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چکيده
ذهن آگاهي بهعنوان يک سازه روانشناختي عاري از سوگيري و قضاوت است اما صفات
ارجاعي بهخود که به معناي نسبت دادن اطلاعات بهتر به خود است ،متأثر از سوگيري است،
بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين ذهن اگاهي و صفات ارجاعي به خود انجام شد.
روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي  -همبستگي است .جامعه آماري پژوهش حاضر را
تمامي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي تهران بودند که با استفاد
از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي تعداد  802نفر برگزيده شدند .ابزارهاي پژوهش
شامل پرسشنامه ذهن آگاهي ( )MAASو سياهه صفات ارجاعي بهخود و ديگري بود .دادهها با
استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند .تحليل دادهها نشان داد که افراد در
توصيف و انتساب صفات ارجاعي بهخود نسبت به ديگران بيشتر از صفات مثبت استفاده ميکنند.
از طرفي ميزان بازشناسي صفات مثبت ارجاع بهخود بيشتر از بازشناسي صفات مثبت ارجاع به
ديگري است ( 9/82در برابر  .)2همچنين نتايج نشان داد که بين ذهن آگاهي و توصيف خود با
صفات مثبت رابطه مثبت معنادار ( )p<0/009و بين ذهن آگاهي و توصيف خود با صفات منفي
رابطه منفي معنادار وجود داشت ( .)p<0/018در نهايت در مورد بازشناسي و يادآوري صفات تنها
بين يادآوري صفات منفي ارجاع به خود با ذهن آگاهي رابـطه معنادار يافت شـد (.)p<0/040
بهطور کلي ميتوان بيان کرد که افرادي که از ذهن آگاهي بالايي برخوردارند در توصيف خود با
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صفات مثبت و نيز انتساب صفات مثبت به خود در سطح بالاتري قرار دارند و ذهن آگاهي به
عنوان يک سازه روانشناختي باعث افزايش آگاهي فرد نسبت به خودش ميشود.
واژگان کليدي :ذهن آگاهي ،صفات ارجاعي به خود؛ صفات ارجاعي به ديگري ،صفات مثبت؛
صفات منفي

مقدمه

ذهن آگاهي 1به معناي توجه به زمان حال تعريف شده است (جها ،کرومپينجر و بايمي،8
 .)8002در واقع ذهن آگاهي احساس بدون قضاوت و متعادلي از آگاهي است که به
واضح ديدن و پذيرش هيجانات و پديدههاي فيزيکي ،همانطور که اتفاق ميافتند،
کمک ميکند (زيدان،جانسون ،دياموند ،ديويد و گول کازيان8010 ،3؛ براون و ريان،4
 .)8003در بررسي نقش ذهن آگاهي در عاطفه و خلق ،نتايج نشان ميدهد که ذهن آگاهي
پيشبينيکننده رفتار خودتنظيمي و حالات هيجاني مثبت بوده و از طريق ترکيب
سرزندگي و واضح ديدن تجربيات ميتواند تغييرات مثبتي را در شادکامي و بهزيستي
ايجاد نمايد (براون و ريان8003 ،؛ فلگل کولي ،وين سنت ،چا ،لوهرر ،بوئر و واهنر رودلر،5
 .)8010ذهن آگاهي باعث کيفيت زندگي بهتر ،لذت بردن از زندگي و کاهش افسردگي و
خشم ميشود (کويت استينجن ،ويسر ،گارسن و هاديگ8002 ،6؛ هرن ،بروک و فيلي
پوت )8009 ،2و نقش مهمي در کاهش نشانههاي کوتامدت و درازمدت خلق افسرده دارد
(گودفرين ،وان هرينجن .)8010 ،2از آنجايي که ذهن آگاهي شامل يک آگاهي پذيرا و
عاري از قضاوت از آنچه که اکنون در حال وقوع است ،ميباشد ،افراد ذهن آگاه واقعيات
دروني و بـيروني را آزادانه و بـدون تحريف ادراک مـيکنند و توانايـي زيادي در مواجه با
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دامنه گستردهاي از تفکرات ،هيجانات و تجربهها (اعم از خوشايند و ناخوشايند) دارند
(نجاتي ،ذبيح زاده ،نيک فرجام ،نادري و پورنقدعلي.)1390 ،
بنابراين ذهن آگاهي يک سازه بدون سوگيري است اما سازهاي ديگر به اسم اثر
ارجاع به خود 1وجود دارد که با سوگيري همراه است .اثر ارجاع به خود عبارت است از
سوگيري حافظه به اطلاعات کلامي مرتبط با خود که اولين بار راجرز ،کوپر و کرکر
( )1922آن را در چهارچوب نظريه سطوح پردازش اطلاعات بررسي کردند .در واقع راجرز
و همکاران ( )1922در آزمايشي که انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که قضاوت کلمات
در ارجاع بهخود ،بهتر از قضاوتهاي معنايي ،آوايي و ساختاري کلمهها به يادآوري آنها
منجر ميشد .همچنين پس از آن ،مطالعات فراواني نشان دادند که رمزگرداني ويژگيهايي
که بهخود مربوط ميشوند ،نسبت به ويژگيهاي نامربوط بهخود ،سبب بازيابي سريعتر و
بهتر آنها ميشود .در واقع اثر ارجاع بهخود به تمايل افراد براي به يادآوردن اطلاعات بهتر
نسبت بهخود اگر آن اطلاعات مناسب و مرتبط با آنها باشد گفته ميشود (گاچيز،
کنزينجر ،يون و اسچاتر .)8002 ،8در مورد صفات ارجاعي بهخود نيز که بهنوعي همان
مفهوم اثر ارجاع به خود ميباشد گفته ميشود که تحت تأثير سوگيري توجه نسبت به
خود قرار دارند ،در نتيجه با قضاوت راجع بهخود همراه هستند که همين مورد باعث
سوگيري افراد نسبت به انتساب و يا توصيف صفات راجع بهخود ميشود اما ذهن آگاهي
يک توجه بدون سوگيري و قضاوت پيرامون جنبههاي خود است ،که در تبيين اين امر
نيز ميتوان گفت که چون ذهن آگاهي با بهزيستي ذهني و روانشناختي و سلامت روان
رابطه مثبت دارد (براون و ريان 8003 ،و براون ،ريان و گرس وول )8002 ،در نتيجه اين
قضيه قابل تأييد است.
بهطور کلي در پردازش اطلاعات« ،خود» يک ساختارشناختي خاص شناخته ميشود.
يکي از پديدههايي که در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته ،نوعي سوگيري حافظه به نام
اثر ارجاع به خود است (عروجي ،حاتمي و خرمي بنارکي .)1390 ،صفات مثبت نسبت بـه
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صفات منفي و صفات خود ارجاع نسبت به صفات ديگر ارجاع با سرعت بيشتري
رمزگرداني و بازشناسي ميشوند (گرين ،1سديکيدز و گرگ .)8002 ،8تحقيقات نشان داده
است که پردازش اطلاعاتي که بهخود مربوط ميشوند و نيز پردازش اطلاعات مثبت و
منفي تحت تأثير محتواي خودپنداره و اهداف انگيزشي هستند و خود در ثبت و ذخيره و
بازيابي اطلاعات نقش اساسي دارد (عروجي ،و همکاران.)1390 ،
تحقيقات تجربي فراواني به بررسي رابطه شناخت و خود و همچنين تأثير خود بر
عملکرد حافظه پرداختهاند .برخي از رويکردهاي اجتماعي «خود» 3را يک سازه بنيادي در
نظر گرفته و به مطالعه چگونگي ذخيره و بازنمايي اطلاعات مرتبط با آن در حافظه
پرداختهاند (استانلي .)8018 ،4در همين زمينه موضوعي که در سالهاي اخير مورد توجه
برخي محققان قرار گرفته ،اثر پردازشي خود 5است .اين اثر به پردازش محرکهاي
مربوط به خود يک فرد و تمايز اين نوع پردازش از ديگر پردازشها اشاره دارد (تورک،
کانينگهام و ماکرا .)8002 ،6تحقيقات نشان دادهاند ،پردازش اطلاعاتي که به خود مربوط
ميشوند ،در مقايسه با پردازش انواع ديگر اطلاعات (مثلاً ،پردازش اطلاعات عيني،
پردازش اطلاعات مربوط به ديگران و يا حالات ذهني آنها «تئوري ذهن») هم در بعد
رفتاري و هم در بعد عصب شناختي متفاوت است (لو ،لابر ،کروپين ،کنان ،نواک و
کجائر8004 ،2؛ تورک ،هدرتون ،ماکرا ،کلي و گازانيکا .)8003 ،2در مورد تأثير خود بر
حافظه سه نظريه مطرح شده است که نظريه اول معتقد است که موضوعاتي که فعالانه
بهوسيله يادگيرنده توليد ميشوند ،بسيار آسانتر از موضوعاتي که منفعلانه دريافت شدهاند
يادآوري ميشوند (اثر توليد خود ،)9نظريه دوم اين است که موضوعاتي که در ارجاع به
خود رمزگرداني شدهاند ،بسيار آسانتر از موضوعاتي که بهگونهاي ديگر رمزگرداني شدهاند
يادآوري ميشوند (اثـر ديدگاه خودمحور 10يا اثر ارجاع بـهخود )11و در نهايت نظريه سوم
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اعتقاد دارد يادآوري موضوعات مربوط به يک تکليف ادامهدار بسيار آسانتر از يادآوري
يک تکليف کامل است (اثر درگير بودن خود( )1لو و همکاران.)8004 ،
اطلاعات مثبت و منفي و چگونگي پردازش آنها و تأثيرشان بر حافظه از موضوعاتي
است که در زمينه اثر ارجاع به خود بررسي شده است .خودپنداره و ساختار خود بر
پردازش بار عاطفي اطلاعات تأثيرگذار است و اطلاعات مثبت و منفي را به نحو متفاوتي
پردازش ميکنند .بر اساس برخي نظريههاي انگيزشي ،اطلاعات مثبت اغلب در ارتباط با
خود بهتر پردازش ميشوند و اين مزيت ناشي از سوگيريهايي نظير خودافزايي 8در افراد
است .در مقابل ،نظريههايي نيز وجود دارند مبني بر اينکه افراد در برابر اطلاعات مثبت و
منفي يا بر اساس محتواي خودپنداره و يا بهطور يکسان عمل ميکنند .محتواي
خودپنداره از تعاملات اجتماعي ،پسخوراندها و ارزيابيهاي ديگران تأثير ميگيرد .اين
عوامل ميتوانند سبب شکلگيري ،تقويت و يا تهديد خودپنداره شده و لذا بر پردازش
اطلاعات مثبت و منفي تأثير بگذارند (گرين و همکاران.)8002 ،
همانطور که قبلا هم اشاره تحقيقات فراواني به بررسي ارتباط بين ذهن آگاهي و
متغيرهايي از قبيل کاهش اضطراب و افسردگي ،مولفههايي مانند بهزيستي ،تنظيم
هيجاني و شناختي و نيز افزايش کيفيت زندگي پرداختهاند (چيزا ،کالاتي و سرتي،3
 ،)8011اما تاکنون تحقيقي که مستقيماً به بررسي اثر ذهن آگاهي بر روي صفات
ارجاعي بهخود و ديگران پرداخته باشد مشاهده نشده است .از آنجايي که ذهن آگاهي به
عنوان يک سازه روانشناختي عاري از سوگيري و قضاوت است و بيشتر به صورت عيني
ميباشند اما صفات ارجاعي بهخود متأثر از سوگيري است ،بنابراين بررسي ارتباط بين
ذهن آگاهي و صفات ارجاعي بهخود هم ضروري و هم قابل بررسي است .همچنين طبق
بررسيهاي انجام شده تحقيقات فراواني به بررسي ارتباط بين متغير ذهن آگاهي با
حوزههاي ديگر پرداختهاند اما تاکنون تحقيقي که مستقيماً ارتباط بين ذهن آگاهي و
صفات ارجاعي بهخود را مورد بررسي قرار دهد مشاهده نشده است ،بنابراين اين پژوهـش
2- Self-competence

1- Ego-involvement
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با هدف بررسي ارتباط بين ذهن آگاهي و صفات ارجاعي به خود انجام شده است.
روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماري

روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي و طرح همبستگي است .جامعه آماري
پژوهش حاضر را تمامي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي
تهران که در سال تحصيلي  91-90مشغول به تحصيل بودند تشکيل ميدادند که با
استفاد از روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي تعداد  802برگزيده شدند .در جدول
( )1مشخصات جمعيت شناختي آزمودنيها ارائه ميشود.
جدول ( )1مشخصات جمعيتشناختي نمونه پژوهش
متغيرها

جنسيت

رشته

سطوح

فراواني

دختر
پسر
کل
علوم انساني
علوم پايه
مهندسي
پزشکي
ساير
تعداد کل نمونه

182
21
802
101
83
89
14
41
802

ابزار پژوهش

پرسشنامه ذهن آگاهي :)MAAS( 1اين مقياس يک آزمون  15سوالي است که توسط
براون و ريان بهمنظور سنجش سطح هشياري و توجه نسبت به رويدادها و تجارب جاري
در زندگي روزمره ساخته شده است .سوال هاي آزمون ،سازه ذهن آگاهي را در مقياس
شش درجهاي ليکرت (از نمره  1براي «تقريباً هميشه» تا نمره  6بـراي «تـقريباً هرگز»)
1- Mindfull Attention Awareness Scale
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ميسنجد .اين مقياس يک نمره کلي براي ذهن آگاهي به دست ميدهد که دامنه آن از
 15تا  90متغير بوده و نمره بالاتر نشاندهنده ذهن آگاهي بيشتر است .همساني دروني1
سوالهاي آزمون بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ از  %20تا  %22گزارش شده است
(براون و همکاران8002 ،؛ ليندا ،کارلسون کرک و وارن .)8005 ،روايي مقياس با توجه
به همبستگي منفي آن با ابزارهاي سنجش افسردگي و اضطراب و همبستگي مثبت با
ابزارهاي سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود ،کافي گزارش شده است .ضريب پايايي
بازآزمايي اين مقياس نيز در فاصله زماني يکماهه ثابت گزارش شده است .آلفاي
کرونباخ براي پرسشهاي نسخه فارسي اين مقياس در مورد يک نمونه  283نفري از
دانشجويان  %21محاسبه شده است (قرباني ،واتسون و بارت.)8009 ،
سياهه صفات ارجاعي به خود و ديگري :اين سياهه شامل سه بخش است که در آن
تعدادي صفات راجع به من (صفات ارجاعي بهخود) ،رئيس جمهور و مادر (صفات ارجاعي
به ديگري) وجود دارد .اين صفات ترکيبي از صفات مثبت ،منفي و خنثي است و از فرد
خواسته ميشود که هرکدام از صفاتي را که بهخوبي ميتواند او را توصيف کند مشخص
کند و صفات ديگري را که توصيفکننده فرد ديگري است را مشخص کند .ضريب
پايايي بين صفات ارجاعي مربوط بهخود و ديگري در پژوهش حاضر از طريق آلفاي
کرونباخ  0/66بهدست آمد .همچنين ضريب پايايي بين نمرات يادآوري و بازشناسي
مربوط به صفات ارجاعي به خود و ديگري  0/90بهدست آمد.
يافتهها

در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل نتايج دادهها از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين و
انحراف استاندارد) و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.

1- Internal consistency
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جدول ( )2آمار توصيفي و ضريب همبستگي بين متغير ذهن آگاهي و صفات ارجاعي به خود و
ديگري
منابع

توصيف خود با صفات مثبت
توصيف خود با صفات منفي
توصيف خود با صفات خنثي
توصيف ديگري با صفات مثبت
توصيف ديگري با صفات منفي
توصيف ديگري با صفات خنثي
انتساب صفات منفي ارجاع به خود
انتساب صفات مثبت ارجاع به خود
انتساب کل صفات ارجاع به خود
انتساب صفات منفي ارجاع به ديگري
انتساب صفات مثبت ارجاع به ديگري
انتساب کل صفات ارجاع به ديگري
بازشناسي صفات منفي ارجاع به خود
بازشناسي صفات مثبت ارجاع به خود
بازشناسي کل صفات ارجاع به خود
بازشناسي صفات منفي ارجاع به ديگري
بازشناسي صفات مثبت ارجاع به ديگري
بازشناسي کل صفات ارجاع به ديگري
يادآوري صفات منفي ارجاع به خود
يادآوري صفات مثبت ارجاع به خود
يادآوري کل صفات ارجاع به خود
يادآوري صفات منفي ارجاع به ديگري
يادآوري صفات مثبت ارجاع به ديگري
يادآوري کل صفات ارجاع به ديگري

ميانگين (انحراف

ضريب همبستگي (سطح

استاندارد)

معنيداري) با ذهن آگاهي

)3/21( 6/16
)1/96( 1/21
)1/68( 1/39
)3/66( 3/45
)8/44( 1/39
)1/58( 0/99
)3/05( 5/68
)3/14( 14/62
)3/21( 80/30
)4/15( 6/99
)3/22( 11/48
)4/39( 12/41
)4/60( 2/22
)4/82( 9/82
)2/02( 12/04
)4/12( 6/65
)4/12( 2/00
)2/26( 14/64
)1/45( 8/85
)8/01( 8/51
)3/19( 5/15
)1/28( 8/45
)1/26( 8/35
)3/39( 5/33

)0/009(** 0/191
)0/018(* 0/124)0/899( 0/026)0/866( 0/028
)0/188( 0/113)0/042(* 0/145)0/0001(**0/400)0/002(**0/806
)0/039(*0/168)0/003(**0/834)0/455( 0/059
)0/030(*0/120)0/614( 0/032)0/922( 0/001)0/262( 0/088)0/236( 0/085)0/515( 0/049
)0/262( 0/013
)0/040(* 0/883
)0/846( 0/113
)0/014(*0/895
)0/865( 0/112
)0/052( 0/191
)0/016(*0/822
 **P< 0.01و *P< 0.05
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وحيد نجاتي و سامان کمري

همانطور که ملاحظه ميکنيد جدول ( )8ميانگين و انحراف استاندارد و نيز ضريب
همبستگي بين متغير ذهن آگاهي و صفات ارجاعي بهخود و ديگري را گزارش ميکند.
نتايج نشان ميدهد که افراد هم در توصيف خود و هم در توصيف ديگران بيشتر از
صفات مثبت استفاده ميکنند تا صفات منفي ،که ميانگين نمرات توصيف خود با صفات
مثبت بيشتر از نـمرات توصيف ديـگران با صفات مثبت است ( 6/16در برابر .)3/45
همچنين در انتساب صفات ارجاع به خود افراد بيشتر از صفات مثبت ارجاع بهخود استفاده
ميکنند تا صفات منفي و در مقايسه با توصيف صفات منفي ارجاع بهخود افراد بيشتر
صفات منفي را به ديگران ارجاع ميدهند تا بهخود ( 5/68در برابر  .)6/99از طرفي ديگر
ميزان بازشناسي صفات مثبت و ارجاع بهخود بيشتر از بازشناسي صفات مثبت ديگري
است ( 9/82در برابر  )2و در مورد بازشناسي کل صفات ارجاع بهخود و ديگري ،ميزان
بازشناسي کل صفات ارجاع به خود که شامل صفات مثبت و منفي ميشود بيشتر از
بازشناسي کل صفات ارجاع به ديگري است (12/04در برابر  .)14/64همچنين در مورد
يادآوري صفات تفاوت محسوسي بين صفات مثبت ،منفي و کل ارجاع بهخود و ديگري
يافت نشد .از طرفي ديگر بهطور کلي ميزان بازشناسي صفات بيشتر از يادآوري آنها بود.
در مورد رابطه همبستگي بين صفات ارجاع به خود و ذهن آگاهي نتايج ضريب
همبستگي پيرسون نشان داد که بين توصيف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهي در
سطح معناداري ( )p<0/009رابطه مثبت معنادار وجود داشت .همچنين بين توصيف خود
با صفات منفي با ذهن آگاهي با سطح معناداري ( )p<0/018رابطه منفي معنادار وجود
داشت .اما بين توصيف خود با صفات خنثي ،توصيف ديگري با صفات مثبت و توصيف
ديگري با صفات منفي رابطه معناداري يافت نشد ،ولي بين توصيف ديگري با صفات
خنثي با سطح معناداري ( )p<0/042رابطه منفي معنادار وجود داشت .از طرفي ديگر بين
انتساب صفات منفي ارجاع به خود با ذهن آگاهي با سطح معناداري ( )p<0/0001رابطه
منفي معنادار و بين انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با ذهن آگاهي با سطح معناداري
( )p<0/002رابطه مثبت معنادار وجود داشت .همچنين بين انتساب صفات منفي ارجاع به
ديگري با ذهن آگاهي با سطح معناداري ( )p<0/003رابطه منفي معنادار بهدست آمد در
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صورتي که رابطه بين انتساب صفات مثبت ارجاع به ديگري با ذهن آگاهي معنادار نشد و
در نهايت در مورد بازشناسي و يادآوري صفات تنها بين يادآوري صفات منفي ارجاع به
خود با ذهن آگاهي با سطح معناداري ( )p<0/040و يادآوري کل صفات ارجاع به خود با
سطح معناداري ( )p<0/014و نيز يادآوري کل صفات ارجاع به ديگري با سطح معناداري
( )p<0/016رابطه معنادار يافت شد.
بحث و نتيجهگيري

ذهن آگاهي شامل يک آگاهي پذيرا و عاري از قضاوت از آنچه که اکنون در حال وقوع
است ،ميباشد .افراد ذهن آگاه واقعيات دروني و بيروني را آزادانه و بدون تحريف ادراک
ميکنند (نجاتي و همکاران ،)1390 ،اما صفات ارجاعي بهخود از آنجا که تحت تأثير
سوگيري توجه نسبت بهخود قرار دارند ،در نتيجه با قضاوت راجع بهخود همراه هستند که
همين مورد باعث سوگيري افراد نسبت به انتساب و يا توصيف صفات راجع بهخود ميشود،
بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين ذهن آگاهي و صفات ارجاعي بهخود و
ديگري انجام شد .بهطور کلي نتايج پژوهش نشان داد که افراد در توصيف خود بيشتر از
صفات مثبت استفاده ميکنند و در مقايسه با ديگران صفات مثبت بيشتري را بهخود
انتساب و نيز ارجاع ميدهند اما افراد صفات منفي را بيشتر به ديگران نسبت ميدهند ،و
در مورد يادآوري و بازشناسي صفات ميزان يادآوري و بازشناسي صفات مثبت بيشتر از
صفات منفي و بهطور کلي ميزان بازشناسي کليه صفات از يادآوري آنها بيشتر بود .همچنين
نتايج ضريب همبستگي نشان داد که بين توصيف و انتساب صفات مثبت ارجاع بهخود با
ذهن آگاهي رابطه مثبت معنادار و بين توصيف و انتساب صفات منفي ارجاع بهخود با
ذهن آگاهي رابطه منفي معنادار يافت شد اما بين توصيف و انتساب صفات مثبت و منفي
ارجاع به ديگري با ذهن آگاهي رابطه معناداري بهدست نيامد.
در واقع نتايج پژوهش در خصوص ارتباط صفات مثبت و منفي ارجاعي به خود نشان
داد که افراد هم در توصيف خود و هم در توصيف ديگران بيشتر از صفات مثبت استفاده
ميکنند و از طرفي ديگر در مقايسه با ديگران ،افراد صفات مثبت بيشتري را به خود


ارتباط بين ذهن آگاهي و صفات ارجاعي بهخود
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نسبت ميدهند .همچنين ميزان بازشناسي صفات مثبت ارجاع به خود بيشتر از بازشناسي
صفات مثبت ارجاع به ديگري است .همسو با اين يافتهها نتايج تحقيقات عروجي و
همکاران ( ،)1390گرين و همکاران ( )8002و دارگمبيو ،کامبلاين و واندرليندن،1
( ،)8005کلي ،ماکري ،وايلند ،کاگلر ،ايناتي و هدرتن )8008( ،8نشان داد که صفات مثبت
نسبت به صفات منفي و صفات خود ارجاع نسبت به صفات ديگر ارجاع با سرعت
بيشتري رمزگرداني و بازشناسي ميشوند .همچنين تحقيقات نشان داده است که افراد
هنگام رويارويي با تصوير خود و تصوير شخص ناآشنا بهطور همزمان ،به تصوير خود
سريعتر واکنش ميدهند .نتايج اين تحقيقات دال بر اين دارد که بهطور کلي افراد با
توجه به شناختي که از خود دارند اطلاعاتي که به خود آنها ارتباط دارد و يا اينکه براي
خود بهتر ميپندارند و به خود نسبت ميدهد را زودتر پردازش ميکنند ،در نتيجه در
هنگام مواجه شدن با اين صفات سريعتر واکنش نشان ميدهند .در واقع تحقيقات نشان
داده است که پردازش اطلاعاتي که به خود مربوط ميشوند و نيز پردازش اطلاعات مثبت
و منفي تحت تأثير محتواي خودپنداره و اهداف انگيزشي هستند و خود در ثبت و ذخيره
و بازيابي اطلاعات نقش اساسي دارد (عروجي ،و همکاران .)1390 ،در راستاي يافتههاي
براون و ريان ( )8003ذهن آگاهي پيشبينيکننده رفتار خودتنظيمي و حالات هيجاني
مثبت است .در تبيين اين يافته ميتوان گفت چون افزايش توجه و آگاهي نسبت به
افکار ،هيجانات و تمايلات عملي مثبت از وجوه مثبت ذهن آگاهي است بنابراين افراد با
ذهن آگاهي بالا ميزان صفات ارجاعي مثبت بيشتري هم در يادآوري و هم در بازشناسي
به خود نسبت ميدهند که در تحقيق حاضر نيز نتايج همسو با اين يافتهها تکرار شد.
همچنين نتايج نشان داد که بين توصيف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهي رابطه
مثبت معنادار و بين توصيف خود با صفات منفي با ذهن آگاهي رابطه منفي وجود داشت.
از طرفي ديگر بين انتساب صفات منفي ارجاع به خود با ذهن آگاهي رابـطه منفي معنادار
& 2- Kelley, Macrae, Wyland, Caglar, Inati
Heatherton

1- D’Argembeau, Comblain & Van der
Linden
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و بين انتساب صفات مثبت ارجاع به خود با ذهن آگاهي رابطه مثبت معنادار وجود داشت،
و نيز بين انتساب صفات منفي ارجاع به ديگري با ذهن آگاهي رابطه منفي معنادار به
دست آمد .در تبيين اين يافتهها ميتوان اينگونه بيان کرد که تحقيقات نشان دادهاند که
عاطفه مثبت و منفي با ذهن آگاهي در ارتباط است (دانکن ،ميلر ،وامپ و هيوبل8009 ،1؛
جها و همکاران .)8002 ،عاطفه مثبت ،ميزان شور و شوق به زندگي و احساس هوشياري
فعاليت را دربردارد و عاطفه منفي يک بعد عام ناراحتي دروني و اشتغال ذهني ناخوشايند
ميباشد که با حالات خلقي ناخوشايند ،از جمله خشم ،نفرت ،بيزاري ،گناه ،ترس و
عصبانيت همراه است .از آنجايي که در تعريف ذهن آگاهي گفته ميشود که داراي
ويژگيهايي از قبيل توجه و آگاهي متمرکز بر زمان حال ،قصدمندي يا هدفمندي و
نگرش است که قصدمندي يا هدفمندي مؤلفه انگيزشي را به توجه و رفتار شخص اضافه
ميکند و نگرش ،نحوهي توجه کردن فرد را نشان ميدهد ،که وضعيتي که شخص در
هنگام توجه کردن دارد ،نظير علاقه ،کنجکاوي ،عدم قضاوت ،پذيرش و پاسخدهنده
بودن و همچنين ذهن آگاهي نوعي آگاهي غير قضاوتي از تجربه شخصي است و بدون
آنکه قضاوتي در مورد آن صورت گيرد ،لحظه به لحظه آشکار ميشود .در واقع ذهن
آگاهي مشاهده محرکهاي دروني و بيروني همانگونه که اتفاق ميافتد بدون هيچگونه
قضاوت و پيشداوري است (چيزا و همکاران ،)8011 ،بنابراين ذهن آگاهي فرد را به
ايجاد رابطه اساساً متفاوت با تجربه احساسهاي دروني و حوادث بيروني ،از طريق ايجاد
آگاهي لحظه بهلحظه و جهتگيري رفتاري مبتني بر مسئوليت عاقلانه بهجاي واکنش
پذيري اتوماتيک ،قادر ميسازد .با بهکارگيري هدفمند کارکردهاي عالي ذهن از جمله
توجه ،آگاهي ،نگرش مهربانانه ،کنجکاوي و دلسوزي ،ذهن آگاهي ميتواند بهطور موثر
بر واکنشهاي هيجاني تأثيرگذار باشد (کابات زين .)8003 ،8بنابراين افرادي که سطوح
بالاتر ذهن آگاهي را نشان ميدهند تفکرات خودآيند منفي کمتري نشان ميدهند و
معتقدند که قادرند خود را از چنين تفکراتي رها نمايند (فريون ،اوانس ،ماراج ،دونيس و
پاتريج .)8006 ،3با توجه به مطالب مطرح شده منطقي بـهنظر مـيرسد که ذهن آگاهي با
2- Kabat-Zinn
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توصيف صفات مثبت و نيز انتساب صفات مثبت ارجاعي بهخود رابطه مثبت معنادار و با
توصيف صفات منفي و نيز انتساب صفات منفي ارجاعي بهخود و ديگري رابطه منفي
معنادار داشته باشد.
در نهايت در مورد بازشناسي و يادآوري صفات ،نتايج نشان داد که تنها بين يادآوري
صفات منفي ارجاع بهخود با ذهن آگاهي ،يادآوري کل صفات ارجاع بهخود و نيز يادآوري
کل صفات ارجاع به ديگري با ذهن آگاهي رابطه معنادار يافت شد .در تبيين اين يافته
ميتوان اظهار داشت که داوريهاي مربوط به خود آزمودني ،بيشترين ميزان يادآوري را
نسبت به ديگر قضاوتها به همراه دارد .بهعبارت ديگر ،قضاوت کلمات در ارجاع به خود،
بهتر از قضاوتهاي معنايي ،آوايي و ساختاري کلمهها به يادآوري آنها منجر ميشود.
همچنين مطالعات فراوانـي نشان دادنـد که رمزگرداني ويژگيهايي که بهخود مربوط
ميشوند ،نسبت به ويژگيهايي نامربوط به خود ،سبب بازيابي سريعتر و بهتر آنها ميشود
(راجرز و همکاران.)1922 ،

تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

1393/05/12
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