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Abstract
The aim of this study was to investigate the validity
and reliability of the Persian version of the
Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS). The
چکیده
research method was descriptive and basic by
objective. The study population was all clients of این پژوهش با هدف بررسی رواییی و پاییایی نسی ۀ ایرانیی مقییاس
Tehran Counseling and Psychotherapy Center in 2020, ) صیرر گرفی پ پیژوهش اظ ن یرPHLMS( ذهن آگاهی فیالدلفییا
of which 648, including 500 women and 148 men, روش ترصیفی و اظ لحاظ هدف بنیادی بردپ جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ
were selected as the sample according to the available  بردنید1399 مراجعان مرکز مشاوره و رواندرمانی شهر تهران در سال
sampling method. The instruments used in this study  مرد به روش نمرنیهگییری148  ظن و500  نفر اظ آنها شامل648 که
were Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS), دردسترس به عنران نمرنه انت اب شدندپ ابزارهای مررد استفاده در این
Brown and Ryan Mindfulness Scale (MAAS) and the )م مقیییاسPHLMS( پییژوهشم مقیییاس ذهیینآگییاهی فیالدلفیییا
second version of Acceptance and Action
) و نس ۀ دوم پرسشنامۀ پی یرشMAAS( ذهنآگاهی براون و رایان
Questionnaire (AAQ-ll). The analysis of this study
was performed by confirmatory factor analysis, ) بردپ تجزیه و تحلیل ایین پیژوهش بیا روشهیایAAQ-II( و عمل
Cronbach’s alpha, and correlation coefficient using تحلیلعاملی تأییدیم آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی با اسیتفاده اظ
AMOS 24 and SPSS 24 software. According to the  صیرر گرفی پ قبیت نتیایجSPSS 24  وAMOS 24 نیرمافیزار
results of the confirmatory factor analysis, the final 9( تحلیل عاملی تأییدیم نس ۀ نهیایی شیامل ریرده مقییاس آگیاهی
version included the awareness subscale (9 questions)  سؤال) بردپ شارصهای براظش مدل7( سؤال) و ررده مقیاس پ یرش
and the acceptance subscale (7 questions). The fit در سطح مطلرب بردپ اعتبار همظمان این ابزار با مقییاس ذهینآگیاهی
indices of the final model were at the desired level. براون و رایان و پرسشنامۀ پ یرش و عمل تأیید شیدپ آلفیای کرونبیاخ
Concurrent validity of this instrument was confirmed  و برای کل0/81  و0/85 برای رردهمقیاس آگاهی و پ یرش بهترتیب
with the Brown and Ryan Mindfulness Scale and the  بیهدسی آمیدپ مقییاس ایرانیی ذهینآگیاهی فیالدلفییا0/55 مقیاس
Acceptance and Action Questionnaire. Cronbach's ) اظ روایی و پایایی مناسبی برررردار اس و میتراند میرردPHLMS(
alpha was 0/85 and 0/81 for the Mindfulness and
استفادۀ درمانگران و پژوهشگران واقع شردپ
Acceptance subscales and 0/55 for the entire scale,
پ
ا
ی
الدلف
ی
ف
م
ی
آگاه
 رواییم پایاییم ذهن:واژههای کلیدی
respectively. The Iranian Philadelphia Mindfulness
Scale (PHLMS) had good validity and reliability and
can be used by therapists and researchers.
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مقدمه
1

ذهنآگاهی ریشه در فرهنگهای شرقی مانند بردایی دارد و در مترن بردایی و در ظبان پالی به معنای
آگاهیداشتن و ترجه 2اس پ پالی ظبانی هندی اس که بسیاری اظ مترن بردایی به آن نگاشته شده اس و اظ
 25قرن گ شته در شمال هند بهکار گرفته میشرد (کایرنم سارا و آلیسم )2019پ به همین دلیلم مفهرم
ذهنآگاهی اظ ن ر تاری یم بیش اظ آنکه با روانشناسی مرتبط باشدم با مرضرعا معنری همراه برده اس و
قلب مراقبۀ بردایی نامیده میشرد (کابا ظینم )2003پ
بااینحال در دهههای اریرم عالقه به مطالعۀ ذهنآگاهی در رویکردهای رواندرمانی نیز افزایش یافته
اس پ ذهنآگاهی تعاریف متفاوتی داردپ برری اظ درمانگران آن را حالتی ذهنی میدانند و برری دیگر آن را در
قالب مهار ها و فنرن مطرح میکنندپ با ترجه به تعریف کابا ظین ()1994م ذهنآگاهی به معنای
ترجهکردن به یک روش راصم هدفمندم در لح ۀ حال بردن و بدون قضاو اس پ اظ دیدگاه براون و رایان
()2003م ذهنآگاهی یعنی آگاهی پ یرا و عاری اظ قضاو آنچه در لح ۀ حال میگ ردپ کینگسترنم
چادویکم مرون و اسکینر ( )2007معتقدند در ذهنآگاهیم فردی که در حال انجام مراقبه اس م بهدق به
حقایت لح ۀ حال میپرداظد و هر رویداد را همانگرنه که هس و اتفاق افتاده میبیندپ بیشاپ و همکاران
( )2004تعریفی اظ ذهنآگاهی ارائه دادند که به دو مؤلفۀ اساسی ذهنآگاهی تأکید میکنند :الف) ترجه مستمر
به لح ۀ حال که بهنرعی بهعنران آگاهی مطرح میشرد و ب) پ یرش3پ با ترجه به این تعاریف میتران
ذهنآگاهی را حالتی دانس که در آنم افراد به ظمان حال و آنچه میگ ردم بدون قضاو کردن آن و بدون
اضافه یا کمکردن جنبهای اظ آن تجربه ترجه میکنند و اظ این ترجه آگاهی دارندپ همچنین به تجربه هیچ
واکنشی نشان نمیدهند (کابا ظینم 1990؛ هیز و ویلسرنم 2003؛ رایان و براونم )2003پ ترجه مستمر به
لح ۀ حال و آگاهی اظ تجربههای بیرونی و درونی و همچنین پ یرش بیقیدوشرط همراه با عدم واکنش به
تجربهم مؤلفههای ذهنآگاهی هستند که تمامی مت صصان بر سر آنها ترافت دارند (کارداچیرترم هربر م
فررمنم مرریتا و فاروم )2008پ
اولین مؤلفۀ ذهنآگاهیم آگاهی اس که بهعنران ن ار مستمر بر تجربه با تمرکز بر تجربۀ جاری
بهجای فکرکردن به گ شته یا آینده مطرح میشردپ ذهنآگاهی را به معنای ترجه مستمر به لح ۀ حال و
تن یم ترجه نیز مطرح میکنندپ درواقع در بسیاری اظ تعاریف روانشناسی به ترجه تأکید میشردپ درواقع ترجه
و آگاهی اظ مؤلفههای اساسی ذهنآگاهی اس که در درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی بر آن تأکید میشردپ
هرچند هر نرع ترجه و آگاهی را نمیتران مؤلفۀ ذهنآگاهی دانس م بلکه به ن ار و ترجه مستمر به
تجربههای درونی و بیرونی که در لح ۀ حال وجرد داردم گفته میشرد (کارداچیرتر و همکارانم )2008پ
دومین مؤلفۀ ذهنآگاهیم عدم قضاو دربارۀ آنچه در لح ۀ حال تجربه میشرد و پ یرش تجربههای
1. Mindfulness
2. Sati
3. acceptance
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درونی و بیرونی همراه با مهربانی و کنجکاوی 1اس پ پ یرش به این معنا اس که فرد رویدادهای جاری را
بدون کم یا ظیادکردن آنها و بدون قضاو کردن آنها بهقرر کامل بپ یرد (راجرظم شرظ و کایرنم )2021پ
برری اظ رواندرمانگران در اواسط قرن  20در روند درمانی ررد اظ فنرن مرتبط با ذهنآگاهی استفاده
میکردند و در حال حاضر مت صصان ظیادی در سراسر دنیا به آمرظش روشهای درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی تمایل ظیادی دارندپ درواقع مدارال مبتنی بر ذهنآگاهی بهعنران یکی اظ درمانهای شنارتی-
رفتاری مرج سرم مطرح میشرند (کرینم )1398پ اظ پرکاربردترین روشهای درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
میتران به درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی( 2ررریم شارمام راش و فررنیرم )2015م شنار درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی( 3سگالم تسدیلم ویلیامز و گمارم  )2002و شنار درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برای
ارتالل وسراس فکری عملی (کیم روام بیلینگم مککیب و پاولرکم  )2017اشاره کردپ همچنین ذهنآگاهی
مؤلفۀ اصلی در درمان پ یرش و تعهد( 4هاگسم کالرکم کرلکالفم دیل و مکمیالنم  )2017و رفتاردرمانی
دیالکتیکی( 5ظیفمنم بررتیزم بارنهار م البریش و مکمینم  )2020بهحساب میآیدپ
8
پژوهشها حاکی اظ آن اس که ذهنآگاهی با بهزیستی ذهنی6م بهزیستی روانشنارتی 7و سالم روان
رابطۀ مثب دارد (تانگم تانگ و گراسم 2019؛ کارسلیم ررری و هیثم  )2018و مرجب بهبرد افسردگی و
اضطراب میشرد (اصفهانی و عقیلیم 1399؛ کشمیریم فتحی آشتیانی و جاللیم )1398پ در پژوهشهای
دیگرم ذهنآگاهی با کارکردهای ترجه پایدار( 9بائر و همکارانم )2020م عز نفس( 10راندلم پرا و برکیم
)2015م رضای شغلی 11و استرس شغلی( 12ونگترنگکامم کریروکرپیک-اسکرکرم دونکان و بلیرم  )2017نیز
رابطۀ معنادار نشان داده اس پ ذهنآگاهی در مسائل بینفردی و درونفردی دارای مزایایی اس و مرجب
بهبرد تن یم هیجانی و افزایش تابآوری میشرد (پراکاشم ویتمریرم آلدو و اسچیردام 2017؛ شسلر و
همکارانم )2018پ درواقع ذهنآگاهی به داشتن روابط بینفردی مؤثرم تن یم هیجانهام مراجهه با
مرقعی های اضطرابظا و افزایش شفق به ررد و دیگران کمک میکندپ همچنین به فرد کمک میکند تا
مشکال و نگرانیهای ررد را به روشی سالم مدیری کندم در مرقعی های بحرانی به شکل مؤثرتری
تصمیم بگیرد و به کمک آن مهار ها به تعادل ذهنی و احساسی دس یابد (کایرنم سارا و آلیسم )2019پ
1. Kindness and curiosity
2. mindfulness-based stress reduction
3. mindfulness- based cognition therapy
4. acceptance and commitment therapy
5. dialectical behavior therapy
6. subjective well-being
7. psychological well-being
8. mental health
9. sustained attention
10. self-esteem
11. job satisfaction
12. job stress
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اثرب شی رویکردهای درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر مسائلی مانند اعتیاد به الکل (کمباج و همکارانم
)2017م مراد (سلیمیکیا و رانپررم )1397م بهبرد کیفی ظندگی بیماران مبتال به سرقان (پری و همکارانم
)2018م بهبرد کیفی رراب بیماران مبتال به میگرن (حسینپررم اکبریم حسنی و ظرگرم  )1399و افراد مبتال
به ارتالل ررردن (سالم شانکاررامم ونژوال و لرینسرنم  )2020تأیید شده اس پ درواقع پژوهشها نشان داده
اس بسیاری اظ مشکال روانی افراد بهدلیل نداشتن آگاهی اظ لح ۀ حال و تجربۀ جاری اس ؛ درحالیکه در
افرادی که ذهنآگاهی ظیادی مشاهده میشرد -به این معنی که به تجربههای درونی و بیرونی و احساسا
ررشایند یا ناررشایند آگاهی دارندم آنها را میپ یرندم به آنها ترجه مداوم دارندم آنها را قضاو نمیکنند و
نگاهی بیقرفانه و بدون واکنش به تجربه دارند -مشکال روانی کمتری مشاهده میشرد (کایرنم سارا و
آلیسم )2019پ همچنین در پژوهشهای م تلفی که اثرب شی درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی را بر عالئم
افراد مبتال به دوقطبی (حسنی اردکانیم جاویدیم مهریار و حسینیم 1398؛ میکلرویتز و همکارانم )2015م
افراد مبتال به ارتالل افسردگی اساسی (شایگانفرم )1399م افراد مبتال به ارتالل اضطراب فراگیر (جرادی و
قربانیم 1398؛ سادو و همکاران )2018م افراد مبتال به ارتالل وسراس (حسنیم مهرینژاد و رداب ش
پیرکالنیم  )1399بررسی کردهاندم نتایج نشان داده اس درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی میتراند بر عالئم
ارتالال روانشنارتی مؤثر باشد؛ بنابراین الظم اس ذهنآگاهی در افرادی که مبتال به ارتالال و انراع
مشکال روانشنارتی هستند بررسی شردپ بر این اساسم این پژوهش در پی بررسی ذهنآگاهی در افرادی
اس که بهدلیل انراع درمانهای روانشنارتی به مراکز مشاوره و رواندرمانی مراجعه کردهاندپ
با ترجه به گسترش درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهیم تأثیر این ساظه بر مشکال روانی و سالم روان
افرادم سار ابزار مرتبط با ذهنآگاهی بسیار ضروری اس پ درنتیجه در سالهای اریرم ابزارهای ظیادی برای
سنجش ذهنآگاهی در بزرگساالن سارته شده و پیشرف ظیادی در مطالعۀ ذهنآگاهی ایجاد شده اس پ
بااینحالم این ابزارها محدودی هایی نیز دارند؛ برای مثال در مقیاس ذهنآگاهی براون و رایان)2003( 1
بهصرر تکبعدی فقط به لح ۀ حال تأکید شده اس و بعد پ یرش ح ف شده اس یا فرم بلند پرسشنامۀ
ذهنآگاهی فرایبررگ 2فقط برای افرادی که قبالً مراقبه ذهنآگاهی را تجربه کردهاندم قراحی شده و ممکن
اس معنای برری سؤاال برای کسانی که تجربۀ مراقبه ندارندم روشن نباشد (کارداچیرتر و همکارانم
)2008پ همچنین پرسشنامۀ ذهنآگاهی ساوتهمپترن( 3چادوویک و همکارانم  )2008در بیشتر مرارد به
واکنش و نرع رویارویی فرد به تجربههای درونی ترجه دارد (فروغیم آذرم پرویزیفردم رانجانی و صادقیم
)1398پ درحالیکه هدف پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا (کارداسیترم هربر م فررمنم مرریتا و فاروم )2008
این برد که افراد بدون داشتن تجربۀ مراقبه نیز اظ آن استفاده کنند و با ترجه به اهمی دو بعد ذهنآگاهی
یعنی پ یرش و آگاهیم هردو به شکل متمایزی بررسی شرند (کارداچیرتر و همکارانم )2008پ این پرسشنامه
1. Brown & Rayan Mindfulness Scale
2. Freiburg Mindfulness Inventory- long form
)3. Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ
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براساس این تعریف اظ ذهنآگاهی شکل گرفته اس  :آگاهی و ترجه مستمری که فرد به تجربههای مرتبط
با لح ۀ حال داردپ همچنین فرد ذهنآگاه هر نرع تجربه (ررشایند یا ناررشایند) را میپ یرد و به آنها
واکنش نشان نمیدهد (بیشاپ و همکارانم )2004پ این دو مؤلفه یعنی آگاهی و پ یرش تجربۀ حال و
تجربههای درونی و بیرونی دو مؤلفۀ کامالً مجزا و درعینحال وابسته به هم هستند (تکسیرام فریرا و پریرام
)2017پ آگاهی به معنای ن ار مداوم بر افکارم احساسا و ادراکها و حسهای جسمی مرتبط به ظمان حال
اس پ پ یرش بهعنران دیدگاه فرد به رویدادهام اظ جمله رویدادهای ذهنی تعریف میشردپ فرد بهجای
سرکربم نش رار یا تفسیر احساسا م آنها را در لح ۀ حال میپ یرد (کایرنم سارا و آلیسم )2019پ
تشیرام فریرا و پریرا ( )2017ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا را در یک نمرنه
پرتغالی ( 168نفر با دامنۀ سنی  18تا  50سال) بررسی کردندپ نتایج نشان داد دو عامل آگاهی ( )0/77و
پ یرش ( )0/85همسانی درونی رربی دارند و بهن ر میرسد این ابزار دارای ویژگیهای روانسنجی کافی
برای استفاده در جمعی پرتغال اس ()28پ همچنین تیلررم بررنم ایمس و دیکسرن ( )2015ویژگیهای
روانسنجی پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا را در  936نفر اظ افراد با بیماری سندرم درد اسکلتی -عضالنی
مزمن( 1فیبرومیالژیا) بررسی کردندپ نتایج نشان داد این مقیاس برای افراد مبتال به فیبرومیالژیا و همچنین
افرادی که تجربۀ مراقبه ندارندم اظ ویژگیهای روانسنجی کافی برررردار اس پ در ایرانم عامری و کرشکی
( )1400ویژگیهای روانسنجی ابزار حاضر را روی دانشجریان بررسی کردندپ مطابت نتایجم ابزار شامل سه
رردهمقیاس آگاهیم پ یرش و شنار احساسا منفی اس پ
با ترجه به مبانی ن ری و پژوهشی ذکرشده و اهمی ساظۀ ذهنآگاهی در رواندرمانی و آمرظش مباحثی
مرتبط با ذهنآگاهیم الظم اس استفاده اظ ابزار مناسب برای بررسی و ارظیابی این مفهرم مررد ترجه واقع
شردپ در این راستا و با ترجه به کمبرد بررسی روایی و پایایی مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا در فرهنگ ایرانیم
بررسی رصرصیا روانسنجی این مقیاس در جامعۀ ایرانی بسیار ضروری اس پ بر این اساسم این پژوهش
با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا ( )PHLMSدر مراجعان مراکز مشاوره و
رواندرمانی شهر تهران صرر گرف پ

روش
جامعه ،نمونه و روش اجرا
پژوهش حاضر اظ نرع ترصیفی و اظ لحاظ هدف بنیادی اس پ جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ مراجعان مراکز
مشاوره و رواندرمانی شهر تهران در سال  1399اس پ ابتدا نس ۀ اصلی پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا
ترسط دو نفر اظ استادان روانشناسی بالینی مسلط به مبحث ذهنآگاهی به فارسی ترجمه شدپ در مرحلۀ دوم
یک نفر کارشناس ارشد ظبان انگلیسی نس ۀ فارسی را به انگلیسی برگرداند و در مرحلۀ بعدم هردو پرسشنامه
1. Fibromyalgia
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بار دیگر به فارسی ترجمه شدپ دو نس ه مقایسه شدند و ابهاما آنها رفع شدپ سپس  30نفر اظ
فارغالتحصیالن روانشناسی و مشاوره در تهران پرسشنامه را پر کردند و اظ آنها رراسته شد که مرارد مبهم
را مش ص و پیشنهادهای ررد را ارائه کنندپ در مرحلۀ آررم پرسشنامه اصالح و باظنگری و نس ۀ نهایی آن
تهیه شدپ روش نمرنهگیری در این پژوهشم نمرنهگیری در دسترس برد که شش مرکز مشاوره و رواندرمانی
انت اب و پرسشنامهها بین مراجعان این مراکز ترظیع شدپ برای حداقل حجم تعداد نمرنه در تحلیلعاملی
ن را متفاوتی بیان شده اس پ اظ جمله کمری ( )1988حجم  500نفر نمرنه را بسیار ررب و  1000نفر را
بسیار عالی میداندپ بر این اساسم  700پرسشنامه بین مراجعان ترظیع شد و درنهای و پس اظ ح ف
پرسشنامههای م دوشم  648نفر وارد تحلیل شدندپ مالک ورود به پژوهش حداقل یک بار مراجعه به مراکز
مشاوره و رواندرمانی شهر تهران در سال 1399م سن  18سال به باال و ابتالنداشتن به عقبماندگی ذهنی
بردپ

ابزار سنجش
مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا ()PHLMS
1

این ابزار ترسط کارداچیرتر و همکاران در سال  2008سارته شدپ هدف اظ سار این ابزارم بررسی دو مفهرم
کلیدی اظ ذهنآگاهی شامل حضرر در لح ۀ حال و پ یرش بردپ برای سار نس ۀ اولیۀ ابزارم ابتدا 105
سؤال با ن ر دانشجریان تحصیال تکمیلی دانشکدۀ روانشناسی قراحی شد و سپس ظیر ن ر شش نفر اظ
مت صصان و صاحبن رانم نس ۀ نهایی تهیه شدپ پرسشنامۀ نهایی روی  559دانشجر اجرا شدپ ابزار نهایی
شامل  20سؤال برد که در دو مؤلفۀ آگاهی و پ یرشم ذهنآگاهی را انداظهگیری میکردندپ سؤاال 1م 3م 5م
7م 9م 11م 13م 15م  17و  19نشاندهندۀ مؤلفۀ آگاهی بردند و سؤاال 2م 4م 6م 8م 10م 12م 14م 16م  18و
 20مؤلفۀ پ یرش را میسنجیدندپ نمرهگ اری سؤاال بهصرر لیکر پنجتایی اس که شامل هرگز ()1م
بهندر ()2م گاهی ()3م اغلب ( )4و همیشه ( )5میشردپ در این ابزارم سؤاال ظوج که مقیاس پ یرش را
میسنجیدند بهصرر معکرس نمرهگ اری شدندپ باظۀ نمرا بین  20و  100برد که نمرۀ پایینتر نشاندهندۀ
ذهنآگاهی کمتر و نمرۀ باالتر نشاندهندۀ ذهنآگاهی بیشتر اس پ آلفای کرونباخ برای عامل آگاهی  0/75و
برای عامل پ یرش  0/82گزارش شدپ در ایران سارتار سهعاملی این پرسشنامه شامل آگاهیم پ یرش و
شنار احساسا منفی تأیید شدپ همچنین اعتبار همگرای 2این پرسشنامه با پرسشنامۀ پنجوجهی
ذهنآگاهی( )FFMQ( 3بائرم اسمی م هاپکینزم کریتیمیر و ترنیم  )2006تأیید شدپ آلفای کرونباخ برای نمرۀ
کلی ابزار  0/92و برای سه رردهمقیاس آگاهیم پ یرش و شنار احساسا منفی بهترتیب 0/8م  0/86و
 0/87بهدس آمد (عامری و کرشکیم )1400پ
)1. Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS
2. convergent validity
)3. Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ
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مقیاس ذهنآگاهی براون و رایان)MAAS( 1
این مقیاس ترسط براون و رایان در سال  2003سارته شدپ این ابزار شامل  15سؤال اس پ این پرسشنامه

تکعاملی اس که برای بررسی میزان ذهنآگاهی بهکار میرودپ پرسشنامۀ براون و رایان ( )2003در یک
قیف لیکر ششدرجهای اظ تقریباً همیشه با نمرۀ  1تا تقریباً هرگز با نمرۀ  6نمرهگ اری میشردپ نمرا
باالتر در این مقیاس نشاندهندۀ ذهنآگاهی بیشتر اس پ میزان آلفای کرونباخ در هف گروه اظ نمرنههای
م تلف بررسی شد که میزان آن اظ  0/80تا  0/87متفاو

بردپ رابطۀ بین این ابزار و پرسشنامههای

ذهنآگاهی بررگرن و النگر ( )1995و رگههای فرارلقی 2سالریم مایرم گلدمنم ترروی و پالفای )1995( 3نیز
در نمرنههای م تلف محاسبه شد و ضرایب همبستگی  0/33تا  0/46بهدس آمد که در سطح  0/01معنادار
برد (براون و رایانم )2003پ در ایران ضریب همبستگی این مقیاس با عز نفس روظنبرگ0/36 )1965( 4
بهدس

آمد و ضریب همبستگی برای ظیرمقیاسهای پرسشنامۀ نش رار ذهنی-تأمل 5ترامپل و کمپل

( -0/26 )1999برای تأمل و  -0/27برای نش رار ذهنی محاسبه شد (قربانیم واتسرن و ویتینگترنم )2009پ
نسخۀ دوم پرسشنامۀ پذیرش و عمل)AAQ-II( 6
این ابزار ترسط برند و همکاران ( )2011سارته شدپ این ابزار نس ۀ کرتاهشده اظ پرسشنامۀ اصلی ()AAQ-I
اس که ترسط هیز ( )2006سارته شده بردپ این پرسشنامه پ یرشم اجتناب تجربی 7و نداشتن انعطافپ یری
روانی 8را ارظیابی میکندپ نمرهگ اری این ابزار بهصرر لیکر هف درجهای اس که اظ «بههیچوجه درمررد
من صدق نمیکند» (نمرۀ  )1تا «همیشه درمررد من صدق میکند» (نمرۀ  )7نمرهگ اری میشردپ آلفای
کرونباخ پایایی این ابزار برای دو گروه اظ افراد بالینی و غیربالینی اظ  0/78تا  0/88گزارش شدپ همچنین
ضریب باظآظمایی برای دو دورۀ سهماهه و دواظدهماهه بهترتیب  0/81و  0/78بهدس آمد (برند و همکارانم
)2011پ در ایران عباسیم فتیم مرلردی و ضرابی ( )1391این ابزار را هنجاریابی کردهاندپ پرسشنامۀ
هنجارشده شامل دو بعد اجتناب اظ تجارب هیجانی ( 7سؤال) و کنترل روی ظندگی ( 3سؤال) اس پ ضریب
همبستگی این ابزار با پرسشنامۀ سالم عمرمی ( -0/62 )GHQ-28بهدس آمد که در سطح 0/01
معنادار بردپ همچنین در بررسی پایایی این پرسشنامهم آلفای کرونباخ کل  0/89و ضریب تصنیف 0/83
)1. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
)2. Trait Meta-Mood Scale (TMMS
3. Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., & Palfai, T. P.
4. Rosenberg self-esteem scale
)5. Rumination and Reflection Scale (RRS
)6 Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II
7. experimental avoidance
8. psychological inflexibility
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گزارش شدپ

شیوۀ تجزیه و تحلیل اطالعات
1

دادههای پژوهش به روش تحلیلعاملی تأییدی ( )CFAم آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسرن با
استفاده اظ نرمافزار  SPSS 24و  AMOS 24تجزیه و تحلیل شدندپ

یافتهها
 500نفر ( 77/2درصد) اظ افراد نمرنه ظن و  148نفر ( 22/8درصد) اظ آنها مرد بردندپ جنسی  59نفر (9/1
درصد) اظ افراد نمرنه نیز مش ص نشده اس پ  197نفر ( 30/4درصد) اظ افراد مجرد و  392نفر ( 60/5درصد)
اظ آنها متأهل بردندپ وضعی تأهل  59نفر ( 9/1درصد) اظ افراد نمرنه نیز مش ص نشده اس پ افراد دارای
مدرک دکتری با  24نفر ( 3/7درصد) کمترین و افراد دارای مدرک لیسانس با  228نفر ( 35/2درصد)
بیشترین فراوانی را در بین افراد نمرنه داشتندپ همچنین کمترین فراوانی گروه سنی مربرط به افراد بین  45تا
 50سال با  78نفر ( 12درصد) و بیشترین فراوانی گروه سن مربرط به گروه سنی  40تا  45سال با  145نفر
( 22/4درصد) بردپ
کالین ( )1392تحلیلعاملی تأییدی را بهدلیل آظمرنکردن فرضیا م روش مناسبتری در مقایسه با
تحلیلعاملی اکتشافی معرفی میکندپ در اجرای تحلیلعاملی تأییدی با استفاده اظ نرمافزار AMOS 24
نتایج نشان داد بار عاملی همۀ سؤاال معنادار اس ()P<0/01م اما بعضی اظ سؤاال بار عاملی کمتر اظ 0/3
داشتندپ همچنین شارصهای براظش در ابتدا سطح مطلربی را نشان ندادندپ برای اصالح مدلم سؤاال 4م 5م
 8و  10که بار عاملی کمتر اظ  0/3داشتندم اظ مجمرعه سؤاال ح ف شدند و مدل مطابت با پیشنهادهای
نرمافزار و با ترجه به مبانی ن ری و آماری اصالح شدپ شرح سؤاال م پارامترهای انداظهگیری و بارهای عاملی
در جدول  1مش ص اس پ

1. confirmatory factor analysis
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جدول  .1پارامترها و بارهای عاملی مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا در تحلیلعاملی تأییدی
نام

شمارۀ

مؤلفه

سؤال
1
3
7
9
11
13
15
17
19
2
6
12
14

آگاهی

پ یرش

16
18
20

سطح

سؤال

t

بار عاملی

من اظ افکاری که اظ ذهنم میگ ردم آگاه هستمپ
ظمانی که با دیگران صحب میکنمم اظ حال بدنی و چهرۀ آنها آگاه هستمپ
ظمانی که شرکه میشرمم به آنچه درون بدنم در حال اتفاقافتادن اس م ترجه دارمپ
ظمانی که بیرون قدم میظنمم اظ برها و هرایی که به صررتم میرررندم آگاه هستمپ
وقتی کسی اظ من میپرسد چه احساسی دارمم میترانم احساسم را بهراحتی تش یص دهمپ
ظمانی که رلقم تغییر میکندم اظ افکاری که در آن لح ه اظ ذهنم میگ ردم آگاه هستمپ
مترجه تغییراتی در بدنم مانند تندترشدن ضربان قلبم یا منقبضشدن عضالتم هستمپ
هر ظمان هیجانهایم تغییر میکندم فرراً اظ آنها آگاه میشرمپ
ظمانی که با دیگران صحب میکنمم اظ هیجانهایی که در حال تجربۀ آنها هستمم آگاه هستمپ
ظمانی که احساسا ناررشایند دارمم سعی میکنم ذهنم را منحرف کنمپ
سعی میکنم سرم را شلرغ کنم تا افکار و احساسا به ذهنم رطرر نکندپ
مراردی وجرد دارد که سعی میکنم به آنها فکر نکنمپ
به رردم میگریمم نباید غمگین باشمپ
اگر مراردی وجرد داشته باشد که ن راهم به آنها فکر کنمم با انجام کارهایی تالش رراهم کرد که
آن افکار را اظ ذهنم رارج کنمپ
تالش میکنم تا مشکالتم را اظ ذهنم بیرون کنمپ
ظمانی که راقرۀ بدی یادم میآیدم سعی میکنم با پر کردن حراسمم آن راقره را اظ ررد دور کنمپ

12/01
12/01
7/24
12/64
11/95
14/29
13/57
14/85
15/62
8/69
8/69
9/89
12/36

0/62
0/56
0/32
0/6
0/56
0/7
0/66
0/74
0/8
0/61
0/39
0/46
0/6

14/82

0/79

P<0/01

14/37
13/35

0/75
0/68

P<0/01
P<0/01

معناداری
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01
P<0/01

شارصهای براظش مدل نیز بررسی شدندپ شرح شارصهای براظش در جدول  2مش ص اس پ
جدول  .2شاخصهای برازش مدل مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا
شاخص
نرع شارص

CMIN/DF

RMSEA

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

مقتصد

مقدار استاندارد

کرچکتر اظ 3

مقتصد
کرچکتر اظ
0/08

مطلت
بزرگتر
اظ 0/8

مطلت
بزرگتر اظ
0/8

مقایسهای
بزرگتر اظ
0/9

مقایسهای
بزرگتر اظ
0/9

مقایسهای
بزرگتر اظ
0/9

مقایسهای
بزرگتر اظ
0/9

4/25

0/07

0/88

0/86

0/86

0/84

0/86

0/82

2/75

0/05

0/95

0/93

0/95

0/94

0/95

0/92

قبل اظ اصالح
مدل
بعد اظ اصالح
مدل
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0/64
Q19

E10

0/65
Q17

0/74

0/8

آگاهی

0/19

0/44
Q15

0/66

E9

E8

0/45
Q13

0/7

E7

0/20

0/31

56
0/60

Q11

E6

Q9

E5

0/36

0/32

0/10

0/56

Q7

0/15
E4

0/31

0/62

Q3

E2

0/38
Q1

E1

0/45

پ یر
ش

0/68
/75

Q20

0/56
Q18

/79
0
0/06

E20

E19

0/22
Q16

E18

0/36

0/46
0/39

Q14

E17

0/21
Q12

E16
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قبت جدولم مقدار نهایی شارص مج ور کای )CMIN/DF( 1که براظش کلی مدل را نشان میدهد
2
برابر با  2/75اس ؛ بنابراین مدل کلی تأیید میشردپ همچنین ریشۀ دوم برآورد واریانس رطای تقریب
( )RMSEAبرابر با 0/05م شارص براظندگی0/95 )GFI( 3م شارص تعدیلیافتۀ براظندگی)AGFI( 4
7
0/93م شارص براظش فزاینده0/95 )IFI( 5م شارص تاکر لریز0/94 )TLI( 6م شارص براظندگی تطبیقی
( 0/95 )CFIو شارص نرمشدۀ براظندگی 0/92 )NFI( 8بهدس آمد که همگی در سطح مطلرب برد و تأیید
شدپ ویژگیهای ترصیفی ابزار در جدول  3مش ص اس پ
جدول  .3ویژگیهای توصیفی نمرۀ کلی و خردهمقیاسهای مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا
مؤلفه
آگاهی
پ یرش
نمرۀ کلی ذهنآگاهی

میانگین
30/8
19/04
49/84

انحراف استاندارد
7/04
5/44
6/58

کجی
-0/41
0/21
0/37

کشیدگی
0/01
-0/01
0/84

کمترین مقدار
9
7
32

بیشترین مقدار
45
35
76

برای بررسی اعتبار این ابزار به روش همظمانم پرسشنامههای ذهنآگاهی براون و رایان ( )2003و
پ یرش و عمل برند و همکاران ( )2011روی  170نفر اظ نمرنهها اجرا شدپ ضریب همبستگی پیرسرن بین
مقیاس ذهنآگاهی فیالدلفیا و ذهنآگاهی براون و رایان برابر با  0/39با پرسشنامۀ پ یرش و عمل برابر با
 0/28برد که هردو در سطح  0/01معنادار بردندپ
همچنین آلفای کرونباخ برای بررسی رردهمقیاسها و نمرۀ کلی مقیاس حاضر محاسبه شدپ مقدار آلفای
کرونباخ بهدس آمده برای رردهمقیاسهای آگاهی و پ یرش بهترتیب  0/85و  0/81بردپ همچنین مقدار
آلفای کرونباخ برای نمرۀ کلی ذهنآگاهی  0/55بهدس آمدپ

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمن رر بررسی روایی و پایایی نس ۀ فارسی پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا ()PHMS
انجام شدپ هنجاریابی ابزار حاضر روی  648نفر اظ مراجعان مراکز مشاوره و رواندرمانی شهر تهران در سال
 1399صرر گرف پ سؤاال با استفاده اظ تحلیلعاملی تأییدی تحلیل شد و نس ۀ نهایی پرسشنامه شامل
 16سؤال و  2رردهمقیاس تشکیل شدپ عرامل ابزار شامل آگاهی ( 9سؤال) و پ یرش ( 7سؤال) اس پ
1. chi-square fit statistics/degree of freedom
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSE
3. goodness of fit index
4. adjusted goodness of fit index
5. incremental fit index
6. Tucker-Lewis index
7. comparative fit index
8. normed fit index
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شارصهای براظش مدل نهایی شامل شارص مج ور کای ()CMIN/DFم ریشۀ دوم برآورد واریانس
رطای تقریب ()RMSEAم شارص براظندگی ()GFIم شارص تعدیلیافتۀ براظندگی ()AGFIم شارص
براظش فزاینده ()IFIم شارص تاکر لریز ()TLIم شارص براظندگی تطبیقی ( )CFIو شارص نرمشدۀ
براظندگی ( )NFIهمگی در سطح مطلرب بردندپ بار عاملی هر  16سؤال نیز باالتر اظ  0/3اس پ اعتبار ابزار به
روش همظمان نیز تأیید شدپ میزان آلفای کرونباخ بهدس آمده برای ابزار نیز مناسب بردپ
با ترجه به اینکه درمانگران در روند درمانی ررد به دنبال بهکارگیری درمانهایی هستند که رنج بیماران
مبتال به ارتالال روانی را کاهش دهند و با ترجه به پتانسیل باالی ذهنآگاهی بهعنران ابزاری درمانی در
جه کاهش رنج این بیماران در پژوهشهای م تلف (کایرنم سارا و آلیسم )2019م ابزار انداظهگیری مناسب
دررصرص سنجش آن اهمی بسیاری داردپ نتایج پژوهش حاضر تا حدودی با پژوهش کارداچیرتر و
همکاران ( )2008و تشیرام فریرا و پریرا ( )2017که شامل دو رردهمقیاس آگاهی و پ یرش اس همسر
اس م اما با پژوهش عامری و کرشکی ( )1400که مقیاس ذهنآگاهی را شامل سه مؤلفه میدانندم ناهمسر
اس پ
ذهنآگاهی به معنای رهایی اظ افکار و احساسا ناررشایند نیس م بلکه شنارتنم آگاهیداشتن و ترجه به
آنها بهعنران امری ظودگ ر در لح ۀ حال اس پ درک گ رابردن تجربههای درونی و بیرونی و داشتن نگاهی
بیقرفانه بدون داشتن واکنشی یا بدون سرکرب تجربهها و درنهای پ یرش آنهام به افراد کمک میکند تا
مالک احساسا و افکار ررد باشندم بهجای آنکه افکار و احساسا م مالک آنها باشند (سالتزمنم )2016پ
ظمانی که فرد بهقرر مداوم به تمام تجربههای درونی و بیرونی آگاهی داشته باشدم بیآنکه قضاوتی در کار
باشدم اعتمادبهنفس و رردباوری را در ررد افزایش میدهدپ درواقع نتایج پژوهشهای م تلف حاکی اظ این
اس که ذهنآگاهی در باالبردن بهزیستی روانشنارتی نقش دارد که این افزایش بهزیستی روانشنارتی
مرجب کاهش اهمالکاریم اضطراب و نگرانیم افسردگی و هیجانهای منفی میشرد و درنتیجۀ تن یم
هیجانها و مدیری آنهام اعتمادبهنفس و عز نفس فرد نیز افزایش مییابد (شرنینم ون گرردونم دانم
سینگ و گریفیسم 2014؛ فرظین راد و کمالم 2013؛ سگالم تیسدیلم ویلیامز و گمارم )2002پ برعکس این
نتایجم پژوهشهای م تلف نشان میدهد افرادی که ارتالال روانی را تجربه میکنندم اظ مهار های ذهنی
آگاهی کمتری برررردارند؛ برای مثال پژوهش محمدعلیزاده نمینی و اسمعیلظاده آررندی ( )1395نشان داد
افرادی که مبتال به افسردگی و اضطراب هستندم آگاهی کمتری اظ اعمال ررد در مقایسه با افرادی عادی
دارندپ عامل اول در این مقیاس نیز آگاهی اس که نشان میدهد هرچه فرد اظ افکارم احساسا و حراس
جسمانی ررد و دیگران که در لح ۀ حال اتفاق میافتدم آگاهی بیشتری داشته باشدم قادر به کسب نمرۀ
باالتری در این مؤلفه اس و ذهنآگاهی بیشتری دارد؛ برای مثال عبار «ظمانی که با دیگران صحب
میکنم اظ حال بدنی و چهرۀ آنها آگاه هستم» جزو عامل آگاهی محسرب میشرد و کسب نمرۀ باالتر در
این مؤلفه نشاندهندۀ ذهنآگاهی باالتر اس پ با ترجه به اینکه نمرنههای این پژوهش افراد مراجعهکننده به
مراکز مشاوره و رواندرمانی بردند و نیاظ به درمانهای روانشنارتی داشتندم در آگاهی اظ ررد و محیط نیز
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دچار ضعف بردندپ ترانایی کمتر جامعۀ آماری پژوهش حاضر در درک مفهرم آگاهی نیز میتراند نشان اظ
همین امر باشدپ
مهار های ذهنآگاهی به فرد نشان میدهد هیجانهای منفی اتفاق میافتندم اما جزء ثاب و دائمی
ش صی او نیستند و هری او را تشکیل ن راهند دادپ همچنین به فرد کمک میکنند تا بهجای واکنش و
سرکربم اظ تجربۀ درونی و بیرونی آگاهی داشته باشند و به هر آنچه در لح ۀ حال اتفاق میافتد ترجه داشته
باشد و همۀ آن تجربهها را بپ یرد (کایرنم سارا و آلیسم )2019پ عامل دوم در این مقیاسم پ یرش نامگ اری
شدپ عبار «اگر مراردی وجرد داشته باشد که ن راهم به آنها فکر کنمم با انجام کارهایی تالش رراهم کرد
که آن افکار را اظ ذهنم رارج کنم» نمرنهای اظ این عامل اس و نشان میدهد هرچه فرد تجربههای درونی
و بیرونی را بدون اینکه کنترلی بر آنها داشته باشد یا بدون اینکه آنها را قضاو کند بپ یردم ذهنآگاهی
باالتری داردپ درواقع من رر نگاهی بیقرفانه همراه با عدم کنترل1م عدم قضاو 2م عدم واکنش و عدم
سرکرب اس (کایرنم سارا و آلیسم )2019پ پژوهشها حاکی اظ آن اس که عامل پ یرش با بهزیستی روانی
مرتبط اس (عمادم آتشپرر و ذاکرفردم )1396پ در پژوهش حاضرم سه سؤال اظ ظیرمقیاس پ یرش در مقایسه
با پژوهش کارداچیرتر و همکاران ( )2008ح ف شدپ در تبیین این امر میتران گف نمرنههای پژوهش
حاضر که مشکال روانشنارتی را تجربه میکردندم در درک مفهرم پ یرش نیز دچار ضعف بردند و قادر به
فهم بعضی اظ سؤالهای عامل پ یرش نبردندپ همچنین نمرنههای این پژوهشم میانگین نمرۀ پایینتری را
در این ظیرمقیاس کسب کردندپ
در پژوهشی با هدف مقایسۀ مؤلفههای ذهنآگاهی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی و اضطراب
منتشر با افراد بهنجارم نتایج نشان داده اس که بیماران مضطرب و افسرده در مؤلفههای ذهنآگاهی عملکرد
ضعیفتری اظ افراد بهنجار دارندپ همچنین نتایج این پژوهش نشان داد افراد بهنجار در مؤلفۀ عدم واکنش و
پ یرش و مؤلفۀ آگاهی نمرۀ باالتری اظ افراد افسرده و مضطرب کسب کردند (ررماییم کالنتری و فرمانیم
)1394پ درواقع پژوهشهای م تلفی نشان داده اس هرچه اضطراب و افسردگی در افراد بیشتر باشدم نمرۀ
م
کمتری در عامل پ یرشم عدم واکنش و عدم قضاو و عامل آگاهی کسب میکنند (کاش و ویتینگام
2010؛ دسروسرظم کلمانسکی و نرلن-هرکسمام )2013پ درنتیجه پرسشنامۀ ذهنآگاهی فیالدلفیا میتراند برای
بررسی ذهنآگاهی افراد مبتال به ارتالال روانی و افراد عادی مررد استفاده واقع شرد که بهنربۀ ررد به
درمانگران و پژوهشگران در جه انت اب مناسبترین درمان و کسب اقالعا کمک ظیادی میکندپ
اظ محدودی های پژوهش حاضر باید به این امر ترجه داش که ویژگیهای روانسنجی ابزار حاضر روی
مراجعان مراکز مشاورۀ شهر تهران بررسی و ارظیابی شدپ بدینترتیب در هنگام تعمیم به دیگر جرامع باید
جانب احتیاط را رعای کردپ همچنین ممکن اس پاسخدهندگان در پی ارائۀ تصریری بهتر اظ ررد باشند؛
بنابراین در بهکارگیری نتایج این پژوهش باید این امر را مدن ر قرار دادپ به پژوهشگران و صاحبن ران در
1. non-control
2. non-judging
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این امر پیشنهاد میشرد هنجاریابی این ابزار را در جرامع و گروههای دیگر مطالعه کنندپ به مراکز
روانشنارتی و پژوهشگران پیشنهاد میشرد مهار های ذهنآگاهی و سنجش آن را در درمان و پژوهش
ررد بهکار گیرندپ

منابع
اصفهانیم مپم و عقیلیم سپ مپ ()1399پ تعیین اثرب شی درمان شنارتی مبتنی بر ذهنآگاهی بیر کیاهش افسیردگی و
افزایش کیفی ظندگی دانشجریان درترپ مجلۀ علمی دانشگاه علرم پزشکی گرگانپ )1(22م 65-70پ
جرادی ظپم و قربانیم مپ ()1398پ اثرب شی شنار درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کیفی رراب ظنان مبتال به اریتالل
اضطراب فراگیرپ افت دانشپ )2(25م 117-126پ
حسنی اردکانیم هپم جاویدیم حپ اپم مهریارم اپ هپم و حسینیم اپ ()1398پ مقایسیۀ اثرب شیی شینار درمیانی مبتنیی بیر
ذهنآگاهی و رفتاردرمانی شنارتی متمرکز بر بهبردی افسردگی دوقطبی و شیدایی در بیماران مبیتال بیه اریتالل
دوقطبیپ مطالعا ناترانیپ )8(9م 1-8پ
حسنیم سپم مهرینژادم اپم و رداب ش پیرکالنیم رپ ()1399پ مقایسۀ اثرب شی مراجههم ذهنآگیاهی و ذهینآگیاهی-
مراجهه بهصرر تلفیقی بر ارتالل وسیراس ظنیان شیهر اراکپ فصیلنامۀ علمیی-پژوهشیی علیرم روانشینارتیپ
)86(19م 137-145پ
حسینپررم حپم اکبریم مپم حسنیم جپم و ظرگرم فپ ()1399پ اثرب شی دارودرمانی ترکییبشیده بیا درمیان کرتیاهمید
ذهنآگاهی در کاهش ناترانی ناشی اظ میگرن و بهبرد کیفی ررابپ علرم اعصاب شفای راتمپ )2(8م 18-28پ
ررماییم فپم کالنتریم شپم و فرمانیم اپ ()1394پ مقایسۀ مؤلفههای ذهنآگاهی در بیماران مبتال به افسردگی اساسیم
اضطراب منتشر و افراد بهنجارپ قب جنربپ )4(18م 773-785پ
سلیمیکیام شپم و رانپررم فپ ()1397پ اثرب شی آمرظش ذهنآگاهی مبتنی بر شنار درمانی بر عقاید وسرسهانگیز و
باورهای مرتبط با مراد در افراد مبتال به اعتیاد تح درمیان بیا متیادونپ فصیلنامۀ علمیی اعتییادپژوهیپ )48(12م
157-168پ
شایگانفرم نپ ()1399پ اثرب شی شنار درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افکار رردکشی دانش آمرظان درتر با ارتالل
افسردگی اساسیپ رویش روانشناسیپ )7(9م 25-34پ
عامریم نپ فپم و کرشکیم شپ ()1400پ ویژگیهای روانسنجی نسی ۀ فارسیی مقییاس ذهینآگیاهی فیالدلفییا در
دانشجریانپ سبک ظندگی اسالمی با محرری سالم پ )1(5م 1-10پ
عباسیم اپم فتیم لپم مرلردیم رپم و ضرابیم حپ ()1391پ کفای روانسنجی نس ه فارسی پرسشنامه پی یرش و عمیل-
نس ۀ دومپ روشها و مدلهای روانشنارتیپ )10(3م 65-80پ
عمادم سپم آتشپررم سپ حپم و ذاکرفردم مپ اپ ()1396پ ذهنآگاهیم پ یرش و بهزیسیتی روانشینارتی در دانشیجریانم
روانشناسی معاصرپ ششمین دورۀ کنگرۀ انجمن روانشناسی ایرانپ 1227-1231پ
فروغیم عپ اپم آذرم غپم پرویزیفردم عپ اپم رانجانیم سپم و صادقیم خپ ()1398پ ویژگیهای روانسنجی نسی ۀ فارسیی
پرسشنامۀ ذهنآگاهی ساوتهمبترنپ مجلۀ روانشناسی بالینیپ )22(11م 33-39پ
کرینم رپ ()1398پ شنار درمانی مبتنی بر ذهنآگاهیپ ترجمۀ فاقمه عابدی و نعیمه فریدپ تهران :آوای نررپ
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)پ نقش تعیدیلکننیدۀ ذهینآگیاهی در رابطیۀ بیین افسیردگیم1398( کشمیریم مپم فتحی آشتیانیم عپم و جاللیم پپ
پ217-231 )م2(23 اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روانشنارتیپ مجلۀ روانشناسیپ
 سم پ:)پ راهنمای آسان تحلیلعاملیپ ترجمۀ سیدجالل صدرالساداتی و اصغر میناییپ تهران1392( کالینپ پپ
)پ مقایسۀ مؤلفههای ذهنآگاهی و مزاجهای عاقفی در افراد1395( محمدعلیزاده نمینیم آپم و اسمعیلظاده آررندیم مپ
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References
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using
self-report
assessment
methods
to
explore
facets
of
mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.
Bauer, C. C., Rozenkrantz, L., Caballero, C., Nieto‐Castanon, A., Scherer, E., West,
M.M, Dawa T, P., John, D. E., & Whitfield‐Gabrieli, S. (2020). Mindfulness
training preserves sustained attention and resting state anticorrelation between
default‐mode network and dorsolateral prefrontal cortex: A Randomized Controlled
Trial. Human Brain Mapping, 41(18), 5356-5369.
Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., Segal,
Z. V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D., & Devins, G. (2004). Mindfulness: A
proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3),
230–241.
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K.,
... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the acceptance
and action questionnaire–ii: a revised measure of psychological inflexibility and
experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and
its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social
Psychology, 84(4), 822-848.
Cardaciotto, L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Moitra, E., & Farrow, V. (2008). The
assessment of present-moment awareness and acceptance: The Philadelphia
mindfulness scale. Assessment, 15(2), 204-223.
Carsley, D., Khoury, B., & Heath, N. L. (2018). Effectiveness of mindfulness
interventions for mental health in schools: A comprehensive metaanalysis. Mindfulness, 9(3), 693-707.
Cash, M., & Whittingham, K. (2010). What facets of mindfulness contribute to
psychological well-being and depressive, anxious, and stress-related
symptomatology?. Mindfulness, 1(3), 177-182.
Cayoun, B., Sarah, F., & Alice, S. (2019). The clinical handbook of MindfulnessIntegrated Cognitive Behavior Therapy. Haboken: Wiley Blackwell.
Chadwick, P., Hember, M., Symes, J., Peters, E., Kuipers, E., & Dagnan, D. (2008).
Responding mindfully to unpleasant thoughts and images: Reliability and validity
of the Southampton mindfulness questionnaire (SMQ). British Journal of Clinical
Psychology, 47(4), 451-455.
Comrey AL. (1988). Factor-analytic methods of scale development in personality and

... بررسی روایی و پایایی

360

clinical psychology. Am Psychol Assoc. , 56(5), 754- 61.
Desrosiers, A., Klemanski, D. H., & Nolen-Hoeksema, S. (2013). Mapping
mindfulness facets onto dimensions of anxiety and depression. Behavior
therapy, 44(3), 373-384.
Farzinrad, B., & Kamal, M. N. (2013). Comparison between Effectiveness of
Mindfulness integrated Cognitive Behavioral Therapy (MiCBT) and Rational
Emotional Behavior Therapy (REBT) on procrastination, perfectionism and worry
in students. In 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry.
Tabriz University of medical sciences
Ghorbani, N., Watson, P. J., & Weathington, B. L. (2009). Mindfulness in Iran and the
United States: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with
psychological adjustment. Current Psychology, 28(4), 211-224.
Hayes, S. C., & Wilson K. G. (2003). Mindfulness: method and process. Clinical
Psychology: Since and Practice, 10(2), 161- 165.
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance
and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research
and Therapy, 44(1), 1-25.
Hughes, L. S., Clark, J., Colclough, J. A., Dale, E., & McMillan, D. (2017).
Acceptance and commitment therapy (ACT) for chronic pain. The Clinical Journal
of Pain, 33(6), 552-568.
Kabat- Zinn, J. (1994). Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation for
Everyday Life. London: Piatkus Books.
Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: The program of the stress reduction
clinic at the University of Massachusetts Medical Center. (1990). New York:
Delta.
Kabat‐Zinn, J. (2003). Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and
future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156.
Kamboj, S. K., Irez, D., Serfaty, S., Thomas, E., Das, R. K., & Freeman, T. P. (2017).
Ultra-brief mindfulness training reduces alcohol consumption in at-risk drinkers: A
randomized double-blind active-controlled experiment. International Journal of
Neuro Psychopharmacology, 20(11), 936-?947.
Key, B. L., Rowa, K., Bieling, P., McCabe, R., & Pawluk, E. J. (2017). Mindfulness‐
based cognitive therapy as an augmentation treatment for obsessive–compulsive
disorder. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 1109-1120.
Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress
reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic
Research, 78(6), 519-528.
Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized
control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance,
psychological well-being, and physiological activity. Journal of Psychosomatic
Research, 62(3), 297-300.
Miklowitz, D. J., Semple, R. J., Hauser, M., Elkun, D., Weintraub, M. J., & Dimidjian,
S. (2015). Mindfulness-based cognitive therapy for perinatal women with
depression or bipolar spectrum disorder. Cognitive Therapy and Research, 39(5),

361

 سال سیزدهم،1  شماره، پژوهشی- علمی،فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی

590-600.
Pouy, S., Peikani, F. A., Nourmohammadi, H., Sanei, P., Tarjoman, A., & Borji, M.
(2018). Investigating the Effect of Mindfulness-Based Training on Psychological
Status and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. Asian Pacific Journal of
Cancer Prevention: APJCP, 19(7), 1993-1998.
Prakash, R. S., Whitmoyer, P., Aldao, A., & Schirda, B. (2017). Mindfulness and
emotion regulation in older and young adults. Aging & mental health, 21(1), 77-87.
Randal, C., Pratt, D., & Bucci, S. (2015). Mindfulness and self-esteem: a systematic
review. Mindfulness, 6(6), 1366-1378.
Rogers, H. T., Shires, A. G., & Cayoun, B. A. (2021). Development and Validation of
the Equanimity Scale-16. Mindfulness, 12(1), 107-120.
Ryan, R. M., & Brown, K. W. (2003). Why we don't need self-esteem: On
fundamental needs, contingent love, and mindfulness. Psychological
inquiry, 14(1), 71-76.
Sado, M., Park, S., Ninomiya, A., Sato, Y., Fujisawa, D., Shirahase, J., & Mimura, M.
(2018). Feasibility study of mindfulness-based cognitive therapy for anxiety
disorders in a Japanese setting. BMC Research Notes, 11(1), 1-7.
Sala, M., Shankar Ram, S., Vanzhula, I. A., & Levinson, C. A. (2020). Mindfulness
and eating disorder psychopathology: A meta‐analysis. International Journal of
Eating Disorders, 53(6), 834-851.
Saltzman, A. (2016). A still quiet place for teens: A mindfulness workbook to ease
stress and difficult emotions (instant help book for teens). Oakland: Harbinger.
Schussler, D. L., Greenberg, M., DeWeese, A., Rasheed, D., DeMauro, A., Jennings,
P. A., & Brown, J. (2018). Stress and release: Case studies of teacher resilience
following
a
mindfulness-based
intervention. American
Journal
of
Education, 125(1), 1-28.
Segal, Z. V., Teasdale, J. D., Williams, J. M., & Gemar, M. C. (2002). The
mindfulness‐based cognitive therapy adherence scale: Inter‐rater reliability,
adherence to protocol and treatment distinctiveness. Clinical Psychology &
Psychotherapy, 9(2), 131-138.
Shonin, E., Van Gordon, W., Dunn, T. J., Singh, N. N., & Griffiths, M. D. (2014).
Meditation awareness training (MAT) for work-related wellbeing and job
performance: A randomised controlled trial. International Journal of Mental
Health and Addiction, 12(6), 806-823.
Tang, Y. Y., Tang, R., & Gross, J. J. (2019). Promoting psychological well-being
through an evidence-based mindfulness training program. Frontiers in Human
Neuroscience, 13(237), 237-237.
Taylor, P. J., Bourne, K., Eames, C., & Dickson, J. M. (2015). Validating the
Philadelphia
Mindfulness
Scale
[PMS]
for
those
with
fibromyalgia. MYOPAIN, 23(3-4), 155-164.
Teixeira, R. J., Ferreira, G., & Pereira, M. G. (2017). Portuguese validation of the
cognitive and affective mindfulness scale-revised and the Philadelphia Mindfulness
Scale. Mindfulness & Compassion, 2(1), 3-8.
Wongtongkam, N., Krivokapic-Skoko, B., Duncan, R., & Bellio, M. (2017). The

... بررسی روایی و پایایی

362

influence of a mindfulness-based intervention on job satisfaction and work-related
stress and anxiety. International Journal of Mental Health Promotion, 19(3), 134143.
Zeifman, R. J., Boritz, T., Barnhart, R., Labrish, C., & McMain, S. F. (2020). The
Independent Roles of Mindfulness and Distress Tolerance in Treatment Outcomes
in Dialectical Behavior Therapy Skills Training. Personality disorders, 11(3), 181190.

