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 چکيده
 256زن،  226)دانشجوی  619بر مبنای يک طرح همبستگی . بود بزرگساالنآگاهی بر ابعاد هويت در کنشی از طريق ذهن شناخت اثر فزونپژوهش اين هدف 

 کل بهای و بر اساس نسبت دانشجويان زن و مرد هر دانشکده  برداری طبقه با روش نمونه 56-59اسالمی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی  دانشگاه آزاد( مرد
کانرز، ارهارد و اسپارو، ؛ CAARS-S:S)دهی و کوتاه کانرز  فرم خودگزارش بزرگساالنکنشی  بندی اختالل فزون دانشجويان انتخاب شدند و مقیاس درجه

را تکمیل ( 1001، اسمیت و تراپ، ؛ چیکAIQ-IV)و پرسشنامه ابعاد هويت ( 1006 ،؛ براون و رايانMAAS)آگاهی توجه و هشیاری  مقیاس ذهن، (2555
کنشی بر ابعاد  فزون ریتأثدهنده  نتايج تحلیل مسیر نشان. استآگاهی و ابعاد هويت مثبت و معنادار  ذهن، کنشی نتايج نشان داد همبستگی بین فزون. کردند

 .و بررسی قرار گرفت بحث مورد لیتفص بهروابط بین متغیرهای پژوهش حاضر . آگاهی بود هويت از طريق ذهن

 انيدانشجو ،تيابعاد هو ،یآگاه ذهن ،یکنش فزون :کليديهاي  واژه

 

Abstract  

his study aimed to examine the effects of attention deficit hyperactivity disorder on aspects of identity through 

mindfulness among adults. The study design was correlational. The sample consisted of 326 students (173 females, 153 

males) of Islamic Azad University- South Tehran Branch in 2014/2015 academic year. The sample was selected by stratified 

sampling and based on the ratio of male and female students per college tototalstudents.TheparticipantscompletedtheConner’s

Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale - Self report & Short Form (CAARS-S:S; Conners, Erhardt & 

Sparrow, 1999), the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003) and the Aspects of Identity (AIQ-IV; 

Cheek, Smith & Tropp, 2002). The results indicated that the relationships among attention deficit hyperactivity disorder, aspects of 

identity, and mindfulness were significant and positive. The results of path analysis indicated that the attention deficit hyperactivity 

disorder related to aspects of identity through mindfulness. Relationships between variables were discussed in detail. 

. 
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 مقدمه

 ینوجوان دورة دشوار یاصل فیتکال از یکي 2تياحراز هو

 خالل در شود که یمحسوب م یاساس مثبت نديفرا کي است و

 و وانیسال پرادو، پانتن، شوارتز،) ابدي یتحول م دوره نيا

 به سازکپارچهيند ين فرايا(. 1000، کانتور؛ 1005 ک،یشاپوچن

 معنا ها آن به دهد، سازمان را شيها تجربه کندیم کمک فرد

 ن،يلو و کوت) کند تيهدا را شيرفتارها ها ومیتصم و بخشد 

 مانند یبزرگسال گذار به فیتکال با مواجهه در نوجوان (.1001

 دوره تيهو ديبا شهروند، کي به شدن ليتبد و شغل افتني

 با تعامل خود پرورش دهد تا عالوه بر یا گونه به را خود یکودک

ن يا از .(2599 ا،یمارش) کند حفظ زیرا ن تداوم جامعه، احساس

که در آن  یبافت و شخص مشترک فصل منزلة به تيمنظر، هو

 تعادل طيشرا نيبهتر در و شود یم فیتوص کند،یم یزندگ

 (.2599 کسون،يار) گران استيد و خود انیم

 عمل مختلف روش دو به خود تيهو ساختن یبرا افراد

 ايخود  یدرون یهاتجربه از میمستق یآگاه نخست،: کنند یم

ها جانیه و افکار ،یبدن یها کنش احساسات، فاعلی خود ازتجربه 

 يا موضوع عنوان به  خود مشاهده قيطر از خود شناخت و دوم،

 خود یهاتیفعال به نسبت یرشخصیغ موضع کي اتخاذ

( 2551)از نظر تاجفل  (.1002 ،یورن از نقل 2599 ،1جاکوبسن)

و نژاد  هيکوهپا) یو اجتماع یشخص: است یت دوقطبيهو

ت يو هو 9با احساس گناه 3یت شخصيهو( 1029نژاد، یغالم

ک و یچ)مثبت دارند  یهمبستگ 9با احساس شرم 5یاجتماع

و  یرأ استقالل با یرابطة منف یت اجتماعيهو(. 2512هوگان، 

رابطة مثبت با  یت شخصيو هو 2یگر رابطة مثبت با خودنظارت

ت ين، هويبر اعالوه (. 2515ت، يفرانز و وا)دارد  یاستقالل رأ

رابطة فرد بودن  و منحصربه شرفتیپ یریگ از به جهتیبا ن یشخص

ات یدوستانه و مقتض انسان یها با دغدغه یت اجتماعيو هومثبت 

 (.1020رزمجو، )دارد  مثبت یهمبستگ یاجتماع

موجب  یو اجتماع یت به دو قطب شخصيک هویتفک 

يکی از  به عنوان( 2551)ة تاجفل يشده است که نظر

 1محتوامحور آورد یرو یعني ت،يدهای هوآوریرو نيتر مطرح

 و نداشتخودپ یمحتوا آورد، یرو نيا در. محسوب شود

 ریتأث و یفرد نیب روابط بر و ت استیحائز اهم آن یریگ شکل

  رايز شود، یم دیتأک خود فيتعر در گرانيد و نقش یفرهنگ

 رفتارها از یعیوس گسترة دهنده نظم و کننده ليتعد اين محتوا،

ت و تراپ یک، اسمیچ (.2555ستر، یبام) است انسان اعمال و

ت را يآورد محتوامحور، چهار بُعد هو یه رويبر پا( 1001)

ن ابعاد را يا. 20یو ارتباط 5ی، جمعی، شخصیاجتماع: سنجند می

نشان داد  یاجتماع -یشخص تيهو وستاریپک يتوان در یم

ة دربار دنیشياند یعني ،یشخص تيهو کرانة آن کي درکه 

 یعني ،یاجتماع تيهو گريد کرانة در و ک فردي عنوان به خود

دارد  قرار ک گروهي از یعضو عنوان به خود ةدربار دنیشياند

 (. 1009/2611 ،برنسکامب و رنیب، بارون)

 یت شخصيدر احراز هو یقبل یهار از استناد به تجربهیغ به

 که اندساخته روشن یعمل یهاتجربه ها و، پژوهشیو اجتماع

 یاریهش یا نوعيا در زمان حال يک احساس پوي افراد

 و نزیاتک)کنند یهم استناد م آگاه از خود دارند که به آن ذهن

 21آگاهذهن یاریا هشي 22یآگاهاصطالح ذهن (.1025لز، ياستا

ک حالت يا توجه، ي یاریت هشیفیک ینابامعدر متون مختلف 

و  ک فنّ مراقبة خاصيت، یشخصک رگة ي، یند ذهنيا فراي

ان، ي؛ براون و را1009گران، يشاپ و دیب)از فنون  یامجموعه

ن يدر ا. است کاررفته به( 1021زدال، یو ت امزیلي؛ سگال، و1006

، شود یمد یتأک 26یفراآگاه عنوان به یآگاهپژوهش بر ذهن

گر يل ديکه نقش نظارت و تعد یاز آگاه یحالت یعني

 یرفتار يیجور بهبود خودنظمیفرد را دارد و در مس یهاتجربه

؛ براون، 1006ان، يبراون و را)کند یعمل م یشناخت-یجانیو ه

 (.1002ان و کرسول، يرا

مثبت  ةرابط یآگاه ذهندهد یها نشان م ج پژوهشينتا

 یريپذ ، انعطافیـدرون یاـه التـاز ح یـاهـا آگـب یادارـمعن

، 29استقالل عمل، 25ه تجربهت بـنسب یـودگـگش، 29یـاختـشن

 یجانی، هوش ه21شتنيخو تحقق، 22یورز ، خودشفقتخود حرمت 

، یآگاه ذهن .(1022ومونت، یب)دارد  یشناختروان یستيو بهز

و  تجربه آن وضوح یژگـياست که و یارـیاز هش یـتـیفیک

1. identity 6. shame 11. mindfulness 16. autonomy 

2. Jacobson, E. 7. self monitoring 12. mindful awareness 17. self-compassion 

3. personal identity 8. oriented content 13. meta awareness 18. self-actualization 

4. feeling guilty 9. collective 14. cognitive flexibility  

5. social Identity 10. relational 15. openness to experience  
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ن در نقطة مقابل يبنابرا .العمل در قبال اتفاقات است عکس

و در  را که از سر عادت انجام یقرار دارد و حاالت یفکر یب

 زیچ همهو  ردیگ ی، کمتر دربرمشوند یماز افراد مشاهده  یاریبس

فرد از  يیاـد در رهـتوان یـم یـآگاه ذهن. ارانه استیکامالً هش

براون و )باشد  مؤثر یناسالم رفتار یالگوها افکار، عادات و

 (.1006ان، يرا

 خود شناخت :است شده  لیتشکند يفرا از چهار یآگاه ذهن

به زمان  ريپذ ، توجه انعطافیشخص یها ناظر تجربهعنوان  به

که هستند، بدون  طور همانها  آگاهانه تجربه رشيپذ حال،

 یها شهیاز کل يیرها، و ها آنو شدّت  یر فراوانییتغ یتالش برا

 ن دریهمچن(. 1022لسون، ياستروسال و و ز،یه) 2یِکالم دانش

 بازخورد،: است شده  يیشناساه یاول عنصر سه یآگاه ذهن نديفرا

 دارد یخاص یبازخورد یها هيپا ،یآگاه ذهن   نديفرا. قصد توجّه و

تقال نکردن،  ،يیبایاعتماد، شک رش،يپذ قضاوت، عدم که شامل

توجّه گسترده، متمرکز و  شامل توجّه. محبّت است و یکنجکاو

گر يک محرک به محرک دير توجّه از ییتغ یها دار و مهارتيپا

ک عمل را يانجام  است که قصد آگاهانه سوم، قصد عنصر. است

، 1رویشاپ. توجّه است رییا تغي حفظ آن دستاوردو  شود یشامل م

( 1020رک، نقل از بو 1009) 5دمنيو فر 9نی، آست6کارلسون

و زمان  هم یها جنبه قصد، و که عناصر بازخورد، توجّه معتقدند

 .هستند یآگاه ند ذهنيفرا وستهیپ هم به

 يیجوک ابزار خودنظمي عنوان به یآگاه ذهنرش يبا پذ

توان انتظار داشت افراد یم (1005 شوارتز، و یاسمال لوسکا،يز)

. دارند یفیضع یآگاهو ذهن يیجو، خودنظمیکنشمستعد فزون

 یده سازمانخستگی و ضعف توانند  اغلب نمین افراد يا چراکه

مدت و بلندمدت را تحمل کنند کوتاه یها یبند زماندر 

کنند،  یم یهای خود را کمتر بازدار جانیه و( 2552بارکلی، )

به  یص در مهار شناختـنق جهـینت درکه  يیها انـجیه ژهـيو به

 ین بازداريحاصل ا. اند و خشم وابسته یحوصلگ ی، بیناکام

شتر احتمال یب جهیدرنت. است یجانیه 9یختگیف، برانگیضع

سطح خود  سن و هم کنش نسبت به افراد هم دارد که فرد فزون

 یها جانیدادها با هيستند، در مواجهه با رویکنش ن که فزون

جان یه يیجو در نظم يی، نارساگريد عبارت به .پاسخ دهد یمنف

است که به سمت  یمنف یها جانیه یدر بازدار یناتوان

ن، يبنابرا .شود یت ميکنش هدا در افراد فزون یختگیبرانگ

از )ن يیاز باال به پا 2یاراد يیق مهار اجرايکمتر از طر ها جانیه

(. 1020، یبارکل)شوند  یل ميتعد( یر قشريز یقشر مخ به نواح

( 2552 ،یبارکل) يیجو خودنظم اختالل ینوع یکنش فزون، جهیدرنت

 در وری نارساکنش یاصل یها حوزه از جانیه يیجو نظم و است

 و هونگ الهات، ؛1022، یپرت و الپ ،یفرر) کنش فزون افراد

 یریگ کنارهاساس،  نيبر ا .ديآ یم شمار به( 1022 فاکس،

های  اکثر موقعیت کنشی از فزون یهانشانه یدارا بزرگساالن

ضعف در مهار  جمله ازل مختلف ياجتماعی و تحصیلی به دال

؛ 1005شیمز و آلدن، )امد آشکار است یک پي، یختگیبرانگ

 (.1006ناووتنی و ويتمن، 

ش چهار کنش مرتبط ينما یبرا 1یبیک مدل ترکي یبارکل

: از ندعبارتها  ن کنشيارائه کرده است که ا یبا مهار رفتار

 یحافظه کار) 20شدهیدرون ، گفتاریرکالمیغ 5یحافظه کار

و  یختگیانگ-یزشیانگ -یفـعاط يیجومـودنظـ، خ(یالمـک

 یتواند افرادیم یبارکل یبیمدل ترک(. 2552، یبارکل) یبازساز

ن افراد، يا. کند ینیبشیهستند پ یرا که دچار نقص در بازدار

نسبت به د يشد 22یـانـجیه یرـيذـپ شـواکن روزـد بـمستع

 21یانتظار یجانی، واکنش هیجانیبا بار ه یآن یدادهايرو

با توجه به )دارند  یجانیکه بار ه یـع آتـياـه وقـف بـیضع

  تحت، ی، ضعف در انجام اعمال ذهن(ها آنف یضع ینگر ندهيآ

 درکنند و  یگران احساس ميهايی که نسبت به د جانیه فشار

و  یزشیانگ، یجانیه یها حالت یيجوبه سمت نظم حرکت

 (.2552، یبارکل)مرتبط با رفتار هدفمند هستند  یختگیانگ

و  یاسمال) یآگاه و ذهن یکنش با توجه به رابطه فزون

ن و بوگلز، يزما، فورمزما، بروـبرگ-رـجي؛ و1005ران، ـگيد

؛ 1001، کسيو لو یبرزونسک)ت يو هو یکنش فزون و (1021

توان انتظار  یم( 1025لز، ينز و استایاتک؛ 1022ومونت، ـیب

 یهانشانه یدر اثربخش یا نقش واسطه یآگاه ذهنداشت 

 ین پژوهش برايدر ا. ت داشته باشديبر ابعاد هو یکنش فزون

 یهانشانهبا  یآگاه نـاط ذهـارتب یـونگـان دادن چگـنش

 یکنشفزون یبیمدل ترک یت، به اتکايو ابعاد هو یکنش فزون

1. verbal knowledge 4. Astin, J. A.  7. effortful executive control 10. internalization of speech 

2. Shapiro, S. L. 5. Freedman, B. 8. hybrid model 11. emotional reactivity 

3. Carlson, L. E. 6. impulsivity   9. working memory 12. anticipatory 
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و ( 1006) انيرابراون و  یمفهوم فراآگاه ،(2552) یبارکل

 یمفهوم یک الگوي( 2551) تاجفلت يمحور هوه محتواينظر

ر يز یهاهین الگو، فرضيه ايبر پا(. 2شکل )شنهادشده است یپ

 :شوندیمطرح م

 یکنش فزون( 1دارد،  یاثر منف  تيبر ابعاد هو یکنش فزون( 2

اثر   تيبر ابعاد هو یآگاه ذهن( 6دارد،  یاثر منف یآگاه بر ذهن

بر ابعاد  یآگاه ذهن  باواسطه یکنش فزون( 9دارد و  مثبت

 . دارد یاثر منف  تيهو

 

 
 مدل پیشنهادی پژوهش. 2شکل 

  روش

ک طرح ي یبر مبنا یروش پژوهش حاضر از نوع مقطع

 یان کارشناسيه دانشجویرا کل یو جامعة آمار بود یهمبستگ

با روش . دادندل یواحد تهران جنوب تشک یدانشگاه آزاد اسالم

ت مرد و زن یو به نسبت جمع یا طبقه یتصادف یبردار نمونه

پاسخنامه به  29نفر انتخاب شدند که تعداد  690هر دانشکده، 

کنار گذاشته شد  یل آماریا مخدوش بودن از تحليل ناقص یدل

( زن 256مرد،  226)نفر  619به  یت نمونه پژوهشيدرنهاو 

تا  25با دامنة  19ان مرد يشجودان ین سنیانگیم. افتيل یتقل

ان يدانشجو ین سنیانگیو م 5/9سال و انحراف استاندارد  99

. بود 1/9سال و انحراف استاندارد  91تا  25با دامنة  5/19زن 

 . ر استفاده شديز ین پژوهش از ابزارهايدر ا

-يکنش اس ارزيابي اختالل نارسايي توجه فزونيمق

، کانرز، ارهارت و اسپارا) 2يـده زارشـودگـاه خـرم کوتـف

 یبر مشاهده، برا یو مبتن یده اس خودگزارشین مقيا(. 2555

 تا 21 بزرگساالندر  یکنشتوجّه فزون يیاختالل نارسا یابيارز

سه فرم کوتاه، بلند و  یداراشده است و  هیته باالتر و سال 50

را بر  یکنشاختالل فزون یهان ابزار نشانهيا. است یغربالگر

 یابيارز( چهارم یبازنگر) یو آمار یصیتشخ یاساس راهنما

ابزار )اس و فرم کوتاه یرمقيز 5مادّه،  99فرم بلند با . کندیم

. کندیم یریگاس را اندازهیرمقيز 9مادّه،  19با ( ن پژوهشيا

، (مادّه 5)وجّه ـت/ظهـکالت حافـل مشـها شاماسـیرمقـيز

 یختگیبرانگ/یجانیه یداري، ناپا(مادّه 5) یکنشفزون/یقراریب

که شود می( مادّه 5)و مشکالت خودپنداشت ( مادّه 5)

ک شاخص ياز فرم بلند هستند، به همراه  یارمجموعهيز

 یاعتباریص بیو شاخص تشخ( مادّه 9) یکنشاختالل فزون

متضاد  یهامادّه یفرد در برخ یها پاسخ که از تفاضل نمره

 یهاکرونباخ در تمام گروه یب آلفايضرا. ديآ یاس به دست میمق

و  52/0تا  99/0مردان از  یها برا و فرم هااسیرمقي، زیسن

 ین همبستگیهمچن. به دست آمد 50/0تا  95/0زنان از  یبرا

، یسن یهادر تمام گروه یّادرون ماده یهانیانگیم

مردان از  یکرونباخ برا یق آلفايها، از طر ها و فرم اسیرمقيز

ب اعتبار يضر و 96/0تا  19/0زنان از  یو برا 91/0تا  62/0

 55/0تا  15/0مردان و زنان از  یفرم بلند بر رو یبرا يیبازآزما

ن، یبشیار پیمع یار و خطایمع یخطا یریگاندازه. دست آمد به

ابزار  یمحاسبه و در راهنما یسن یهاها و گروه تمام فرم یبرا

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale –Short Self Report Form  
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 (.1006، یسیم)شده است   یمعرفکامل  طور به

 یده خودگزارش یامشاهده یهافرم يین رواییتع یبرا

ب يضرا. استفاده شد یديیتأ یل عاملیکوتاه و بلند از تحل

 یهاگروه یص قدرت جداسازیتشخ یبرا یکیتفک يیروا

 شده ذکرابزار  یکامل در راهنما طور به، ینیبالریاز غ ینیبال

( 2555)گران يامّا در مطالعه کانرز و د (.1006، یسیم)است 

ن يا یدرست درصد موارد به 15ن ابزار در يمشخص شد ا

شاخص اختالل  یبنددهد و نرخ طبقهیرا انجام م یجداساز

سازه  يیروا. به دست آمددرصد  26در تمام موارد  یکنش فزون

 یهانمره یهمبستگ یاس در بررسین مقيفرم بلند ا یبرا

اس یدر مق ها آن یهامار با نمرهینفر ب 202دست آمده از هب

چهار  یبرا( 2556مر، يوارد، وندر و ر)وتا وندر ي یبنددرجه

؛ 91/0، یکنش؛ فزون62/0توجّه، /مشکالت حافظه: اسیرمقيز

و مشکالت مربوط به  92/0، یختگیگبران/ یجانیه یداريناپا

 یهان فرمیآمد و رابطه ب دستبه  62/0خودپنداشت، 

ن ینفر از افراد بزرگسال ب 211 یرو یاو مشاهده یخودگزارش

 (.2552کانرز، )و در حد متوسط رو به باال بود  92/0تا  21/0

 ،انيبراون و را) 5ياريتوجه و هش ياس ذهن آگاهيمق

 یاکاربرد گستردهر یاخ یها سالدر  که اسین مقيا (.1006

 25اس یمقک ي( 1020ن و بردرز، يوا یداما، ارل ون)افته است ي

و  2=شهیباً هميتقر) کرتیل یا درجه 9 اسیمق که دراست  یامادّه

ک ابزار ي عنوان به. شود یم یگذار نمره( 9=  وقت چیهباً يتقر

 یکرونباخ رو یو با محاسبه آلفا یعاملتک یده خودگزارش

برخوردار  12/0تا  10/0، از اعتبار يیمختلف دانشجو یهاگروه

آن با  يیایاعتبار نسخه اسپان(. 1006ان، يبراون و را)است 

و روش  19/0 یساز مهیدون، روش 15/0کرونباخ  یروش آلفا

 یدرون یب همسانيضر. بود 11/0با فاصله دو هفته  يیبازآزما

 براون کارلسون وکرونباخ در پژوهش  یاس با روش آلفایمق

ن يا یهمگرا يیرواب يضر. به دست آمد 12/0، (1005)

ب يمثبت و ضر 1یآگاهذهن یبعدپنجاس با پرسشنامه یمق

 یشناسیریگاس مرکز مطالعات همهیواگرا با مق يیروا

6یافسردگ
 (.1021گران، يسولر و د)بود  55/0 

(. 1001، ک، اسمیت و تراپیچ) 9تيپرسشنامه ابعاد هو

 یریگجهت چهارت یزان اهمی، میامادّه 95پرسشنامه ن يا

م يبرا»از  یادرجه 5اس یک مقيدر خودپنداشت افراد را ت در يهو

« (نمره 5)العاده مهم است  فوق» تا « (نمره 2)ت سیمهم ن

ت يهو( الف: ها عبارتند از یریگن  جهتيا. کندیم یریگاندازه

 یشخص یو اسنادها یشناخت روان یهات به رگهیا اهمي 5یشخص

ت يهو( ؛ ب(یاخالق یارهایو مع یشخص یهامانند ارزش)

دوستانه خود را چگونه  یکه فرد در بافت ارتباط نيا اي 9یارتباط

 یاجتماع یهانکه فرد در بافتيا اي 2یت اجتماعيهو( د؛ جنیبیم

نکه فرد خود يا اي یت جمعيهو( ند و دیبیخود را چگونه م تر بزرگ

و  ینه قومیشیپ)متنوع مرجع خود را  یهاگروه تيچگونه هو

 یبا روش آلفا یدرون یهمسان)ب يضر. کندیم یمعرف( ینژاد

: ن پرسشنامهيا یهااسیرمقيز یبرا( نفر 255)کرونباخ در زنان 

 یت اجتماعي، هو51/0 یت ارتباطي، هو260/0 یت شخصيهو

گران، يک و دیچ)به دست آمد  21/0 یت جمعيو هو 19/0

کرونباخ در چهار گروه  یب اعتبار با روش آلفايضرا(. 1001

ها و ینیپیلیها، فيیایها، استراليیکايمتشکل از آمر یفرهنگ

 یت ارتباطي، هو(10/0-16/0) یشخصت يهو یها، برایکيمکز

ت يهو یو برا( 10/0-11/0) یت اجتماعيهو ی، برا(52/0-11/0)

گران، يادو و دپر دل)است  شده گزارش( 92/0-22/0) یجمع

 .ها از تحلیل مسیر استفاده شد برای تحلیل داده(. 1002

 

 هاافتهي

 یرسون  برایپ یآزمون همبستگ یج حاصل از اجراينتا

ن و انحراف یانگیپژوهش به همراه م یرهاین متغیارتباط ب

 . منعکس شده است 2استاندارد آنها در جدول 

و  یآگاه با ذهن یکنش دهد که فزونینشان م 2ج جدول ينتا

ت رابطه مثبت يبا ابعاد هو یآگاهو ذهن یت رابطه منفيابعاد هو

ن ابعاد یانگر ارتباط مثبت و معنادار بیج بين نتایهمچن. معنادار دارد

 .ن ابعاد استيا یهمگرا يیدهنده روات است که نشانيهو

1. Mindful Attention Awareness Scale (MASS) 5. personal identity orientation 

2. Factor Five Questionnaire Mindfulness 6. relational identity orientation   

3. Center for Epidemiological Studies Depression Scale 7. social identity orientation 

4. Aspects of Identity Questionary (AIQ)  
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  2جدول 
 یمورد بررس یرهایمتغ یب همبستگين، انحراف استاندارد و ضرایانگیم

 M SD 1 2 3 4 5 متغيرها

     - 55/7 55/21 يکنشفزون. 1

    - -753/0* 24/12 25/56 يآگاهذهن. 2

   - 573/0* -571/0* 57/5 72/37 يت شخصيهو. 3

  - 655/0* 705/0* -577/0* 57/5 77/37 يت ارتباطيهو. 4

 - 762/0* 765/0* 553/0* -541/0* 65/3 44/25 يت اجتماعيهو. 5

 775/0* 646/0* 605/0* 714/0* -724/0* 75/4 35/30 يت جمعيهو. 5

002/0<
 

P * 

در رابطه  یآگاهذهن یان نقش واسطهییتع یبرا

 یت و به منظور آزمون مدل مفهوميو ابعاد هو یکنشفزون

 یش از اجرایپ. ر استفاده شدیل مسیشده از آزمون تحل نيتدو

ن اساس يشد که بر ا یبررس یریگر، مدل اندازهیل مسیتحل

پس از . ل خارج و مدل اصالح شدیها از تحلماده یبرخ

ل یو کسب برازش مناسب آن تحل یریگاصالح مدل اندازه

ل ـج حاصياـنت. را شدـش اجـژوهـپ یرهاـیمتغ یر براـیمس

ش ـياـبه نم 2کل ـدر ش یـهومـدل مفـر مـیل مسـیاز تحل

 .درآمده است

 ی، شاخص برازندگ6کمتر از  یدو به درجه آزاد ینسبت خ

 یو شاخص برازندگ 1ی، شاخص برازندگ(CFI=2) 2یقیتطب

 یخطاانس يشه دوم واري، ر55/0 یا مساويبزرگتر  6افتهيليتعد

بزرگتر از  5یقیرتطبیغ یو شاخص برازندگ 01/0کمتر از  9بيتقر

 یمطلوب برا یهابرازش مناسب و از شاخص یهااز نشانه 50/0

جه با توجه به یدر نت(. 2651، یطاوسنعمت)مدل هستند  یابيارز

df/2= 159/1)شده هئبه دست آمده در مدل ارا یهاشاخص
x ،

122/0=CFI ،599/0=GFI ،029/0=RMSA ،519/0=NFI )

 .برخوردار است یمدل از برازش مناسب

ب استاندارد کل ينان از برازش مناسب مدل، ضرایبا اطم

م موجود در مدل ـیرمستقـیم و غـیمستق یرهاـیر مسـر، اثیمس

در  یآگاهت با واسطه ذهنيو ابعاد هو یکنشمربوط به فزون

 .نشان داده شده است 1ان در جدول ين دانشجویب

 
 ب استاندارديافته با ضراينمودار مدل برازش  .1شکل

1. Comprative Fit Index (CFI) 4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSA)  

2. Goodness of Fit Index (GFI) 5. Non-Normed Fit Index (NFI)  

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)   
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  1جدول 
 م در مدلیمستقریم و غیب استاندارد کل، مستقيضرا

 ن شدهييانس تبيوار مير مستقياثر غ مياثر مستق اثر کل رهايمس

 383/0    يبر ذهن آگاه
  000/0 -363/0 -363/0* يکنشفزون
 313/0    يت شخصيبر هو

 يکنشفزون
*631/0- 333/0- 492/0-  

 يآگاهذهن
*386/0 386/0 000/0  

 323/0    يت ارتباطيبر هو

 يکنشفزون
*633/0- 332/0- 323/0-  

 يآگاهذهن
*230/0 230/0 000/0  

 283/0    يت اجتماعيبر هو

 يکنشفزون
*621/0- 344/0- 319/0-  

 يآگاهذهن
*218/0 218/0 000/0  

 386/0    يت جمعيبر هو

 يکنشفزون
*342/0- 249/0- 493/0-  

 يآگاهذهن
*386/0 386/0 000/0  

002/0<
 

P
*

م یشده اثر مستقهئمدل ارا یرهایل مسیج تحليبراساس نتا

ن یهمچن. معنادار است( β=-296/0) یآگاهبر ذهن یکنشفزون

ت ي، هو(β=-622/0) یت شخصيبر هو یکنشم فزونیاثر مستق

ت ي،و هو(β=-611/0) یت اجتماعي، هو(β=-669/0) یارتباط

م یرمستقیافزون بر آن اثر غ. معنادار است( β=-915/0) یجمع

 یت ارتباطي، هو(β=-159/0) یت شخصيبر هو یکنشفزون

(696/0-=β)یت اجتماعي، هو (625/0-=β)  یت جمعيو هو 

(155/0-=β )ها نشان دادند کهافتهين يا. معنادار است 

ت نقش يو ابعاد هو یکنشدر ارتباط فزون یآگاه ذهن

  یآگاهو ذهن یکنشن اساس فزونیبرهم. دارد یا واسطه

درصد  59، یت شخصيانس هويدرصد از وار 52ن ییتب يیتوانا

ت يانس هويدرصد از وار 91، یت ارتباطيانس هوياز وار

 .را دارند یت جمعيانس هويدرصد از وار 55و  یاجتماع

 

 بحث

، یژنتیک یکنشی يک اختالل با مبنا مشخص فزون طور به

از اثرات آن دشواری در  یکيمحیطی و تحوّلی است که 

 امتداد در را ینارساخوان که طور همان درست. است یيجو خودنظم

 تحمّل به وستاریپ کي در را ابتيد اي خواندن يیتوانا وستاریپ

ک يدر امتداد  یکنششناسند، با قرار دادن اختالل فزونیم گلوکز

گاه يآگاه جا ذهن یاریتا هش يیجودر خودنظم يیوستار از نارسایپ

 (.1005گران، يلوسکا و ديز)ابد يیم یتر مشخص

ها نشان داد  افتهية نخست پژوهش، یهمسو با فرض

تواند احراز  یدارد و م یت اثر منفيبر ابعاد هو یکنش فزون

 یمطابق مدل بارکل. کند ینیب شیت در ابعاد چهارگانه را پيهو

ه يپا یندهايغالباً در فرا یکنش فزون یهاافراد با نشانه( 2552)

و ( و مانند آن یمهار توجّه، مهار بازدار)جان یجويی ه نظم

به  یبخش نظم یبرا یهدفمند ضرور یرفتارها یریگیپ يیتوانا

ط به درجات مختلف ين شرايا. دارند  مشکلخود  یها جانیه

خود فعال  یم اهداف زندگینتوانند در ترس افراد شودیموجب م

ت يهو یریگ شکلر یدر مس جهینت درو  و مصمّم باشند

کنند،  یرا تجربه م یاديز یها یناکام یو اجتماع یشخص

 .شوند یمختلف تکرار م یها نهیکه بارها و در زم یتجارب

در اکثر  شی،ـکن زونـف یاـهانهـنش یدارا االنـزرگسـب

شوند  های اجتماعی و تحصیلی زندگی، به حاشیه رانده می موقعیت

در دستیابی به اهداف بلندمدت  یدشوار(. 1005شیمز و آلدن، )

يک تکلیف يا تمرکز بر يک دوره زمانی پايدار، فراموشی، مسائل 

واری در برقراری روابط، ـف، دشـخود ضعی ی، حرمت ـزشـانگی

ی اجتماعی، همگی در به حاشیه ها دشواری در ورود به محیط

 یاز سو(. 1006ناووتنی و ويتمن، ) مؤثرنداين افراد  رانده شدن

با  یت شخصينشان دادند هو( 2512)ک و هوگان یچگر يد

 یاحساس شرم همبستگ با یت اجتماعيو هو احساس گناه
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 یو اکتساب یت ذاتیل حساسین به دليبنابرا .مثبت دارد

از  یکي یاحساس شرم و گناه، نوجوانبه  کنش نوجوانان فزون

شود  یمحسوب م ها آنت ياحراز هو یها برا ن دورهيتر سخت

 (.1000، کانتور)

بر  یکنش فزون ها نشان داد افتهية دوم، ید فرضيیدر تأ

 یفکر ی، نقطة مقابل بیآگاه ذهن. دارد یاثر منف یآگاه ذهن

شوند  یعادت انجام م یکه از رو یحاالت یآگاه در ذهن. است

و  شوند یده مياز افراد وجود دارند، کمتر د یاریو در بس

تواند  یم یآگاه ن، ذهنیهمچن. ارانه استیشز کامالً هیچ همه

 مؤثر یناسالم رفتار یفرد از افکار، عادات و الگوها يیدر رها

و  یدر پرورش آگاه یدیب، نقش کلین ترتيباشد و بد

است که با  یزیچن همان يدارد و ا یرفتار اراد يیجونظم

در (. 1006ان، يبراون و را)در رابطه است  یستيش بهزيافزا

 ایکنش دار افراد فزون یبارکل یبیمدل ترک مقابل بر اساس

 :دـکن یم یرـفکبیعد ـرا مست ها آنهستند که  يیها یژگيو

با بار  یآن یدادهايد نسبت به رويشد یجانیه یريپذ واکنش( 2

که  یع آتيف به وقایضع یانتظار-یجانیواکنش ه( 1، یجانیه

ضعف ( 6ف آنان، یضع ینگر ندهيآدارند با توجه به  یجانیبار ه

که نسبت به  يیها جانیه فشار تحت، یدر انجام اعمال ذهن

 یده ضعف در سوق دادن و نظم( 9کنند،  یگران احساس ميد

در جهت رفتار  یختگیو انگ یزشی، انگیجانیه یها حالتبه 

 یبرا یختگیو انگ یزشیدر حفظ حالت انگ یانا ناتويهدفمند 

 (. 2552، یبارکل)دن به هدف یرس

بر ابعاد  یآگاه ذهن ها نشان دادافتهية سوم، ید فرضيیدر تأ

 یعنيت ياحراز هو یها روش یریکارگ به. اثر مثبت دارد  تيهو

 عنوان به خود و مشاهده خود یدرون از تجارب میمستق یآگاه

 یآگاه ذهن. (1002، ینقل از ورن 2599جاکوبسن، )موضوع 

، توجه یشخص یها ناظر تجربهعنوان  به خود مستلزم شناخت

ات یخودخواسته تجرب رشيپذ و به زمان حال ريپذ انعطاف

و شدّت  یر فراوانییتغ یکه هستند بدون تالش برا طور همان

 یها پژوهشه يبر پا يین توانايا(. 1022گران، يز و دیه) هاست آن

، یدرون یها از حالت یبا آگاه یمثبت و معنادار  رابطهمتعدد 

دارد  یورزخودشفقتو  پذيری ، تجربهیشناخت یريپذ انعطاف

 ها نشان داد آموزش ن، پژوهشيبرا ن افزو(. 1022  ومونت،یب)

 در و مؤثر یها روش نيقدرتمندتر از یکي تواند یم یآگاه ذهن

نز و یاتک)افراد باشد  تيکمک به احراز هو یبرا گسترش حال

 .(1002، ی؛ ورن1025لز، ياستا

 یکنش فزونها نشان داد که  افتهية چهارم، ید فرضيیدر تأ

با توجه به . دارد یاثر منف  تيبر ابعاد هو یآگاه ذهن  با واسطة

گر در يد یها ج پژوهشيج پژوهش حاضر با نتاينتا يیهمسو

گران، يو د یاسمال) یآگاه و ذهن یکنش مورد رابطه فزون

، ی؛ ورن1025لز، ينز و استایاتک) تيو هو یآگاه ، ذهن(1005

 یکنش ن فزونیدر رابطه ب یآگاه ذهن یا ، نقش واسطه(1002

 ینوع یکنش فزون. ن خواهد بودییت قابل تبيو ابعاد هو

 يیجونظم و است( 2552 ،یبارکل) يیجو خودنظم اختالل

 رادـاف در وری شـارساکنـن یـاصل یاـه وزهـح از انـجیه

 گران،يالهات و د ؛1022، و ديگران یفرر) کنش فزون

است  یاز آگاه یز حالتین یآگاهذهن .ديآ یم شمار به( 1022

 یهاگر تجربهيبه د( نظارت و اصالح) يیجوکه کنش نظم

و  یرفتار يیجو ر بهبود خودنظمیعهده دارد و در مس برفرد را 

 ؛(1006ان، يبراون و را)کند یعمل م یشناخت-یجانیه

 یجان دشواریه يیجوکنش که در نظم ن افراد فزونيبنابرا

با کاهش . ز برخوردارندین یترفیضع یآگاهدارند، از ذهن

مواجهه با خود،  یراـرد بـف یـس درونـ، حیاهـآگنـذه

از  میمستق یت مستلزم آگاهياحراز هوافته و چون ي  کاهش

موضوع  عنوان  به خود و مشاهده خود یدرون تجارب

است  یآگاه ا ذهني (1002، ینقل از ورن 2599جاکوبسن، )

 .شودیکپارچه دشوار ميت ياحراز هو( 1022، ز و ديگرانیه)

موضوع و روابط متقابل و  یدگیچیبا توجه به پ

ت يو ابعاد هو یآگاه، ذهنیکنشن فزونیکه ب یا دهیتن درهم

نه با مباحثات ین زميا رفت که پژوهش دريد پذيوجود دارد، با

که ابزار و ابزار سنجش  نيا ازجمله. همراه خواهد بود یاریبس

 یهارا از نمونه یفاعل یهان پژوهش، دادهيدر ا استفاده مورد

ن امر لزوم استفاده از يبه دست آورده است و ا ینیربالیغ

 یهاو داده یکنشص فزونیدر تشخرا  ینیبال یهاوهیش

د دخالت عناصر يحال با نیدرع. سازدیمدست آمده مطرح هب

را که  یکنشت افراد مستعد فزونيگر در احراز ابعاد هويمتعدد د

 .داد قراراست، مورد مالحظه  شده گرفتهده ين پژوهش ناديدر ا
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