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چکیده
ذهن آگاهْی راهبردی اسـت که با پذیرش و پراکندگی باال به عنوان وسـیله ای برای ارتقای بهزیسـتی 

دانش آموزان و معلمان سرتاسر دنیا به کار می رود. پرسشنامۀ ذهن آگاهی شامل مقیاس هایی برای 

سـنجش آگاهـی از پیرامـون، تازه جویی، انعطاف پذیری، و خلق تازه ها اسـت کـه النگر )2004( آن 

را سـاخته اسـت. در مرحلۀ اول، متخصصان ترجمۀ پرسشـنامۀ 21ماده ای را تأیید کردند، سـپس 

داده ها با روش تحلیل عامل تأییدی تحلیل شدند، سپس با چرخش واریماکس نهایتًا چهار عامل 

اسـتخراج شـد. اگرچه تعداد ماده ها کاهش یافت، تعداد سـازه ها همانند نسـخۀ اصلی 4 سازه بود، 

آن گاه ایـن پرسشـنامه روی 385 معلـم زن دبیرسـتان های دخترانـه تهـران کـه بـا روش نمونه گیـری 

تصادفـی خوشـه ای چندمرحلـه ای انتخـاب شـده بودند اجرا شـد. ضریب اعتبار بـرای عامل ها بین 

0/510 و 0/751 به دسـت آمد. پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی ابزار سـنجش ذهن آگاهی در 

معلمان زن صورت گرفته اسـت و درنهایت، پرسشـنامه با 14 ماده و 4 سـازه اسـتخراج گردید که 

می تواند 40/07 درصد واریانس را توجیه کند.
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مقدمه
ذهن آگاهـی1 به عنـوان شـیوه ای بـرای توجه کامـل و لحظه به لحظه بـه تجربیات زمان حال 
)Short & Mazmanian, 2013: 718( ریشـه در تعالیـم و آییـن مذهبـی شـرقی خصوصـًا 
گاهی، مرحله ای  بودایی دارد )Osem, 2008 به نقل از حمیدی و حیدری، 1392(. ذهن آ
 Sternberg, 2000,( از بـودن اسـت، بودنـی برتـر کـه به خوبـی بـه آگاهـی مربـوط می شـود
quoted from Fatemi, 2014(، فهمیدنـی کـه مسـتلزم درک احساسـات شـخصی اسـت 

)کاویانـی و همـکاران، 1378: 108(، بـودن در لحظـه بـا هرآنچـه اکنـون هسـت، بدون 
قضـاوت و بـدون اظهارنظـر دربـارۀ آنچـه اتفـاق می افتـد، یعنـی تجربـۀ واقعیـت محـض 
بـدون توضیـح )Albrecht et al., 2012(، آگاهـی بـدون قضاوت درمورد تجربۀ شـخصی 
گاهی  که لحظه به لحظه آشـکار می شـود )موسوی مدنی و همکاران، 1390: 105(. ذهن آ
یعنی توجه کردن هدفمند در زمان کنونی خالی از پیشداوری و قضاوت و زنده نگه داشتن 
هوشـیاری فـرد بـرای واقعیـت حاضـر )Brown & Rayan, 2003 بـه نقـل از حمیـدی و 
حیـدری، 1392(، توجهـی برانگیختـه و آگاهـی از اکنون و روشـی برای تسـکین دردها، 
غنابخشی و معنادارکردن زندگی )Walsh et al., 2009(. پژوهش های علمی متعدد نشان 
داده انـد کـه علـت بسـیاری از مشـکالت روانـِی افـراد عـدم حضـور آن هـا در همین جـا و 
گاه واقعیات درونـی و بیرونی را  همیـن لحظـۀ  زندگی شـان اسـت، درحالی که افراد ذهـن آ
آزادانـه و بـدون تحریـف ادراک می کننـد و توانایـی زیادی در مواجهه با دامنۀ گسـترده ای 
از تفکـرات، هیجانـات و تجربه هـا )اعـم از خوشـایند و ناخوشـایند( دارنـد )نجاتـی و 
گاهـی همچون ابزاری اسـت که انسـان برای آزادی خود از  همـکاران، 1390(. لـذا ذهن آ
رنـج روزافـزون و مشـکالت موجـود بـه آن متوسـل می شـود )Crane, 2008( و با پذیرش 
واقعیات موجود، تمایل به بودن با هر آنچه هست دارد که این احساس می تواند حتی در 

مواقع دشوار به آرامش بینجامد )رشیدی شیراز، 1392(.
Langer & Moldovea-( 1974 میالدی بازمی گردد  سابقۀ تاریخی ذهن آگاهی به سال
na, 2000(. ذهن آگاهی یک سبک یا اصل کلی عملکرد است که فرد ازطریق خلق و ایجاد 

مقوله های تازه یا امتیازات، فعاالنه درگیر بازسـازی محیط می شـود، لذا توجهش معطوف 
بـه اقدامـات بهسـازی زمینـه ای جدیـدی اسـت که هوشـیارانه تحـت کنترل بوده یا مناسـب 

1 Mindfulness
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قلمـداد شـده اند )Langer, 1989: 4, quoted from Haigh et al., 2011(. ذهن آگاهـی اشـاره 
بـر وضعیتـی از ذهـن بـرای ترسـیم موقعیت هـای جدیـد، بررسـی اطالعـات از دیدگاه های 
جدیـد، و حسـاس بودن دربرابـِر بافـت و زمینـه دارد )Hart & Ivtzan, 2010( و زمانـی کـه 
فـرد سـه ویژگـی کلیـدی زیر را بـه  کار گیرد، آشـکار می گردد: خلق یـک طبقه بندی جدید، 
 Cayon et al., 2005( پذیرابـودن اطالعـات جدیـد، و آگاهـی از دیـد و زوایای دید ژرف تـر
بـه نقـل از چمرکوهـی، 1391(؛ به عبارتی دیگـر، ذهن آگاهی مجموعـه ای از دگرگونی ها در 
بودن، فکرکردن، احساس کردن و زندگی کردن است، یعنی رهایی از زندان عمل طبق یک 
دیدگاه خاص )Langer, 2009: 18, quoted from Fatemi, 2014(. ذهن آگاهی یک وضعیت 
شـناختی اسـت کـه در افـراد خلق شـده اسـت، حالتی ذهنی بـرای ارزیابی پیامدهـای آن در 
Langer & Moldovea- )وضعیـت عملکـرد شـناختی، سـالمت و بهزیسـتی روان شـناختی 
na, 2000(. النگـر رهایـی ذهن آگاهانـه و جسـت و جوی راه هـای مختلف دیـدن را ترغیب 

می کنـد، نـه باقی مانـدن در یـک دیـدگاه واحـد را. در یـک موقعیـت ذهن آگاهانـه به وضوح 
می توان تشخیص داد که هیچ دیدگاه خاصی شرح مناسبی از موقعیت نمی دهد. بنابراین، 
هیچ گاه نباید به دنبال انتخاب یک پاسخ هم خوان با موقعیت بود، بلکه دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد که می توان از بین آن ها یکی را انتخاب کرد. النگر به لزوم رویکردی جدید در 
روان شناسـی در زندگی انسـان ها اشـاره می کند. جایگاه چالش  برانگیز النگر از تحقیق وی 
بر روی ذهن آگاهی شـروع می شـود. النگر با انجام آزمایشـات بسـیار نشـان داد که چگونه 
اطمینـان محـض بـه آگاهـی مثبت گرایانه منجـر به پذیرفتن تنها یک روش از بین بی شـمار 
 Fatemi,( روش هـای آگاهـی می شـود کـه ایـن همـان روش معـروف عقالنـی آگاهی اسـت
2014(. رونـد ذهن آگاهـی النگـر1 )2009( به سـوی جایـگاه عـدم آگاهـی حرکـت می کنـد، 

زیـرا وضعیـت ثابـت و قطعـی آگاهـی مثبت گـرا، اکتشـاف آرایـۀ گسـترده و جامع شـناخت 
)معرفت شناسـی( را مختـل کـرده و مانـع بررسـی آگاهـی در یـک نقطـۀ ازپیش تعیین شـده 
می گردد. ریشه های آگاهی غیرقابل اعتماْد در مثبت گرایی و روشن فکری قرار دارد، آنجا که 
منطق و عقالنیت همانا دستیابی به امکانات محدود هوشیاری است که در اشکال خطی 
و تحلیلی تفکر گنجانده شده اند. ذهن آگاهی النگْر افق فکری را برای بازبینی شناخت های 
پایـدار می گشـاید و ایـن بحـث را دنبـال می کند که هرچقدر باعث گسـترش فهم شـود، به 

1. Langer
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همـان میـزان جزو روش های فکر کردن محسـوب می شـود. کار النگـر در مورد ذهن آگاهی 
)Ibid( به عنـوان منبعـی کلیـدی از هوشـیاری بـرای جسـت وجوی ارتباط بیـن دیدگاه اصلی 
یـک مشـاهده گر در پژوهـش روان شـناختی و قـدرت دیـدگاه در هدایـت مسـیری اسـت که 
بـا پدیده هـای روان شناسـی سـروکار دارد. ذهن آگاهی النگر این امـکان را فراهم می آورد تا 
بفهمیم چگونه بافت و زمینه توسط شخصی که همبسته با آن بافت است ایجاد شده است. 
النگـر )Ibid( اهمیـت مؤلفه هـای زمینـه ای )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسـی( را 
برجسـته کرده و نشـان می دهد که چگونه تسـلط و برتری مثبت گرایی و آرمان هایش برای 
انجام تطبیق های گسترده، باعث ارتقای عدم حساسیت به زمینه ها و درنتیجه، بی توجهی 
می گردد. روان شناسـی ذهن آگاهی همان روان شناسـی امید، اعتقاد، و معنی سـازی اسـت، 

یعنی روان شناسی خودتوانمندسازی، خودرشددهی، و خودکمالی.
ذهن آگاهی به عنوان یک کیفیت درونی و ذاتی در بسیاری از جنبه های زندگی و بدون 
هیچ گونـه آمـوزش رسـمی صـورت می گیـرد. معلمـان نیز به طـور طبیعی ذهن آگاهـی را در 
کالس های خود و هنگام تدریس به کار می برند. ذهن آگاهی راهبردی است که با پذیرش 
و پراکندگـی باالیـی به عنـوان وسـیله ای بـرای افزایـش بهزیسـتی دانش آمـوزان و معلمان در 
سرتاسـر دنیا به کار برده می شـود )Albrecht et al., 2012(. باتوجه به اینکه ذهن آگاهی در 
معلمان، پرورش دادن توانایی پیش بینی غافلگیرشـدن توسـط آن ها، با تمرکز بر شکسـت، 
اجتناب از آسان سـازی و حسـاس بودن دربرابر عمل اسـت و ارتباط مثبتی با خودکارآمدی 
آنان دارد )Hoy, 2006: 240( و توانایی فردی معلم را برای مدیریت تنش و کاسـتن میزان 
خسـتگی باال می برد و باعث تأثیرگذاری بر دانش آموزان و واداشـتن آن ها به تفکر خالقانه 
می گـردد )Flook, 2013(؛ لـذا بـه نظـر می رسـد بررسـی ذهن آگاهـی ضـروری باشـد. البتـه 
معیارهای مختلفی برای سـنجش ذهن  آگاهی اسـتفاده شـده اند که براساس رویکرد شرقی 
 Buchheld( 1پرسشـنامۀ 30 آیتمی ذهن گاهی فرایبورگ :)Haigh et al., 2011( بودایی اند
گاهـی سـاوتمپتونChadwick et al., 2008(2(، مقیـاس  et al., 2001(، پرسشـنامۀ ذهن آ

گاهِی  گاهیFeldman et al., 2007( 3(، مقیاس توجه آ اصالح شـدۀ شـناختی عاطفی ذهن آ

1. The Freiburg Mindfulness Inventory (FMI)
2. The Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ)
3. The Cognitive and Affective Mindfulness Scale–Revised (CAMS-R)
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 Baer( 2گاهـی کنتاکـی گاهانـهBrown &Rayan, 2003( 1(، پرسشـنامۀ فنـون ذهن آ ذهن آ
مقیـاس  و   ،)Baer et al., 2006( گاهـی3  ذهن آ پنج وجهـی  پرسشـنامۀ   ،)et al., 2004

گاهـی فیالدلفیـاCardaciotto et al., 2008( 4(. اگرچـه ایـن معیارهـا بـه دلیل ریشـۀ  ذهن آ
مشـترک شـرقی شـباهت قابل مالحظـه ای بـا یکدیگـر دارنـد، امـا تفاوت هایـی انـدک نیـز 
گاهـی و مقیاس  دارنـد. هرسـه پرسشـنامۀ فرایبورگ، اصالح شـدۀ شـناختی عاطفی ذهن آ
ساوتمپتون تک عاملی اند و مؤلفه های پذیرش/ عدم قضاوت/ گشودگی به تجربه و رها 
گاهی مقیاسی چندعاملی برای اندازه گیری توجه  سازی را اندازه می گیرند. مقیاس توجه آ
به تجارب زمان حال و اکنون اسـت. پرسشـنامۀ کنتاکی مقیاسـی چهارعاملی) مشـاهده، 
توصیف، عمل آگاهانه و پذیرش بدون قضاوت( و مقیاس فیالدلفیا مقیاسی دوعاملی) 
گاهـی نیز مقیاسـی  گاهـی از زمـان حـال و پذیـرش( اسـت. پرسشـنامۀ پنج وجهـی ذهن آ آ
پنج عاملی )عدم واکنش، مشاهده، عمل آگاهانه، توصیف و عدم قضاوت( است که از 
گاهی، فرایبورگ، کنتاکی، سـاوتمپتون و اصالح شـدۀ شـناختی عاطفی  پنج مقیاس توجه آ

ذهن آگاهی استخراج شده است.
نکتـۀ قابل توجـه آن اسـت کـه ابـزار مورداسـتفاده بایـد ضمن اینکـه کارایی نسـبتًا باال 
داشـته باشـد، بایـد بـا فرهنـگ جامعـه ای کـه در آن بـه کار مـی رود انطبـاق داشـته باشـد. 
نخسـتین گام بـرای مطالعـۀ ایـن پدیـده در جامعـۀ معلمان ایران، داشـتن ابزاری اسـت که 
بتوان توسط آن، ابعاد متفاوت این پدیده را سنجید. در این تحقیق، قصد بر آن است تا 
گاهی النگر در جامعه معلمان زن پرداخته شود.  به انطباق و اعتباریابی پرسشنامۀ ذهن آ
گاهی  باید حاوی مؤلفه های زیر باشـد  درمجموع، یک ابزار مناسـب برای ارزیابی ذهن آ

 :)Langer, 1989: 4(
الـف( آگاهـی از پیرامـون: گرایـش باطنـی فـرد بـه حضـور فعـال و عکس العمـل نسـبت بـه 

تغییرات محیط.
ب( تازه جویی: گرایش فرد به پذیرا و کنجکاو بودن نسبت به محیط.

ج( انعطاف پذیری: توانایی ذهن آگاهانه فرد به دیدن تجارب خویش از دیدگاه های چندگانه 

1. The Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)
2. The Kentuky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS)
3. The Five-Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
4. The Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS)
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و به کارگیری بازخوردهای محیط جهت سازگاری های ضروری در رفتارش.
د( خلـق تازه هـا: گرایـش و میـل باطنـی بـه خلـق مقوله هـای جدیـد، بیشـتر از پایبنـدی بـه 

مقوله های ساخته شدۀ قبلی.
مؤلفه های آگاهی از پیرامون و تازه جویی، به جهت یابی فرد دربرابر محیط و مؤلفه های 
 Hart &( انعطاف پذیـری وخلـق تازه هـا و بـه چگونگـی عملکرد فـرد در محیط اشـاره دارد

Ivtzan, 2010(. النگر در پرسشنامۀ خود به تمامی این موارد پرداخته است.

روش پژوهش
جامعـۀ آمـاری پژوهـش حاضـر عبـارت بـود از کلیۀ معلمـان زن مدارس متوسـطۀ دخترانۀ 
)دوره های اول و دوم( شهر تهران که در سال 94-1393 مشغول به تدریس بودند وآمار 
آن ها حدود 21110 نفر اسـت که از این تعداد براسـاس فرمول کوکران و براسـاس تعداد 
سؤال ها و زیرمقیاس ها نمونه ای به حجم 385  نفر انتخاب شدند و با درنظرگرفتن توزیع 

جمعیتی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای آزموده شدند. 
پرسشـنامۀ ذهن آگاهـی، مقیاسـی 21 گویـه ای دارای چهـار خـرده مقیـاس بـه نام های 
1. آگاهـی از پیرامـون؛12. تازه جویـی؛2 3. انعطاف پذیـری؛3 4. خلـق تازه هـا4 اسـت کـه 
توسـط النگر سـاخته شـده اسـت )Hart & Ivtzan, 2010(. سـطح اندازه گیری پرسشـنامه، 
فاصله ای و سـؤاالت به صورت شـش گزینه ای براسـاس طیف لیکرت )1. کاماًل مخالفم، 
2. مخالفم،3. کمـی مخالفـم،4. کمـی موافقـم،5. موافقـم، 6.کامـاًل موافقـم( طرح ریزی 
شـده اسـت. به عبارتی، دامنۀ نمرات پرسشـنامه بین 1 و 6 اسـت. نمونه هایی از گویه های 

پرسشنامه به قرار زیر است:
من به ندرت از تغییرات آگاه می  شوم )آگاهی از پیرامون(

من دوست دارم چالش ذهنی داشته باشم )تازه جویی(
من بسیار کنجکاوم )انعطاف پذیری(

من چیزهای تازه ابداع کرده ام )خلق تازه ها(
در نمونـۀ 952 نفـری النگـر ضریب آلفای کرونبـاخ برای کل مقیاس 0/81 و برای هر 
 Hart & Ivtzan, یک از عوامل باال به ترتیب: 0/52، 0/65، 0/47، و 0/63 به دسـت آمد

1. Engagement 2. Novelty seeking 3. Flexibility 4. Novelty producing
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( 2010(.  این پرسشنامه که به زبان انگلیسی بود، در ابتد، توسط مؤلف به فارسی برگردانده 

شـد، سـپس از دو نفر متخصص زبان انگلیسـی خواسـته شـد که ماده های برگردانده شـدۀ 
فارسی را به انگلیسی ترجمه کنند و به این ترتیب درستی ترجمه بررسی شد. پس از انتخاب 
مـدارس، نخسـت، محقـق خـود را به معلمان مدارس معرفـی و هدف تحقیق را بیان کرد. 
سـپس پرسشـنامۀ ذهن آگاهی در اختیار آن ها قرار گرفت تا بدون ذکر نام، نام خانوادگی و 
دیگر مشخصات خصوصی، در مدرسه به آن پاسخ دهند. در پایان، پرسشنامه ها جمع آوری 
شد و داده های آن با استفاده از روش تحلیل عاملی نوع تأییدی و روش محور اصلی1و بار 

عاملی2برای استخراج عوامل در نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند.

یافته ها
برای اعتباریابی از روش آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد. ضریب اعتبار پرسشـنامۀ ذهن آگاهی 
بـرای کل مؤلفه هـا 0/75 و بـرای مؤلفه هـای آگاهی از پیرامـون، تازه جویی، انعطاف پذیری 
و خلـق تازه هـا به ترتیـب 0/75، 0/68، 0/70، و 0/51 بـه  دسـت آمـد. بـرای تعیین روایی 
سازه3 نیز از روش تحلیل عاملی استفاده شد. درابتدا، قابلیت تحلیل عاملی ازطریق کفایت 
 KMO نمونه گیری کایزر- مایر- اولکین4 و آزمون بارتلت5 بررسی شد. براین اساس، مقدار
برابر با 0/69 اسـت که بیانگر کفایت حجم نمونه انتخابی اسـت و مشـخصۀ آماری آزمون 

بارتلت برابر با 2248/743 با درجۀ آزادی 210 و سطح معناداری >p  0001است. 
جدول1. آزمون پیش فرض ها برای مقیاس ذهن آگاهی

KMO0/690

آزمون بارتلت

2248/743خی دو

210درجۀ آزادی

0/000سطح معناداری

بنابرایـن برپایـۀ هـردو مـالک می تـوان نتیجـه گرفـت که اجـرای تحلیل عامل براسـاس 
ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونۀ موردمطالعه توجیه شدنی است. در اجرای تحلیل 
عاملی مواد پرسشـنامۀ ذهن آگاهی به سـه شـاخص عمده توجه شـده اسـت: ارزش ویژه، 

1. Principal axis 2. Eigen value 3. Construct validity
4. Kasier-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO)
5. Bartlet test
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نسبت واریانس تبیین شده با هر عامل و نمودار ارزش های ویژه که اسکری نامیده می شود.
در پژوهـش حاضـر، از روش محـور اصلـی و بار عاملی برای اسـتخراج عوامل اسـتفاده 
شـد. با بررسـی ارزش های ویژه، به نظر می رسـد 7 عامل به دلیل بار عاملِی بزرگ تر از یک 

استخراج شدنی اند.
در جدول 2 مجموع واریانس توجیه شـده توسـط 7 عامل  اسـتخراج شـدۀ اولیه نشـان 
داده شـده اسـت و بیانگـر آن اسـت کـه هر عامل چنـد درصد از واریانـس را تبیین می کند. 
اشـتراکات تجمیعـی ایـن 7 عامـل مقدار 63/22 اسـت، یعنی این مـدل 7 عاملی می تواند 

بیش از 63 درصد واریانس را تبیین کند.
جدول2. ارزش های ویژه و درصد واریانس های تبیین شده توسط عامل های اولیۀ مقیاس ذهن آگاهی

مجموع های چرخشی مجذور بارها ارزش های ویژۀ اولیه
عامل

درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس      کل

11/147

21/353

31/301

40/074

48/479

55/884

63/220

11/147

10/206

9/947

8/773

8/406

7/405

7/336

2/341

2/143

2/089

1/842

1/765

1/555

1/541

19/773

31/303

39/000

46/086

53/122

58/350

63/220

19/773

11/530

7/697

7/086

7/035

5/228

4/870

4/152

2/421

1/616

1/488

1/477

1/098

1/023

1

2

3

4

5

6

7

برای استخراج نهایی عوامل مؤثر در پژوهش، توجه به نمودار اسکری نیز الزم است. 

شکل 1. آزمون اسکری عامل های مقیاس ذهن آگاهی برای معلمان
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جدول3. ارزش های ویژه و درصد واریانس های تبیین شده توسط عامل های نهایی

عامل
پس از چرخش

کلدرصد واریانس تبیین شدهدرصد واریانس تراکمی

111/14711/142/341

221/35310/202/143

331/3019/942/089

440/0748/771/842

جدول 3 نشـانگر درصد واریانس های تبیین شـده برای چهار عامل استخراج شـده و 
جـدول 4 نیـز نشـانگر ماده هـای مربوط بـه هریک از عامل هاسـت. عامل اول )4 ماده( 
ارزش ویژۀ 2/341 دارد و 11/14 درصد واریانس های مشاهده شده را توجیه می کند. 
گاهـی از پیرامـون« نام گرفت. دومین عامل )4 ماده( ارزش ویژۀ 2/143  ایـن عامـل »آ
دارد و 10/20 درصـد واریانـس را تبییـن می کنـد. ایـن عامـل »تازه جویـی« نـام گرفت. 
سـومین عامـل )3 مـاده( ارزش ویـژه 2/089 دارد و 9/94 درصـد واریانـس را تبییـن 
می کنـد. ایـن عامـل »انعطاف پذیـری« نام گرفت. چهارمیـن عامل )3 ماده( ارزش ویژه 
1/842 دارد و 8/77 درصـد واریانـس را تبییـن می کنـد. ایـن عامـل »خلـق تازه ها« نام 

گرفت.

جدول4. ماده های شناسایی شده برای عامل های پرسشنامۀ ذهن آگاهی

سؤالسؤاالت مرتبطعامل

عامل اول

5به ندرت از تحوالت جدید آگاه می شوم.

10از گفت  وگوهای تحریک کننده اندیشه و فکر دوری می کنم.

16به ندرت متوجه کارهایی که مردم درصدد انجامش هستند می شوم.

21به ندرت از تغییرات آگاه می شوم.

عامل دوم

2دوست دارم چالش ذهنی داشته باشم.

3همیشه پذیرای روش های جدید برای انجام کارها هستم.

4دوست دارم همه چیز را بررسی کنم.

7سعی می کنم برای انجام کارها به روش های جدید فکر کنم.
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سؤالسؤاالت مرتبطعامل

عامل سوم

نسبت به همه چیز حتی آن ها که در چالش با باورهای اصلی من هستند 

روشن فکرم.
6

8خلق ایده های جدید و بانفوذ را کار راحتی می دانم.

9بسیار کنجکاوم.

عامل چهارم
12چیزهای نو و تازه ابداع کرده ام.

15دوست دارم از چگونگی اوضاع سر در آورم.

18حضور من بسیار پررنگ است.

ضرایـب آلفـای کرونبـاخ 4 عامـل استخراج شـده در جـدول 5 و ماتریـس چرخشـی 
مؤلفه ها با روش واریماکس در جدول 6 آورده شده اند.

جدول 5. عامل های استخراج شده ذهن آگاهی

ضریب پایاییسؤاالت مرتبطنام عامل

21،16،10،50/751آگاهی از پیرامون

7،4،3،20/685تازه جویی

9،8،60/689انعطاف پذیری

18،15،120/510خلق تازه ها

جدول 6. ماتریس مؤلفه چرخشی برای 4 عامل استخراج شدۀ ذهن آگاهی

عامل
سؤال

4 3 2 1

0/782 5

0/458 10

0/712 16

0/871 21

0/433 2

0/715 3

0/730 4

0/757 7
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عامل
سؤال

4 3 2 1

0/801 6

0/729 8

0/705 9

0/163 12

0/013 15

0/449 18

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی پرسشنامۀ ذهن آگاهی النگر بود که بدین منظور 385 نفر 
از معلمان زن دبیرستان های دخترانه شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. این پرسشنامۀ 
مدادکاغـذْی گرایـش فـرد بـه ذهن آگاه بـودن را ارزیابـی می کند و به هردو صـورت فردی و 
گروهـی قابل اجراسـت و محدودیـت زمانـی بـرای پاسـخ گویی آن وجـود نـدارد. ازآنجاکه 
تدریـس در نظـام مدرسـه ای به علـت نگرانی و دلواپسـی یادسـپاری و فرسـودگی، جذابیت 
خود را از دسـت داده اسـت و معلمان به سـبب تمرکز فزاینده  روی اسـتانداردها، بار کاری 
سـنگین و تقاضاهـای زیـاد دانش آمـوزان، ناراضی اند و سـطوح باالیی از تنـش را در حرفۀ 
خود تجربه می کنند، ذهن آگاهی به آنان کمک می کند تا سطح تنش خود را کاهش دهند، 
 Albrecht( راهبردهای مدیریت رفتار را به کار برند، و عزت نفس خویش را افزایش دهند
et al., 2012(، و می تواند ابزار مناسبی برای سنجش سبک کلی عملکرد فرد ازطریق خلق 

مقوله های تازه یا امتیازات، و درگیری فعاالنه در بازسـازی محیط باشـد. سـاختار عاملی 
پرسشـنامه بـه روش تحلیـل مؤلفه هـای اصلـی با چرخـش واریماکـس و باتوجه به ماتریس 
عاملی، درصد واریانس تبیین شده و نمودار ارزش ویژۀ اسکری در نمونۀ موردنظر  انجام 
شد و 4 عامل آگاهی از پیرامون، تازه جویی، انعطاف پذیری و خلق تازه ها استخراج گردید 
که در مجموع 40/074 درصد واریانس کل متغیرها را توجیه می کنند و این نشان می دهد 
که این پرسشـنامه از روایی کافی برخوردار اسـت. ضرایب اعتبار عامل نیز بین 0/510 و 
 2001, quoted from Haigh( 0/751 به دست آمد که به نتایج پژوهش های النگر و بودنر

et al, 2011( نزدیک بود.
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به طورکلـی طبـق یافته هـای به دسـت آمده در ایـن پژوهـش می تـوان گفـت پرسشـنامۀ 
ذهن آگاهی النگر از اعتبار و خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و محققان 
می تواننـد از آن به عنـوان ابـزاری معتبـر برای سـنجش ذهن آگاهی اسـتفاده کننـد. باید توجه 
داشـت نمونۀ پژوهش حاضر معلمان شـهر تهران بودند و تعمیم نتایج آن به دیگر گروه ها 
باید بااحتیاط صورت گیرد، ازاین رو، پیشنهاد می شود خصوصیات روان سنجی این مقیاس 

در دیگر گروه ها بررسی شود. 
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گاهی پیوست: پرسشنامۀ ذهن آ

ف
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کمی م

کمی موافق

موافق

کامال موافق

ایده  های جدیِد کمی ارائه داده ام.1

دوست دارم چالش ذهنی داشته باشم.2

همیشه پذیرای روش های جدید برای انجام کارها هستم.3

دوست دارم همه چیز را بررسی کنم.4

 به ندرت از تحوالت جدید آگاه می شوم.5

6
 نسـبت به همه چیز روشـن فکرم، حتی چیزهایی که درچالش با باورهای اصلی 

من اند.

سعی می کنم برای انجام کارها به روش های جدید فکر کنم.7

 خلق ایده های جدید و بانفوذ را کار راحتی می دانم.8

 بسیار کنجکاوم.9

از گفت وگوهای تحریک کنندۀ اندیشه و فکر دوری می کنم.10

بسیار خالق ام.11

چیزهای نو و تازه ابداع کرده ام.12

 فعاالنه جویای یادگیری چیزهای جدید نیستم.13

می توانم در یک موقعیت ارائه شده به شیوه های مختلفی رفتار کنم.14

 دوست دارم از چگونگی اوضاع سر درآورم.15

به ندرت متوجه کارهایی می شوم که بقیه مردم درصددند انجامش  دهند.16

در انجام کارها پا بند راه و روش های آزموده شدۀ قدیمی و درست می مانم.17

حضور من بسیار پررنگ است.18

متفکری اصیل نیستم.19

خود را تقریبًا درگیر هر کاری که انجام می دهم می کنم.20

به ندرت از تغییرات آگاه می شوم.21


