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چکیده

هاي اخیر در علـوم مـرتبط بـا سـالمت کسـب نمـوده و      هی در سالآگاذهنمحبوبیت زیادي که با توجه به :زمینه و هدف
، کـاربرد  باشـد میناختی به شدت رو به افزایش نشهاي رواهی در درمانآگاذهنهی و استفاده از فنون آگاذهنمطالعه علمی 

روایـی و پایـایی نسـخه    بنابراین هدف از پژوهش حاضـر بررسـی   .ابزارهاي معتبر و روا براي سنجش این سازه ضروري است
. استهی فرایبورگ آگاذهنامهشنپرسفارسی فرم کوتاه 

شـیوه نفـر از دانشـجویان دانشـگاه یاسـوج بـه     400یفی از نوع روانسنجی ابزار، تعداددر این پژوهش توص:هامواد و روش
، خـرده مقیـاس تنظـیم   فرایبـورگ هیآگاذهنامهشنپرسفرم کوتاه به وانتخاب گردیدند چند مرحله ايخوشهگیري نمونه

هی فرایبورگ با اسـتفاده  آگاذهنامهشنپرسپایایی فرم کوتاه . پاسخ دادندTangneyو مقیاس خودکنترلی Schutteهیجانی 
جهت بررسی روایی همزمان از ضـرایب همبسـتگی   . از روش بازآزمایی، ضریب آلفاي کرونباخ و تتاي ترتیبی محاسبه گردید

جهت بررسـی شـواهد مربـوط بـه     . هی با خرده مقیاس تنظیم هیجانی و مقیاس خودکنترلی استفاده شدآگاذهنامهشنپرس
. دگردیي استفاده تأییداملی روایی از تحلیل ع

آزمـون و  اجـراي بـار نتـایج دو اسـاس بـر هی فرایبـورگ  آگاذهنامهشنپرسفرم کوتاه امهشنپرسبازآزمایی پایایی:هایافته
همزمـان  روایـی همچنـین،  . شدتأییدنمونهگروهمورددرکرونباخ و تتاي ترتیبیآلفايضرایبحسببرآندرونیهمسانی

بـرازش  امهشنپرسي مؤید این است که ساختار تأییدنتایج تحلیل عاملی .گردیدتأییدبا مقیاس هاي مرتبط، امهشنپرساین 
. ها داردقابل قبولی با داده

هی فرایبـورگ ابـزاري مناسـب بـا     آگـا ذهـن امهشـن پرسفـرم کوتـاه   امهشنپرسبر اساس نتایج تحقیق حاضر، :گیرينتیجه
.باشدمیهی افراد در جامعه ایرانی آگاذهناي سنجش میزان خصوصیات روانسنجی قابل قبول بر

يتأیید، روایی، تحلیل عاملی پایاییهی، آگاذهن:واژه هاي کلیدي

ي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندانشجو) نویسنده مسئول(-١
rghasemi.jobaneh@yahoo.com: پست الکترونیک،013-33841613: ، دورنگار013-33841613:تلفن

گاه خوارزمی، تهران، ایراناستادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانش-2
دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران-3
دانشجوي دکتري مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران-4
ناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراناستادیار گروه مشاوره، دانشکده روانش-5
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مقدمه
معنویت به عنوان یک منبع قدرتمند انسانی، به سالمت 

مثبتـی بـر سـبک    تـأثیر ناختی افراد کمک کـرده و  نشروا
. ]1-4[گـذارد  زندگی و ارتقـاي کیفیـت زنـدگی آنهـا مـی     

به عنوان یک عمل معنوي که ) Mindfulness(هی آگاذهن
هـاي  ریشه در اعمال معنوي آیـین بـودایی و دیگـر سـنّت    

هاي اخیر محبوبیت زیادي در علوم اي دارد، در سالمراقبه
هـاي متعـدد   مرتبط بـا سـالمت کسـب نمـوده و پـژوهش     

اثربخشی آن را بر مشکالتی چـون افسـردگی، اضـطراب و    
ــترس ا ــدس ــودهتأیی ــد نم ــادي از  ]5-10[ان ــداد زی و تع

ها نیز نقش مؤثر آن را براي بهبود سبک زنـدگی و  پژوهش
ایـران در. ]11-15[اند ناختی تصدیق کردهنشبهزیستی روا

هی در آگـا ذهـن مـؤثر نقشازچندین پژوهش، حاکینیز
بهبـــود وضـــعیت روانشـــناختی و جســـمانی افـــراد دارد 

هـاي مهـارت آمـوزش بـر مبتنـی مـداخالت . ]18-16[
گسـترش ورشـد حـال درايفزاینـده طـور بههیآگاذهن

خاص،طریقیبهتوجهازاستعبارتهیآگاذهن.هستند
بـه نسـبت داوريبـدون وحـال زماندرهدفبهمعطوف

طریـق ازذهنـی حالتاینغالباً.بیرونیودرونیتجربیات
.شـود مـی موختهآ) Meditation(مراقبهمختلفهايشیوه

کـاهش کلینیکتأسیسازپس1970دهۀ دررویکرداین
Jonتوسـط Massachusettsپزشـکی مرکـز دراسـترس 

Kabat-Zinn19[استشدهمعرفی[.
هــايویژگـی ازیکــیهمـواره واقعیــت،ازدرسـت دیـد 

ــیدرون ــانروان ــالمانس ــتهس ــیپنداش ــودم ــوم. ش مفه
زندگیتاکندمیمککفردبهکهاینبه دلیلهیآگاذهن

واقعیتباريکتنزدیتماسوکندتجربهلحظهبهلحظهرا
وروانشـناختی سـالمت بـر مسـتقیم طـور بهباشد،داشته

واژه . ]20[اســـت گــذار تأثیرجســمانی ســالمت حتــی 
است که در آیین بودایی به Satiهی، برگردان واژه آگاذهن

ناختی نشـ امعناي آگاهی بوده و نوعی ظرفیت معنوي یا رو
که چه کسـی و بـا چـه    ناسی، بسته به ایننشدر روا. است

دهد، هی را مورد مطالعه قرار میآگاذهن،روش و دیدگاهی
دانند و بعضی آن را حالتی ذهنی می. تعاریف متفاوت است

ها و فنـون در نظـر   اي از مهارتبعضی دیگر آن را مجموعه
کامل و بـدون  توجهنیز از آن بعنوانبعضی. ]21[گیرند می

نـوعی آگـاهی   . کننـد مـی یادقضاوت به تجارب زمان حال 
گونه و متمرکز بر زمان حال که در آن، هر فکـر  غیرقضاوت

. شـوند و احساس مورد توجـه قـرار گرفتـه و پذیرفتـه مـی     
ها آن است کـه همـه بـر دو    تعریفتمامیویژگی مشترك 
بـه  توجـه مسـتقیم   ) 1کنند که عبارتند از عنصر تأکید می
اغلــب . کنجکــاوي، گشــودگی و پــذیرش)2زمــان حــال و 

هی آگـا ذهـن پژوهشگران در مورد این دو عنصر در تعریف 
.]22-23[توافق دارند 

هی و اسـتفاده  آگـا ذهنکه مطالعه علمی با توجه به این
ناختی، بـه شـدت   نشهاي رواهی در درمانآگاذهناز فنون 

هـا بـا شـتاب    هشکه پـژو ویژه اینرو به افزایش بوده و به
هی بـر  آگـا ذهـن تـأثیر زیادي به سمت شناخت چگـونگی  

ــت هســتند،  ســالمت و بهزیســتی روان ــناختی در حرک ش
کــاربرد ابزارهــاي معتبــر و روا بــراي ســنجش ایــن ســازه  

ــت ــروري اس ــاس. ض ــنجش  مقی ــراي س ــی ب ــاي مختلف ه
اند که برخی از پرکاربردترین آنهـا  هی طراحی شدهآگاذهن

؛ ]24-25[هی فرایبـورگ  آگاذهنامهشنرسپ) 1: عبارتند از
هی شناختی و عـاطفی  آگاذهنمقیاس تجدیدنظر شده ) 2
) 4و ]27[هی آگــاذهــنچنــدوجهی امهشــنپرس) 3؛ ]26[

.]Toronto]28هی آگاذهنمقیاس 
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Freiburg(هی فرایبـورگ  آگاذهنامهشنپرسفرم کوتاه 

Mindfulness Inventory_ Short Form(طـــور ، بـــه
ــه و در بســیاري از  گســترده ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع اي م

سنجی مورد بررسی قرار ها، از نظر خصوصیات روانفرهنگ
سـنجی مناسـبی بـراي    این مقیاس، ابزار روان. استگرفته

هی در جمعیت بالینی و غیربـالینی بـوده و   آگاذهنارزیابی 
تعداد زیادي از پژوهشـگران، آن را ابـزار دقیـق و مناسـبی     

فـرم  . ]24-25[اند هی دانستهآگاذهنش عوامل براي سنج
بــر ) FMI-SF(هی فرایبــورگ آگــاذهــنامهشــنپرسکوتــاه 

هی آگـا ذهـن : هی شکل گرفتآگاذهناساس این تعریف از 
جهـت افـزایش کیفیـت آگـاهی بـه      فرآیند تنظـیم توجـه   

آگاه نسبت بـه  رد ذهندر واقع ف. باشدمیهاي کنونی تجربه
. ن کنجکـاو، گشـوده و پـذیرا اسـت    هاي اینجا و اکنوتجربه

باشـد کـه در   مـی هی حالتی از هشیاري آگاذهن،همچنین
در . آن توجــه ارادي و آگــاهی از زمــان حاضــر وجــود دارد

هی مشـاهده غیـر قضـاوتی    آگـا ذهـن نتیجه یکی از نتـایج  
هـاي مثبـت و   ظه کنونی و گشودگی نسـبت بـه تجربـه   لح

.]23[منفی است 
Buchheld هی آگـا ذهنامهشنپرساولیه و همکاران فرم

بــود را طراحــی ســؤال30کــه شــامل ) FMI(فرایبــورگ 
عامل شـامل حضـور   4، امهشنپرسدر فرم اولیه این . کردند
، پـذیرش بـدون   )Mindful presence(هی آگـا ذهـن همراه 

، گشــودگی بــه )Non-judgmental acceptance(قضــاوت 
بـه  ) Insight(و بینش ) Openness to experience(تجربه 

هـاي  بـه ریشـه  نامـه پرسـش ساختار این . ]24[دست آمد 
هـاي آن بـر   تر بوده و گویههی نزدیکآگاذهنبودایی سازه 

ات موضــوع، مصــاحبه بــا اســاس بــازبینی جــامعی از ادبیــ
و ) ايکننـدگان حرفـه  مربیان مراقبه و مراقبـه (کارشناسان 

در نهایـــت، بررســـی روایـــی آن در یـــک گـــروه نمونـــه 
. ]29[اند کنندگان بودایی طراحی شدهمراقبه

نیز که بـراي  امهشنپرساین ) گویه14(بعدها فرم کوتاه 
ــر اســت توســط اســتفاده در جمعیــت عمــومی مناســب  ت

Walachبا وجود اینکه فـرم بلنـد   . و همکاران طراحی شد
بیشتر بـراي اجـرا   )FMI(فرایبورگ هیآگاذهنامهشنپرس

فرهنـگ بـودایی و اعمـال    هایی مناسب است که بادر گروه
ا فـرم کوتـاه آن بـراي اجـرا در      مراقبه اي آشنایی دارند، امـ
هی آگـا ذهـن هایی که آشنایی زیادي با زمینه بـودایی  گروه

ــد، مناســب ــر اســت و ندارن ــیت ــاه در  م ــرم کوت ــوان از ف ت
در پژوهشـی کـه   . ]25[هاي مختلف استفاده نمود فرهنگ
تـایج نشـان داد فـرم    و همکاران انجام شد، نKohlsتوسط 
دو ) FMI-SF(هی فرایبــورگ آگــاذهــنامهشــنپرسکوتــاه 

را ) Acceptance(و پــذیرش  ) Presence(عامــل حضــور  
در حـالی کـه سـایر مطالعـات گویـاي آن      . ]30[سنجد می

هی بـراي  آگـا ذهنامهشنپرساست که نمره کلی فرم کوتاه 
رسـد و  مـی کافی و معتبر به نظـر  و کاربردي مقاصد عملی 

توان از فرم کوتاه، به عنوان یک ابزار تک بعدي که فقط می
سـنجد،  مـی هی را به طور کلـی  آگاذهنیک عامل، آن هم 

هاي ژوهشی و درمانی به خصوص در جمعیتبراي مقاصد پ
و همکاران بـه  Walach. ]25، 30[غیر بالینی استفاده کرد 

) FMI(هی فرایبـورگ  آگاذهنامهشنپرسعنوان سازندگان 
تواند به خوبی میامهشنپرسقاد دارند که فرم کوتاه این اعت

هی را پوشـش دهـد   آگـا ذهـن مربوط به حوزه جوانب همه 
]25[ .

ناسی، چه نشهی در رواآگاذهنبا توجه به اهمیت سازه 
سازي سبک زندگی و با هدف درمان و چه با هدف بهینه

امهشنپرسکوتاهعدم بررسی روایی و پایایی فرم
در فرهنگ ایرانی )FMI-SF(فرایبورگ هیآگاذهن
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نماید که خصوصیات روانسنجی این مقیاس در ضروري می
بنابراین، این پژوهش با هدف . جامعه ایرانی بررسی شود

امهشنپرسبررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه 
. هی فرایبورگ در جامعه ایرانی انجام شده استآگاذهن

هامواد و روش
وهش حاضر از نوع توصیفی و روانسـنجی ابـزار   روش پژ

جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر شـامل دانشـجویان       . است
شـند  بامـی 1392-1393دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 

ايخوشـه ي گیـر نمونـه شـیوه  نفر به 420که از میان آنها 
اًتقریبـ تعداد کل دانشجویان. انتخاب شدندايهچند مرحل

Krejcieخاب حجم نمونه، جدول مالك انت. نفر بود8000

، که با توجـه بـه تعـداد جامعـه،     ]31[باشد میMorganو 
شدند، امـا بـه منظـور بـاال     مینفر انتخاب 367بایستی می

ي گیـر نمونـه بردن روایی تحقیق و از بین بردن اثر ریـزش  
بـراي  . نفـر افـزایش داده شـد   420میزان حجم نمونه بـه  

هـاي دانشـگاه   از دانشـکده انتخاب نمونه با تهیه فهرسـتی 
یاسوج که شامل چهـار دانشـکده فنـی و مهندسـی، علـوم      
پایه، علوم انسانی و کشاورزي بود، هر یک از آنها به عنـوان  

در مرحلــه بعــد از هــر . یــک خوشــه در نظــر گرفتــه شــد
دانشکده رشته هاي مختلف بـه صـورت تصـادفی انتخـاب    

کـالس بـه   و از هر کدام از رشته هاي مختلف، چند شدند
اهـداف کـه نیـ اازپـس . صورت تصادفی انتخـاب گردیـد  

هـاي  امهشـن پرس، شددادهحیتشرکاملصورتبهپژوهش
قـرار دانشـجویان  اریـ اختدرییپاسـخگو منظوربهتحقیق
. ندینمالیتکمقهیدق20باًیتقرزماناختصاصباتاگرفت

دهی در مورد محرمانه ماندن اطالعات و میناندر ضمن اط
اده ساختن افراد نمونه تحقیق از لحـاظ روحـی و روانـی    آم

براي شرکت در پژوهش از نکات اخالقی رعایت شـده ایـن   
.پژوهش بود

آگـاهی  ذهـن امهشـن پرسدر این پژوهش، از فرم کوتـاه  
امهشـن پرسایـن  . استفاده شده اسـت ) FMI-SF(فرایبورگ 

14و همکاران ساخته شده است و شـامل  Walachتوسط 
شود کـه بـر روي   میاز آزمودنی خواسته .]25[ال استؤس

تـا تقریبـا   1=بـه نـدرت  (ايهدرجـ 4یک مقیاس لیکـرت  
الزم به ذکر است عبارت . ت پاسخ دهدسؤاالبه ) 4=همیشه
حداقل . شودمی، به صورت معکوس نمره گذاري 13شماره 

نمره بیشتر . است56و حداکثر 14امهشنپرسنمره در این 
امهشـن پرساز آنجا که ایـن  . باالتر استهیآگاذهننشانگر 

در ایران ترجمه و هنجاریابی نشده است، جهت اسـتفاده از  
توسـط پژوهشـگران بــه   امهشـن پرسآن، ابتـدا گویـه هـاي    

فارسی ترجمه، سپس با بهره گیري از فن ترجمه معکوس، 
متن فارسی توسط یک متخصص زبان انگلیسی مجددا بـه  

ــر گردانــده شــد ــا مقایســه دو مــتن ســپس. انگلیســی ب ب
و فـرم نهـایی تنظـیم    شد، اصالحات الزم انجامامهشنپرس

بــراي اطمینــان از قابلیــت اســتفاده از ،همچنــین. گردیــد
، پایایی بازآزمایی آن محاسـبه شـد و داده هـاي    امهشنپرس

نفـر از  60روي گـروه  امهشـن پرسحاصل از دو بـار اجـراي   
. دانشجویان به دست آمد

ــرم   ــایی ف ــاه ضــریب پای ــنامهشــنپرسکوت ــاذه هی آگ
به شیوه ضریب آلفاي کرونباخ، تتاي ) FMI-SF(فرایبورگ 

تتـاي ترتیبـی یکـی از    . ترتیبی و بازآزمایی به دسـت آمـد  
باشـد کـه از آن در سـایر    مـی شیوه هاي سـنجش پایـایی   

در حـالی کـه در   . پژوهش ها کمتـر اسـتفاده شـده اسـت    
التري برخـوردار  مقایسه با ضریب آلفاي کرونباخ، از دقت با

توان براي اطمینان از میـزان ضـریب پایـایی از    میاست و 
.]32[این شیوه نیز استفاده کرد 
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در پژوهش حاضـر بـه منظـور بررسـی روایـی همزمـان       
از مقیـاس  ) FMI-SF(هی فرایبـورگ  آگـا ذهـن امهشنپرس

. خودکنترلی و خرده مقیاس تنظیم هیجانی اسـتفاده شـد  
بـه همزماندگان در پژوهش،کننمنظور همه شرکتبدین

داده هـاي جمـع   . پاسـخ دادنـد  امهشـن پرسسه سؤال هاي
آوري شده به شیوه ضریب همبسـتگی پیرسـون تجزیـه و    

و Tangneyمقیــاس خــودکنترلی توســط .تحلیــل شــدند
همکاران به منظور میزان خودکنترلی افراد به عنـوان یـک   

. اسـت سؤال35فرم اصلی آزمون داراي . صفت ساخته شد
و همکــاران فــرم کوتــاه مقیــاس Tangneyپــس از مــدتی 

آزمودنی باید در یک مقیاس . خودکنترلی را نیز ارائه کردند
فـرم کوتـاه ایـن    . االت پاسخ دهدؤبه سايهدرج5لیکرت 

و حـداکثر  13حداقل نمره . عبارت است13مقیاس داراي 
اسـت و نمـره بـاالتر در ایـن مقیـاس بـه معنـاي        65نمره 

در پژوهش حاضـر از فـرم کوتـاه    . لی بیشتر استخودکنتر
در پژوهشـی پایـایی آن در   . این مقیاس استفاده شده است

طی یک بررسی بـه شـیوه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ در دو      
،همچنـین . ]33[برآورد گردیـد  85/0و 83/0نمونه مجزا 

در پژوهش حاضر براي بررسـی تنظـیم هیجـانی از خـرده     
خودسنجی هوش هیجـانی  مقیاسمقیاس تنظیم هیجانی 

Schutteتوسط این مقیاس. استفاده شده استSchutte و
و Mayerهمکاران براساس الگـوي اولیـه هـوش هیجـانی     

Salovey  آزمـودنی درجــه توافـق یــا   .شـده اســت سـاخته
اي مخالفت خود را با هر جمله در یک مقیاس پـنج گزینـه  

. اب مـی کنـد  انتخ،متا کامالً موافقملیکرت از کامالً مخالف
50و حـداکثر نمـره   10در این خرده مقیاس حداقل نمره 

در . است و نمره بیشتر بیانگر تنظـیم هیجـان بـاالتر اسـت    
76/0پژوهشی پایایی آن به شیوه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    

. ]34[برآورد گردید 

امهشـن پرسفرم کوتاه هاي ساختار عاملتأییدبه منظور 
، مـدل تحلیـل عـاملی    )FMI-SF(هی فرایبـورگ  آگـا ذهن
ي، کـه  تأییـد در تحلیـل عـاملی   .به کار گرفته شديتأیید

اي اسـت، دربـاره   ساختار عاملی ویژهتأییدهدف پژوهشگر 
اي بیـان مـی شـود و    ها به طور آشـکار فرضـیه  تعداد عامل

برازش سـاختار عـاملی مـورد نظـر در فرضـیه بـا سـاختار        
آزمـون قـرار   کوواریانس متغیرهاي اندازه گیري شده مورد

ي بـر  تأییـد در این پژوهش، ابتدا تحلیل عـاملی  . می گیرد
ــاه     ــرم کوت ــاملی ف ــک ع ــی ت ــوي کل ــنپرسروي الگ امهش

رین آمـاره بـرازش،   متـ مه،همچنین. هی انجام شدآگاذهن
این آماره میـزان تفـاوت مـاتریس    .استیآماره مجذور خ

بـه حجـم   وگیـرد مشاهده شده و برآورد شده را اندازه می
بـر درجـه   مقـدار آن بنـابراین  ،اسـت ونه بسیار حساس نم

کمتر باشد،  مناسب 2اگر نتیجه از .شودآزادي تقسیم می
تعدیل شده نیکـویی  ،نیکویی برازشهاي اگر شاخص. است

بزرگتـر از  برازش، نرم شده برازندگی و برازندگی تطبیقـی 
یریشه خطاي میانگین مجـذورات تقریبـ  و شاخص 90/0

باشد بر برازش مناسب و مطلـوب داللـت   05/0کوچکتر از 
.]35[دارند 

داده هاي جمع آوري شده با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي    
SPSS و 18نسخهLISREL تجزیـه و تحلیـل   5/8نسخه
سطح معنـاداري در آزمـون هـاي آمـاري     ،همچنین. شدند

.در نظر گرفته شد01/0

نتایج
را هــاي تحقیــقامهشــنپرسشــرکت کننــده20تعـداد 

ازکـه تحویل ندادند و یا به صورت ناقص تکمیـل نمودنـد،   
بـر ایـن اسـاس در    .ندشدخارجيآمارلیتحلدراحتساب
نفـر  204پسـر و  %) 49(نفـر  196نفر شـامل  400نهایت 
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ــد%) 51( ســن شــرکت . دختــر در پــژوهش شــرکت کردن
بـا میـانگین و انحـراف    سـال  26تا 18کنندگان در دامنه 

از %) 92(نفـر  368.سـال بـود  85/21±10/2معیار سـنی  
،همچنـین . هل بودنـد أمت%) 8(نفر 32افراد نمونه مجرد و 

76از افـراد نمونـه در دوره کارشناسـی و    %) 81(نفر 324
ارشد مشـغول بـه تحصـیل    کارشناسی در دوره %) 19(نفر 

.بودند

ابتدا هیآگاذهنامهشنپرسبراي به دست آوردن پایایی 
جـدول  . باخ و تتاي ترتیبی استفاده شداز روش آلفاي کران

ضرائب آلفاي کرانباخ و تتاي ترتیبی، میـانگین و  1شماره 
هـاي  امهشـن پرسهی و آگـا ذهـن امهشـن پرسانحراف معیـار  

خودکنترلی و تنظیم هیجانی را در پـژوهش حاضـر نشـان    
.دهدمی

هی و آگاذهننامهشپرسضرائب آلفاي کرانباخ، تتاي ترتیبی، میانگین و انحراف معیار- 1جدول 
هاي خودکنترلی و تنظیم هیجانیمقیاس

امهشنپرس
ضریب پایایی 

)آلفاي کرونباخ(
میانگین±انحراف معیارتتاي ترتیبی

35/39±92/093/051/9هیآگاذهن
93/44±92/092/007/11خودکنترلی

40/38±93/095/042/8تنظیم هیجانی

دهد که فـرم  نشان می) 1(شاخص ضریب پایایی جدول 
ــاه  ــاذهــنامهشــنپرسکوت ــورگ آگ از ) FMI-SF(هی فرایب

پایایی قابل قبول و کافی برخوردار است و ضـرائب بدسـت   
بـراي .آمده با نتایج پژوهش هاي گذشته قابل قیاس اسـت 

صـورت  بـه نفـر 60، امهشـن پرسبازآزمـایی پایـایی تعیـین 
بـه سـپس وانتخـاب آمـاري نمونۀازداوطلبگیرينمونه

).2جدول(شدند آزمایشدوبارههفتهفاصلۀ چهار

هیآگاذهننامهشپرسفرم کوتاه بهمربوطپایاییضرایب- 2جدول

ضریب پایایی باز آزمایی ضریب پایایی باز آزمایینامهپرسش
و همکاران Sauerبه نقل از 

83/088/0هیآگاذهن

کـل پایـایی شـود، ضـریب  مـی همان طور که مشاهده 
پایــایی بیــانگرایــن ضــریب. آمــدبدســت83/0مقیـاس 

در ،همچنـین . هی اسـت آگـا ذهـن بازآزمایی خوب مقیاس 
همکاران انجام شـد، ضـریب   وSauerپژوهشی که توسط 

در .]36[بـه دسـت آمـد    88/0امهشـن پرسبازآزمایی ایـن  
، نتایج مربوط بـه روایـی همزمـان گـزارش شـده      3جدول 

.است
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خودکنترلی و تنظیم هیجانیهی،آگاذهنهاي نامهشپرسهمبستگی بین - 3جدول 

123امهشنپرس
1هیآگاذهن

69/01**خودکنترلی
73/01**68/0**تنظیم هیجانی

ــدول   ــاس ج ــر اس ــوع همبســتگی3ب ــین در مجم ب
هی با مقیاس هاي خودکنترلی و تنظیم آگاذهنامهشنپرس

بـه  .باشـد مناسـب مـی  01/0هیجانی در سطح معنـاداري  

، هیآگـا ذهـن امهشـن پرسهـاي  ساختار عامـل تأییدمنظور 
). 4جدول (به کار گرفته شديتأییدمدل تحلیل عاملی 

)FMI-SF(آگاهی فرایبورگ ذهنامهشنفرم کوتاه پرسالگوي کلیهاي نیکویی برازشخالصه شاخص- 4جدول

مجذور
کاي

درجه
آزادي

X2/df
انگینخطاي میریشه

یمجذورات تقریب
شاخص نیکویی

برازش
شاخص تعدیل شده

نیکویی برازش
شاخص برازندگی

تطبیقی
شاخص نرم

برازندگیشده
20/352167/1051/091/093/092/092/0

آمـاره  ، مقدار شودمشاهده می4ونه که در جدول نگهما
،نیکـویی بـرازش  هاي شاخص. است2از کمتریمجذور خ

شده نیکویی برازش، نرم شده برازندگی و برازنـدگی  تعدیل 
ریشه خطـاي میـانگین   و شاخص 90/0بزرگتر از تطبیقی

بــراســت، بنــابراین05/0ر از کتکــوچیمجــذورات تقریبــ
بر اساس نتایج جـدول  . دارندداللتمدلمطلوببرازندگی

.قرار گرفتتأیید، الگوي کلی تک عاملی مفروض مورد 4
بحث 

بررسی روایی و پایـایی نسـخه   منظوربهرحاضپژوهش
-FMI(فرایبورگ هیآگاذهننامهپرسشکوتاهفرمفارسی

SF(انـد  هـاي گونـاگون نشـان داده   پژوهش. گرفتصورت
ی در کـاهش بسـیاري از مشـکالت    ائبسزتأثیرهی آگاذهن

روانشناختی همچون افسـردگی، اضـطراب و اسـترس دارد    
جر بـه بهبـود سـالمت و    هی منآگاذهن،همچنین. ]10-5[

عـالوه بـر   . ]11-15[شـود  مـی ناختی افراد نشبهزیستی روا
هی در بهبود وضعیت روانشـناختی  آگاذهنمثبتی که تأثیر

افراد دارد، نتایج تحقیقـات متعـدد نمایـانگر آن اسـت کـه      
هاي مختلف زنـدگی روزمـره   تواند در حوزهمیهی آگاذهن

هی آگـا ذهـن ثـال  بـه طـور م  . واقـع شـود  مؤثرنیز مفید و 
ــی ــایت م ــزایش رض ــد در اف ــاهش  توان ــغلی و ک ــدي ش من

افــراد بــا ،همچنــین. ]37[باشــد مــؤثرفرســودگی شــغلی 
مندي زناشـویی بیشـتري نیـز    رضایتهی باالتر، ازآگاذهن

ــزارش    ــري را گ ــویی کمت ــودگی زناش ــد و فرس برخوردارن
ونی که با گدر واقع با توجه به مطالعات گونا. ]38[کنند می

هاي مختلفی همچون همبسـتگی، آزمایشـی و غیـره    روش
در هیآگـا ذهنگیري کرد توان نتیجهمیانجام شده است، 

به طور . گذاردمیمثبت تأثیرزندگی فرد جوانببسیاري از 
مثال افراد در موقعیت هاي پرفشار به احتمال کمتـري بـه   

دهـد و یـا اینکـه از    مـی العمل نشان صورت واکنشی عکس
شتري براي تنظیم هیجان و رفتار خود برخوردار توانایی بی

برند، از شادي و میخواهند شد، از زندگی رضایت بیشتري 
هاي برند و عالئم و نشانهمینشاط بیشتري در زندگی بهره 

. ]4[کننـد  مـی مشکالت روانشـناختی کمتـري را گـزارش    
هی بر آگاذهنکه ايهات همه جانبتأثیربنابرین با توجه به 

امهشـن پرس. افراد  دارد، مطالعـه آن ضـروري اسـت   زندگی
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براي اجرا در جمعیت بالینی ) FMI(هی فرایبورگ آگاذهن
آن ) FMI-SF(و غیربالینی ساخته شد و بعدها، فرم کوتـاه 

هاي ناآشنا با فرهنگ بودایی و اعمال که براي اجرا در گروه
.]25[تر است، نیز طراحی گردید اي مناسبمراقبه

اسـاس مقیـاس بـر  پایـایی ایـن  پژوهش ابتـداء  در این 
نتـایج  . کرانباخ و تتاي ترتیبی محاسـبه شـد  آلفايضرایب

، قابـل قبـول اسـت؛    امهشـن پرسپایایی ایـن  دهند نشان می
به فاصله چهار هفتـه  امهشنپرسبازآزمایی پایایی،همچنین

بازآزمـایی پایاییرنگبیاآمد که این ضریبدستبه83/0
.هی استآگاذهننامهپرسشفرم کوتاهخوب

فـرم  همزمـان اجـراي ازهمزمان نیزبررسی رواییبراي 
هی، مقیاس خـودکنترلی و خـرده   آگاذهنامهشنپرسکوتاه 

و در ایـن مـورد هـم   شـد مقیاس تنظیم هیجانی استفاده
،همچنـین .هسـتند مطلـوب همزمانرواییازحاکینتایج 

کـه سـاختار   ي مؤیـد ایـن اسـت   تأییدنتایج تحلیل عاملی 
هـا داشـته، از روایـی    برازش قابل قبولی بـا داده امهشنپرس

هاي نیکـویی  عاملی مطلوبی برخوردار است و کلیه شاخص
. کنندمیتأییدبرازش مدل کلی را براي افراد نمونه 

پیشتر، پژوهشگران دیگر نیز در مطالعات خود در مـورد  
، از نامـه پرسـش سـنجی ایـن   بررسی خصوصـیات روان 

بودند کـه بـا نتـایج    یایی و روایی باالي آن خبر داده پا
. ]8، 25، 39-46[تحقیــــق حاضــــر مطابقــــت دارد 

Walach روایی دادندو همکاران در تحقیقی که انجام ،
هی را معتبـر  آگـا ذهـن امهشـن پرسو پایایی فرم کوتـاه  

در پژوهش آنان، ضریب آلفاي کرونبـاخ  . گزارش کردند
به دست آمد که حاکی از پایایی رضـایت بخـش   86/0

در Ariapooranپژوهشی که توسط در. ]25[آن است
کـه انجام شد، نتـایج بیـانگر آن اسـت    جمعیت ایرانی 

با استفاده از ضریب آلفـاي  امهشنپرسپایایی فرم کوتاه 

ضــریب پایــایی ،همچنــین،باشــدمــی81/0کرونبــاخ 
گـزارش شـد   56/0بعد از دو مـاه  امهشنپرسبازآزمایی 

ــر  .]8[ ــی دیگ و ChamarkohiGolpourدر پژوهش
Mohammadamini نشان دادند ضزیب آلفاي کرونباخ

. ]39[باشـد  می73/0هی آگاذهنامهشنپرسفرم کوتاه 
غیر در پژوهشی که در فرانسه بر روي نمونههمچنین، 

بالینی انجـام شـد، نتـایج نشـان داد همسـانی درونـی       
باشد و پایایی باز آزمایی نیز معتبر می74/0امهشنپرس

در پژوهشی دیگر که در کشور چین . ]40[گزارش شد 
امهشـن پرسانجام شد، نتایج نشانگر آن است فرم کوتاه 

. هی از کیفیت باالي روانسنجی برخوردار اسـت آگاذهن
ــای ــع نت ــاه  در واق ــرم کوت از امهشــنپرسج نشــان داد ف

همسانی درونی و پایایی بازآزمایی قابل قبولی برخـودار  
نتایج روایـی همزمـان در پـژوهش حاضـر     . ]41[است 

ــین   ــان داد ب ــننش ــاذه ــان و  آگ ــیم هیج ــا تنظ هی ب
نتـایج  . خودکنترلی ارتباط مثبت و معنادار وجـود دارد 

رش وهمکـا و Hillن، او همکارLubertoپژوهش هاي 
نیز حاکی از آن است افراد بـا  Farzanepourهمچنین،

هی باال از قدت تنظیم هیجـان بهتـري   آگاذهنتوانایی 
ــد  ــین.]42-44[برخوردارن ــه  ،همچن ــی ک در پژوهش

و Bowlin،همکـــاران و همچنـــینوFreiseتوســـط 
انجام شد، نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه افـرد      همکارش

بــاالتري برخــوردار ه از مهــارت خــودکنترلی آگــاذهــن
.]45-46[هستند 

کند و گزارش میتأییدپژوهش حاضر نیز این موضوع را 
هاي مورد استفاده مناسب بوده و به کند که گویهمی

بدون تغییر و حذف امهشنپرساند و درستی انتخاب شده
نکته. کنداحتمالی برخی سؤاالت ساختار خود را حفظ می

و نژادي و تجارب مختلفی هاي فرهنگیدیگر آنکه تفاوت
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کنند، سبب نشده است که که نمونه ایرانی تجربه می
هی در مقایسه با نمونه انگلیسی زبان متفاوت آگاذهن

توان به زمینهدر تبیین این موضوع می. ارزیابی شود
هی و درپی آن، ماهیت غیر فرهنگی و آگاذهنمعنوي 

هرگونه شمول معنویت اشاره نمود که مبرّا از جهان
در واقع نیاز به معنویت . هاي نژادي و فرهنگی استتفاوت

توان میمعنویت را ها وجود دارد و ها و زماندر همه مکان
به عنوان کیفیتی تعریف نمود که وراي جنسیت، ملیت، 

. قومیت، و هر گونه تفاوت دیگري است
هی فرایبـورگ  آگـا ذهـن امهشنپرسسازندگان فرم کوتاه 

)FMI-SF (کنند فرم کوتـاه آن بـراي اجـرا در    مییز بیان ن
هی آگـا ذهـن هایی که آشنایی زیادي با زمینه بـودایی  گروه

هاي توان از فرم کوتاه در فرهنگمیاست و ندارند، مناسب
و همکاران به عنـوان  Walach. ]25[مختلف استفاده نمود 

اعتقـاد  ) FMI(هی فرایبورگ آگاذهنامهشنپرسسازندگان 
تواند به خـوبی همـه   میامهشنپرسکه فرم کوتاه این دارند 
هی را پوشـش دهـد و   آگاذهنمهم مربوط به حوزه جوانب

تـوان از آن بـراي مقاصـد    میبا به دست آوردن نمره کلی، 
ــود  ــتفاده نم ــابردي اس ــی و ک ــاه  . عمل ــرم کوت ــع ف در واق

هی به عنوان یک ابـزار تـک بعـدي کـه     آگاذهنامهشنپرس
هی را بـه طـور کلـی و بـه     آگاذهنهم فقط یک عامل، آن 

.]25[سنجد، معرفی شده است میشیوه معتبر 

توان به محدود میهاي پژوهش حاضر از محدودیت
بودن آن به جامعه آماري دانشجویان اشاره کرد که 

هاي آماري به پذیري نتایج به سایر جمعیتتعمیم
هاي بالینی را با محدودیت مواجه خصوص جمعیت

هاي در محیطامهشنپرسالزم است که این . سازدمی
مختلف و روي جوامع مختلف  اعتباریابی صورت گیرد 

. تري استفاده نمودتا بتوان از آن به صورت مطمئن
هاي بعدي این شود که در پژوهشمیبنابراین پیشنهاد 

. امر بررسی شود
گیرينتیجه

در مجموع، ضرایب پایایی و روایی مناسب این 
، کوتاه بودن و سهولت اجرا، شرایط استفاده وسیع هامشنپرس

امهشنپرسبنابراین این . آوردمحققان را از این ابزار فراهم می
درهی را به خوبی مورد سنجش قرار می دهد آگاذهنکه 

در تواندجامعه ایران اعتبار و روایی مناسبی دارد و می
پژوهشی مورد استفاده قراروتربیتیهايوقعیتـــم

هاي متعددي در قلمرو روانشناسی را پژوهشگیرد و زمینۀ 
.فراهم آورد

تشکر و قدردانی
کننـده در ایـن   از دانشجویانی که به عنـوان شـرکت  جا دارد 

و مـا را در اجـراي ایـن تحقیـق یـاري      پژوهش شـرکت نمـوده  
. اند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیمرسانده
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Survey the Validity and Reliability of the Persian Version of Short Form of

Freiburg Mindfulness Inventory
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Background and Objective: Due to the increasing popularity that mindfulness has achieved in the health-

related sciences in recent years, and the scientific study of mindfulness and mindfulness techniques for therapy,

has been rising sharply, using valid and reliable instruments for measuring these constructs is essential. Thus, the

objective of this study was to survey the validity and reliability of the persian version of short from of Freiburg

Mindfulness Inventory.

Materials and Methods: In this descriptive psychometric study, the number of 400 students from Yasuj

University were selected through a multi- stage cluster sampling method and they responded to the short form of

Freiburg mindfulness inventory, Schutte emotion regulation subscale, and Tangney self-control scale. The

reliability of the short form of Freiburg mindfulness inventory was calculated by Retest reliability, Cronbach’s

alpha coefficient and Ordinal Theta. For assessment of the concurrent validity, correlation coefficients of

mindfulness inventory with emotional regulation subscale and self-control scale were used. In order to assess the

evidence regarding the validity, the confirmatory factor analysis was used. The gathered data were analyzed by

SPSS and LIZREL software’s.

Results: Retest reliability of short form of Freiburg mindfulness inventory based on two tests run and internal

consistency of the questionnaire based on Cronbach’s alpha coefficients and Order Theta in sample group was

confirmed. Concurrent validity of this inventory with the related scales was confirmed. Also, confirmatory factor

analysis results indicate that the inventory has an acceptable fit to the data.

Conclusion: According to the results of current research, the short form of Freiburg mindfulness inventory is a

reliable instrument with valid psychometric properties to measure the rate of mindfulness of individuals in

Iranian society.
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