فصلنامه اندازهگیری تربیتی

Quarterly of Educational Measurement

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال دهم ،شماره  ،39بهار  ،99ص  123تا 152

Allameh Tabataba’i University
Vol. 10, No. 39, Spring 2020

ویژگیهای روانسنجی مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال
)(AAMS
حمید بارانی ،1سیده پریسا سالمت ،2محبوبه

فوالدچنگ3

تاریخ دریافت98/12/11 :
تاریخ پذیرش99/02/27 :

چکیده
اگرچه ابزارهای مختلفی جهت سنجش ذهنآگاهی طراحی شده است ،لیکن هیچیک از این ابزارها به بررسی
جامع ابعاد ذهنآگاهی در کنار یکدیگر نپرداخته و همچنین فقط برای یک گروه سنی خاص طراحی شده
است .در پاسخ به این شکاف پژوهشی ،مقیاس ذهنآگاهی دراتمن و همکاران ) (AAMSبا  19گویه جهت
سنجش چهار بعد از ذهنآگاهی برای دو گروه نوجوانان و بزرگساالن طراحی شده است .هدف پژوهش
حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ذهنآگاهی دراتمن و همکاران در دو گروه دانشآموزان و
دانشجویان بود .پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش روانسنجی به دنبال بررسی روایی و پایایی مقیاس
ذهنآگاهی دراتمن و همکاران بود .مشارکتکنندگان پژوهش  525نفر ( 220دانشجو و  305دانشآموز)
بودند که در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودند و مقیاسهای ذهنآگاهی دراتمن و همکاران،
لذت و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران ،بهزیستی هیجانی کییز و مگیارموئه و تنظیم رفتاری هیجان
کرایج و گارنفسکی را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی ،ضریب
آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند .نتایج تحلیل عاملی تاییدی چهار عامل توجه و آگاهی،
واکنشینبودن ،قضاوتینبودن و خودپذیری را تایید نمود .نتایج همبستگی با سایر آزمونها نیز روایی همگرای
مقیاس را تایید نمود .برای تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که تمامی ضرایب حاکی
از همسانی درونی قابل قبول زیر مقیاسها و نمره کل مقیاس بود .نتایج نشان میدهد که مقیاس ذهنآگاهی
دراتمن و همکاران از روایی و پایایی بسیار خوبی در دانشآموزان و دانشجویان ایرانی برخوردار است و
کارایی الزم را برای اندازهگیری ذهنآگاهی در چهار بعد مذکور دارد .نتایج بر مبنای شواهد پژوهشی و
نظری مورد بحث قرار گرفته است.

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)
hbarani50@gmail.com
.2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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واژگان کلیدی :پایایی ،تحلیل عاملی ،ذهنآگاهی ،روانسنجی ،نوجوان

مقدمه
بدون شک همهی انسانها حداقل یکبار در زندگی خود این جمله را شنیدهاند که« :در لحظه
زندگی کن» .این جمله چه معنایی دارد؟ از کجا نشأت گرفته است؟ و چه کارکردی برای
زندگی انسان دارد؟ زندگی در لحظه برگرفته از مفهوم واژهی «ساتی »1در آیین بودا است
(جیرالدی2019 ،2؛ پوالک ،پوالک ،پدوال و سیگل .)2014 ،3ساتی به مفاهیم آگاهی،4
توجه 5و یادآوری 6اشاره میکند .آگاهی و توجه معنایی مشابه با معنای امروزی دارد،
درحالی که یادآوری فراتر از به یادآوردن خاطرات دور و نزدیک است .همچنین یادآوری
مداوم ،این موضوع را که باید آگاه و متوجه بود نیز در برمیگیرد (پوالک و همکاران،
 .)2014اما این مفاهیم در زندگی اکنون انسان چه جایگاهی دارند؟ در پاسخ به این پرسش
میتوان گفت که با تغییر سبک زندگی از حالت روستایی و کشاورزی به زندگی شهری و
صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی متعدد و امکان ارتقای جایگاه اجتماعی ،انسانها با چالش-
های فردی و اجتماعی مختلفی روبرو شدند که افزایش تنش و اضطراب و کاهش آگاهی و
توجه به لحظه را برای آنان به دنبال داشت .بدینترتیب ،مفهوم زندگی در لحظه برای کاهش
این تنشها رنگ و بویی تازه گرفت .در این راستا ،کاباتزین 7و همکارانش در دانشگاه
ماساچوست در سال  1979با الهام از آیین بودا و بهرهگیری از تحلیلهای علمی با هدف
کاهش اضطراب انسان قرن بیستم ،این مفهوم را به صورت سازهی روانشناختی «ذهن-
آگاهی »8مطرح کردند (ویلگوس ،گلدبرگ ،کرال ،دون و دیویدسون.)2019 ،9
ذهنآگاهی به معنای توجه هدفمند و بدون قضاوت در لحظهی اکنون است (کاباتزین،
 .)2019پس از معرفی این سازه به حیطهی روانشناسی ،پژوهشگران دیگری نیز بررسیهای

1. Sati
2. Giraldi
3. Pollak, Pollak, Pedulla, & Siegel
4. awareness
5. attention
6. remembering
7. Kabat- Zinn
8. Mindfulness
9. Wielgosz, Goldberg, Kral, Dunne, & Davidson
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خود دربارهی ذهنآگاهی را آغاز کردند و بدینترتیب تعاریف متعددی مطرح شد
(ساتکلیف ،وگس و دین .)2016 ،1دو ویژگی اصلی در همهی این تعاریف به چشم
میخورد .اول اینکه ذهنآگاهی سبب ایجاد توجه و آگاهی در تجربهی لحظهی اکنون
شخص میشود .این تجربه میتواند تجربهی ادراکات (صدا) ،تصاویر و صحبتهای ذهنی،
احساسات و واکنشهای هیجانی باشد .دوم اینکه بسیاری از این تعاریف و مفهومسازیها
پذیرش تجربهی شخصی و داشتن یک نگرش آزادانه و باز را از ارکان مهم ذهنآگاهی
میدانند (کرسول .)2017 ،2عالوه بر آن ذهنآگاهی شامل درک تجربیات و اتفاقات بیرونی
(شنیدن صدا یا دیدن تصویر) و حاالت درونی( 4احساسات) در لحظهی اکنون است (رودی

3

و شوایتزر2010 ، 5؛ لروی ،انسیل ،دیمیتروا و سلز .)2013 ،6بنابراین ذهنآگاهی مستلزم
پدیدههایی است که درون فرد یا بیرون از فرد رخ میدهد (دین.)2011 ،7
بر اساس این تعاریف و ویژگیهای مطرح شده ،میتوان گفت که ذهنآگاهی یک
تکنیک آرامشبخش یا رفتن به حالت خلسه نیست؛ در معنای پاککردن ذهن از افکار به
کار نمیرود و همچنین حالتی از تفکر یا حتی خود عمل فکر کردن نیست؛ معنای تالش
برای رسیدن به هدف را متبادر نمیکند و به قرار گرفتن در وضعیت جسمانی خاصی (نشستن
یا ایستادن در حالتی خاص) نیاز ندارد (الپر .)2016 ،8در راستای این تفاوتها ،کودسیا

9

( )2019ذهنآگاهی را یک تمرین فراشناختی میداند که در طی این فرایند ،فرد با آگاهی
یافتن از نحوهی پردازش اطالعات خود در موقعیتی که در آن حضور دارد ،این توانایی را به
دست میآورد تا نوع اطالعات و فرایند پردازش آن را تنظیم کند؛ باور فرد دربارهی پردازش
اطالعات میتواند عاملیت 10او دربارهی تنظیم و کنترل این فرایند را افزایش دهد یا محدود
کند؛ و در نهایت هنگامی که فرد فرایند پردازش اطالعات خود را در دست میگیرد،
میتواند با انعطاف بیشتری به موقعیتها پاسخ دهد .پژوهشهای اخیر نیز نشان دادند که
1. Sutcliffe, Vogus, & Dane
2. Creswell
3. external
4. internal
5. Ruedy, & Schweitzer
6. Leroy, Anseel, Dimitrova, & Sels
7. Dane
8. Alper
9. Kudesia
10. Agancy
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ذهنآگاهی فقط به کاهش تنش و اضطراب نمیانجامد و کارکردهای دیگری نیز دارد.
کنترل اختالالت اضطرابی و پانیک (ساکس 1و همکاران ،)2001 ،کمک به بیماران سرطانی
و فیبرومالژی (کاباتزین و همکاران ،)2016 ،کاهش دردهای مزمن (هیلتون 2و همکاران،
 )2017کاهش سطوح روانرنجوری (هانلی و گارلند ،)2017 ،3کاهش رفتارهای سوء
مصرف مواد ،کاهش عالئم اختالل اضطراب پس از سانحه و اختالل افسردگی (کاریادی،
فندروین و سایدرز2014 ،4؛ لیندزی و کرسول2017 ،5؛ گلدبرگ 6و همکاران،)2018 ،
کاهش نشخوار ذهنی ،افزایش تابآوری و رضایت شغلی ،افزایش شفقت و همدلی ،کاهش
هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت ،تنظیم هیجانی و افزایش خالقیت (گیلبرت ،فالک
و بونو ،)2017 ،7افزایش عزت نفس (رندال ،پرات و بوچی )2015 ،8از جمله کارکردهای
این سازهی روانشناختی هستند.
در راستای رسیدن به این پیامدها ،پژوهشگران این حوزه چهار رویکرد اساسی را
مطرح و پرسشنامهها و مقیاسهای گوناگونی را طراحی و اعتباریابی کردند (کوالیا ،بران،
فریمن ،مکدنیل و براون ،2016 ،9کیزا و مالینووسکی .)2011 ،10اولین رویکرد ،رویکرد
ذهنآگاهی مبتنی بر کاهش استرس 11است که کاباتزین آن را بیان کرد .این رویکرد نقش
اساسی در معرفی سازهی ذهنآگاهی به حوزهی روانشناسی داشت .دومین رویکرد ،ذهن-
آگاهی مبتنی بر درمان شناختی 12نام دارد و توسط سگال در دههی  90میالدی برای
جلوگیری از بازگشت افسردگی مطرح شد (سگال ،ویلیامز و تیزدیل .)2002 ،13این رویکرد
بر این پیشفرض استوار است که نحوهی ادراک انسان از رخدادها بر اساس چگونگی
احساس ما دربارهی آن رخداد شکل میگیرد و در نهایت به بروز رفتار میانجامد .این دو
1. Saxe
2. Hilton
3. Hanley, & Garland
4. Karyadi, VanderVeen, & Cyders
5. Lindsay, & Creswell
6. Goldberg
7. Gilbert, Foulk, & Bono
8. Randal, Pratt, & Bucci
9. Quaglia, Braun, Freeman, McDaniel, & Brown
10. Chiesa, & Malinowski
)11. Mindfulness- Based Stress Reduction (MBSR
)12. Mindfulness- Based cognitive Therapy (MBCT
13. Segal, Williams, & Teasdale

ویژگیهای روانسنجی مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال ()AAMS

127 /

رویکرد بر تمرکز و آگاهی بر تمام اعضای بدن از سر تا پا و حتی تنفس تأکید میکنند (کیزا
و مالینووسکی .)2011 ،1مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا( 2کارتاسیتو ،هربرت ،فورمن ،مویترا و
فارو )2008 ،3از جمله ابزارهای این دو رویکرد است .سومین رویکرد مطرح شده ،مبتنی بر
رفتار درمانی دیالکتیکی 4و شامل پذیرش و تغییر در راستای ارزش بخشیدن به زندگی است
(لینهان .)1993 ،5در نهایت ،آخرین رویکرد ذهنآگاهی بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد 6شکل گرفت .هرچند که راهکارهای درمانی این نظریه بصورت مستقیم برمبنای ذهن-
آگاهی نیست؛ اما راهبردهای این سازه در فرایند درمان به کار گرفته میشود .بر این اساس،
دو رویکرد اخیر با کمک به مراجع در پذیرش هویت خویشتن و تاریخچهی گذشته و اکنون
زندگی خود و توجه به حواس فیزیکی و افکار و هیجانات خویش از نگاه شخص سوم،
افزایش ذهنآگاهی در فرد را تحقق میبخشند (کیزا و مالینووسکی .)2011 ،7پرسشنامهی
پنج وجهی ذهنآگاهی( 8بائر ،اسمیت ،هاپکینز ،کرایتمیر و تونی )2006 ،9یک ابزار مبتنی
بر این دو رویکرد است.
نکتهی دیگر دربارهی ذهنآگاهی این است که انسان برای بهرهمندی از این سازه به
سطحی از رشد شناختی نیازمند است .در سالهای پایانی کودکی و ابتدای دورهی نوجوانی،
فرد به این میزان از تواناییها و مهارتهای شناختی و فراشناختی همچون خودآگاهی و
دیدگاهگیری دست مییابد (لوالر ،شونرـ رایکل ،گدرمن و زامبو .)2014 ،10بنابراین ،سازهی
ذهنآگاهی قابلیت آموزش و سنجش در گروههای سنی کودک ،نوجوان و بزرگسال را
دارد .بدینترتیب ،بر اساس رویکردهای مطرحشده و همچنین گروههای مختلف سنی،
ابزارهای اندازهگیری گوناگونی تدوین و اعتباریابی شدند.
اما نکتهی قابل تأمل دربارهی این ابزارها آن است که هر یک از آنها فقط به برخی
ابعاد و مؤلفههای ذهنآگاهی پرداختهاند و به این سازه نگاه جامعی ندارند .در واقع همهی
1. Chiesa, & Malinowski
)2. Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS
3. Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, & Farrow
)4. Dialectical Behavioral Therapy (DBT
5. Linehan
)6. Acceptance and Commitment Therapy (CBT
7. Chiesa, & Malinowski
)8. Five- Facet Mindfulness Questionnaires (FFMQ
9. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney
10. Lawlor, Schonert-Reichl, Gadermann, & Zumbo
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مؤلفهها را به صورت جداگانه مورد سنجش قرار میدهند و آنها را در کنار یکدیگر
نمیسنجند .برخی ابزارها همچون مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا (کارتاسیتو و همکاران،
 ،)2008سیاههی ذهنآگاهی فرایبورگ( 1واالش ،باکلد ،باتنموال ،کالنکنت و اشمیت،2
 ،)2006مقیاس آگاهی و توجه ذهنآگاه( 3براون و ریان )2003 ،و مقیاس ذهنآگاهی
تورنتو( 4دیویس ،ال و کرنز )2009 ،5تنها یک یا دو مؤلفه مانند پذیرش و آگاهی را
میسنجند .از طرف دیگر ،ابزارهای موجود ،قابلیت سنجش و مقایسهی همهی گروههای
سنی را به صورت همزمان ندارند .به غیر از سیاههی جامع تجربیات ذهنآگاهی نوجوانان
8
(جانسون ،بورکه ،برینکمن و وید )2017 ،7و مقیاس ذهنآگاهی کودکان و نوجوانان
6

(گرکو ،بائر و اسمیت ،)2011 ،9سایر ابزارهای مطرح شده همگی سازهی ذهنآگاهی را در
بزرگساالن بررسی میکنند .بدینترتیب ،ضرورت وجود ابزاری که مفهوم تمام مؤلفههای
تاکنون شناختهشدهی ذهنآگاهی را تحت لوای خود درآورد و به پژوهشگران این امکان را
دهد تا فرایند رشد این سازه را در گروههای سنی مختلف با یکدیگر مقایسه نمایند ،احساس
میشد.
در راستای برطرف کردن این شکافهای پژوهشی ،دراتمن ،گلوب ،اوگانسیان و
رید« )2018( 10مقیاس ذهنآگاهی نوجوانان و بزرگساالن »11را طراحی کردند و با جمعبندی
مؤلفههای موجود در ابزارهای قبل و پژوهش بیشاپ 12و همکاران ( ،)2004چهار مؤلفهی
13
اصلی این سازه را در کنار یکدیگر قرار دادند که عبارت هستند از .1 :تمرکز بر زمان اکنون
(توانایی توجه به محیط ،افکار ،احساسات و هیجانات) .2 ،واکنشی نبودن( 14توانایی مهار
)1. Freiburg Mindfulness Inventory (FMI
2. Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht, & Schmidt
)3. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
)4. Toronto Mindfulness Scale- trait version (TMS- trait version
5. Davis, Lau, & Cairns
)6. Comprehensive Inventory of Mindfulness Experience- Adolescents (CHIME-A
7. Johnson, Burke, Brinkman, & Wade
)8. Child and Adolescent Mindfulness measure (CAMM
9. Greco, Baer, & Smith
10. Droutman, Golub, Oganesyan, & Read
)11. Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS
12. Bishop
13. focus on the present moment
14. being non- reactive
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پردازشهای ثانویه افکار و احساسات خود همچون نشخوار ذهنی) .3 ،قضاوتینبودن
(توانایی مشاهدهی صرف افکار و نظرات و احساسات دیگران و قضاوت نکردن آنها) و .4

خودپذیری ( 2پذیرش افکار و احساسات خود و عدم سرکوب یا نقد آن) .عالوه بر آن ،این
مقیاس برای ردهی سنی  11سال به باال قابل استفاده است .این پژوهشگران برای کسب نتایج
دقیقتر در هریک از گروههای سنی ،برخی از ردههای سنی را تقسیمبندی کردند .بدین-
ترتیب برای هر یک از زیرگروههای سنی به تفکیک دورهی اول نوجوانی یعنی دانشآموزان
دوره متوسطه اول ( 11تا  14سال) ،دورهی میانی در نوجوانی یعنی دانشآموزان دوره
متوسطه دوم ( 14تا  18سال) ،دورهی پایانی نوجوانی یعنی فارغالتحصیلی از دبیرستان ( 18تا
 25سال) و دورهی بزرگسالی ( 25سال به باال) اعتباریابی جداگانه انجام شد.
اهمیت سازهی روانشناختی ذهنآگاهی از چشم روانشناسان و پژوهشگران ایرانی
نیز پنهان نماند و پژوهشهای متعددی در این زمینه انجام و راهکارهای درمانی برای مراجعان
اجرا شد .از اینرو برخی از ابزارهای اندازهگیری ذهنآگاهی مانند سیاههی مهارت ذهن-
آگاهی کنتاکی بائر ،اسمیت و الن )2004( 3توسط دهقانمنشادی ،تقوی و دهقانمنشادی
( ،)1391فرم کوتاه پرسشنامهی ذهنآگاهی فرایبورگ واالش و همکاران ( )2006توسط
قاسمیجوبنه ،عربزاده ،جلیلینیکو ،محمدعلیپور ،محسنزاده ( ،)1394مقیاس ذهن-
آگاهی النگر )2004( 4توسط معماری و حمیدی ( ،)1395پرسشنامهی پنج وجهی ذهن-
آگاهی بائر و همکاران ( )2006توسط دهقانی ،اسماعیلیان ،اکبری ،حسنوند و نیکمنش
( )1393و احمدوند ،حیدرینسب و شعیری ( )1392در ایران ترجمه و اعتباریابی شد .اما
مسئلهی پژوهشی مبنی بر عدم جامعیت این ابزارها هم از جنبهی نظری و هم گروههای سنی
در ایران همچنان باقی است و پژوهشگران و رواندرمانگران ایرانی نیز به ابزاری جامع برای
سنجش ذهنآگاهی نیاز دارند .بنابراین ،پژوهش حاضر بر آن است تا با اعتباریابی مقیاس
ذهنآگاهی نوجوانان و بزرگساالن دراتمن و همکاران ( )2018مسیری جدید برای شناخت
بیشتر این سازه و ارایهی راهکارهای آموزشی و درمانی فراهم نماید .این مسئله ،پرسشهای
پژوهش حاضر را بدین صورت طرحریزی کرد:
1. being non- judgmental
2. being self- accepting
3. Baer, Smith, & Allen
)4. Langer Mindful Scale (LMS
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-1آیا مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال دراتمن و همکاران ( )2018از روایی و
پایایی مطلوبی در جامعه دانشجویان ایرانی برخوردار است؟
 -2آیا مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال دراتمن و همکاران ( )2018از روایی و
پایایی مطلوبی در جامعه دانشآموزان ایرانی برخوردار است؟

روش
پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش روانسنجی به دنبال بررسی روایی و پایایی مقیاس
ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال دراتمن و همکاران ( )2018در گروهی از دانشجویان
دانشگاه شیراز و دانشآموزان شهر کوار از توابع شهرستان شیراز بود.
شرکتکنندگان پژوهش :جامعه آماری این پژوهش ،دانشجویان دوره کارشناسی
دانشگاه شیراز و دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر کوار از توابع شهرستان شیراز بودند.
هر دو گروه در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودند .مشارکتکنندگان پژوهش
 525نفر ( 220دانشجو و  305دانشآموز) بودند که طی دو مرحله انتخاب شدند .در مرحلهی
نخست ،شرکتکنندگان به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی ،از بین سه دانشکدهی
الهیات و معارف اسالمی ،دانشکدهی مهندسی شیمی ،نفت و گاز و دانشکدهی کشاورزی
انتخاب شدند .به این ترتیب که ابتدا فهرست دانشکدههای دانشگاه شیراز تهیه شد و سپس
از بین این دانشکدهها ،سه دانشکدهی مذکور به صورت تصادفی انتخاب شد .سپس از هر
دانشکده دو کالس (در مجموع شش کالس) به صورت تصادفی انتخاب شد و تمام
دانشجویان کالسها (در مجموع حدودا  230دانشجو) عالوه بر مقیاس ذهنآگاهی دراتمن
و همکاران ( ،)2018به مقیاسهای امنیت و لذت اجتماعی گیلبرت ،مکاوان ،بلوی ،میلز و
گیل )2009( 1و مقیاس بهزیستی هیجانی کییز و مگیارموئه )2003( 2به صورت فردی پاسخ
دادند .معیار ورود به پژوهش رضایت دانشجویان و استاد کالس و معیار خروج از پژوهش
نیز ناقص بودن پرسشنامه بود .همچنین ،به آزمودنیها گفته شد که پاسخهای آنها صرفاً
برای انجام کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به صورت محرمانه در نزد
پژوهشگر باقی میمانند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،پرسشنامههای ناقص و مخدوش کنار
گذاشته شدند و در نهایت  220پرسشنامه مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .در مرحله دوم در
1. Gilbert, McEwan, Bellew, Mills, & Gale
2. Keyes & Magyar-Moe
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ابتدا از بین مدارس دوره متوسطهی اول شهر کوار به طور تصادفی دو مدرسه پسرانه و دو
مدرسه دخترانه انتخاب شدند .سپس از هر مدرسه یک پایه هفتم ،یک پایه هشتم و یک پایه
نهم (در مجموع  12کالس و  310دانشآموز) به تصادف انتخاب گردید و همه دانشآموزان
به مقیاس ذهنآگاهی دراتمن و همکاران ( )2018و خرده مقیاس راهبردهای سازگارانه
تنظیم رفتاری هیجان کرایج و گارنفسکی ( )2019به صورت فردی پاسخ دادند .در این گروه
نیز معیار ورود به پژوهش و خروج از آن و محرمانهبودن پاسخها ،مطابق با مرحله اول ،اعمال
گردید .پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص و مخدوش ،در نهایت  305پرسشنامه به
تحلیل نهایی وارد شدند .میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان پژوهش در گروه
دانشجویان به ترتیب  23/08و  3/23سال و در گروه دانشآموزان به ترتیب  12/85و 0/66
به دست آمد.
ابزارهای پژوهش :در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرها از این
ابزارها استفاده شد:
 -1مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال :(AAMS) 1دراتمن و همکاران ()2018
در اولین گام از تدوین و اعتباریابی این مقیاس ،در پژوهش اول 29 ،گویه بر اساس پژوهش
بیشاپ و همکاران ( )2004و در قالب چهار مؤلفهی مطرح شده طراحی کردند .سپس برای
اطمینان از قابل فهم بودن گویهها برای نوجوانان دورهی اول ( 11تا  14سال) ،گروهی از
آنان به این گویهها پاسخ دادند که در نهایت پنج گویه حذف گردید .سپس  24گویهی
باقیمانده توسط تعدادی از پژوهشگران و روانشناسان از جمله روانشناسان کودک بررسی
و تأیید شد .در ادامه  589نوجوان  18تا  25ساله در پژوهش شرکت کردند و به سؤاالت در
یک طیف لیکرت  5درجهای ( =1هرگز تا  =5همیشه) پاسخ دادند .برای اعتبارسنجی ابزار
از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی 2و تحلیل عاملی تأییدی 3استفاده شد .برای این منظور،
مشارکتکنندکان به صورت تصادفی در دو گروه  Aو  Bقرار گرفتند .پاسخ مشارکت-
کنندگان گروه  Aبه روش تحلیل عامل اکتشافی و پاسخ مشارکتکنندگان گروه  Bبه
روش تحلیل عامل تأییدی بررسی شد .در اعتباریابی به صورت تحلیل عامل اکتشافی ،روش

)1. Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS
)2. exploratory factor analysis (EFA
)3. confirmatory factor analysis (CFA
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بیشینهی درستنمایی 1با هدف پیدا کردن مناسبترین برازش مدل با چند عامل (توجه و
آگاهی ،واکنشی نبودن ،قضاوتینبودن و خودپذیری) به کار رفت و از چرخش متعامد
(واریماکس )2و مایل (آبلیمین )3استفاده شد .یافتهها نشان داد که در حالت سه عاملی و چهار
عاملی ،مدل برازش بهتری نسبت به حالت دو عاملی دارد .جدول  ،1نشانگر این موضوع با
روش چرخش مایل ،به این دلیل که این حالت همبستگی میان عاملها را نشان داد ،است.
جدول .1نتایج تحلیل عامل اکتشافی مؤلفههای پژوهش با روش چرخش مایل
Cumulative
variability
0/29

مدل

χ2

χ2 df

Ratio

دو عاملی

653

229

2 /9

سه عاملی

432

107

2 /1

0/34

چهار عاملی

326

186

1/57

0/35

در ادامه ،روش تحلیل عاملی تأییدی در گروه  Bدر دو حالت سه عاملی و چهار عاملی
انجام شد و در حالت سه عاملی  4گویه و در حالت چهار عاملی  5گویه که بار عاملی کمتر
از  0/35داشتند ،حذف شدند .در نهایت مدل چهار عاملی ،برازش مناسبتری را نشان داد.
بنابراین ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برازش مطلوب مقیاس را با  19گویه ( 9گویه
برای توجه و آگاهی 4 ،گویه برای قضاوتینبودن  3 ،گویه برای خودپذیری و  3گویه برای
واکنشی نبودن) نشان داد ( .)RMSEA=0/05 ،CFI=0/96همچنین یافتهها حاکی از
همبستگی معنیدار مؤلفهها با یکدیگر بود؛ بدینصورت که میزان همبستگی خودپذیری و

واکنشی نبودن ( ،)r=0/29 ،p ˂0/001قضاوتینبودن ( ،)r=0/46 ،p ˂0/001توجه و
آگاهی ( ،)r=-0/11 ،p ˂0/006قضاوتینبودن و واکنشی نبودن ( )r=0/23 ،p ˂0/001و
توجه و آگاهی ( )r=-0/36 ،p ˂0/001به دست آمد .عالوه بر آن ،همبستگی نمرهی کل

مقیاس و مؤلفهها به تفکیک با مقیاس ذهنآگاهی کودکان و نوجوانان گرکو و همکاران
( )2011بررسی شد و نتایج نشاندهندهی همبستگی نمرهی کل دو مقیاس (،p ˂0/001
 )r=0/59و سه مؤلفهی واکنشی نبودن ( ،)r=0/31 ،p ˂0/001قضاوتینبودن (،p ˂0/001

 )r=0/4و خودپذیری ( )r=0/66 ،p ˂0/001و عدم همبستگی با مؤلفهی توجه و آگاهی

1. maximum likelihood
2. varimax
3. oblimin
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( )r=-0/06 ،p=nsبود .برای بررسی پایایی مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
که پایایی نمرهی کل  0/81و پایایی مؤلفهها برای توجه و آگاهی  0/78و برای سایر مؤلفهها
 0/77به دست آمد .در این پژوهش تفاوت نمرات در گروههای جنسیتی و سنی نیز بررسی
شد که یافتهها تفاوت معنیداری در میان زنان و مردان را نشان ندادند؛ درحالیکه در گروه-
های جنسیتی تنها مؤلفهی واکنشی نبودن همبستگی مثبت و معنیداری با سن داشت (0/002

˂ .)r=0/13 ،p
در دومین پژوهش با هدف اعتباریابی این مقیاس در نوجوانان  11تا  18ساله ،پاسخهای
 413نفر مورد تحلیل قرار گرفت .روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد و

یافتهها حاکی از مطلوب بودن شاخصهای برازش بود (.)RMSEA=0/06 ،CFI=0/96
پایایی با روش آلفای کرونباخ نیز میزان  0/84برای نمرهی کل و  0/77برای مولفهی توجه و
آگاهی 0/75 ،برای واکنشی نبودن 0/71 ،برای قضاوتینبودن و  0/76برای خودپذیری را
نشان داد .در این پژوهش نیز تفاوت نمرات در گروههای جنسیتی و سنی بررسی شد و علی-
رغم معنیدار نبودن همبستگی میان سن و مؤلفههای ذهنآگاهی ،یافتهها تفاوت معنیدار در
جنسیت را نشان دادند ( ،)t=2/56 ،p ˂0/01به طوری که میانگین نمرات مردان
( )M=12/54بیشتر از زنان ( )M=12/04بود.

هرچند که پژوهش دوم بر روی نوجوانان انجام شد ،اما جهت اطمینان از کارایی این
ابزار برای نوجوانانی که در ابتدای این دورهی رشدی قرار دارند ،پژوهش مستقلی ،یعنی
سومین پژوهش ،با  339شرکتکنندهی  11تا  14ساله انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل عامل
تأییدی مطلوب بودن شاخصهای برازش را تأیید کرد (.)RMSEA=0/05 ،CFI=0/98
همچنین روایی همگرای این ابزار با استفاده از مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی 1کافمن،
ژیا ،فوسکو ،یاپتونکو ،سکیدمور و کراسول )2016( 2بررسی شد .برای بررسی همبستگی
میان این دو ابزار ،نمرات مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی به صورت معکوس نمرهگذاری

شد .نتایج ،همبستگی معنیدار میان این مقیاس و نمرهی کل مقیاس ذهنآگاهی (،p˂0/001
 )r=0/37و مؤلفههای خودپذیری ( ،)r=0/35 ،p˂0/001قضاوتینبودن (،p˂0/001
 )r=0/19و واکنشی نبودن ( )r=0/21 ،p˂0/001را نشان داد .همچنین روایی همگرای
(1. Difficulties in Emotion Regulation Scale- Short Form )DERS-SF
2. Kaufman, Xia, Fosco, Yaptangco, Skidmore, & Crowell
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مقیاس با استفاده از مقیاس شفقت خود( 1مارشال ،پارکر ،کیاروچی ،سادرا ،جکسون و
هون2015 ،2؛ ریس ،پامیر ،نف و ونگوگت )2011 ،3نیز محاسبه شد و یافتهها حاکی از

همبستگی معنیدار نمرهی مقیاس شفقت خود و نمرهی کل ذهنآگاهی (،p˂0/001
 )r=0/28و مؤلفههای خودپذیری ( )r=0/18 ،p˂0/001و واکنشی نبودن (،p˂0/001
 )r=0/2بود .بهرهگیری از روش آلفای کرونباخ پایایی مطلوبی را برای نمرهی کل سؤاالت

 0/87و مؤلفههای توجه و آگاهی  ،0/79واکنشی نبودن  ،0/79قضاوتینبودن  0/77و
خودپذیری  0/75نشان داد .در این پژوهش همبستگی معنیداری میان سن و جنسیت با
مؤلفههای ذهنآگاهی مشاهده نشد.
چهارمین پژوهش اعتباریابی این مقیاس بر روی  215شرکتکنندهی بزرگسال انجام
شد .نتایج تحلیل عامل تأییدی حاکی از روایی مطلوب مؤلفههای ذهنآگاهی بود
( .)RMSEA=0/06 ،CFI=0/95پایایی نیز برای نمرهی کل  0/79و برای مؤلفههای توجه
و آگاهی  ،0/79قضاوتینبودن  ،0/78واکنشی نبودن  0/72و خودپذیری  0/83گزارش شد.
در آخرین پژوهش (پژوهش پنجم) از سلسله پژوهشهای اعتباریابی مقیاس ذهنآگاهی در
کودکان و بزرگساالن ،دراتمن و همکاران ( )2018به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که
آیا این مقیاس میتواند تغییرات ذهنآگاهی از طریق برنامهی آموزش ذهنآگاهی و هم-
چنین ثبات این تغییرات در درازمدت را در شرکتکنندگان اندازه بگیرند؟ برای پاسخ به
این پرسش  84نوجوان  11تا  18ساله در پژوهش شرکت کردند که  39نفر در گروه آزمایش
و  32نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .شرکتکنندگان در کنار پاسخ به این مقیاس ،به مقیاس
شفقت خود ریس و همکاران ( )2011ـ که در پژوهش سوم هم استفاده شده بود ـ و تنظیم
هیجانی گراتز و رومر )2004( 4نیز پاسخ دادند .حدود  10هفته پس از اتمام  8جلسه آموزش
به گروه آزمایش و انجام پس آزمون ،آزمون پیگری انجام شد که  15نفر از شرکتکنندگان
در آزمون پیگیری شرکت نکردند و  51نفر ( 27نفر از گروه آزمایش و  25نفر از گروه
کنترل) در آزمون پیگیری حضور داشتند.

(1. Self- Compassion scale- Short Form )SCS-SF
2. Marshall, Parker, Ciarrochi, Sahdra, Jackson, & Heaven
3. Raes, Pommier, Neff, & Van Gucht
4. Gratz, & Roemer
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این پژوهشگران در ابتدا همبستگی بین مقیاس ذهنآگاهی و تنظیم هیجان و شفقت
خود را در هنگام ارزیابی اولیه (با  86شرکتکننده) و همچنین تغییر در مقیاس ذهنآگاهی
را در بین ارزیابی اولیه ،پس آزمون و آزمون پیگیری بررسی کردند .آنها برای آموزش
ذهنآگاهی از برنامهی پیوند نوجوانان با یادگیری ذهنآگاهی 1بر اساس برنامهی ذهن-
آگاهی مبتنی بر کاهش استرس 2بهره گرفتند .که پس از آزمون پیگیری نتایج نشان داد که
تغییر معنیداری در نمرات گروه کنترل طی مراحل ارزیابیهای انجام شده صورت نگرفته
است .همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در ارزیابی اولیه و پس آزمون گروه
آزمایش وجود داشت و همچنین نتایج آزمون پیگیری نیز برای گروه آزمایش معنیدار بود.
همانند پژوهش سوم در این پژوهش نیز یافتهها همبستگی معنیداری میان نمرهی کل مقیاس
تنظیم هیجانی گراتز و رومر ( )2004و نمرهی کل مقیاس ذهنآگاهی ()r=0/55 ،p ˂0/001
و مؤلفههای خودپذیری از مقیاس ذهنآگاهی و راهبرد ،)r=0/60 ،p ˂0/001( 3پذیرش
( )r=0/52 ،p ˂0/001و کنترل تکانه ،)r=0/57 ،p ˂0/001( 5نظم)r=0/31 ،p ˂0/01( 6
و اهداف )r=0/38 ،p ˂0/01( 7و نمرهی کل ( )r=0/54 ،p ˂0/001از مقیاس تنظیم هیجانی

4

گراتز و رومر ( )2004را نشان داد .این همبستگی میان مؤلفهی قضاوتینبودن از مقیاس ذهن-
آگاهی و مؤلفههای پذیرش ( )r=0/24 ،p ˂0/05و راهبرد ( )r=0/24 ،p ˂0/05از مقیاس
تنظیم هیجانی ،مؤلفهی واکنشی نبودن از مقیاس ذهنآگاهی و مؤلفههای پذیرش (˂0/001
 ،)r=0/45 ،pنظم ( ،)r=0/23 ،p ˂0/05هدف ( ،)r=0/38 ،p ˂0/01راهبرد (،p ˂0/001
 ،)r=0/48کنترل تکانه ( )r=0/38 ،p ˂0/01و نمرهی کل مقیاس تنظیم هیجانی (˂0/001

 )r=0/43 ،pو مؤلفهی توجه و آگاهی از مقیاس ذهنآگاهی و مؤلفهی آگاهی 8از مقیاس
تنظیم هیجانی ( )r=0/22 ،p ˂0/05نیز گزارش شد .بهعالوه ،نمرهی کل مقیاس ذهنآگاهی

با مؤلفههای پذیرش ( ،)r=0/56 ،p ˂0/001نظم ( ،)r=0/3 ،p ˂0/01اهداف (،p ˂0/001
 ،)r=0/43راهبرد ( )r=0/63 ،p ˂0/001و کنترل تکانه ( )r=0/40،p ˂0/001همبستگی
)1. Connecting Adolescents with Learning Mindfulness program (CALM
)2. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR
3. strategy
4. accept
5. Impulse control
6. clarity
7. goals
8. aware
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معنیدار داشت .همچنین ،یافتههای آماری حاکی از همبستگی معنیدار میان نمرهی کل
مقیاس ذهنآگاهی ( )r=0/62 ،p ˂0/001و مؤلفههای خودپذیری (،)r=0/61 ،p ˂0/001

واکنشی نبودن ( )r=0/42 ،p ˂0/001و قضاوتینبودن ( )r=0/23 ،p ˂0/03و نمرهی کل
مقیاس شفقت خود گراتز و رومر ( )2004بود.

 -2مقیاس بهزیستی هیجانی :1مقیاس بهزیستی هیجانی توسط کییز و مگیارموئه ()2003
برای سنجش بهزیستی هیجانی ساخته شده است .این مقیاس  12گویهای دو عامل هیجانات
مثبت (گویههای شمارهی  1تا  )6و هیجانات منفی (گویههای شمارهی  7تا  )12را در طیف
لیکرت  5درجهای از خیلی کم (نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  )5طی یک ماه گذشتهی فرد
میسنجد .اعتبار درونی مقیاس بهزیستی هیجانی توسط کییز و مگیارموئه ( )2003بین 0/40
تا  0/70گزارش شده است .همچنین تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل هیجانات مثبت و
هیجانات منفی و سپس مدل تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی مطلوب با سایر مقیاسهای
بهزیستی ،ویژگیهای روانسنجی این ابزار را تأیید میکند (کییز و مگیارموئه.)2003 ،
روایی محتوایی و روایی افتراقی (تشخیصی) این ابزار در ایران توسط هاشمیان ،پورشهریاری،
بنیجمالی و گلستانیبخت ( )1386انجام و تأیید شده است .همچنین پایایی این ابزار به روش
آلفای کرونباخ در پژوهش رحیمی و فرهادی ( )1396برای بعد هیجانات مثبت  0/74و برای
بعد هیجانات منفی  0/58به دست آمده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار به روش
آلفای کرونباخ برای بعد هیجانات مثبت  0/91و برای بعد هیجانات منفی  0/77به دست آمد.
همچنین شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی مقیاس بهزیستی هیجانی ،نشان از
روایی این مقیاس دارد (،IFI=0/97 ،AGFI=0/86 ،GFI=0/91 ،χ2/df=1/74
 RMSEA=0/07 ،CFI=0/97و .)PCLOSE =0/08

 -3مقیاس لذت و امنیت اجتماعی :(SSPS) 2مقیاس لذت و امنیت اجتماعی
) ،(SSPSمقیاسی با  11گویه و یک عامل است که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مؤلفهی
واحد میسنجد و توسط گیلبرت و همکاران ( )2009ساخته شده است .گویههای این مقیاس
ال موافقم ( )5نمرهگذاری
ال مخالفم ( )1تا کام ً
بصورت طیف پنج درجهای لیکرت از کام ً
میشوند که حداقل نمره در این مقیاس  11و حداکثر نمره  55است .روایی این ابزار توسط
1. Emotional well –being scale
2. Social safeness and pleasure scale
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گیلبرت و همکاران ( )2009به روش تحلیل عاملی تاییدی مطلوب گزارش شده است .در
پژوهش ماتوس ،دیوارت و پینتوگویا  )2015( 1آلفای کرونباخ  0/94و در پژوهش آکین،
اویسال ،اوزکارا و بینگل )2012( 2آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد .در ایران نیز علوی،
اصغری مقدم ،رحیمینژاد ،فراهانی و مدرس غروی ( )1395و یعقوبخانی ،اسدزاده،
سعدیپور ،دالور و درتاج ( )1396پایایی ابزار را به روش آلفای کرونباخ  0/91گزارش
دادند .روایی ابزار نیز به روش تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش علوی و همکاران (،)1395
( CFI=0/99 ،AGFI=0/93 ،GFI=0/97 ،χ2/df=1/30و  ،)RMSEA=0/03و
یعقوبخانی و همکاران ( CFI=0/99 ،GFI=0/95 ،χ2/df=1/25( ،)1396و
 )RMSEA=0/03مطلوب گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی به روش آلفای
کرونباخ  0/90به دست آمد و شاخصهای بزارش مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از

تأیید روایی ابزار بود (،IFI=0/94 ،AGFI=0/87 ،GFI=0/93 ،χ2/df=1/79
 RMSEA=0/07 ،CFI=0/97و .)PCLOSE=0/11
 -4پرسشنامه راهبردهای رفتاری تنظیم هیجان ( :3)BERQاین ابزار با هدف سنجش
3

راهبردهای رفتاری تنظیم هیجان در پاسخ به شرایط استرسزا توسط کرایج و گارنفسکی
( )2019ساخت و اعتباریابی شده است .این پرسشنامه دارای  20گویه است که پنج راهبرد
رفتاری پرتکردن حواس (گویههای شمارهی  1تا  ،)4گوشهگیری (گویههای شمارهی  5تا
 ،)8رویکرد فعاالنه (گویههای شمارهی  9تا  ،)12جستوجوی حمایت اجتماعی (گویههای
شمارهی  13تا  )16و انکارکردن (گویههای شمارهی  17تا  )20را بررسی میکند .گویههای

این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از خیلیکم (نمره  )1تا خیلیزیاد (نمره )5
نمرهگذاری میشوند .روایی و پایایی این ابزار توسط کرایج و گارنفسکی ( )2019تأیید شد.
آنان روایی ابزار را به روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی 4همراه با چرخش آبلیمین برای
ایجاد همبستگی بین مؤلفهها بررسی و تأیید کردند .پنج عامل مذکور بر اساس ارزش ویژهی
باالتر از  1و شیب نمودار اسکری استخراج و در مجموع  78/6درصد از واریانس کل تبیین
شد .همچنین بار عاملی گویهها در دامنهی  0/79تا  0/94بودند .برای بررسی پایایی از ضریب
1. Matos, Duarte, & Pinto-Gouveia,
2. Akin, Uysal, Özkara, & Bingöl
3 . Kraaij & Garnefski
4. Principal Component Analysis
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آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای مؤلفههای پرتکردن حواس ،گوشه-
گیری ،رویکرد فعاالنه ،جستجوی حمایت اجتماعی و نادیده گرفتن به ترتیب ،0/93 ،0/86
 0/91 ،0/91و  0/89به دست آمد .همچنین ضریب پایایی بازآزمایی هر یک از مؤلفهها نیز
در محدودهی  0/47تا  0/75به دست آمده است (کرایج و گارنفسکی .)2019 ،در پژوهش
حاضر از سه مؤلفهی راهبردهای سازگارانهی تنظیم رفتاری هیجان استفاده گردید .که پایایی
کل آن به روش آلفای کرونباخ  0/82به دست آمد .همچنین شاخصهای برازش مدل تحلیل
عاملی تأییدی این مقیاس نشان از روایی آن دارد (،GFI=0/94 ،χ2/df=1/84
 RMSEA=0/06 ،CFI=0/95 ،IFI=0/94 ،AGFI=0/90و .)PCLOSE=0/15

نتایج
روایی مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال دراتمن و همکاران ( :)2018به منظور بررسی
روایی مقیاس از روایی محتوایی 1و روایی سازه( 2تعیین همبستگی آزمون با سایر آزمونهای
روا ،تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی) استفاده شد .همچنین برای افزایش روایی
مقیاس ،عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر مقیاس نیز کنترل گردید .بدین صورت که برای
کنترل عوامل درونی مؤثر بر روایی مقیاس از دستورالعمل راهنمای تکمیل مقیاس و تأیید
گویههای مقیاس توسط دو روانشناس متخصص (برای بررسی دور نشدن گویهها از هدف
مقیاس) و یک متخصص زبان فارسی (برای بررسی واژگان و جملهبندی) بهره گرفته شد.
همچنین برای کنترل عوامل بیرونی مؤثر بر مقیاس نیز از دادن زمان کافی به مشارکت-
کنندگان پژوهش در تکمیل مقیاس و همچنین تکمیل مقیاس توسط همه دانشجویان /دانش-
آموزان حاضر در کالس درس ،ترکیب مشارکتکنندگان از رشتهها و دانشکدههای
مختلف /مدارس مختلف استفاده شد (سیف.)1398 ،
روایی محتوایی :در راستای بررسی روایی محتوایی از نظرات مختصصین روانشناسی
که به علم آمار و سنجش نیز تسلط داشتند برای میزان معرف بودن گویههای مقیاس با حوزه
محتوایی( 3سیف )1398 ،ذهنآگاهی استفاده شد که با توافق نظر آنان دربارهی معرف کامل

1. content validity
2. construct validity
3. Content domain
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بودن چهار بعد مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال برای این حوزهی محتوایی ،روایی
محتوایی مقیاس تأیید شد.
مطالعهی اول :بررسی روایی و پایایی مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال دراتمن و
همکاران ( )2018در گروه دانشجویان
روایی سازه :برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی ،تعیین همبستگی
آزمون با سایر آزمونها و همسانی درونی استفاده شد.
الف .به منظور بررسی تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ذهنآگاهی ،چهار مؤلفهی این
مقیاس در نرمافزار  AMOS-24ترسیم شد .پس از انجام اصالحات پیشنهادی در نرمافزار
 ،AMOS-24شاخصهای برازش نشاندهندهی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس
ذهنآگاهی با دادهها بود (شوماخر و لومکس .)2004 ،1در نتیجه ،روایی مقیاس ذهنآگاهی
نوجوان و بزرگسال با چهار مؤلفهی مذکور تأیید شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی در شکل
 1و شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پس از اعمال اصالحات پیشنهادی در
جدول  2گزارش شده است.
جدول  .2شاخصهای برازش مقیاس ذهنآگاهی در دانشجویان

شاخص

χ2/df

NFI

TLI

GFI

CFI

RMR

IFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

1/82

0/91

0/95

0/91

0/96

0/06

0/96

0/06

0/16

1. Schumacker & Lomax
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شکل  .1مدل تحلیل عامل تأییدی مقیاس ذهنآگاهی در دانشجویان

ب .برای بررسی همسانی درونی 1نیز همبستگی بین نمرات مؤلفهها با یکدیگر و با نمره
کل مقیاس محاسبه شد که نتایج حاکی از همبستگی متوسط بین هر مؤلفه با سایر ممؤلفهها
و همبستگی باالی هر مؤلفه با نمره کل مقیاس بود که روایی سازهی مقیاس به روش همسانی
درونی را نشان داد (سیف .)1398 ،همچنین برای بررسی روایی همگرا از همبستگی ذهن-
آگاهی و مؤلفههای آن با ابزارهای امنیت و لذت اجتماعی و مؤلفههای بهزیستی هیجانی
استفاده شد که نتایج به دست آمده ،روایی همگرای مقیاس را تأیید کردند .نتایج دقیقتر در
جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3میانگین ،انحراف معیار و همبستگی ذهنآگاهی و ابعاد آن با امنیت و لذت
اجتماعی و ابعاد بهزیستی هیجانی
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

1

-1توجه و آگاهی

29/70

7/34

1

-2واکنشی نبودن

9/67

3/06

**0/38

2

3

4

5

1

1. Internal consistency
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-3قضاوتی نبودن

13/30

3/51

**0/41

**0/49

1

 -4خودپذیری

9/05

2/73

0/09

**0/28

**0/60

1

61/74

12/31

**0/83

**0/67

**0/79

**0/52

1

36/24

9/15

**0/53

**0/26

**0/23

-0/10

**0/43

 -7هیجانات مثبت

17/39

5/90

**0/26

*0/13

0/06

*-0/15

*0/17

-8هیجانات منفی

11/97

4/24

**-0/21

*-0/13

*-0/12

*0/13

*-0/16

-5ذهنآگاهی (نمره
کل)
 -6امنیت و لذت
اجتماعی

* p˂0/05

** p˂0/01

همانگونه که مشاهده میشود نتایج جدول  3نشاندهندهی رابطهی مثبت ذهنآگاهی

امنیت و لذت اجتماعی ( ،)=0/43 ،p˂0/01رابطهی مثبت ذهنآگاهی و هیجانات مثبت
( )r=0/17 ،p˂0/05و رابطهی منفی ذهنآگاهی و هیجانات منفی ()=-0/16 ،p˂0/05
است .همچنین همبستگی بین مؤلفههای ذهنآگاهی با یکدیگر در طیف بین  0/28تا 0/60
و همبستگی هر مؤلفه با نمرهی کل ذهنآگاهی در طیف بین  0/52تا  0/83بود که همسانی
درونی مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال را تأیید کرد (میتچل و جولی.)2012 ،1
پایایی مقیاس ذهنآگاهی دراتمن و همکاران ( :)2018برای بررسی پایایی مقیاس ذهن-
آگاهی دراتمن و همکاران ( ،)2018از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این
ضریب برای چهار مؤلفهی توجه و آگاهی ،واکنشینبودن ،قضاوتینبودن  ،خودپذیری و
نمرهی کل ذهنآگاهی به ترتیب  0/89 ،0/89 ،0/90 ،0/89و  0/89به دست آمد .نتایج بیشتر
برای مقایسهی ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه بر روی گروه سنی  18تا  25سال در پژوهش
حاضر و مطالعه بر روی همین گروه سنی در پژوهش دراتمن و همکاران ( )2018در جدول
زیر آمده است.
جدول .4پایایی مقیاس ذهنآگاهی در دانشجویان
آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر

آلفای کرونباخ در پژوهش اصلی

(گروه سنی  18تا )25

(گروه سنی  18تا )25

توجه و آگاهی

0/89

0/79

واکنشی نبودن

0/90

0/72

قضاوتینبودن

0/89

0/78

خودپذیری

0/89

-/83

متغیر

1. Mitchell & Jolley
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ذهنآگاهی (نمره کل)

0/79

0/89

مطالعهی دوم :بررسی روایی و پایایی مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و بزرگسال دراتمن و
همکاران ( )2018در گروه دانشآموزان
روایی سازه :برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی ،تعیین همبستگی آزمون
با سایر آزمونها و همسانی درونی استفاده شد.
الف .به منظور بررسی تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ذهنآگاهی ،چهار مؤلفهی این مقیاس
در نرمافزار  AMOS-24ترسیم شد .پس از انجام محاسبات آماری ،شاخصهای برازش
نشاندهندهی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ذهنآگاهی با دادهها بود (شوماخر و
لومکس .)2004 ،بدین ترتیب ،روایی مقیاس ذهنآگاهی با چهار مؤلفهی مذکور تأیید شد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در شکل  2و شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی پس
از اعمال اصالحات پیشنهادی در جدول  5گزارش شده است.
جدول  .5شاخصهای برازش مقیاس ذهنآگاهی

شاخص

χ2/df

NFI

TLI

GFI

CFI

RMR

IFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

1/37

0/85

0/94

0/91

0/95

0/08

0/95

0/04

0/85
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شکل  .2مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ذهنآگاهی در دانشآموزان

ب .برای بررسی همسانی درونی 1نیز از همبستگی بین نمرات مؤلفهها با یکدیگر و با نمرهی
کل مقیاس استفاده شد که نتایج حاکی از همبستگی متوسط بین هر مؤلفه با سایر مؤلفه ها و
همبستگی باالی بین هر مؤلفه با نمرهی کل مقیاس بود که روایی سازهی مقیاس به روش
همسانی درونی نیز مطلوب گزارش شد (سیف .)1398 ،به عالوه ،برای بررسی روایی همگرا
از همبستگی ذهنآگاهی و مؤلفههای آن با راهبردهای سازگارانهی تنظیم رفتاری هیجان
استفاده شد که نشانگر روایی همگرای مقیاس بود .نتایج دقیقتر در جدول  6گزارش شده
است.
جدول  .6میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی ذهنآگاهی و ابعاد آن با تنظیم هیجان
انحراف

متغیر

میانگین

-1توجه و آگاهی

28/60

7/20

-2واکنشی نبودن

9/19

3/16

معیار

1

2

1
**0/44

1

3

4

5

6
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-3قضاوتی نبودن

12/34

4/13

**0/67

**0/38

1

 -4خودپذیری

7/23

2/78

**

**

**

57/37

13/58

**

-5ذهنآگاهی

(نمره

0/38
0/91

0/26

**

0/64

0/36

**

0/82

1
**

0/57

1

کل)
 -6تنظیم هیجان

38/54

9/07

**

0/49

**

0/37

**

0/55

**

0/35

**

0/59

1

** p˂0/01 * p˂0/05

همانگونه که مشاهده میشود نتایج جدول  6نشاندهندهی رابطهی مثبت ذهنآگاهی و
مؤلفههای آن و همچنین رابطهی مثبت ذهنآگاهی و راهبردهای سازگارانهی تنظیم رفتاری
هیجان ( )r=0/59 ،p ˂0/01است .همچنین همبستگی بین ابعاد ذهنآگاهی با یکدیگر در
طیف بین  0/26تا  0/67و همبستگی هر مؤلفه با نمره کل ذهنآگاهی در طیف بین  0/57تا
 0/91بود که از همسانی درونی مقیاس حکایت داشت (میتچل و جولی.)2012 ،
پایایی مقیاس ذهنآگاهی دراتمن و همکاران ( :)2018در راستای بررسی پایایی مقیاس
ذهنآگاهی دراتمن و همکاران ( ،)2018از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
این ضریب برای چهار مؤلفهی توجه و آگاهی ،واکنشی نبودن ،قضاوتینبودن ،خودپذیری
و نمرهی کل ذهنآگاهی به ترتیب  0/61 ،0/80 ،0/76 ،0/78و  0/88به دست آمد .نتایج
بیشتر برای مقایسهی ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه بر روی نوجوانان در پژوهش حاضر
و مطالعه بر روی نوجوانان در پژوهش دراتمن و همکاران ( )2018در جدول  7آمده است.
جدول  .7پایایی مقیاس ذهنآگاهی در دانشآموزان
آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر

آلفای کرونباخ در پژوهش اصلی

(گروه سنی  12تا )14

(گروه سنی  11تا )14

توجه و آگاهی

0/78

0/79

واکنشی نبودن

0/76

0/79

قضاوتی نبودن

0/80

0/77

خودپذیری

0/61

0/75

ذهنآگاهی (نمره کل)

0/88

0/87

متغیر

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ذهنآگاهی دراتمن و همکاران
( )2018بود .در پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی اینکه «آیا مقیاس ذهنآگاهی نوجوان و
بزرگسال دراتمن و همکاران ( )2018از روایی و پایایی مطلوبی در جامعه دانشجویان ایرانی
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برخوردار است؟ » و در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر اینکه «آیا مقیاس ذهنآگاهی
نوجوان و بزرگسال دراتمن و همکاران ( )2018از روایی و پایایی مطلوبی در جامعه دانش-
آموزان ایرانی برخوردار است؟» ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این ابزار روایی و پایایی
مطلوبی دارد و میتواند به عنوان یک ابزار سودمند برای سنجش ذهنآگاهی در دانش-
آموزان و دانشجویان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
در ابتدا نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مقیاس ذهنآگاهی در هر دو گروه
مشارکتکنندگان نشان داد که مدل تحلیل عاملی تاییدی این ابزار با چهار عامل توجه و
آگاهی ،واکنشینبودن ،قضاوتینبودن و خودپذیری مورد تایید است .این یافته با نتایج
پژوهش دراتمن و همکاران ( )2018مبنی بر احراز روایی این ابزار به روش تحلیل عاملی
تاییدی همسو است .این نتایج بدان معناست که قرار گرفتن این چهار بعد در یک مقیاس،
قابل قبول و مورد تأیید است ،و میتوان چهار بعد مذکور را به عنوان ابعاد ذهنآگاهی در
دانشآموزان و دانشجویان ایرانی مورد استفاده قرار داد .چنانچه ،شاخصهای برازش مدل
تحلیل عاملی تاییدی و بیشتر از مقدار عدد یک نبودن هیچیک از ضرایب ،حاکی از برازش
مدل و تطبیق مدل با دادههای پژوهش است (شوماخر و لومکس .)2004 ،همچنین از بین
چهار بعد مذکور بعد واکنشینبودن و خودپذیری هر دو به طور مساوی سه گویه داشتند که
مقایسه میانگین ابعاد با گویههای مساوی ،در هر دو مطالعه ،نیز نشان داد میانگینهای مذکور
تفاوت چندانی ندارند (جدول  3و جدول )6؛ که این مسأله نشان دهنده آن است که در
طراحی این مقیاس به توزیع گویهها و تفکیک عاملها به خوبی توجه شده است.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که همبستگی بین ابعاد ذهنآگاهی با یکدیگر در مطالعه
اول ،به جزء یک مورد ،در طیف بین  0/28تا  0/60و همبستگی هر بعد با نمره کل ذهن-
آگاهی در طیف بین  0/52تا  0/83و در مطالعه دوم نیز همبستگی بین ابعاد ذهنآگاهی با
یکدیگر در طیف بین  0/26تا  0/67و همبستگی هر بعد با نمره کل در طیف بین  0/57تا
 0/91بود که مطابق با نظر میتچل و جولی ( )2012همسانی درونی مقیاس ذهنآگاهی نیز
تایید میگردد .این یافته بدان معنی است که ابعاد ذهنآگاهی تقریبا به طور یکسانی در
سنجش ذهنآگاهی نقش دارند و همچنین به خوبی از یکدیگر قابل تفکیک هستند .این
مساله میتواند زمینه الزم برای پرکردن شکافهای پژوهشی موجود در حوزه بررسی
تفکیکی ابعاد ذهنآگاهی را نیز فراهم سازد.
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همچنین همبستگی باال (اما کمتر از  )0/80بین نمره کل مقیاس ذهنآگاهی و ابعاد آن
با مقیاسهای امنیت و لذت اجتماعی ،بهزیستی هیجانی و تنظیم هیجانی ،روایی همگرای این
مقیاس را تأیید کرد (میتچل و جولی .)2012 ،قابل ذکر است که مطابق با نظر میتچل و جولی
( )2012چون این همبستگی کمتر از  0/80است ،نشان دهنده آن است که مقیاس ذهنآگاهی
دراتمن و همکاران ( )2018اگرچه همچون مقیاسهای امنیت و لذت اجتماعی که به
پذیرش ،احساس تعلق ،ادراک تسکیندهنده بودن محیط اجتماعی ،مقیاس بهزیستی هیجانی
که به عواطف مثبت (خوشایند بودن ،داشتن شور و نشاط ،آرامش ،آسودگی خاطر و امید
به زندگی) و عواطف منفی (بیقراری ،غمگینی ،دل مشغولی ،احساس عصبانیت ،احساس
بیارزشی و ناامیدی) ،و مقیاس تنظیم رفتاری هیجان که به مقابله صحیح و مؤثر با هیجانات
تاکید دارند ،اما با آن مقیاسها تفاوت دارد.
بعالوه ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ضریب پایایی مقیاس ذهنآگاهی در هر دو
مطالعه در طیف بسیار خوب قرار دارد و پایایی ابزار تأیید شد .این یافته بدان معنی است که
گویههای هر یک از ابعاد ذهنآگاهی همبستگی بسیار خوبی با یکدیگر و همبستگی
متوسطی با دیگر ابعاد دارند و این ابزار از همسانی درونی باالیی برخوردار است (میتچل و
جولی .)2012 ،تفاوت ناچیز مقدار پایایی در مطالعات دروتمن و همکاران ( )2018و دو
مطالعه حاضر و همچنین تفاوت ناچیز پایایی در دو مطالعه انجام شده در گروههای سنی
مختلف مهر تایید دیگری بر پایایی این مقیاس و همچنین این ادعا بود که این مقیاس تنها
مقیاس با ساختار عاملی مناسب برای هر دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال است .همچنین
مطلوب بودن این مقدار در هر دو مطالعه ،این ابزار را به عنوان یک ابزار پایا جهت سنجش
ذهنآگاهی در نمونههای مختلف از دانشآموزان و دانشجویان را نشان میدهد .این یافته با
نتایج حاصل از پژوهش دراتمن و همکاران ( )2018مبنی بر تایید پایایی این مقیاس در
گروههای مختلف همسو است.
همبستگی باالی مؤلفههای ذهنآگاهی با نمرهی کل این مقیاس و همبستگی نسبتاً
متوسط این مؤلفهها با یکدیگر و همچنین پایایی باالی آنها در هر دو پژوهش دربارهی
دانشجویان و دانشآموزان نشان داد که هرچند این مؤلفهها میتوانند بخش زیادی از مفهوم
ذهنآگاهی را بیان کنند ،بدون حضور دیگر مؤلفهها این سازه به مفهومی جامع دست
نخواهد یافت و فرد ذهنآگاه نخواهد شد .در همین راستا ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،بهترین
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تناسب مؤلفهها با دادههای پژوهش را نشان داد .یافتههای حاصل از این تحلیلها با نتایج
پژوهش دراتمن و همکاران ( )2018همسو بود .عالوه بر آن ،همبستگی معنیدار نمرهی کل
مقیاس ذهنآگاهی و مقیاس بهزیستی هیجانی کییز و مگیارموئه ( )2003و مقیاس لذت و
امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران ( )2009در پژوهش دربارهی دانشجویان و همبستگی
معنیدار این سازه و پرسشنامه ی راهبردهای رفتاری تنظیم هیجان کرایج و گارنفسکی
( )2019در پژوهش دانشآموزان ،روایی همگرای سازهی طراحی شده توسط دراتمن و
همکاران ( ) 2018را در حد مطلوبی نشان داد .این یافته نیز همسو با نتایج پژوهش پنجم
دراتمن و همکاران ( )2018و مقیاس تنظیم هیجانی (گراتز و رومر )2004 ،و نیز پژوهش
گیلبرت و همکاران ( )2017مبنی بر افزایش هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی بود.
در مجموع نتایج پژوهش حاضر روایی و پایایی این ابزار را در دو گروه از دانش-
آموزان و دانشجویان همسو با پژوهش دراتمن و همکاران ( )2018مورد تایید قرار داد .این
پژوهش برای اولین بار در کشور زمینه را برای سنجش ذهنآگاهی با چهار مولفه اصلی
ذهنآگاهی و استفاده از این مقیاس برای گروههای سنی مختلف فراهم میسازد و میتوان
بر اساس نتایج پژوهشهای معطوف به این چهار بعد و همچنین نتایج حاصل از گروههای
سنی مختلف ،به اطالعات دقیقتری از این سازه اثرگذار در بافتهای تحصیلی درمانی،
کاری و غیره دست یافت و زمینه را برای برنامهریزیهای بهتر در جهت ایجاد و ارتقاء آن
فراهم نمود .هم چنین نتایج حاصل از ماتریس همبستگی نیز نشان داد که از بین متغیرهای
موجود در مطالعه اول امنیت و لذت اجتماعی بیشترین همبستگی را با ذهنآگاهی داشت که
این مساله اهمیت توجه به نقش ذهنآگاهی در افزایش امنیت و لذت اجتماعی در سطح
جامعه را نمایان میسازد و در پژوهشهای آتی میتواند مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
از طرفی به دلیل اینکه ممکن است افراد در پاسخدهی به مقیاسهای خودگزارشی
دچار خطا شوند دو مسأله قابل تأمل است :اول اینکه گستردگی حوزه سنجش این مقیاس
(از  11سالگی به باال) میتواند این خطا را کاهش دهد و دوم اینکه در پژوهشهای آتی به
مقایسه نتایج حاصل از سنجش ذهنآگاهی از طریق این ابزار و سنجش آن از طریق ابزارهای
دیگر و روشهای دیگر پرداخته شود .همچنین با توجه به اینکه مشارکتکنندگان پژوهش
طی دو مطالعه و از بین گروههای سنی مختلف و رشتههای تحصیلی مختلف انتخاب شدند،
این نتایج از قابلیت تعمیم بسیار خوبی برخوردار است .البته تطبیق گویههای مقیاس برای
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استفاده در سایر گروههای سنی مانند کودکان نیز میتواند گام پیشنهادی برای پژوهشهای
آتی باشد .الزم به ذکر است که با توجه به اینکه رشد شناختی و هیجانی افراد در ذهنآگاهی
نقش بسزایی دارد ،در پژوهشهای آتی به بررسی سازه ذهنآگاهی با این ابزار در گروههای
دانشجویی با مقاطع تحصیلی متفاوت مانند کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته شود .همچنین
با توجه به جامعیت این مقیاس جهت سنجش ذهنآگاهی ،میتوان از این مقیاس به عنوان
ابزاری مرجع برای بررسی ویژگیهای روانسنجی سایر مقیاسهای مربوط به ذهنآگاهی و
سازههای مشابه با آن استفاده کرد .همچنین این امکان را برای پژوهشگران فراهم میکند تا
نمرات ذهنآگاهی گروههای مختلف سنی را با یکدیگر مقایسه و روند شکلگیری و رشد
این سازه را بررسی کند .علیرغم این یافتهها ،در پژوهش حاضر متغیر جنسیت در بررسی
نمرات لحاظ نشد ،بنابراین پژوهشهای آینده میتوانند امکان وجود تفاوت در نمرات ذهن-
آگاهی و مؤلفههای آن در گروههای جنسیتی را نیز در پژوهش خود بررسی کنند.
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