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  دهيچک

و قضاوت است اما صفات  يرياز سوگ يعار يشناختروان هک سازيعنوان به يذهن آگاه
است،  يريز سوگنسبت دادن اطلاعات بهتر به خود است، متأثر ا يخود که به معنابه يارجاع
به خود انجام شد.  يو صفات ارجاع ين ذهن اگاهيارتباط ب ين پژوهش با هدف بررسين ايبنابرا

پژوهش حاضر را  ياست. جامعه آمار يهمبستگ - يفيروش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توص
تفاد تهران بودند که با اس يد بهشتيارشد دانشگاه شه يو کارشناس يان کارشناسيدانشجو يتمام

پژوهش  يده شدند. ابزارهاينفر برگز 802تعداد  ياچندمرحله ياخوشه يريگاز روش نمونه
ها با بود. داده يگريخود و دبه ياهه صفات ارجاعيو س (MAAS) يشامل پرسشنامه ذهن آگاه

ها نشان داد که افراد در ل دادهيتحلل شدند. يرسون تحليپ يب همبستگياستفاده از روش ضر
کنند. يشتر از صفات مثبت استفاده ميگران بيخود نسبت به دهب يو انتساب صفات ارجاعف يتوص

صفات مثبت ارجاع به  يشتر از بازشناسيخود بصفات مثبت ارجاع به يزان بازشناسيم ياز طرف
ف خود با يو توص ين ذهن آگاهينشان داد که بج ين نتايچن(. هم2در برابر  82/9است ) يگريد

 يف خود با صفات منفيو توص ين ذهن آگاهي( و ب>009/0p) رابطه مثبت معنادارصفات مثبت 
صفات تنها  يادآوريو  يت در مورد بازشناسي(. در نها>018/0p) معنادار وجود داشت يرابطه منف

(. >040/0pد )ـافت شيطه معنادار ـراب يارجاع به خود با ذهن آگاه يصفات منف يادآورين يب
ف خود با يبرخوردارند در توص ييبالا يکه از ذهن آگاه يان کرد که افرادين بتوايم يطور کلبه

                                           
  ( )نويسنده مسئول بهشتيمغز، دانشگاه شهيددکتري علوم اعصاب شناختي، دانشيار پژوهشکده علوم شناختي و ـ 1

Email:nejati@sbu.ac.ir       
  شناسي تربيتي، دانشگاه شيرازدانشجوي دکتري روانـ 8
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 به يقرار دارند و ذهن آگاه يز انتساب صفات مثبت به خود در سطح بالاتريصفات مثبت و ن
 شود.يفرد نسبت به خودش م يش آگاهيباعث افزا يشناختروان هک سازيعنوان 

 ؛، صفات مثبتيگريبه د يصفات ارجاع ؛به خود يع، صفات ارجايذهن آگاه :يديواژگان کل
 يصفات منف

 

 مقدمه

، 8يمينجر و بايف شده است )جها، کرومپيتوجه به زمان حال تعر يبه معنا 1يذهن آگاه
است که به  ياز آگاه ياحساس بدون قضاوت و متعادل ي(. در واقع ذهن آگاه8002

افتند، يطور که اتفاق ممان، هيکيزيف يهادهيجانات و پديرش هيدن و پذيواضح د
، 4اني؛ براون و ر8010، 3انيد و گول کازيوياموند، ديدان،جانسون، ديکند )زيکمک م

 يدهد که ذهن آگاهيج نشان ميدر عاطفه و خلق، نتا ينقش ذهن آگاه ي(. در بررس8003
ب يق ترکيمثبت بوده و از طر يجانيو حالات ه يميکننده رفتار خودتنظينيبشيپ

 يستيو بهز يرا در شادکام يرات مثبتييتواند تغيات ميدن تجربيو واضح د يندگسرز
، 5ن سنت، چا، لوهرر، بوئر و واهنر رودلري، وي؛ فلگل کول8003 ان،ي)براون و ر ديجاد نمايا

و  يو کاهش افسردگ يبهتر، لذت بردن از زندگ يت زندگيفيباعث ک ي(. ذهن آگاه8010
 يلي؛ هرن، بروک و ف8002، 6گيسر، گارسن و هادي، ونجنيت استيشود )کويخشم م

مدت و درازمدت خلق افسرده دارد کوتا يهادر کاهش نشانه ي( و نقش مهم8009، 2پوت
را و يپذ يک آگاهيشامل  يکه ذهن آگاه يي(. از آنجا8010، 2نجنين، وان هري)گودفر

فراد ذهن آگاه واقعيات باشد، اياز قضاوت از آنچه که اکنون در حال وقوع است، م يعار
 ادي در مواجه با ي زيـکنند و تواناييـدون تحريف ادراک مـيروني را آزادانه و بـدروني و ب

 

  

2- Jha, Krompinger, & Baime 
4- Brown & Ryan 

6- Kieviet-Stijnen, Visser, Garssen &  
Hudig 

8- Godfrin &  Van Heeringen 

1- Mindfulness 

3- Zeidan, Johnson, Diamond, David, & Goolkasian 
5- Flugel Colle, Vincent, Cha, Loehrer, Bauer & 
Wahner-Roedler 

7- Heeren, Broeck & Philippot 
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ند( دارند يند و ناخوشايها )اعم از خوشاجانات و تجربهياز تفکرات، ه يادامنه گسترده
 (.1390، يلو پورنقدع يک فرجام، نادريح زاده، ني، ذبي)نجات

گر به اسم اثر يد يااست اما سازه يريک سازه بدون سوگي ين ذهن آگاهيبنابرا
همراه است. اثر ارجاع به خود عبارت است از  يريوجود دارد که با سوگ 1ارجاع به خود

ن بار راجرز، کوپر و کرکر يمرتبط با خود که اول يحافظه به اطلاعات کلام يريسوگ
کردند. در واقع راجرز  يسطوح پردازش اطلاعات بررس هيوب نظر( آن را در چهارچ1922)

دند که قضاوت کلمات يجه رسين نتيکه انجام دادند به ا يشي( در آزما1922و همکاران )
آنها  يادآوريها به کلمه يو ساختار يي، آواييمعنا يهاخود، بهتر از قضاوتدر ارجاع به

 ييهايژگيو يرداند که رمزگنشان دادن يراوانن پس از آن، مطالعات فيچنشد. هميمنجر م
تر و عيسر يابيخود، سبب بازنامربوط به يهايژگيشوند، نسبت به ويخود مربوط مکه به

ادآوردن اطلاعات بهتر يبه  يل افراد برايخود به تماشود. در واقع اثر ارجاع بهيبهتر آنها م
ز، يشود )گاچينها باشد گفته مخود اگر آن اطلاعات مناسب و مرتبط با آنسبت به

همان  ينوعز که بهيخود نبه ي(. در مورد صفات ارجاع8002، 8ون و اسچاترينجر، يکنز
توجه نسبت به  يرير سوگيشود که تحت تأثيباشد گفته ميمفهوم اثر ارجاع به خود م

عث ن مورد بايخود همراه هستند که همجه با قضاوت راجع بهيخود قرار دارند، در نت
 يشود اما ذهن آگاهيخود مف صفات راجع بهيا توصيافراد نسبت به انتساب و  يريسوگ

ن امر ين اييخود است، که در تب يهارامون جنبهيو قضاوت پ يريک توجه بدون سوگي
و سلامت روان  يشناختو روان يذهن يستيبا بهز يگاهآتوان گفت که چون ذهن يز مين

ن يجه اي( در نت8002 ان و گرس وول،يو براون، ر 8003 ان،يرابطه مثبت دارد )براون و ر
 د است.ييه قابل تأيقض

شود. يخاص شناخته م يک ساختارشناختي« خود»در پردازش اطلاعات،  يطور کلبه
حافظه به نام  يريسوگ ينه مورد توجه قرار گرفته، نوعين زميکه در ا ييهادهياز پد يکي

 بـه نسبت(. صفات مثبت 1390، يبنارک يو خرم يحاتم، ياثر ارجاع به خود است )عروج

  

2- Guchess, Kensinger, Yoon & Schacter 1- self-reference effect 
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 يشتريگر ارجاع با سرعت بيو صفات خود ارجاع نسبت به صفات د يصفات منف
ده قات نشان داي(. تحق8002، 8دز و گرگيکي، سد1نيشوند )گريم يو بازشناس يرمزگردان

ز پردازش اطلاعات مثبت و يشوند و نيخود مربوط مکه به ياست که پردازش اطلاعات
ره و يهستند و خود در ثبت و ذخ يزشيخودپنداره و اهداف انگ ير محتوايتحت تأث يمنف
 (.1390، و همکاران، يدارد )عروج ياطلاعات نقش اساس يابيباز

ر خود بر ين تأثيچنخود و هم شناخت و هرابط يبه بررس يفراوان يقات تجربيتحق
در  ياديبن هک سازيرا  3«خود» ياجتماع يکردهاياز رو ياند. برخعملکرد حافظه پرداخته
اطلاعات مرتبط با آن در حافظه  ييره و بازنمايذخ يچگونگ هنظر گرفته و به مطالع

د توجه ر مورياخ يهاکه در سال ينه موضوعين زمي(. در هم8018، 4ياند )استانلپرداخته
 يهان اثر به پردازش محرکياست. ا 5خود يمحققان قرار گرفته، اثر پردازش يبرخ

ها اشاره دارد )تورک، گر پردازشين نوع پردازش از ديز ايک فرد و تمايمربوط به خود 
که به خود مربوط  ياند، پردازش اطلاعاتقات نشان دادهي(. تحق8002، 6نگهام و ماکرايکان
، يني، پردازش اطلاعات عگر اطلاعات )مثلاًيسه با پردازش انواع ديشوند، در مقايم

هم در بعد «( ذهن يتئور»آنها  يا حالات ذهنيگران و يپردازش اطلاعات مربوط به د
ن، کنان، نواک و يلو، لابر، کروپمتفاوت است ) يو هم در بعد عصب شناخت يرفتار

ر خود بر ي(. در مورد تأث8003، 2کايو گازان ي؛ تورک، هدرتون، ماکرا، کل8004، 2کجائر
که فعالانه  يه اول معتقد است که موضوعاتيه مطرح شده است که نظريحافظه سه نظر

 اندافت شدهيکه منفعلانه در يتر از موضوعاتار آسانيشوند، بسيد ميرنده توليادگي هليوسبه
که در ارجاع به  يتن است که موضوعايه دوم اي(، نظر9د خوديشوند )اثر توليم يادآوري

 دانشده يگر رمزگردانيد ياگونهکه به يتر از موضوعاتار آسانياند، بسشده يخود رمزگردان
 ه سومينظرهايت ( و در ن11خودهـيا اثر ارجاع ب 10دگاه خودمحورر ديـشوند )اثييادآوري م

  

2- Gregg 
4- Stanley 

6- Turk, Cunningham & Macrae 

8- Turk, Heatherton, Macrae Kelley & 
Gazzaniga 

10- Self-generation effect 

1- Green 
3- Self 
5- Self processing effect 

7- Lou, Luber, Crupain, Keenan, Nowak, 
Kjaer & et al 

9- Self-generation effect 

11- Ego-centric perceptive 
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 يادآوريتر از ار آسانيدار بسامهف اديک تکليموضوعات مربوط به  يادآورياعتقاد دارد 
 (.8004لو و همکاران، ) (1ر بودن خوديف کامل است )اثر درگيک تکلي

 يرشان بر حافظه از موضوعاتيپردازش آنها و تأث يو چگونگ ياطلاعات مثبت و منف
شده است. خودپنداره و ساختار خود بر  ياثر ارجاع به خود بررس هنياست که در زم
 يرا به نحو متفاوت يرگذار است و اطلاعات مثبت و منفياطلاعات تأث يفپردازش بار عاط

، اطلاعات مثبت اغلب در ارتباط با يزشيانگ يهاهينظر يکنند. بر اساس برخيپردازش م
در افراد  8يير خودافزاينظ ييهايرياز سوگ يت ناشين مزيشوند و ايخود بهتر پردازش م
نکه افراد در برابر اطلاعات مثبت و يبر ا يود دارند مبنز وجين ييهاهياست. در مقابل، نظر

 يکنند. محتوايکسان عمل ميطور ا بهيخودپنداره و  يا بر اساس محتواي يمنف
ن يرد. ايگير ميگران تأثيد يهايابيخوراندها و ارز، پسيخودپنداره از تعاملات اجتماع

پنداره شده و لذا بر پردازش د خوديا تهديت و ي، تقويريگتوانند سبب شکليعوامل م
 (.8002ن و همکاران، ير بگذارند )گريتأث ياطلاعات مثبت و منف

و  ين ذهن آگاهيارتباط ب يبه بررس يقات فراوانيطور که قبلا هم اشاره تحقهمان
م ي، تنظيستيمانند بهز ييها، مولفهيل کاهش اضطراب و افسردگياز قب ييرهايمتغ
، 3يو سرت يزا، کالاتي)چ اندپرداخته يت زندگيفيش کيزاز افيو ن يو شناخت يجانيه

صفات  يبر رو ياثر ذهن آگاه يبه بررس ماًيکه مستق يقي(، اما تاکنون تحق8011
به  يکه ذهن آگاه ييگران پرداخته باشد مشاهده نشده است. از آنجايخود و دبه يارجاع

 ينيشتر به صورت عيو بو قضاوت است  يرياز سوگ يعار يشناختروان هک سازيعنوان 
ن يارتباط ب ين بررسياست، بنابرا يريخود متأثر از سوگبه يباشند اما صفات ارجاعيم

ن طبق يچناست. هم يو هم قابل بررس يخود هم ضروربه يو صفات ارجاع يذهن آگاه
با  ير ذهن آگاهين متغيارتباط ب يبه بررس يقات فراوانيانجام شده تحق يهايبررس
و  ين ذهن آگاهيارتباط ب ماًيکه مستق يقياند اما تاکنون تحقگر پرداختهيد يهاحوزه

 ش ـن پژوهيا نيقرار دهد مشاهده نشده است، بنابرا يخود را مورد بررسبه يصفات ارجاع
  

2- Self-competence 1- Ego-involvement 
3- Chiesa, A., Calati, R. & Serretti 
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 به خود انجام شده است. يو صفات ارجاع يآگاهن ذهن يارتباط ب يبا هدف بررس

 يروش پژوهش، جامعه و نمونه آمار

 ياست. جامعه آمار يو طرح همبستگ يفيروش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توص
 يد بهشتيارشد دانشگاه شه يو کارشناس يان کارشناسيدانشجو يپژوهش حاضر را تمام

دادند که با يل ميل بودند تشکيمشغول به تحص 91-90 يليتهران که در سال تحص
ده شدند. در جدول يبرگز 802تعداد  ياچند مرحله ياخوشه يريگاستفاد از روش نمونه

 شود.يها ارائه ميآزمودن يت شناختيمشخصات جمع (1)

 نمونه پژوهش يشناختتيمشخصات جمع (1) جدول

 هاريمتغ سطوح يفراوان

 دختر 182

 پسر 21 تيجنس

 کل 802

 يعلوم انسان 101

 رشته

 هيعلوم پا 83

 يمهندس 89

 يپزشک 14

 ريسا 41

  تعداد کل نمونه 802

 پژوهشابزار 

است که توسط  يسوال 15ک آزمون ياس ين مقيا :(MAAS) 1يپرسشنامه ذهن آگاه
 يدادها و تجارب جاريو توجه نسبت به رو ياريمنظور سنجش سطح هشان بهيبراون و ر

اس يرا در مق يآزمون، سازه ذهن آگاه يمره ساخته شده است. سوال هاروز يدر زندگ
 «( هرگز باًيقرـت» يراـب 6تا نمره « شهيهم باًيتقر» يبرا 1از نمره کرت )يل ياشش درجه

 

  

1- Mindfull Attention Awareness Scale 
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آن از  دهد که دامنهيبه دست م يذهن آگاه يبرا يک نمره کلياس ين مقيسنجد. ايم
 1يدرون يشتر است. همسانيب يدهنده ذهن آگاهر بوده و نمره بالاتر نشانيمتغ 90تا  15

 گزارش شده است %22تا  %20کرونباخ از  يب آلفايآزمون بر اساس ضر يهاسوال

اس با توجه يمق يي(. روا8005ندا، کارلسون کرک و وارن، ي؛ ل8002)براون و همکاران، 
مثبت با  يو اضطراب و همبستگ يسنجش افسردگ يابزارها آن با يمنف يبه همبستگ

 ييايب پايگزارش شده است. ضر يسنجش عاطفه مثبت و حرمت خود، کاف يابزارها
 يماهه ثابت گزارش شده است. آلفاکي يز در فاصله زمانياس نين مقيا ييبازآزما

از  ينفر 283ک نمونه ياس در مورد ين مقيا ينسخه فارس يهاپرسش يکرونباخ برا
 (.8009، واتسون و بارت، يمحاسبه شده است )قربان %21ان يدانشجو

اهه شامل سه بخش است که در آن ين سيا :يگريبه خود و د يصفات ارجاع اههيس
 يس جمهور و مادر )صفات ارجاعيخود(، رئبه يصفات راجع به من )صفات ارجاع يتعداد
است و از فرد  يو خنث يات مثبت، منفاز صف يبين صفات ترکي( وجود دارد. ايگريبه د

ف کند مشخص يتواند او را توصيم يخوبرا که به يشود که هرکدام از صفاتيخواسته م
ب ياست را مشخص کند. ضر يگريکننده فرد دفيرا که توص يگريکند و صفات د

 يق آلفايدر پژوهش حاضر از طر يگريخود و دمربوط به ين صفات ارجاعيب ييايپا
 يو بازشناس يادآورين نمرات يب ييايب پاين ضريچندست آمد. همهب 66/0خ کرونبا

 دست آمد.هب 90/0 يگريبه خود و د يمربوط به صفات ارجاع

 ها افتهي

ن و يانگي)م يفيآمار توص يهاها از روشج دادهيل نتايه و تحليتجز ين پژوهش برايدر ا
 ده شده است.رسون استفايپ يب همبستگيانحراف استاندارد( و ضر

 

 
 

  

 1- Internal consistency 
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به خود و  يو صفات ارجاع ير ذهن آگاهين متغيب يب همبستگيو ضر يفيآمار توص (2)جدول 

 يگريد

 )سطح  يب همبستگيضر

 ي( با ذهن آگاهيداريمعن

ن )انحراف يانگيم

 استاندارد(
 منابع

 بتف خود با صفات مثيتوص (21/3) 16/6 ( 009/0) **191/0
 يف خود با صفات منفيتوص ( 96/1) 21/1 (018/0) *124/0-
 يف خود با صفات خنثيتوص (68/1) 39/1 (899/0) 026/0-

 با صفات مثبت يگريف ديتوص (66/3) 45/3 (866/0) 028/0
 يبا صفات منف يگريف ديتوص (44/8) 39/1 (188/0) 113/0-
 يصفات خنثبا  يگريف ديتوص (58/1) 99/0 (042/0) *145/0-
 ارجاع به خود يانتساب صفات منف (05/3) 68/5 (0001/0)**400/0-

 انتساب صفات مثبت ارجاع به خود (14/3) 62/14 (002/0)**806/0

 انتساب کل صفات ارجاع به خود (21/3) 30/80 (039/0)*168/0-

 يگريارجاع به د يانتساب صفات منف (15/4) 99/6 (003/0)**834/0-

 يگريانتساب صفات مثبت ارجاع به د (22/3) 48/11 (455/0) 059/0

 يگريانتساب کل صفات ارجاع به د (39/4) 41/12 (030/0)*120/0-

 ارجاع به خود يصفات منف يبازشناس (60/4) 22/2 (614/0) 032/0-

 صفات مثبت ارجاع به خود يبازشناس (82/4) 82/9 (922/0) 001/0-

 کل صفات ارجاع به خود يبازشناس (02/2) 04/12 (262/0) 088/0-

 يگريارجاع به د يصفات منف يبازشناس (12/4) 65/6 (236/0) 085/0-

 يگريصفات مثبت ارجاع به د يبازشناس (12/4) 00/2 (515/0) 049/0

 يگريکل صفات ارجاع به د يبازشناس (26/2) 64/14 (262/0) 013/0

 ارجاع به خود يمنف صفات يادآوري (45/1) 85/8 (040/0)* 883/0

 صفات مثبت ارجاع به خود يادآوري (01/8) 51/8 (846/0) 113/0

 کل صفات ارجاع به خود يادآوري (19/3) 15/5 (014/0)*895/0

 يگريارجاع به د يصفات منف يادآوري (28/1) 45/8 (865/0) 112/0

 يگريصفات مثبت ارجاع به د يادآوري (26/1) 35/8 (052/0) 191/0

 يگريکل صفات ارجاع به د يادآوري (39/3) 33/5 (016/0)*822/0

*P< 0.05 و   **P< 0.01 
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ب يز ضرين و انحراف استاندارد و نيانگيم (8)د جدول يکنيطور که ملاحظه مهمان
کند. يرا گزارش م يگريخود و دبه يو صفات ارجاع ير ذهن آگاهين متغيب يهمبستگ

شتر از يگران بيف ديف خود و هم در توصير توصدهد که افراد هم ديج نشان مينتا
ف خود با صفات ين نمرات توصيانگي، که ميکنند تا صفات منفيصفات مثبت استفاده م

(. 45/3در برابر  16/6گران با صفات مثبت است )ـيف ديمرات توصـشتر از نيمثبت ب
خود استفاده ع بهشتر از صفات مثبت ارجاين در انتساب صفات ارجاع به خود افراد بيچنهم

شتر يخود افراد بارجاع به يف صفات منفيسه با توصيو در مقا يکنند تا صفات منفيم
گر يد ي(. از طرف99/6در برابر  68/5خود )دهند تا بهيگران ارجاع ميرا به د يصفات منف

 يگريصفات مثبت د يشتر از بازشناسيخود بصفات مثبت و ارجاع به يزان بازشناسيم
زان ي، ميگريخود و دکل صفات ارجاع به ي( و در مورد بازشناس2در برابر  82/9است )
شتر از يشود بيم يکل صفات ارجاع به خود که شامل صفات مثبت و منف يبازشناس
ن در مورد ي(. همچن64/14در برابر 04/12است ) يگريکل صفات ارجاع به د يبازشناس

 يگريخود و دو کل ارجاع به يمنف ن صفات مثبت،يب يصفات تفاوت محسوس يادآوري
 آنها بود. يادآوريشتر از يصفات ب يزان بازشناسيم يطور کلگر بهيد يافت نشد. از طرفي

ب يج ضرينتا ين صفات ارجاع به خود و ذهن آگاهيب يدر مورد رابطه همبستگ
در  يف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهين توصيرسون نشان داد که بيپ يهمبستگ
ف خود ين توصين بي(  رابطه مثبت معنادار وجود داشت. همچن>009/0p) ينادارسطح مع

معنادار وجود  ي( رابطه منف>018/0p) يبا سطح معنادار يبا ذهن آگاه يبا صفات منف
ف يبا صفات مثبت و توص يگريف دي، توصيف خود با صفات خنثين توصيداشت. اما ب

با صفات  يگريف دين توصيب يشد، ولافت ني يرابطه معنادار يبا صفات منف يگريد
ن يگر بيد يمعنادار وجود داشت. از طرف يرابطه منف (>042/0p) يبا سطح معنادار يخنث

( رابطه >0001/0p) يبا سطح معنادار يارجاع به خود با ذهن آگاه يانتساب صفات منف
 يعناداربا سطح م ين انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با ذهن آگاهيمعنادار و ب يمنف

(002/0p<رابطه مثبت معنادار وجود داشت. هم )ارجاع به  ين انتساب صفات منفين بيچن
دست آمد در همعنادار ب ي( رابطه منف>003/0p) يبا سطح معنادار يبا ذهن آگاه يگريد
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معنادار نشد و  يبا ذهن آگاه يگرين انتساب صفات مثبت ارجاع به ديکه رابطه ب يصورت
ارجاع به  يصفات منف يادآورين يصفات تنها ب يادآوريو  يرد بازشناست در مويدر نها

کل صفات ارجاع به خود با  يادآوري( و >040/0p) يبا سطح معنادار يخود با ذهن آگاه
 يبا سطح معنادار يگريکل صفات ارجاع به د يادآوريز يو ن( >014/0p) يسطح معنادار

(016/0p< رابطه معنادار )افت شد.ي 

 يريگجهيتبحث و ن

از قضاوت از آنچه که اکنون در حال وقوع  يرا و عاريپذ يک آگاهيشامل  يذهن آگاه
ف ادراک يرا آزادانه و بدون تحر يرونيو ب يات درونيباشد. افراد ذهن آگاه واقعياست، م

ر يخود از آنجا که تحت تأثبه ي(، اما صفات ارجاع1390و همکاران،  يکنند )نجاتيم
خود همراه هستند که جه با قضاوت راجع بهيخود قرار دارند، در نتنسبت بهتوجه  يريسوگ
 شود،يخود مف صفات راجع بهيا توصيافراد نسبت به انتساب و  يرين مورد باعث سوگيهم

خود و به يو صفات ارجاع ين ذهن آگاهيارتباط ب ين پژوهش با هدف بررسين ايبنابرا
شتر از يف خود بيپژوهش نشان داد که افراد در توص جينتا يطور کلانجام شد. به يگريد

خود را به يشتريگران صفات مثبت بيسه با ديکنند و در مقايصفات مثبت استفاده م
دهند، و يگران نسبت ميشتر به ديرا ب يدهند اما افراد صفات منفيز ارجاع ميانتساب و ن
شتر از يصفات مثبت ب يناسو بازش يادآوريزان يصفات م يو بازشناس يادآوريدر مورد 

 نيچنشتر بود. هميآنها ب يادآوريه صفات از يکل يزان بازشناسيم يطور کلو به يصفات منف
خود با ف و انتساب صفات مثبت ارجاع بهين توصينشان داد که ب يب همبستگيج ضرينتا

با خود ارجاع به يف و انتساب صفات منفين توصيرابطه مثبت معنادار و ب يذهن آگاه
 يف و انتساب صفات مثبت و منفين توصيافت شد اما بيمعنادار  يرابطه منف يذهن آگاه
 امد.يدست نهب يرابطه معنادار يبا ذهن آگاه يگريارجاع به د

به خود نشان  يارجاع يج پژوهش در خصوص ارتباط صفات مثبت و منفيدر واقع نتا
شتر از صفات مثبت استفاده ين بگرايف ديف خود و هم در توصيداد که افراد هم در توص

را به خود  يشتريگران، افراد صفات مثبت بيسه با ديگر در مقايد يکنند و از طرفيم
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 يشتر از بازشناسيصفات مثبت ارجاع به خود ب يزان بازشناسين ميچندهند. همينسبت م
 و يقات عروجيج تحقيها نتاافتهين ياست. همسو با ا يگريصفات مثبت ارجاع به د

، 1ندنين و واندرليو، کامبلاي( و دارگمب8002ن و همکاران )ي(، گر1390همکاران )
( نشان داد که صفات مثبت 8008، )8و هدرتن يناتيلند، کاگلر، اي، واي، ماکري(، کل8005)

گر ارجاع با سرعت يو صفات خود ارجاع نسبت به صفات د ينسبت به صفات منف
قات نشان داده است که افراد ين تحقيچنند. همشويم يو بازشناس يرمزگردان يشتريب

ر خود يطور همزمان، به تصور شخص ناآشنا بهير خود و تصويبا تصو ييارويهنگام رو
افراد با  يطور کلن دارد که بهيقات دال بر اين تحقيج ايدهند. نتايتر واکنش معيسر

 ينکه برايا ايباط دارد و که به خود آنها ارت يکه از خود دارند اطلاعات يتوجه به شناخت
جه در يکنند، در نتيدهد را زودتر پردازش ميپندارند و به خود نسبت ميخود بهتر م

قات نشان يدهند. در واقع تحقيتر واکنش نشان معين صفات سريهنگام مواجه شدن با ا
ت ز پردازش اطلاعات مثبيشوند و نيکه به خود مربوط م يداده است که پردازش اطلاعات

ره يهستند و خود در ثبت و ذخ يزشيخودپنداره و اهداف انگ ير محتوايتحت تأث يو منف
 يهاافتهي ي(. در راستا1390، و همکاران، يدارد )عروج ياطلاعات نقش اساس يابيو باز

 يجانيو حالات ه يميکننده رفتار خودتنظينيبشيپ ي( ذهن آگاه8003ان )يبراون و ر
نسبت به  يش توجه و آگاهيتوان گفت چون افزايافته مي نين اييمثبت است. در تب

ن افراد با ياست بنابرا يمثبت از وجوه مثبت ذهن آگاه يلات عمليجانات و تمايافکار، ه
 يو هم در بازشناس يادآوريهم در  يشتريمثبت ب يزان صفات ارجاعيبالا م يذهن آگاه

 ها تکرار شد.افتهين يسو با اج هميز نتايق حاضر نيدهند که در تحقيبه خود نسبت م

رابطه  يف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهين توصينشان داد که بج ين نتايچنهم
وجود داشت.  يرابطه منف يبا ذهن آگاه يف خود با صفات منفين توصيمثبت معنادار و ب

 ر معنادا يطه منفـراب يارجاع به خود با ذهن آگاه ين انتساب صفات منفيگر بيد ياز طرف

  

2- Kelley, Macrae, Wyland, Caglar, Inati & 
Heatherton 

1- D’Argembeau, Comblain & Van der 
Linden 
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رابطه مثبت معنادار وجود داشت،  ين انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با ذهن آگاهيبو 
 هبمعنادار  يرابطه منف يبا ذهن آگاه يگريارجاع به د ين انتساب صفات منفيز بيو ن

اند که قات نشان دادهيان کرد که تحقينگونه بيتوان ايها مافتهين ين اييدست آمد. در تب
؛ 8009، 1وبليلر، وامپ و هي)دانکن، م در ارتباط است يبا ذهن آگاه يعاطفه مثبت و منف
 ياريو احساس هوش يزان شور و شوق به زندگي(. عاطفه مثبت، م8002جها و همکاران، 

ند يناخوشا يو اشتغال ذهن يدرون يک بعد عام ناراحتي يردارد و عاطفه منفت را دربيفعال
، گناه، ترس و يزاريند، از جمله خشم، نفرت، بيناخوشا يباشد که با حالات خلقيم

 يشود که دارايگفته م يف ذهن آگاهيکه در تعر ييت همراه است. از آنجايعصبان
و  يا هدفمندي يزمان حال، قصدمند متمرکز بر يل توجه و آگاهياز قب ييهايژگيو

را به توجه و رفتار شخص اضافه  يزشيلفه انگؤم يا هدفمندي ينگرش است که قصدمند
که شخص در  يتيدهد، که وضعيتوجه کردن فرد را نشان م يکند و نگرش، نحوهيم

دهنده رش و پاسخي، عدم قضاوت، پذير علاقه، کنجکاويهنگام توجه کردن دارد، نظ
است و بدون  يشخص هاز تجرب ير قضاوتيغ يآگاه ينوع ين ذهن آگاهيچنو همبودن 

شود. در واقع ذهن يرد، لحظه به لحظه آشکار ميدر مورد آن صورت گ يآنکه قضاوت
گونه چيافتد بدون هيگونه که اتفاق مهمان يرونيو ب يدرون يهامحرک همشاهد يآگاه

فرد را به  ين ذهن آگاهي(، بنابرا8011 زا و همکاران،ياست )چ يداورشيقضاوت و پ
جاد يق اي، از طريرونيو حوادث ب يدرون يهامتفاوت با تجربه احساس جاد رابطه اساساً يا

 واکنش يجات عاقلانه بهيولئبر مس يمبتن يرفتار يريگلحظه و جهتبه لحظه يآگاه
ذهن از جمله  يلعا يهدفمند کارکردها يريکارگسازد. با بهيک، قادر مياتومات يريپذ

طور موثر تواند بهيم ي، ذهن آگاهيو دلسوز ي، نگرش مهربانانه، کنجکاويتوجه، آگاه
که سطوح  ين افرادي(. بنابرا8003، 8نيرگذار باشد )کابات زيتأث يجانيه يهابر واکنش

دهند و ينشان م يکمتر يند منفيدهند تفکرات خودآيرا نشان م يبالاتر ذهن آگاه
س و يون، اوانس، ماراج، دونيند )فريرها نما ين تفکراتيقادرند خود را از چن معتقدند که

 با  يآگاه رسد که ذهنيـنظر مهـب يمطالب مطرح شده منطق به (. با توجه8006، 3جيپاتر
  

2- Kabat-Zinn 1- Duncan, Miller, Wampold & Hubble 

3- Frewen, Evans, Maraj, Dozois & Partridge 
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خود رابطه مثبت معنادار و با به يز انتساب صفات مثبت ارجاعيصفات مثبت و ن فيتوص
 يرابطه منف يگريخود و دبه يارجاع يز انتساب صفات منفيو ن يف صفات منفيتوص

 معنادار داشته باشد.

 يادآورين يج نشان داد که تنها بيصفات، نتا يادآوريو  يت در مورد بازشناسيدر نها
 يادآوريز يخود و نکل صفات ارجاع به يادآوري، يخود با ذهن آگاهبه ارجاع يصفات منف

افته ين ين اييافت شد. در تبيرابطه معنادار  يبا ذهن آگاه يگريکل صفات ارجاع به د
را  يادآوريزان ين ميشتري، بيمربوط به خود آزمودن يهايتوان اظهار داشت که داوريم

گر، قضاوت کلمات در ارجاع به خود، يعبارت دد. بهها به همراه دارگر قضاوتينسبت به د
شود. يآنها منجر م يادآوريها به کلمه يو ساختار يي، آواييمعنا يهابهتر از قضاوت

خود مربوط که به ييهايژگيو يد که رمزگردانـنشان دادن يـن مطالعات فراوانيچنهم
شود يتر و بهتر آنها معيسر يباينامربوط به خود، سبب باز ييهايژگيشوند، نسبت به ويم

 (.1922)راجرز و همکاران، 
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