست .

هایاستخراجشده،دادهها با توجه به


رابطهباعامل
ادعای بائر و همکاران ( )2006و با استفاده از


Bartlet
Kaiser-Meyer-Olkin

1
2

تحلیلعاملیتأيیدیبرازشگرديد .


ذهنآگاهیدربینمردم 33/
ويژگیهایروانسنجیپرسشنامهپنجبعدی 

وضریبآلفایکرونباخخردهمقیاسها 

جدول.3ضرایبمسیر،خطایاستاندارد،آزمونمعناداری،ضریبتعیین،نامعوامل
شمارهگویه(†)  ضریبمسیر  خطایاستاندارد  Tسوبل

ضریبتعیین( )R2

1

 0/19

 0/061

 3/03

 0/025

6

 0/62

 0/065

 9/60

 0/23

 11

 0/41

 0/064

 6/42

 0/11

 15

 0/55

 0/060

 9/21

 0/21

 20

 0/49

 0/061

 8/09

 0/17

 26

 0/43

 0/055

 7/72

 0/15

 31

 0/57

 0/054

 10/58

 0/28

 36

 0/60

 0/056

 10/89

 0/29

2

 0/60

 0/048

 12/59

 0/34

7

 0/64

 0/052

 12/48

 0/34

 12

 0/46

 0/057

 8/15

 0/16

 16

 0/47

 0/053

 8/90

 0/19

 22

 0/53

 0/055

 9/51

 0/21

 27

 0/62

 0/054

 11/53

 0/30

 32

 0/45

 0/053

 8/49

 0/17

 37

 0/60

 0/052

 11/66

 0/30

5

 0/66

 0/053

 12/44

 0/33

8

 0/71

 0/056

 12/75

 0/34

 13

 0/72

 0/052

 13/78

 0/39

 18

 0/60

 0/056

 10/72

 0/25

 23

 0/73

 0/051

 14/18

 0/41

 28

 0/31

 0/054

 5/71

 0/079

 34

 0/51

 0/058

 8/71

 0/18

 38

 0/66

 0/055

 11/94

 0/31

3

 0/64

 0/058

 11/15

 0/30

 10

 0/62

 0/059

 10/53

 0/27

 14

 0/60

 0/059

 10/26

 0/26

 17

 0/18

 0/061

 2/99

 0/024

 25

 0/71

 0/058

 12/29

 0/35

 30

 0/56

 0/055

 10/29

 0/26

 35

 0/20

 0/057

 3/58

 0/035

 39

 0/055

 0/063

 0/87

 0/0021

4

 0/36

 0/059

 6/12

 0/11

9

 0/38

 0/062

 6/19

 0/11

 19

 0/48

 0/060

 8/07

 0/18

 21

 0/59

 0/058

 10/03

 0/27

 24

 0/52

 0/058

 9/06

 0/22

 29

 0/63

 0/056

 11/29

 0/33

 33

 0/51

 0/056

 9/10

 0/22

گويههابراساسمقیاسارائهشدهدرفايلضمیمهشدهدردسترساست .
)†(شماره 

نامعامل 

مشاهده 

توصیف 

اقدامآگاهانه 

غیرقضاوتیبودن 

غیرواکنشیبودن 


ضریبآلفایکرونباخ 

 0/62

 0/73

 0/76

 0/64

 0/64
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يافتههایجدول()3گويایآناستکهضرايب


ضرايب اثر حاصل شده مدل پنج عاملی را تأيید

گويهها به جز گويه  39بر حسب آماره تی
اثر همه  

میکند؛ لذا گويه  39از نسخه ايرانی پرسشنامه


(که بايد بیش از  1/96باشد) معنادار است و

حذفشد .

شاخصهاینیكوییبرازشمدلتحلیلعاملیتأییدیمقیاس 

جدول.4
شاخصهایآماریمقادير 


χ2

df

P value

GFI

AGFI

RMSEA

CFI

NFI

مقاديربرازش 

1874/54

692

0/1

0/92

0/91

0/05

0/90

0/90

آمارههای برازش در مدل معادالت
از مجموعه  

روايی همگرا 6و واگرای( 7تشخیصی) مقیاس

ساختاری ،در اين مدل  6شاخص مطلوبیت برازش

پرسشنامههای

ذهنآگاهی از طريق اجرای همزمان 


شاخص برازش هنجار شده ،1شاخص برازش

ويژگیهای فراخلق

افسردگی ،رضايت از زندگی و 

تطبیقی ،2ريشه دوم میانگین مربعات خطای

آزمودنیهامحاسبهشد .

درمورد

برآورد ،3شاخص نیکويی برازش اصالح شده،4

میدهد که بین
ضرايب همبستگی پیرسون نشان  

اندازهگیریشد .
شاخصنیکويیبرازش5وخیدو 

ذهنآگاهی
آزمودنیهادر رضايتاز زندگیبا 

نمره

آن است که مدل
يافتههای جدول ( )4گويای  


و ابعاد آن (به جز در بعد غیرواکنشی بودن) و

شاخصهای

ذهنآگاهی از 
پنج بعدی مقیاس  

ذهنآگاهی و ابعاد آن
ويژگیهای فراخلق با  


برازندگیمناسبیبرخورداراست .

همبستگیمثبتمعناداروجوددارد .

دو شاخص نیکويی برازش اصالح شده ،و

ذهنآگاهی و ابعاد
همچنین ،مقیاس افسردگی با  

نیکويی برازش هر چقدر به يک نزديکتر باشند،

آن (به جز بعد غیرواکنشی بودن) ،همبستگی منفی

میدهند و کم
برازش کامل مدل را بیشتر نشان  

معنادارنشانداد .

بودن شاخص ريشه دوم میانگین مربعات خطای

اين نتايج در جدول ( )5ارائه شده است و

برآورد ( (RMSEA=0/05به منزله مطلوبیت برازش

روايی همگرا و واگرای (تشخیصی) مقیاس

مدلاست .

ذهنآگاهیراتأيیدمیکند .


میتوان دريافت
شاخصهای برازش  

از مجموع 
دادهها با مدل تحلیل عاملی مفروض هماهنگی
که  
کاملدارندومدلمفهومیقابلتأيیداست.ضريب
آلفای کرونباخ ،برای کل مقیاس پنج بعدی
ذهنآگاهی ( )0/81به دست آمد که مقدار باالتر از

0/7حدمطلوبیاست .

1

)Normed Fit Index (NFI
)Comparative Fit Index (CFI
3
)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
4
(Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
5
(Goodness of Fit Index )GFI
2

convergent validity
divergent validity

6
7


ذهنآگاهیدربینمردم 35/
ويژگیهایروانسنجیپرسشنامهپنجبعدی 

مؤلفههایآن 
ویژگیهایفراخلقو 

ذهنآگاهیبامقیاسافسردگی،رضایتاززندگیو
جدول.5همبستگیبینابعاد 
ذهنآگاهی
ابعاد 

مشاهده

توصیف

افسردگی 

 -0/100

-0/286

رضايتاززندگی 

 0/112

مقیاسها


ويژگیهایفراخلق 


 0/380

 
 0/207
 0/546

غیرواکنشیبودن

ذهنآگاهیکل 


اقدامآگاهانه  غیرقضاوتیبودن
 -0/472

-0/334

-0/053

 -0/424

 0/136

0/05

0/274

 0/257

 0/423

0/187

0/219

 0/588

( )p>0/05()p>0/01

دادهها ،تحلیل عاملی تأيیدی
ساختار پنج عاملی  

نتیجهگیری 
بحثو 
روانسنجی
یهای 
باتوجهبهاهمیتارزيابیويژگ 

اجرا شد و با استناد به تحلیل عاملی تأيیدی ،اين

ذهنآگاهی و ضرورت معرفی
مقیاس پنج بعدی  

پنج عامل تأيید شد که اين نتايج بیانگر تأيید

روايی و پايايی اين ابزار برای سنجش اين سازه و

چارچوب نظری زير بنايی روايی سازه اين ابزار

در جهت پرکردن خالء دانش موجود در زمینه

شاخصهای برازندگی و

بود .مقادير حاصل از 

روايیتأيیدیاينمقیاسوارائهمستنداتمحکمو

نیکويیبرازشتحلیلعاملی تأيیدیگويایساختار

مستدل برای کاربرد اين مقیاس در ايران ،اين

عاملیمناسبمقیاسدربیننمونهموردمطالعهبود

پژوهش طراحی و در بین مردم شهر اصفهان اجرا

که از اين حیث ،نتايج با يافتههای بائر و همکاران

شد .

()2006همخوانیدارد .

شاخصهای

مالکروايیمقیاسذهنآگاهی،تأيید

همچنین ،ضرايب مسیر گويههای هر پنج خرده

دادههای
برازش مدل تحلیل عاملی تأيیدی  

مقیاس(بهجزسؤال39کهمقدارآمارهTسوبلآن

گردآوری شده (در دو وضعیت تک عاملی و پنج

کمتر از  1/96بود) با توجه به آماره  Tسوبل آنها

عاملی)ومالکپايايی،بهدستآمدنضريبآلفای

عاملهای
نشاندهنده تعلق باالی اين گويهها به  


کرونباخ باالتر از  0/7بود که در اين ارتباط ضريب

پژوهشهای قبلی از

افتهها با نتايج 
خود بود .اين ي 

آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/81به دست آمد که

نظرضرايبمسیرتاحدودیهماهنگیداشت .

اين ضريب در مطالعه بائر و همکاران ()2006

شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی نیز

مؤيدبرازشمناسبمدلبراساسدادههای گردآوری

بهدستآمد .
 0/93
اسها ،مقادير به
همچنین ،در بعضی خرده مقی 

يافتههای بائر و
شده بود که از اين حیث ،نتايج با  

دست آمده کوچکتر از مقادير مطالعات قبلی بود

همکاران()2006همخوانیدارد.وجودرابطهمثبت

(بائر و همکاران2006 ،؛ براين و همکاران)2012 ،1

ذهنآگاهی با رضايت از زندگی و
معنادار بین  

پايینبودن درصد واريانس
که میتواند به علت  

ويژگیهای فراخلق و رابطه منفی معنادار بین

استخراج شده باشد .در ارتباط با روايی سازه اين

ذهنآگاهی با افسردگی تأيیدکننده روايی همگرا و


پژوهشهایقبلیدرباره

مقیاسوباتوجهبهپیشینه

ذهنآگاهیاست .
واگرای(تشخیصی)پرسشنامه 

Bruin etal

1
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يافتهها با نتايج بائر و همکاران ( 2004و
اين  

بهدست آمد .نتايج
آگاهانه از نظرآماری معنادار  

)2006درخصوصارتباطمنفیسازههای غیرانطباقی

بیانگر رابطه منفی معنادار بین بعد مشاهده با بعد

(روانرنجوی،عالئمافسردگی)ورابطهمثبتبرای

يافتههای حاصل از
غیرقضاوتی بود .اين نتايج با  

سازههای بسیار انطباقی (هوش هیجانی ،رضايت از


مطالعه بائر و همکاران ( 2004و  )2006هماهنگ

زندگی) هماهنگ است .آنها همچنین اذعان

آنهاپیشنهاد کردندکهتجربه مراقبهکمافراد
است .

داشتهاند که توانايی يا تمايل به کاربرد کلمات برای
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در اين مطالعه ،همبستگی درونی در همه ابعاد
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Abstract:
The purpose of this research was to determine psychometric properties of the Five Facet
Mindfulness Questionnaire (FFMQ), including internal consistency, reliability, convergent and
divergent validity. Therefore a group of 500 people from Isfahan city (292 females and 179
males) were selected by multicluster randomize sampling. Participants were asked to complete
the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), the center for epidemiologic studiesdepression scale (CES-Q), the satisfaction with life scale (SWLS) and the trait meta-mood scale
(TMMS). Data were analyzed using factor analysis through the confirmatory factor analysis.
The result of confirmatory factor analysis showed five factors for FFMQ and the model’s
goodness of fit indices proved model fitness with the Iranian data. Data were indicative of high
level of cronbach's Alpha (0.81) reliability coefficient of FFMQ. The convergent and divergent
validity of the questionnaire was examined by measurement tools for CES-Q, SWLS, TMMS
and FFMQ and the relation results for the three criteria are sequentially as follow 0.424, 0.257
and 0.588 which are significant at (0.0001). Overall, the results showed FFMQ can be utilized
in research and clinical and educational setting for measuring mindfulness.
Keyword: mindfulness questionnaire, validity, reliability, psychometry.
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