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حافظه و توصیف صفات مثبت مربوط به خود :شاخصی مؤثر در ذهن آگاهی
Self reference memory and self description with positive adjective:
an effective criteria for mindfulness
وحید نجاتی ،1سامان

چکیده
ذهن آگاهی به عنوان یک سازۀ روان شناختی عاری از سوگیری و
قضاوت است اما صفات ارجاعی به خود انتساب یک صفت به خود
است ،این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ذهن اگاهی و صفات
ارجاعی به خود انجام شد .روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی و
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان
کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران که در سال
تحصیلی 91-93مشغول به تحصیل بودند تشکیل میدهند که با
استفاد از روش نمونه گیری در دسترس تعداد  238برگزیده شدند.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ذهن آگاهی ،آزمون ذهن آگاهی
رایان و براون و سیاههی صفات ارجاعی به خود و دیگری بود .دادهها
با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند .نتایج
تحلیل دادهها نشان داد که افراد در توصیف خود و نیز در انتساب
صفات ارجاعی به خود نسبت به دیگران بیشتر از صفات مثبت استفاده
میکنند .از طرفی دیگر میزان بازشناسی صفات مثبت ارجاع به خود
بیشتر از بازشناسی صفات مثبت ارجاع به دیگری است (  9/27در
برابر  .)8/00همچنین نتایج تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که
بین توصیف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهی رابطه مثبت
معنادار( )p</009و بین توصیف خود با صفات منفی با ذهن آگاهی
رابطه منفی معنادار ( )p</012وجود دارد .به طور کلی میتوان بیان
کرد که افرادی که از ذهن آگاهی باالیی برخوردارند در توصیف خود
با صفات مثبت و نیز انتساب صفات مثبت به خود در سطح باالتری
قرار دارند و ذهن آگاهی به عنوان یک سازۀ روان شناختی باعث
افزایش آگاهی فرد نسبت به خودش میشود.
واژههای کلیدی :ذهن آگاهی ،صفات ارجاعی به خود ،صفات
ارجاعی به دیگری ،صفات مثبت ،صفات منفی

کمری2

Abstract
Mindfulness as a psychological construct,
means paying attention in a particular way; on
purpose, in the present moment, and non
judgmentally and self reference memory
consider as memorizing adjective that
contribute to the self. The purpose of present
study is to investigate correlation of
mindfulness and self reference memory. In
present cross sectional study, 208 students of
Shahid Beheshti University participated in
study with non-probably sampling. Self
reference memory scale and Mindful Attention
Awareness Scale were used for data gathering.
Pearson correlation test was used for statistical
analysis. Findings show that individuals in self
description and attribution of adjective to the
self and recognition of them use more positive
adjective than adjective that attributed to the
others. There was a positive correlation
between positive self description with
mindfulness and negative correlation between
negative self descriptions. It seems that
individuals with higher level of mindfulness
have higher performance in self description
and attribution of positive adjective to the self.
Key Words: mindfulness, self reference
memory, other reference memory, positive
adjective, negative adjective
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مقدمه

را آزادانه و بدون تحریف ادراک می کنند و تواننایی

ذهن آگاهی ، 1به معنای توجه به زمان حال تعرینف

زیادی در مواجه با دامننه گسنترده ای از تفکنرات،

شده است (جها ،کرومپینجنر و بنایمی .) 2337 ،2در

هیجانات و تجربه ها (اعم از خوشایند و ناخوشایند)

واقع ذهن آگاهی احساس بدون قضاوت و متعادلی

دارند (نجناتی ،ذبنیح زا ده ،نینک فرجنام ،ننادری و

از آگنناهی ا سننت کننه بننه واضننح دینندن و پننذیرش

پورنقدعلی .) 1393 ،در مورد صفات ارجاعی به خود

هیجانات و پدیده هنای فیزیکنی ،همنان طنور کنه

گفته می شود که تحت تأثیر سوگیری توجه نسنبت

اتفاق می افتنند ،کمنک منی کنند (زیدان،جانسنون،

به خود قرار دارند ،در نتیجه بنا قضناوت راجنع بنه

دیاموند ،دیویند و گنول کازینان 2313 ،3؛ بنراون و

خود همراه هستند که همین مورد باعث سنوگیری

ریان .) 2333 ،4در بررسنی نقنش ذهنن آگناهی در

افراد نسبت به انتساب و یا توصیف صفات راجع به

عاطفه و خلق ،نتایج نشان می دهد که ذهن آگاهی

خود می شود امنا ذهنن آگناهی ینک توجنه بندون

پننیش بینننی کننننده رفتننا ر خننودتنظیمی و حنناالت

سوگیری و قضاوت پیرامون جنبه های خنود اسنت،

هیجانی مثبت بوده و از طریق ترکیب سنرزندگی و

که در تبیین این امر نیز می توان گفنت کنه چنون

واضح دیدن تجربیات می تواند تغییرات مثبتی را در

ذهن اگاهی با بهزیستی ذهننی و روان شنناختی و

شادکامی و بهزیستی ایجاد نماید (بنراون و رینان،

سننالمت روان رابطننه مثبننت دارد (بننراون و ریننان،

 2333؛ فلگل کولی ،وین سنت ،چا ،لنوهرر ،بنوئر و

 2333و براون و همکاران ) 2337 ،در نتیجنه اینن

واهنر رودلر .) 2313 ،5ذهن آگناهی باعنث کیفینت

قضیه قابل تأیید است.

زننندگی بهتننر ،لننذت بننردن از زننندگی و کنناهش

ب ه طور کلی در پردازش اطالعنات« ،خنود »9ینک

افسردگی و خشم می شود (کویت استینجن ،ویسنر،

ساختار شناختی خاص شنناخته منی شنود .یکنی از

گارسن و هادین  2338 ،6؛ هنرن ،بنروک و فیلنی

پدیده هنایی کنه در اینن زمیننه منورد توجنه قنرار

پوت ) 2339 ،7و نقش مهمی در کاهش نشانه هنای

گرفته ،نوعی سوگیری حافظه به نام اثر ارجناع بنه

کوتننناه مننندت و درازمننندت خلنننق افسنننرده دارد

خننود اسننت (عروجننی ،حنناتمی و خرمننی بنننارکی،

(گودفرین ،وان هنرینجن .) 2313 ،8از آنجنایی کنه

 .) 1393صفات مثبنت نسنبت بنه صنفات منفنی و

ذهن آگاهی شامل ینک آگناهی پنذیرا و عن اری از

صفات خود ارجاع ن سبت به صفات دیگر ارجناع بنا

قضاوت از آنچه کنه اکننون در حنال وقنوع اسنت،

سرعت بیشتری رمزگردانی و بازشناسنی منیشنوند

می باشد ،افراد ذهن آگاه واقعیات درونی و بیروننی

(گننرین ، 13سنندیکیدز و گننر  .) 2338 ،11تحقیقننات
نشان داده است که پردازش اطالعاتی که به خنود

1. Mindfulness
2. Jha, Krompinger, & Baime
3. Zeidan, Johnson, Diamond, David, & Goolkasian
4. Brown & Ryan
& 5. Flugel Colle, Vincent, Cha, Loehrer, Bauer,
Wahner-Roedler
6. Kieviet-Stijnen, Visser, Garssen, & Hudig
7. Heeren, Broeck, & Philippot
8. Godfrin, &Van Heeringen

مربوط می شوند و نیز پنردازش اطالعنات مثبنت و
منفی تحنت تنأثیر محتنوای خودپننداره و اهنداف
9. Self
10. Green
11. Gregg
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انگیزشی هستند و خود در ثب ت و ذخیره و بازینابی

یادآوری می شوند (اثر تولید خود ،) 6نظریه دوم اینن

اطالعات نقش اساسی دارد (عروجنی ،و همکناران،

اسننت کننه موضننوعاتی کننه در ارجنناع بننه خننود

.)1393

رمزگردانی شده اند ،بسیار آسان تر از موضوعاتی که

تحقیقات تجربی فراوانی به بررسی رابطۀ شنناخت

بننه گونننه ای دیگننر رمزگردانننی شننده اننند یننادآوری

و خود و همچنین تأثیر خنود بنر عملکنرد حافظنه

می شوند (اثر دیدگاه خودمحور 7ینا اثن ر ارجناع بنه

پرداخته اند .برخی از رویکردهای اجتماعی «خنود»

خود ) 8و در نهایت نظریه سوم اعتقاد دارد یادآوری

را یک سازۀ بنینادی در نظنر گرفتنه و بنه مطالعنۀ

موضوعات مربوط به ینک تکلینف ادامنه دار بسنیار

چگونگی ذخیره و بازنمایی اطالعات منرتبط بنا آن

آسان تر از یادآوری یک تکلینف کامنل اسنت (اثنر

در حافظه پرداخته اند (استانلی .) 2312 ،1در همنین

درگیر بودن خود ( ) 9لو و همکاران.)2334 ،

زمینه موضوعی که در سال های اخینر منورد توجنه

اثر ارجاع به خود عبارت است از سنوگیری حافظنه

2

به اطالعات کالمی مرتبط با خنود کن ه اولنین بنار

است .این اثر به پردازش محنرک هنای مربنوط بنه

راجرز ،کوپر و کرکر ) 1977( 13آن را در چهنارچوب

خود یک فرد و تمایز اینن ننوع پنردازش از دیگنر

نظریۀ سطوح پنردازش اطالعنات بررسنی کردنند.

پردازش ها اشار ه دارد (تورک ،کانینگهام و مناکرا،3

راجننننرز و همکنننناران ( ) 1977در مطالعننننه ای از

 .) 2338تحقیقات نشان داده اند پردازش اطالعناتی

آزمودنی هنا خواسنتند تنا بنر اسناس چهنار دسنتور

که به خود مربوط می شوند ،در مقایسه با پنردازش

مختلف به کلمه هایی کنه بنه آنهنا ارائنه منیشنود

انواع دیگر اطالعات (مثال پردازش اطالعات عینی،

پاسخ دهند .چهار سوال کلمه ها را از نظر ساختاری

پردازش اطالعات مربوط به دیگنران و ینا حناالت

(آیا این کلمه با حروف بزر

نوشته شده اسنت))،

ذهنی آنها « تئوری ذهن») هنم در بعند رفتناری و

آوایی (آیا این کلمه با کلمۀ دیگری ،کلمنهای کنه

هم در بعد عصب شناختی متفاوت است ( لو ،البنر،

در سوال مطرح می شند هنم وزن اسنت)) ،معننایی

کننروپین ،کنننان ،نننواک و کجننائر 2334 ،4؛ تننورک،

(آیا این کلمه بنا کلمنۀ دیگنری هنم معناسنت)) و

هدرتون ،ماکرا ،کلی و گازانیکا.)2333 ،5

ارتبنناط بننا خننود (آیننا ایننن کلمننه شننما را توصننیف

در مورد تأثیر خود بر حافظه سه نظریه مطرح شده

می کند)) رمزگردانی می کرد .سنپس بندو ن اطنالع

است که نظریه اول معتقد است که موضوعاتی کنه

رسانی قبلی از آزمودنی ها خواسته شد تا کلمه هایی

فعاالنه به وسیلۀ یادگیرنده تولید می شنوند ،بسنیار

را که در مرحلۀ قضاوت دینده انند ،ینادآوری کننند.

آسان تر از موضوعاتی که منفعالنه دریافت شدهانند

نتیجۀ آزمایش نشان داد که داوری دربنارۀ معننای

برخی محققنان قنرار گرفتنه ،اثنر پردازشنی خنود

کلمات بهتر از قضاوت آوایی و قضناوت سناختاری
1. Stanley
2. Self processing effect
3. Turk, Cunningham, & Macrae
& 4. Lou, Luber, Crupain, Keenan, Nowak, Kjaer,
et al.
5. Turk, Heatherton, Macrae, Kelley, & Gazzaniga

6. Self-generation effect
7. Ego-centric perceptive
8. Self-reference effect
9. Ego-involvement
10. Rogers, Kuiper, & Kirker
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سبب یادآوری آنها می شود .قضاوت آوایی نیز بهتر

خودپنننداره شننده و لننذا بننر پننردازش اطالعننات

از قضاوت ساختاری سبب ینا دآوری منی شند .اینن

مثبنننت و منفنننی تنننأثیر بگذارنننند (گننننرین و

درحننالی اسننت کننه داوری هننای مربننوط بننه خننود

همکاران.)2338 ،

آزمودنی ،بیشنترین مینزان ینادآوری را نسنبت بنه

از آنجایی که ذهن آگناهی بنه عننوان ینک سنازۀ

دیگر قضاوت ها به همراه داشت .به عبنارت دیگنر،

روان شناختی عاری از سوگیری و قضاوت اسنت و

قضنناوت کلمننات در ارجنناع بننه خننود ،بهتننر از

بیشتر به صورت عینی می باشند اما صف ات ارجاعی

قضاوت های معنایی ،آوایی و ساختاری کلمنه هنا بنه

به خود متأثر از سنوگیری اسنت ،بننابراین بررسنی

یادآوری آنها منجر می شند .پنس از آن ،مطالعنات

ارتباط بین ذهن آگاهی و صفات ارجاعی بنه خنود

فراوانی نشان دادند که رمزگردانی ویژگی هایی کنه

هم ضروری و هم قابنل بررسنی اسنت .همچننین

به خود مربوط می شنوند ،نسنبت بنه ویژگنی هنایی

طبق بررسی های انجام شده تحقیقات فراواننی بنه

نامربوط به خود ،سبب بازیابی سریع تر و بهتر آنهنا

بررسی ارتباط بین متغیر ذهن آگاهی با حوزههنای

میشود.

دیگر پرداخته اند اما تاکنون تحقیقی کن ه مسنتقیما

اطالعننات مثبننت و منفننی و چگننونگی پننردازش

ارتباط بین ذهن آگاهی و صفات ارجاعی به خود را

آنهنا و تأثیرشننان بننر حافظننه از موضننوعاتی اسننت

مننورد بررسننی قننرار دهنند مشنناهده نشننده اسننت،

کننه در زمینننۀ اثننر ارجنناع بننه خننو د بررسننی شننده

بنابراین این پژوهش با هدف بررسنی ارتبناط بنین

است .خودپننداره و سناختار خنود بنر پنردازش بنار

ذهن آگاهی و صفات ارجاعی به خنود انجنام شنده

عنناطفی اطالعننات تأثیرگننذار اسننت و اطالعننات

است.

مثبننت و منفننی را بننه نحننو متفنناوتی پننردازش
می کنند .بر اسناس برخنی نظرینه هنای انگیزشنی،

روش

اطالعننات مثبننت اغلننب در ارتبنناط بننا خننود بهتننر

پژوهش حاضر از نوع تحقیقنات توصنیفی و طنرح

پنننردازش منننی شنننوند و اینننن مزینننت ناشنننی از

همبستگی است .جامعه آمناری پنژوهش حاضنر را

سوگیری هنایی نظینر خنودافزایی 1در افنراد اسنت.

تمامی دانشجویان کارشناسنی و کارشناسنی ارشند

در مقابل ،نظریه هایی نینز وجنود دارنند مبننی بنر

دانشننگاه شننهید بهشننتی تهننران کننه در سننال

اینکننه افننراد در برابننر اطالعننات مثبننت و منفننی

تحصیلی 91- 93مشغول به تحصیل بودند تشنکیل

ینا بننر اسنناس محتننوای خودپننداره و یننا بننه طننور

می دادند که با استفاد از روش نمونه گیری خوشه -

یکسننان عمننل مننی کنننند .محتننوای خ ودپنننداره از

ای چند مرحله ای تعداد  238نفر برگزیده شدند .در

تعننامالت اجتمنناعی ،پس نخورا ندها و ارزیننابی هننای

جدول  1مشخصات جمعیت شنناختی آزمنودنیهنا

دیگنران تنأثیر منی گینرد  .اینن عوامنل منی تواننند

ارائه میشود.

سنننبب شنننکل گینننری ،تقوینننت و ینننا تهدیننند
1. Self-competence
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جدول. 1

بننر اسنناس ضننریب آلفننای کرونبننا از  %83تننا

مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش

 %87گنزارش شنده اسنت (بنرا ون ،رینان و گنرس

موغیرها

جنسیت

رشته

سط ح

فراواخا

وول 2337 ،؛ لینننندا ،کارلسنننون کنننرک و وارن،

دختر

127

 .) 2335روایننی مقینناس بننا توجننه بننه همبسننتگی

پسر

68

منفنننی آن بنننا ابزارهنننای سننننجش افسنننردگی و

کل

195

اضنننطراب و همبسنننتگی مثبنننت بنننا ابزارهنننای

علوم انسانی

131

علوم پایه

23

مهندسی

29

پزشکی

14

کل

167

ینننک نموننننه  723نفنننری از دانشنننجویان %81

تعداد کل نمونه

238

محاسننبه شننده اسننت (قربننانی ،واتسننون و بننارت،

سنننجش عاطفننه مثبننت و حرمننت خننود ،کننافی
گننزارش شننده اسننت .ضننریب پایننایی بازآزمننایی
ایننن مقینناس نیننز در فاصننله زمننا نی یننک ماهننه
ثابت گنزارش شنده اسنت .آلفنای کرونبنا بنرای
پرسش های نسخه فارسنی اینن مقیناس در منورد

.)2339
بننرای انجننام پننژوهش زیننر از ابزراهننای زیننر
استفاده شد:

ساایاهه ی صااتات ارعاااها زااه اا

و

تگری :این سیاهه شامل سنه بخنش اسنت کنه

پرستاا ا مه ذهااآ آگاااها :9ایننن مقینناس

در آن تعنندادی صننفات راجننع بننه مننن ،رئننیس

یک آزمون  15سنوالی اسنت کنه توسنط بنراون و

جمهور و مادر (دیگنری) وجنود دارد .اینن صنفات

ریان به منظنور سننجش سنطح هشنیاری و توجنه

ترکیبی از صنفات مثبنت ،منفنی و خنثنی اسنت و

نسننبت بننه روینندادها و تجننارب جنناری در زننندگی

از فرد خواسته می شنود کنه هرکندام از صنفاتی را

روزمره سناخته شنده اسنت .سنوال هنای آزمنون،

کننه بننه خننوبی مننی تواننند او را توصننیف کننند

سنازه ذهنن آگناهی را در مقیناس شنش درجننهای

مشننخص کننند و صننفات دیگننری را کننه توصننیف

لیکننرت ( از نمننره  1بننرای « تقریبننا همیشننه» تننا

کننده فرد دیگری است را مشخص کند.

نمننره  6بننرای « تقریبننا هرگننز») مننی سنننجد .ایننن
مقیناس یننک نمنره کلننی بنرای ذهننن آگناهی بننه

تافوهها

دست منی دهند کنه دامننه آن از  15تنا  93متغینر

در ایننن پننژوهش بننرای تجزیننه و تحلیننل نتننایج

بننوده و نمننره بنناالتر نشننان دهنننده ذهننن آگنناهی

داده هننا از روش هننای آمننار توصننیفی (میننانگین و

بیشتر است .همسانی دروننی 2سنوال هنای آزمنون

انحراف اسنتاندارد) و ضنریب همبسنتگی پیرسنون
استفاده شده است.

)1. Mindfull Attention Awareness Scale (MAAS
2. Internal consistency
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جدول .2
آمار توصیفی و ضریب همبستگی بین متغیر ذهن آگاهی و صفات ارجاعی به خود و دیگری
م ازع

M

SD

ضرتب همبیوگا زا ذهآ
آگاها

Sig

توصیف خود با صفات مثبت

6/16

3/81

**0/191

0/009

توصیف خود با صفات منفی

1/81

1/96

*-0/184

0/012

توصیف خود با صفات خنثی

1/39

1/62

-0/076

0/299

توصیف دیگری با صفات مثبت

3/45

3/66

0/082

0/266

توصیف دیگری با صفات منفی

1/39

2/44

-0/113

0/122

توصیف دیگری با صفات خنثی

0/99

1/52

*-0/145

0/048

انتساب صفات منفی ارجاع به خود

5/62

3/05

**-/400

0/000

انتساب صفات مثبت ارجاع به خود

14/68

3/14

**0/206

0/008

انتساب کل صفات ارجاع به خود

20/30

3/71

*-0/162

0/039

انتساب صفات منفی ارجاع به دیگری

6/99

4/15

**-0/234

0/003

انتساب صفات مثبت ارجاع به دیگری

11/42

3/88

0/059

0/455

انتساب کل صفات ارجاع به دیگری

18/41

4/39

*-/170

0/030

بازشناسی صفات منفی ارجاع به خود

7/77

4/60

-0/038

0/614

بازشناسی صفات مثبت ارجاع به خود

9/27

4/28

-0/001

0/987

بازشناسی کل صفات ارجاع به خود

17/04

8/07

-0/022

0/768

بازشناسی صفات منفی ارجاع به دیگری

6/65

4/17

-0/025

0/736

بازشناسی صفات مثبت ارجاع به دیگری

8/00

4/18

0/049

0/515

بازشناسی کل صفات ارجاع به دیگری

14/64

7/86

0/013

0/867

یادآوری صفات منفی ارجاع به خود

2/25

1/45

*0/223

0/040

یادآوری صفات مثبت ارجاع به خود

2/51

2/01

0/113

0/246

یادآوری کل صفات ارجاع به خود

5/15

3/19

*0/295

0/014

یادآوری صفات منفی ارجاع به دیگری

2/45

1/72

0/117

0/265

یادآوری صفات مثبت ارجاع به دیگری

2/35

1/86

0/191

0/057

یادآوری کل صفات ارجاع به دیگری

5/33

3/39

*0/288

0/016

 **P< 0.01و *P< 0.05

جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد و نیز

توصیف دیگران بیشتر از صفات مثبت استفاده میکنند

ضریب همبستگی بین متغیر ذهن آگاهی و صفات

تا صفات منفی ،که میانگین نمرات توصیف خود با

ارجاعی به خود و دیگری را گزارش میکند .نتایج

صفات مثبت بیشتر از نمرات توصیف دیگران با صفات

نشان میدهد که افراد هم در توصیف خود و هم در

مثبت است ( 6/16در برابر  .)3/45همچنین در انتساب
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صفات ارجاع به خود افراد بیشتر از صفات مثبت ارجاع

معنادار وجود داشت .همچنین بین انتساب صفات منفی

به خود استفاده میکنند تا صفات منفی و در مقایسه با

ارجاع به دیگری با ذهن آگاهی با سطح معناداری

توصیف صفات منفی ارجاع به خود افراد بیشتر صفات

( )p</003رابطه منفی معنادار بدست آمد در صورتی

منفی را به دیگران ارجاع میدهند تا به خود ( 5/62در

که رابطه بین انتساب صفات مثبت ارجاع به دیگری با

برابر  .)6/99از طرف دیگر میزان بازشناسی صفات

ذهن آگاهی معنادار نشد و در نهایت در مورد بازشناسی

مثبت و ارجاع به خود بیشتر از بازشناسی صفات مثبت

و یادآوری صفات تنها بین یادآوری صفات منفی ارجاع

دیگری است ( 9/27در برابر  )8/00و در مورد

به خود با ذهن آگاهی با سطح معناداری ( )p</040و

بازشناسی کل صفات ارجاع به خود و دیگری ،میزان

یادآوری کل صفات ارجاع به خود با سطح معناداری

بازشناسی کل صفات ارجاع به خود که شامل صفات

( )p</014و نیز یادآوری کل صفات ارجاع به دیگری

مثبت و منفی میشود بیشتر از بازشناسی کل صفات

با سطح معناداری ( )p</016رابطه معنادار یافت شد.

ارجاع به دیگری است (  17/04در برابر .)14/64

به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که افراد در

همچنین در مورد یادآوری صفات ،تفاوت محسوسی

توصیف خود بیشتر از صفات مثبت استفاده میکنند و

بین صفات مثبت ،منفی و کل ارجاع به خود و دیگری

در مقایسه با دیگران صفات مثبت بیشتری را به خود

یافت نشد .اما به طور کلی میزان بازشناسی صفات

انتساب و نیز ارجاع میدهند اما افراد صفات منفی را

بیشتر از یادآوری آنها بود.

بیشتر به دیگران نسبت میدهند و در مورد یادآوری و

در مورد رابطه همبستگی بین صفات ارجاع به خود و

بازشناسی صفات میزان یادآوری و بازشناسی صفات

ذهن آگاهی نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد

مثبت بیشتر از صفات منفی و به طور کلی میزان

که بین توصیف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهی در

بازشناسی کلیه صفات از یادآوری آنها بیشتر بود.

سطح معناداری ( )p</009رابطه مثبت معنادار وجود

همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین

داشت .همچنین بین توصیف خود با صفات منفی با

توصیف و انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با ذهن

ذهن آگاهی با سطح معناداری ( )p</012رابطه منفی

آگاهی رابطه مثبت معنادار و بین توصیف و انتساب

معنادار وجود داشت .اما بین توصیف خود با صفات

صفات منفی ارجاع به خود با ذهن آگاهی رابطه منفی

خنثی ،توصیف دیگری با صفات مثبت و توصیف

معنادار یافت شد اما بین توصیف و انتساب صفات

دیگری با صفات منفی رابطه معناداری یافت نشد ،ولی

مثبت و منفی ارجاع به دیگری با ذهن آگاهی رابطه

بین توصیف دیگری با صفات خنثی با سطح معناداری

معناداری بدست نیامد.

( )p</048رابطه منفی معنادار وجود داشت .از طرفی
دیگر بین انتساب صفات منفی ارجاع به خود با ذهن

زحث

آگاهی با سطح معناداری ( )p</0001رابطه منفی

همان طور که قبال هم اشاره شد تحقیقات فراوانی به

معنادار و بین انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با

بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی و متغیرهایی از قبیل

ذهن آگاهی با سطح معناداری ( )p</008رابطه مثبت

کاهش اضطراب و افسردگی ،مولفههایی مانند
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بهزیستی ،تنظیم هیجانی و شناختی و نیز افزایش

بیشتری رمزگردانی و بازشناسی میشوند .همچنین

کیفیت زندگی پرداختهاند (چیزا ،کاالتی و سرتی ،1

تحقیقات نشان داده است که افراد هنگام رویارویی با

 ،)2311اما تاکنون تحقیقی که مستقیما به بررسی اثر

تصویر خود و تصویر شخص ناآشنا بهطور همزمان ،به

ذهن آگاهی بر روی صفات ارجاعی به خود و دیگران

تصویر خود سریعتر واکنش میدهند .نتایج این

پرداخته باشد مشاهده نشده است .ذهن آگاهی شامل

تحقیقات دال بر این است که به طور کلی افراد با توجه

یک آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه که اکنون

به شناختی که از خود دارند اطالعاتی که به خود آنها

در حال وقوع است ،میباشد .افراد ذهن آگاه واقعیات

ارتباط دارد و یا اینکه برای خود بهتر میپندارند و به

درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک

خود نسبت میدهد را زودتر پردازش میکنند ،در نتیجه

میکنند (نجاتی و همکاران ،)1393 ،اما صفات ارجاعی

در هنگام مواجه شدن با این صفات سریعتر واکنش

به خود از آنجا که تحت تأثیر سوگیری توجه نسبت به

نشان میدهند .در واقع تحقیقات نشان داده است که

خود قرار دارند ،در نتیجه با قضاوت راجع به خود همراه

پردازش اطالعاتی که به خود مربوط میشوند و نیز

هستند که همین مورد باعث سوگیری افراد نسبت به

پردازش اطالعات مثبت و منفی تحت تأثیر محتوای

انتساب و یا توصیف صفات راجع به خود میشود،

خودپنداره و اهداف انگیزشی هستند و خود در ثبت و

بنابراین این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ذهن

ذخیره و بازیابی اطالعات نقش اساسی دارد (عروجی ،و

آگاهی و صفات ارجاعی به خود و دیگری انجام شد.

همکاران .)1393 ،در راستای یافتههای براون و ریان

به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که افراد هم در

( )2333ذهن آگاهی پیش بینی کننده رفتار خود

توصیف خود و هم در توصیف دیگران بیشتر از صفات

تنظیمی و حاالت هیجانی مثبت است .در تبیین این

مثبت استفاده میکنند و از طرفی دیگر در مقایسه با

یافته میتوان گفت چون افزایش توجه و آگاهی نسبت

دیگران ،افراد صفات مثبت بیشتری را به خود نسبت

به افکار ،هیجانات و تمایالت عملی مثبت از وجوه

میدهند .همچنین میزان بازشناسی صفات مثبت ارجاع

مثبت ذهن آگاهی است بنابراین افراد با ذهن آگاهی

به خود بیشتر از بازشناسی صفات مثبت ارجاع به

باال میزان صفات ارجاعی مثبت بیشتری هم در

دیگری است .همسو با این یافتهها نتایج تحقیقات

یادآوری و هم در بازشناسی به خود نسبت میدهند که

عروجی و همکاران ( ،)1393گرین و همکاران ()2338

در تحقیق حاضر نیز نتایج همسو با این یافتهها تکرار

و دارگمبیو ،کامبالین و واندرلیندن ،)2335( ،2کلی،

شد.

ماکری ،وایلند ،کاگلر ،ایناتی و هدرتن )2332( ،3نشان

همچنین نتایج همبستگی نشان داد که بین توصیف

داد که صفات مثبت نسبت به صفات منفی و صفات

خود با صفات مثبت با ذهن آگاهی رابطه مثبت معنادار

خود ارجاع نسبت به صفات دیگر ارجاع با سرعت

و بین توصیف خود با صفات منفی با ذهن آگاهی رابطه
منفی معنادار وجود داشت .از طرفی دیگر بین انتساب

1. Chiesa, A., Calati, R., & Serretti
2. D’Argembeau, Comblain, & Van der Linden
& 3. Kelley, Macrae, Wyland, Caglar, Inati,
Heatherton

صفات منفی ارجاع به خود با ذهن آگاهی رابطه منفی
معنادار و بین انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با
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ذهن آگاهی رابطه مثبت معنادار وجود داشت ،و نیز بین

قادر میسازد .با به کارگیری هدفمند کارکردهای عالی

انتساب صفات منفی ارجاع به دیگری با ذهن آگاهی

ذهن از جمله توجه ،آگاهی ،نگرش مهربانانه،

رابطه منفی معنادار بدست آمد .در تبیین این یافتهها

کنجکاوی و دلسوزی ،ذهن آگاهی میتواند به طور

میتوان اینگونه بیان کرد که تحقیقات نشان دادهاند که

مؤثر بر واکنشهای هیجانی تأثیرگذار باشد (کابات

عاطفه مثبت و منفی با ذهن آگاهی در ارتباط است.

زین .)2333 ،2بنابراین افرادی که سطوح باالتر ذهن

عاطفه مثبت ،میزان شور و شوق به زندگی و احساس

آگاهی را نشان میدهند تفکرات خودآیند منفی کمتری

هوشیاری فعالیت را در بر دارد و عاطفه منفی یک بعد

نشان میدهند و معتقدند که قادرند خود را از چنین

عام ناراحتی درونی و اشتغال ذهنی ناخوشایند میباشد

تفکراتی رها نمایند (فریون ،اوانس ،ماراج ،دونیس و

که با حاالت خلقی ناخوشایند ،از جمله خشم ،نفرت،

پاتریج .)2336 ،3با توجه به مطالب مطرح شده منطقی

بیزاری ،گناه ،ترس و عصبانیت همراه است .از آنجایی

به نظر میرسد که ذهن آگاهی با توصیف صفات مثبت

که در تعریف ذهن آگاهی گفته میشود که دارای

و نیز انتساب صفات مثبت ارجاعی به خود رابطه مثبت

ویژگیهایی از قبیل توجه و آگاهی متمرکز بر زمان

معنادار و با توصیف صفات منفی و نیز انتساب صفات

حال ،قصدمندی یا هدفمندی و نگرش است که

منفی ارجاعی به خود و دیگری رابطه منفی معنادار

قصدمندی یا هدفمندی مولفه انگیزشی را به توجه و

داشته باشد.

رفتار شخص اضافه میکند و نگرش ،نحوهی توجه

در نهایت در مورد بازشناسی و یادآوری صفات ،نتایج

کردن فرد را نشان میدهد ،که وضعیتی که شخص در

نشان داد که تنها بین یادآوری صفات منفی ارجاع به

هنگام توجه کردن دارد ،نظیر عالقه ،کنجکاوی ،عدم

خود با ذهن آگاهی ،یادآوری کل صفات ارجاع به خود

قضاوت ،پذیرش و پاسخ دهنده بودن (دانکن ،میلر،

و نیز یادآوری کل صفات ارجاع به دیگری با ذهن

وامپ و هیوبل2339 ،1؛ جها و همکاران ،)2337 ،و

آگاهی رابطه معنادار یافت شد .در تبیین این یافته

همچنین ذهن آگاهی نوعی آگاهی غیر قضاوتی از

میتوان اظهار داشت که داوریهای مربوط به خود

تجربۀ شخصی است و بدون آنکه قضاوتی در مورد آن

آزمودنی ،بیشترین میزان یادآوری را نسبت به دیگر

صورت گیرد ،لحظه به لحظه آشکار میشود .در واقع

قضاوتها به همراه دارد .به عبارت دیگر ،قضاوت

ذهن آگاهی مشاهدۀ محرکهای درونی و بیرونی همان

کلمات در ارجاع به خود ،بهتر از قضاوتهای معنایی،

گونه که اتفاق میافتد بدون هیچ گونه قضاوت و پیش

آوایی و ساختاری کلمهها به یادآوری آنها منجر

داوری است (چیزا و همکاران ،)2311 ،بنابراین ذهن

میشود .همچنین مطالعات فراوانی نشان دادند که

آگاهی فرد را به ایجاد رابطهی اساسا متفاوت با تجربه

رمزگردانی ویژگیهایی که به خود مربوط میشوند،

احساسهای درونی و حوادث بیرونی ،از طریق ایجاد

نسبت به ویژگیهایی نامربوط به خود ،سبب بازیابی

آگاهی لحظه به لحظه و جهت گیری رفتاری مبتنی بر
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