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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه عملکرد انعکاسی با همدلی و ذهنآگاهی در دختران نوجوانان بود .پژوهش حاضر کاربردی ،از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران با دامنه سنی بین  15تا  18سال بود که در سال تحصیلی 1398-99
مشغولبهتحصیل بودند .از بین این افراد  167دانشآموز از منطقه  12شهر تهران از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و به پرسشنامه
عملکرد انعکاسی نوجوانان ( )RFQ-Yو مقیاسهای ذهنآگاهی ( )MAASو همدلی و همدردی نوجوانان ( )AMESپاسخ دادند .نتایج از طریق ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بررسی شد .یافتهها نشان داد که ذهنآگاهی ( ،)r=434همدلی ( )r=439و مؤلفههای آن شامل همدلی شناختی
( ،)r=313همدلی عاطفی ( )r=244و همدردی ( )r=197با عملکرد انعکاسی رابطه مثبت و معنادار دارند .همچنین مشخص شد ،ذهنآگاهی با همدلی
( )r=245نیز رابطه مثبت و معنادار دارد .از بررسی همبستگی بین همدلی و عملکرد انعکاسی ،فقط مؤلفه همدلی شناختی میتواند عملکرد انعکاسی نوجوانان
را بهصورت معناداری پیشبینی کند .همچنین ذهنآگاهی ،میتواند بهصورت معناداری تغییرات عملکرد انعکاسی نوجوانان را پیشبینی کند .براساس نتایج
پژوهش حاضر ،تالش جهت بهبود همدلی و ذهنآگاهی ،میتواند منجر به رشد و افزایش ظرفیت انعکاسی نوجوانان شود .در نتیجه متخصصان و مشاوران
عالقهمند به حوزه مداخله ،میتوانند بر پایه نتایج بهدست آمده مداخلههایی را جهت بهبود ظرفیت انعکاسی نوجوانان تدارک و اجرا کنند.
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از مهمترین دوران زندگی فرد ،میتوان به نوجوانی اشاره کرد.
زیرا در این دوران ،فرد با چالشها و بحرانهای زیادی مواجهه
میشود .دوره نوجوانی حدفاصل و مرحله گذر از کودکی به
جوانی و بزرگسالی است (عاشوری .)1395 ،روانشناسان،
نوجوانی را تولد دوم مینامند (گلمحمدیان ،مروتی و رشیدی،
 .)1397از مشخصههای دوران نوجوانی؛ تغییرات هیجانی،1
شناختی 2و نگرشی 3است که موجب بروز استرسها و
تعارضهایی در این دوره میشوند .بههمین علت ،نوجوانان نیاز
به راهنمایی برای گذراندن این دوران دارند (فالحیان ،حاتمی،
احدی و اسدزاده .)1398 ،این دوره با تغییرات جسمی ،روانی
و اجتماعی همراه است و مراحل جوانی ،بزرگسالی و پیری را
تحتتأثیر قرار میدهد (رحمانی ،عارفی ،افشارینیا و امیری،
 .)1398با توجه به اهمیت دوره نوجوانی ،تقویت ابعاد
روانشناختی برای تحقق بخشیدن توانمندیهای نوجوانان از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است (فرنام و مددیزاده،
.)1396
4
عملکرد انعکاسی یا ذهنیسازی ،یکی از مسائل مهمی
است که افراد در دوره نوجوانی با آن مواجهه میشوند .اولین
بار اصطالح عملکرد انعکاسی پس از کار بر اختالل شخصیت
مرزی و دلبستگی والد -کودک مطرح شد (فوناگی و همکاران،
 .)2016عملکرد انعکاسی ،موجب بروز رفتار بهصورت هدفمند
میشود و فرد را قادر به تفسیر و پیشبینی رفتار بینفردی
میکند (کروپ ،الکساندرووایز و تابنر .)2019 ،توسعه روابط و
اعتماد بیشتر بر نقش محیط اجتماعی در حمایت یا عدم
حمایت از عملکرد انعکاسی تأکید دارد (فوناگی ،الیتن آلیسون
و کمپبل .)2019 ،عملکرد انعکاسی و افزایش اعتماد در
چهارچوب روابط معنادار شکل میگیرد و پایه درک متقابل،
کسب دانش و نگرانیهای فرهنگی است (بنباسات.)2020 ،
همدلی ،5یکی دیگر از متغیرهای مهم در نوجوانی است.
این امر ،باعث میشود که تعاملهای فرد به مسیر درستی
هدایت شود .افراد دارای همدلی بیشتر ،رفتارهای
جامعهپسندتری دارند (دورت ،پینتو -گاویا و کراز.)2016 ،
همدلی ،بهعنوان ظرفیت بنیادی در انسان در نظر گرفته
میشود و بهمعنای تجربه جهان از دیدگاه دیگران است

(ابوالقاسمی .)1388 ،همچنین به توانایی ادراک و حساسیت
نسبت به حالتهای هیجانی دیگران به همراه انگیزه برای
مراقبت از آنها ،همدلی گفته میشود (دیکتی ،بارتال،
یوزوفسکی و کنافو -نوآم .)2016 ،بهطور کلی ،میتوان
همدلی را به دو مدل شناختی و عاطفی تقسیمبندی کرد .در
همدلی شناختی ،به الگوپذیری در روابط بینفردی تأکید
میشود (سلیگمن و رایدر)2018 ،؛ اما در همدلی عاطفی ،بر
گرایش به تمرکز در مشارکت فرد تاکید میشود (کاف ،براون،
تایلر و هوات .)2016 ،همدلی ،از مهمترین عوامل در بهبود
روابط بینفردی است (دیکتی و همکاران )2016 ،و بهمعنای
درک احساسهای رنجآور دیگران است (اصالنی و اسکندری،
 .)1397همدلی در زندگی اجتماعی انسان نقشی اساسی دارد
و برای عملکرد موفقیتآمیز ضروری است (دسوزا ،مکدونالد،
راشبی ،دموکسا و جیمز .)2011 ،همدلی ،توانایی مهم و اساسی
است که موجب میشود فرد ،با احساسات و افکار دیگران
هماهنگ شود ،با دنیای اجتماعی ارتباط برقرار کند ،به دیگران
کمک کند و از آسیب رساندن به دیگران اجتناب نماید
(نریمانی ،فالحی ،حبیبی و زردی .)1396 ،از طرفی ،بهمعنای
توانایی پذیرش دیدگاه شخصی دیگر و تجربه افکار و
احساسات آن فرد است (مکدونالد و پرایس .)2019 ،این در
حالی است که دختران نسبت به پسران از همدلی بیشتری
برخوردار هستند (دلری و همکاران.)2016 ،
6
یکی از مهارتهای خودتنظیمی ،ذهنآگاهی است که
موجب بهبود عملکرد فرد میشود (قاسمی جوینه ،موسوی،
ظنیپور و حسینی صدیق .)1395 ،ذهنآگاهی با برقراری
رابطه بین ذهن و جسم منجر به افزایش آگاهی از طریق توجه
هدفمند به اکنون ،توجه به تجربیات بدون داوری و
لحظهبهلحظه میشود (سانگ و لینکویست2015 ،؛ چاس-
کانتری و کریستین2019 ،؛ حسینیان ،نوریپور ،قنبری و
حسینزاده .)1398 ،از اساسیترین بخشهای آموزش
ذهنآگاهی ،آموزش مهارتهایی برای مقابله با شرایط استرس
و چالشبرانگیز است (هاشمی ،درتاج ،فرخی و نصرالهی،
 .)1398در ذهنآگاهی ،توجه متمرکز بر رویدادهای در حال
رخ دادن است و تغییر جهت توجه از افکار گذشته و آینده به
زمان حال است (سیف .)1395 ،ذهنآگاهی ،سبب گشودگی و

1. emotional
2. cognitive
3. attitude

4. reflective function
5. empathy
6. mindfulness

مقدمه
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مریم مصباحی و همکاران

آگاهی باالتر در فرد می شود و همچنین افزایش ذهنآگاهی
منجر به توانایی حل مسئله و توانمندی عمومی باالتر در فرد
میشود (شاهین و رایان .)2020 ،ذهنآگاهی عملی فردی
است ،اما جوهره ذهنآگاهی به صورت رابطهای است؛ زیرا
موجب وحدت ،ارتباط و نزدیکی میشود (مکگیل ،آدلر -بائدر
و رودریگز .)2016 ،ذهنآگاهی؛ چرخه افکار تکراری ،منفی و
ناخوشایند را از بین میبرد و موجب میشود افراد در تعامل
خود با دیگران به خود افراد توجه کنند ،نه به عادتهایشان که
با توجه به نشانههای منفی در دیگران همراه است (باشعور
لشگری ،تجلی و امیری مجد .)1398 ،ذهنآگاهی ،نقش
مهمی در بهبود روابط اجتماعی ایفا میکند بهطوری که در
افزایش همدلی ،مدنظر قرار دادن دیدگاه دیگران کمککننده
است (هفنبرک و همکاران .)2020 ،ذهنآگاهی ،به فرد کمک
میکند تا در لحظه اکنون بر هدف مشخصی متمرکز شود و
توانایی مقابله با مشکالت را در خود ارتقا دهد و در تناسب
بدن ،ذهن و روح خود میتواند قوه خالقانه خود را شکوفا کرده
و نسبت به مسائل نگاهی باز و فعاالنه داشته باشد (هنسلی،
 .)2019ذهنآگاهی ،حالتی از صلح درونی است که با تمرکز
بر تنفس ،مراقبه درست و تهی کردن ذهن از هرگونه عامل
تأثیرگذار بیرونی کسب میشود (فرانسیس .)2015 ،بنابراین،
با توجه به تأثیری که ذهنآگاهی و همدلی ،میتواند بر عملکرد
فرد داشته باشد و با توجه به اهمیت عملکرد انعکاسی ،همدلی
و ذهنآگاهی در نوجوانان بررسی رابطه این متغیرها ضروری
بهنظر میرسد .همچنین با توجه به اینکه پژوهشهای
محدودی در رابطه با عملکرد انعکاسی در ایران انجام شده
است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عملکرد
انعکاسی ،همدلی و ذهنآگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران
انجام شد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش،
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری موردمطالعه را
کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران
مشغولبهتحصیل در سال تحصیلی  1398-99تشکیل دادند.
مالک ورود آزمودنیها ،داشتن دامنه سنی بین  15تا  18سال

و مالک خروج ،سن کمتر یا بیشتر از این بازه بود .بهمنظور
برآورد حجم نمونه از فرمول پیشنهادی تاباخنیک و فیدل
( )2007استفاده شد و  167دانشآموز از منطقه  12شهر تهران
به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند؛ به این
صورت که یک هنرستان و سه دبیرستان متوسطه دوره دوم و
از هر مدرسه دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب شدند تا به
سه پرسشنامه عملکرد انعکاسی نوجوانان ،ذهنآگاهی و
همدلی و همدردی نوجوانان پاسخ دهند .به دانشآموزان
اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقی میماند و
از پاسخها صرفاً جهت کار پژوهشی ،مطالعاتی استفاده میشود؛
بنابراین به سؤاالت صادقانه پاسخ دهند .پس از جمعآوری
پاسخها ،چهار پرسشنامه مخدوش تشخیص داده شد و
اطالعات  163پرسشنامه برای تحلیل و بررسی وارد نرمافزار
 SPSSشد.

ابزار سنجش
پرسشنامه عملکرد انعکاسی نوجوانان:)RFQ-Y( 1
این پرسشنامه را شارپ و همکاران در سال  2009ابداع کردند.
پرسشنامه عملکرد انعکاسی نوجوانان ،شامل  46سؤال است و
پاسخها از کامالً مخلف تا کامالً موافق در طیف لیکرت از 1
تا  6رتبهبندی میشود .دو مقیاس  Aو  Bدر این پرسشنامه
بررسی میشود .اولین خردهمقیاس که "عامل  "Bنام دارد،
دارای نمرهگذاری مستقیم است؛ یعنی امتیاز باالتر نشاندهنده
عملکرد انعکاسی باالتر است .این عامل  23گویه دارد که
میانگین آنها نمره کلی خردهمقیاس را نشان میدهد .هشت
گویه در این خردهمقیاس ،نمرهگذاری معکوس دارد .نوجوانان
با عملکرد انعکاسی مطلوب ،باید حداکثر امتیاز شش را در این
خردهمقیاس بهدست آورند .برای بهدست آوردن امتیاز مطلوب
برای ذهنیسازی ،خردهمقیاس بعدی که "عامل  "Aنام دارد،
نمرههای متوسط نشان دهنده عملکرد انعکاسی باالتر و
نمرههای باال یا پایین ،نشاندهنده عملکرد انعکاسی پایینتر
است .این عامل نیز  23گویه دارد که میانگین آنها نمره کلی
خردهمقیاس را نشان میدهد .نوجوانان با عملکرد انعکاسی
مطلوب باید حداکثر امتیاز  3را در این خردهمقیاس بهدست
آورند .در نهایت ،مجموع امتیازهای این دو عامل ،نمره کلی
عملکرد انعکاسی را نشان میدهد .از آنجا که عامل  Aو B

1. Reflective Functioning Questionnaire for Youth
)(RFQ-Y
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تفاوت مفهومی قابلمالحظهای ندارند ،از نمره کلی عملکرد
انعکاسی استفاده میکنیم .ضریب آلفای کرونباخ مقیاس کلی
 0/77و مقیاس  B: 0/72و مقیاس  A: 0/86بهدست آمده
است (ها ،شارپ ،فوناگی و کیرینو .)2013 ،پرسشنامه اصلی
به زبان انگلیسی است و ترجمه آن توسط تیم پژوهشی به زبان
فارسی و سپس به زبان انگلیسی ترجمه شد و توسط دو
متخصص زبان ،خارج از تیم پژوهش بررسی شد و اشکالت
آن برطرف شد ،عالوه بر حفظ اصالت ترجمه ،سعی شد تا به
سادهترین زبان ممکن برای نوجوانان بهکار برده شود.
مقیاس همدلی و همدردی نوجوانان :(AMES) 1این
مقیاس توسط ووسن ،پترووسکی و والکنبورگ ()2015
طراحی ،تدوین و اعتباریابی شده است .دارای  12سؤال و سه
خردهمقیاس همدلی شناختی ،همدلی عاطفی و همدردی است.
این مقیاس بهمنظور سنجش همدلی و همدردی در نوجوانان
طراحی شد و بین همدلی و همدردی تمایز قائل میشود و
بهطور متوازن بر همدلی شناختی و عاطفی تأکید دارد .شیوه
نمرهگذاری آن براساس طیف لیکرت پنج گزینهای (هرگز=)1
تا (همیشه= )5است .کمترین امتیاز  1و بیشترین  5است .برای
بهدست آوردن امتیاز مربوط به هر مقیاس ،مجموع امتیازات
مربوط به تکتک سؤاالت آن مقیاس را باهم محاسبه میکنیم
حداقل نمره در هر خردهمقیاس 4 ،و حداکثر نمره  20میباشد
که نمره باالتر نشاندهنده همدلی یا همدردی بیشتر است.
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در نوجوانان موردبررسی
قرار گرفته است .در یک مطالعه بر روی  499نوجوان سنین
 10-15سال ساختار عاملی این مقیاس بررسی شده و در
مطالعه دیگر روی  450نوجوان پایایی آزمون و روایی سازه آن
مطالعه شد .نتایج نشاندهنده پایایی و روایی استاندار مقیاس
همدلی و همدردی است .ضریب آلفای کرونباخ سه
خردهمقیاس همدلی شناختی ،همدلی عاطفی و همدردی
بهترتیب برابر  0/75 ،0/86و  0/76بهدست آمده است (ووسن،
پترووسکی و والکنبورگ .)2015 ،ابوالقاسمی ( )1388ضریب
اعتبار همسانی درونی مطلوب و همچنین روایی همزمان

1. Adolescent Measure of Empathy and Sympathy
)(AMES

مقیاس بهره را با مقیاس هوش هیجانی و مقیاس اضطراب،
افسردگی و استرس ،بهترتیب  0/27و  0/32بهدست آورد.
مقیاس ذهنآگاهی :)MAAS( 2این مقیاس یک آزمون
 15سؤالی است که ریان و براون ( )2003آن را بهمنظور
سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب
جاری در زندگی روزانه ساختند .سؤالهای آزمون ،سازه
ذهنآگاهی را در مقیاس شش درجهای لیکرت (از نمره یک
برای «تقریباً همیشه» تا نمره  6برای «تقریباً هرگز»
میسنجد .این مقیاس یک نمره کلی برای ذهنآگاهی بهدست
میدهد که دامنه آن از  15تا  90متغیر بوده ،نمره باالتر
نشاندهنده ذهنآگاهی بیشتر است .همسانی درونی سؤالهای
آزمون براساس ضریب آلفای کرونباخ از  0/80تا  0/87گزارش
شده است (ریان و براون2003 ،؛ کارلسون و براون2005 ،؛
قربانی ،واتسون و بارت .)2009 ،روایی مقیاس با توجه به
همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب
و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت
خود ،کافی گزارش شده است (ریان و براون .)2003 ،ضریب
پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه
ثابت گزارش شده است (ریان و براون .)2003 ،آلفای کرونباخ
برای پرسشهای نسخه فارسی این مقیاس (قربانی ،واتسون
و بارت .)2009 ،در مورد یک نمونه  723نفری از دانشجویان
 0/81محاسبه شده است.
3

یافتهها
در این پژوهش  23/3درصد از شرکتکنندگان رشته ریاضی،
 22/7درصد رشته تجربی 24/5 ،درصد رشته انسانی و 29/4
درصد رشته هنر بودند که تقریباً بهطور مساوی از پایههای
دهم ،یازدهم و دوازدهم انتخاب شده و رده سنی آنها از 15
الی  18سال بوده است .در جدول  ،1شاخصهای توصیفی
شامل میانگین و انحراف معیار ،کجی و کشیدگی برای کلیه
متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.

)2. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
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جدول  -1آمارههای توصیفی
میانگین
145/74
63/54
42/16
14/53
12/59
15/14

متغیر
عملکرد انعکاسی
ذهنآگاهی
همدلی
همدلی شناختی
همدلی عاطفی
همدردی

شاخصهای میانگین و انحراف معیار نشان میدهند که دادهها
از پراکندگی کافی و مناسب برخوردارند ،همچنین با بررسی
شکل نمودار توزیع دادهها و اینکه مقادیر کجی و کشیدگی
بین  1و  -1قرار دارد ،نتیجه میگیریم مفروضه اول همبستگی
که نرمال بودن توزیع دادهها رعایت شده است.

انحراف معیار
15/62
11/63
6/72
2/82
2/96
3/05

کشیدگی
0/1
0/07
-0/571
-0/068
-0/110
-0/608

کجی
-0/746
-0/450
-0/147
-0/390
-0/346
-0/303

مفروضه بعدی که خطی بودن رابطه بین متغیرها است
نیز ،بررسی و تأیید شد .سپس برای بررسی رابطه بین متغیرها
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج را در جدول
 ،2مشاهده میکنیم.

جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها
1
1
**0/434
**0/439
**0/313
**0/244
*0/197

متغیر
عملکرد انعکاسی
ذهنآگاهی
همدلی کلی
همدلی شناختی
همدلی عاطفی
همدردی

2

3

1
**0/245
0/148
*0/154
0/152

1
**0/702
**0/762
**0/701

یافتهها نشان میدهند که ذهنآگاهی ( ،)r=434همدلی
( )r=439و مؤلفههای آن شامل همدلی شناختی (،)r=313
همدلی عاطفی ( )r=244و همدردی ( )r=197با عملکرد
انعکاسی رابطه مثبت و معنادار دارند .همچنین ذهنآگاهی با
همدلی ( )r=245نیز رابطه مثبت و معنادار دارد.
پس از بررسی و تأیید مفروضههای رگرسیون مانند

5

4

1
**0/301
**0/278
**
P<0/01

1
**0/334
*
P<0/05

چندهمخطی 1نبودن ،بهنجاری توزیع ،استقالل پسماندها و
نبودن دادههای پرت ،مؤلفههای همدلی بهعنوان متغیر
پیشبین و عملکرد انعکاسی بهعنوان متغیر مالک در معادله
رگرسیون وارد شدند .همانطور که در جدول  3مشاهده
میشود.

جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی عملکرد انعکاسی از طریق همدلی
متغیرهای
پیشبین
Constant

همدلی شناختی
همدلی عاطفی
همدردی

ضرایب غیراستاندارد
B

SE

7/727
110/055
1/374
0/439
0/425
0/750
0/410
0/414
R2=0/128

با توجه به اطالعات جدول  R2=0/128نشان میدهد که
مؤلفههای همدلی بهصورت کلی  12/8درصد توانایی

ضرایب استاندارد

T

)(p

Beta

ـ
0/248
0/142
0/081
R=0/358

14/243
3/132
1/763
1/010

0/000
0/02
0/080
0/314

پیشبینی عملکرد انعکاسی را دارند و با بررسی سهم
اختصاصی هر مؤلفه میبینیم که فقط مؤلفه همدلی شناختی

1. collinearity diagnosties
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رابطه عملکرد انعکاسی ،همدلی و ذهنآگاهی در ...

در پیشبینی عملکرد انعکاسی نوجوانان بهعنوان متغیر مالک،
معادله رگرسیون تحلیل شد.

با بتای  ،0/248میتواند تغییرات عملکرد انعکاسی نوجوانان را
بهصورت معناداری پیشبینی کند.
برای تعیین تأثیر متغیر ذهنآگاهی بهعنوان متغیر پیشبین

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی عملکرد انعکاسی از طریق ذهنآگاهی
متغیرهای پیشبین

ضرایب غیراستاندارد
B

SE

ضرایب

)(p

t

استاندارد
Beta

Constant
ذهنآگاهی

6/159
108/716
1/583
0/095
R2=0/188

در جدول  4مالحظه میکنیم که R2=0/183؛ بنابراین
ذهنآگاهی  18/3درصد از تغییرات عملکرد انعکاسی نوجوانان
را تبیین میکند .با توجه به معنادار بودن  )P<0/01( ،Fو بتای
 ،0/434میتوان گفت ذهنآگاهی بهصورت معناداری ،تغییرات
عملکرد انعکاسی نوجوانان را پیشبینی میکند.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ،تعیین رابطه عملکرد انعکاسی ،همدلی و
ذهنآگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران انجام شد .نتایج
آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مؤلفههای
همدلی شامل همدلی شناختی ،عاطفی و همدردی رابطه
معناداری با عملکرد انعکاسی دارند (جدول  .)2همچنین نتایج
رگرسیون نشان داد که همدلی بهصورت معناداری میتواند
عملکرد انعکاسی را پیشبینی کند (جدول  .)3این یافتهها با
پژوهش سوون ( )2017مبنی بر ذهنیسازی و همدلی در
معلمان دبستانی؛ برولی و همکاران ( )2020در پژوهش
عملکرد انعکاسی و همدلی در مادران کودکان مدرسهای و
مورسان و همکاران ( )2020مبنی بر رابطه عملکرد انعکاسی،
همدلی و رفتارهای بیرونی در دوران نوجوانی ،همسو است.
بهمنظور تبیین رابطه عملکرد انعکاسی و همدلی میتوان گفت،
این دو مفهوم بسیار با یکدیگر مرتبط میباشند و حتی بهعنوان
جزئی از یک ساختار مشابه در نظر گرفته شدهاند (موسر و
همکاران .)2019 ،در همین رابطه گفته شده است ،عملکرد
انعکاسی نوعی ارزیابی ذهنی ،ظرفیت تفکر درباره افکار و
احساسهای خود و دیگران و درک روابط بین حالتهای روانی
و رفتاری است (جسی و همکاران .)2018 ،از طرفی ،همدلی
شامل توانایی برای پذیرش دیدگاه افراد دیگر ،تجربه افکار و
احساسات دیگران و ارائه پاسخ هیجانی مناسب به آنها

ـ
0/434
R=0/434

17/651
6/111

0/000
0/000

میباشد (مکدونالد و پرایس2019 ،؛ کانراس ،میر و باشمن،
 .)2018بنابراین ،میتوان گفت ،همدلی و ظرفیت انعکاسی
مناسب تا حدودی بر پایه شناخت بهتر عواطف و افکار خود و
دیگران منجر به بهبود عملکرد فرد به ویژه در روابط بینفردی
میشود .عالوهبراین ،تشابه عملکردی بین همدلی و عملکرد
انعکاسی تشابه ساختاری وجود دارد .در پژوهشهای قبلی
ارتباط بین همدلی و ساختارهای مغزی مانند سولکوس
تمپورال برتر ،قطبهای زمانی و تاالموس تحتانی مشاهده
شده است و این ساختارها با ظرفیت انعکاسی فرد مرتبط
هستند (کرال و همکاران .)2017 ،در پژوهشی نشان داده شد،
هنگام استفاده از عملکرد انعکاسی همدلی قسمت گوروس
فرونتال تحتانی که بیشتر در روابط اجتماعی نقش دارد ،در
تصاویر مغزی فعال دیده میشود (موسر و همکاران.)2019 ،
همچنین همدلی و عملکرد انعکاسی رابطه معناداری با
دلبستگی دارند و رشد آنها به سبک دلبستگی در دوران
کودکی بستگی دارد (اسلید و همکاران2020 ،؛ نزرو و
همکاران2017 ،؛ بوگ و کارنلی2016 ،؛ تریور و گرایت مایر،
 .)2018یکی از ابعاد همدلی ،همدلی شناختی میباشد و بهنظر
میرسد که پایه و اساس عملکرد انعکاسی باشد ،زیرا عملکرد
انعکاسی بیانگر ظرفیتی ذهنی برای تفکر و شناخت دیگران
در روابط بینفردی است (جسی و همکاران.)2018 ،
ازطرفیدیگر ،نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون
نشان داد که بین همدلی بهصورت کلی و بُعد همدلی عاطفی
با ذهنآگاهی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد همدلی
شناختی و ذهنآگاهی رابطهی معناداری مشاهده نشد (جدول
 .)2این یافتهها با پژوهش پرز -فوونتس ،لینارس ،جورادو،
مارکز و مارتینز ( )2020مبنی بر رابطه همدلی شناختی و
ذهنآگاهی و فوچی و وسی ( )2020مبنی بر رابطه همدلی و
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ذهنآگاهی ،همسو است .بهمنظور تبیین رابطه همدلی و
ذهنآگاهی ،میتوان گفت که همدلی بهمعنای درک احساسات
دیگران از نظر عاطفی و شناختی است (گاج و بارس.)2018 ،
بُعد عاطفی همدلی به توانایی تجربه کردن احساسات دیگران
اشاره دارد و بُعد شناختی شامل شناسایی و درک احساسات
دیگران است (ویلکینسون ،ویتینگتون ،پری و ایمز.)2017 ،
ذهنآگاهی ،ظرفیتی است که با همدلی ارتباط مستقیمی دارد
(فوونتس ،لینارس ،جورادو ،مارکز و مارتینز.)2020 ،
پژوهشهای قبلی نشان دادند که همدلی با افزایش
ذهنآگاهی افزایش مییابد (فوونتس و همکاران2020 ،؛ دین
و همکاران2017 ،؛ الموت ،روندو ،مالبوئف -هارتابیس ،دووال
و سلطان .)2016 ،تمرکز کردن بر لحظه کنونی ،موجب
افزایش توانایی در درک بهتر احساسات دیگران میشود؛
همچنین ذهنآگاهی و حضور در لحظه کنونی ،موجب پذیرش
غیرمشروط و بدون انتقاد احساسات دیگران میشود (بدو و
مورفی2004 ،؛ هنسلی .)2019 ،از آنجایی که ذهنآگاهی،
یک ویژگی فردی بالقوه است ،افزایش آن کمک زیادی به
تجربه روابط مناسب اجتماعی میکند (رئل ،فیلدس -السویک
و برنارد.)2017 ،
همچنین نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
که بین عملکرد انعکاسی و ذهنآگاهی رابطه معناداری وجود
دارد (جدول  )2و نتایج رگرسیون نشان داد که ذهنآگاهی
بهصورت معناداری عملکرد انعکاسی را پیشبینی میکند
(جدول  .)4این یافتهها با پژوهش موراندوتی و همکاران
( ،)2018مبنی بر بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد
انعکاسی ،فالکنستروم و همکاران ( ،)2014مبنی بر عملکرد
انعکاسی ،آگاهی احساسی و ذهنآگاهی؛ یوسانی و الرنس
( )2014در پژوهش رابطه ذهنآگاهی و خودکنترلی در آسیب
به خود و دیگران؛ چیو -کین و گاندرسون ( )2008مبنی بر
ذهنیسازی ،ارزیابی و کنترل اختالل شخصیت مرزی همسو
است .بهمنظور تبیین رابطه عملکرد انعکاسی و ذهنآگاهی،
میتوان گفت که عملکرد انعکاسی و ذهنآگاهی داللت بر
ظرفیت درونی ذهن دارند (موراندوتی و همکاران.)2018 ،
عملکرد انعکاسی ،موجب بروز رفتار بهصورت هدفمند میشود
و فرد را قادر به تفسیر و پیشبینی رفتار بینفردی میکند
(کروپ ،الکساندرووایز و تابنر .)2019 ،ذهنآگاهی ،حالتی از
صلح درونی است که با تمرکز بر تنفس ،مراقبه درست و تهی
کردن ذهن از هرگونه عامل تأثیرگذار بیرونی کسب میشود؛

همچنین ذهنآگاهی ،موجب بهبود عملکرد فرد و روابط آن
میشود (فرانسیس .)2015 ،بنابراین ،عملکرد انعکاسی و
ذهنآگاهی بر بهبود عملکرد و رفنار هدفمند و مناسب تأکید
دارند و با هم همپوشانی و رابطه معناداری دارند .از طرفی ،در
پژوهشهای قبلی نشان داده شده است که عدم کنترل خود،
پرخاشگری و آسیب رساندن به خود و دیگران ،از موانع اساسی
برای عملکرد انعکاسی میباشند و با آن رابطه منفی دارند
(هرون -دلنی و همکاران2016 ،؛ رترفورد ،بوث ،الیتن،
بریگت و مایس .)2015 ،در زمان ذهنآگاهی ،تمرکز و توجه
به محرکهای بیرونی و درونی افزایش مییابد که موجب
بهبود عملکرد میگردد (نزلک ،هوالس ،راسانووسکا و الریتز،
 .)2016بنابراین ،بهصورت کلی میتوان گفت ،دوره نوجوانی
از مهمترین دوران زندگی فرد است و در این دوره سنگبنای
هویت فرد شکل میگیرد .گستره روابط فرد در این دوره از
اهمیت خاصی برخوردار است و فرد با توجه و تمرکز بر روابط
خود با دیگران ،میتواند روابط مثبتتر و سازندهتری را تجربه
کند .پیشنهاد میشود ،متخصصان و مشاوران عالقهمند به کار
با نوجوانان براساس نتایج این پژوهش ،بر مداخلهها و
مؤلفههایی که موجب بهبود عملکرد انعکاسی میشود تمرکز
نمایند .همچنین پیشنهاد میشود رابطه عملکرد انعکاسی با
متغیرهای دیگر روانشناختی موردبررسی قرار گیرد .این
پژوهش مانند سایر پژوهشهای دیگر از محدودیت برخوردار
بود ،مانند تکجنسیت بودن نمونه مورد بررسی و محدود بودن
آن به منطقه خاصی از شهر تهران که موجب احتیاط بیشتر در
تعمیم نتایج این پژوهش شد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the correlation between reflective function, empathy and
mindfulness of adolescent girls. The present study was descriptive of correlation analysis type. The statistical
population included all high school girl students in Tehran City during the academic year 2019-2020 whose
age was between 15 - 18 years old. A total of 167 students were selected by random sampling. They answered,
Reflective Function Questionnaire for Youth (RFQ-Y), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and
Adolescent Measure of Empathy and Sympathy (AMES). Data were analyzed using Pearson correlation
coefficient and multivariate regression. The result showed that mindfulness (r=434), empathy (r=439), and its
components, including cognitive empathy (r=313), emotional empathy (r=244), and sympathy (r=197), had a
positive and significant relationship with reflective function performance. Mindfulness also has a positive and
significant relationship with empathy (r=245). The cognitive empathy and mindfulness could predict
adolescent’s reflective function. Based on the results, efforts to improve empathy and mindfulness could lead
to the improvement of reflective function capacity, so experts can design interventions to improve the
reflective function capacity for adolescents.
Keywords: Adolescents, empathy, mindfulness, reflective function
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