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 چکیده
. بودآگاهی در دختران نوجوانان بود. پژوهش حاضر کاربردی، از نوع همبستگی بررسی رابطه عملکرد انعکاسی با همدلی و ذهن ،هدف از پژوهش حاضر

 1398-99سال بود که در سال تحصیلی  18تا  15ران با دامنه سنی بین آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهجامعه آماری شامل کلیه دانش
 ای انتخاب شدند و به پرسشنامهگیری تصادفی خوشهشهر تهران از طریق نمونه 12آموز از منطقه دانش 167تحصیل بودند. از بین این افراد بهمشغول

 بیضر قیاز طر جی( پاسخ دادند. نتاAMESنوجوانان ) یو همدرد ی( و همدلMAAS) یآگاهذهن هایو مقیاس (RFQ-Yعملکرد انعکاسی نوجوانان )
 یشناخت یآن شامل همدل یها( و مؤلفهr=439) ی(، همدلr=434) یآگاهها نشان داد که ذهنافتهی. شد یبررس رهیمتغچند ونیرگرس و رسونیپ یمبستگه
(313=rهمدل ،)یعاطف ی (244=rو همدرد )ی (197=r با عملکرد )آگاهی با همدلیذهن ،انعکاسی رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین مشخص شد 
(245=r) تواند عملکرد انعکاسی نوجوانان نیز رابطه مثبت و معنادار دارد. از بررسی همبستگی بین همدلی و عملکرد انعکاسی، فقط مؤلفه همدلی شناختی می

براساس نتایج  بینی کند.داری تغییرات عملکرد انعکاسی نوجوانان را پیشاصورت معنتواند بهمی ،گاهیآبینی کند. همچنین ذهنداری پیشاصورت معنرا به
. در نتیجه متخصصان و مشاوران شودتواند منجر به رشد و افزایش ظرفیت انعکاسی نوجوانان می ،آگاهیپژوهش حاضر، تالش جهت بهبود همدلی و ذهن

 کنند.هایی را جهت بهبود ظرفیت انعکاسی نوجوانان تدارک و اجرا دست آمده مداخلههانند بر پایه نتایج بتومند به حوزه مداخله، میهعالق
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 مقدمه

 .اشاره کرد یبه نوجوان توانیم ،فرد یزندگ دوران نیترمهم از
مواجهه  یادیز یهاها و بحرانشفرد با چال ،دوران نیدر ا رایز
به  یگذر از کودک حدفاصل و مرحله ینوجوان . دورهشودیم

 ،شناسان(. روان1395 ،یعاشور) است یسالو بزرگ یجوان
 ،یدیرش و یمروت ان،یمحمدگل) نامندیرا تولد دوم م ینوجوان
 ،1یجانیه راتییتغ ؛ینوجوان دوران یهامشخصه از(. 1397
ها و که موجب بروز استرس است 3یشو نگر 2یشناخت

 ازینوجوانان ن ،علت نیهم. بهشوندیدوره م نیدر ا ییهاتعارض
 ،یحاتم ان،یدوران دارند )فالح نیگذراندن ا یبرا ییبه راهنما

 یروان ،یجسم راتییتغ با دوره نیا(. 1398 اسدزاده، و یاحد
را  یریو پ یسالبزرگ ،یجوان مراحل و است همراه یاجتماع و

 ،یریام و اینیافشار ،یعارف ،ی)رحمان دهدیتأثیر قرار متحت
 ابعاد تیتقو ،ینوجوان دوره تی(. با توجه به اهم1398
نوجوانان از  یهایتوانمند دنیتحقق بخش یبرا یشناختروان
 زاده،یمدد و فرنامبرخوردار است ) ییباال اریبس تیاهم

1396 .) 
 یمهم مسائل از یکی ،یسازینذه ای 4یانعکاس عملکرد

 نیاول. شوندیم مواجهه آن با ینوجوان دوره در افراد که است
 تیشخص اختالل بر کار از پس یانعکاس عملکرد اصطالح بار

 همکاران، و یفوناگکودک مطرح شد ) -والد یدلبستگ و یمرز
 هدفمند صورتموجب بروز رفتار به ،ی(. عملکرد انعکاس2016

 یفردنیب رفتار ینیبشیپ و ریتفس به قادر ار فرد و شودیم
روابط و  (. توسعه2019 تابنر، و زی)کروپ، الکساندرووا کندیم

عدم  ای تیدر حما یاجتماع طیبر نقش مح شتریاعتماد ب
 سونیآل تنیال ،یدارد )فوناگ دیکأت یاز عملکرد انعکاس تیحما

ر اعتماد د شیو افزا ی(. عملکرد انعکاس2019 کمپبل، و
 متقابل، درک هیپا و ردیگیم شکل معنادار روابط ارچوبهچ

 (. 2020 باسات،بن) است یفرهنگ یهاینگران و دانش کسب

 .است ینوجوان در مهم یرهایمتغ از گرید یکی ،5یهمدل
 یدرست ریفرد به مس یهاکه تعامل شودیباعث م ،امرن ای

 یرفتارها شتر،یب یهمدل یشود. افراد دارا تیهدا
(. 2016و کراز،  ایگاو -نتویپ دورت،دارند ) یپسندترجامعه
در انسان در نظر گرفته  یادیبن تیظرف عنوانبه ی،همدل

 است گرانید دگاهید از جهان تجربه یمعناو به شودیم

                                                           
1. emotional 

2. cognitive 

3. attitude 

 تیادراک و حساس ییبه توانا نی(. همچن1388 ،یابوالقاسم)
 یبرا زهیبه همراه انگ گرانید یجانیه یهانسبت به حالت
 بارتال، ،یکتید) شودیگفته م یها، همدلمراقبت از آن

 توانیم ی،کل طوربه(. 2016 نوآم، -کنافو و یوزوفسکی
 در. کرد یبندمیتقس یعاطف و یشناخت مدل دو به را یهمدل
 دیکأت یفردنیدر روابط ب یریبه الگوپذ ی،شناخت یهمدل
بر  ،یعاطف یاما در همدل ؛(2018 در،یرا و گمنیسل) شودمی
 براون، کاف،) شودیم دیبه تمرکز در مشارکت فرد تاک شیگرا
عوامل در بهبود  نیتراز مهم ی،(. همدل2016 هوات، و لریتا

 یمعنا( و به2016 همکاران، و یکتید) است یفردنیروابط ب
 ،یاسکندر و یاصالن) است گرانید آوررنج یهااحساس درک

 دارد یاساس ینقش انسان یاجتماع یزندگ در یهمدل(. 1397
 دونالد،مک دسوزا،) است یضرور زیآمتیموفق عملکرد یبرا و

 یمهم و اساس ییتوانا ی،همدل. (2011 مز،یج و دموکسا ،یراشب
 گرانیفرد، با احساسات و افکار د شودیاست که موجب م
 گرانیارتباط برقرار کند، به د یاجتماع یایهماهنگ شود، با دن

 دیاجتناب نما گرانیدرساندن به  بیکمک کند و از آس
 یمعنابه ،ی(. از طرف1396 ،یزرد و یبیحب ،یفالح ،یمانینر)

 و افکار تجربه و گرید یشخص دگاهید رشیپذ ییتوانا
در  نی(. ا2019 س،یپرا و دونالدمک) است فرد آن احساسات

 یشتریب یاست که دختران نسبت به پسران از همدل یحال
 (. 2016 و همکاران، یبرخوردار هستند )دلر

است که  6یآگاهذهن ،یمیتنظخود یهامهارت از یکی
 ،یموسو نه،یجو ی)قاسم شودیموجب بهبود عملکرد فرد م

 یبرقرار با یآگاهذهن(. 1395 ،قیصد ینیحس و پوریظن
 توجه قیطر از یآگاه شیافزا به منجر جسم و ذهن نیب رابطه

 و یداور بدون اتیتجرب به توجه اکنون، به هدفمند
 -چاس ؛2015 ست،ینکویل و سانگ) شودیم لحظهبهلحظه
 و یقنبر پور،ینور ان،ینیحس؛ 2019 ن،یستیکر و یکانتر
 آموزش یهابخش نیتریاساس از(. 1398 زاده،نیحس

 استرس طیمقابله با شرا یبرا ییهاآموزش مهارت ،یآگاهذهن
 ،ینصراله و یفرخ درتاج، ،یهاشم) است زیبرانگچالش و

 حال در یدادهایرو بر متمرکز توجه ،یآگاهذهن در(. 1398
 به ندهیآ و گذشته افکار از توجه جهت رییتغ و است دادن رخ

 و یگشودگ سبب ،یآگاهذهن(. 1395 ف،یس) است حال زمان

4. reflective function 

5. empathy 

6. mindfulness 
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 یآگاهذهن شیافزا نیهمچن و شود یم فرد در باالتر یآگاه
 فرد در باالتر یعموم یتوانمند و مسئله حل ییتوانا به منجر

 یفرد یعمل یآگاهذهن(. 2020 ان،یو را نی)شاه شودیم
 رایاست؛ ز یابه صورت رابطه یآگاهذهن جوهره اما است،

 بائدر -آدلر ل،یگ)مک شودیم یکینزد و ارتباط وحدت، موجب
 و یمنف ،یتکرار افکار چرخه ؛یآگاهذهن(. 2016 گز،یرودر و

 تعامل در افراد شودیم موجب و بردیم نیب از را ندیناخوشا
 که شانیهاعادت به نه کنند، توجه افراد خود به گرانید با خود

)باشعور  است همراه گرانید در یمنف یهانشانه به توجه با
 نقش ،یآگاهذهن(. 1398 مجد، یریام و یتجل ،یلشگر
 در که یطوربه کندیم فایا یاجتماع روابط بهبود در یمهم
 کنندهکمک گرانید دگاهید دادن رقرا مدنظر ،یهمدل شیافزا

 کمک فرد به ،یآگاه(. ذهن2020 همکاران، و)هفنبرک  است
 و شود متمرکز یمشخص هدف بر اکنون لحظه در تا کندیم

 تناسب در و دهد ارتقا خود در را مشکالت با مقابله ییتوانا
 کرده شکوفا را خود خالقانه قوه تواندیم خود روح و ذهن بدن،

 ،ی)هنسل باشد داشته فعاالنه و باز ینگاه مسائل به نسبت و
 تمرکز با که است یدرون صلح از یحالت ،یآگاهذهن(. 2019

 عامل گونههر از ذهن کردن یته و درست مراقبه تنفس، بر
 ،نیبنابرا(. 2015 س،ی)فرانس شودیم کسب یرونیب رگذاریثأت
 عملکرد بر تواندیم ،یهمدل و یآگاهذهن که یریثأت به توجه با

 یهمدل ،یانعکاس عملکرد تیاهم به توجه با و باشد داشته فرد
 یضرور رهایمتغ نیا رابطه یبررس نوجوانان در یآگاهذهن و

 یهاپژوهش کهنیا به توجه با نیهمچن. رسدیم نظربه
 شده انجام رانیا در یانعکاس عملکرد با رابطه در یمحدود

عملکرد  رابطه نییپژوهش حاضر با هدف تع ؛ بنابرایناست
 تهران شهر دختر نوجوانان در یآگاهو ذهن یهمدل ،یانعکاس
 .شد انجام

  روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
و از لحاظ روش،  یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

را  مطالعهمورد ی. جامعه آماراست یهمبستگ نوع از یفیتوص
 مقطع متوسطه دوم شهر تهران آموزان دختردانش هیکل

. تشکیل دادند 1398-99در سال تحصیلی  لیتحصبهمشغول
 سال 18 تا 15 نیب یداشتن دامنه سن ها،یآزمودن ورود مالک

                                                           
1. Reflective Functioning Questionnaire for Youth 

(RFQ-Y) 

 منظوربه. بود بازه نیا از شتریب ای کمتر سن خروج، مالک و
 فیدل و تاباخنیک یپیشنهاد فرمول از نمونه حجم برآورد

شهر تهران  12آموز از منطقه دانش 167شد و ( استفاده 2007)
 نیبه ا ؛انتخاب شدند یتصادف یاخوشه یریگبه روش نمونه

 و دوم دوره متوسطه رستانیدب سه و هنرستان کی که صورت
 به تا شدند انتخاب یتصادف صورتبه کالس دو مدرسه هر از

و  یآگاهذهن نوجوانان، یانعکاس عملکرد پرسشنامه سه
 آموزاندانش بهنوجوانان پاسخ دهند.  یمدردو ه یهمدل
 و ماندیم یباق محرمانه هاآن اطالعات که شد داده نانیاطم

؛ شودیم استفاده یمطالعات ،یپژوهش کار جهت صرفاً هاپاسخ از
 یآوراالت صادقانه پاسخ دهند. پس از جمعؤبه س بنابراین

داده شد و  صیها، چهار پرسشنامه مخدوش تشخپاسخ
 افزاروارد نرم یو بررس لیتحل یپرسشنامه برا 163عات اطال

SPSS .شد 

 ابزار سنجش

(: Y-RFQ) 1نوجوانان یعملکرد انعکاس پرسشنامه
 ابداع کردند. 2009این پرسشنامه را شارپ و همکاران در سال 

 و است الؤس 46 شامل، عملکرد انعکاسی نوجوانانپرسشنامه 
 1 از کرتیل فیموافق در ط کامالً مخلف تا ها از کامالًپاسخ

پرسشنامه  نیدر ا Bو  A اسیشود. دو مقیم یبندرتبه 6 تا
نام دارد،  " Bعامل" که اسیمقخرده نیشود. اولیم یبررس
دهنده نشان باالتر ازیامت یعنی ؛است میمستق یگذارنمره یدارا

 که دارد هیگو 23 عامل نیباالتر است. ا یعملکرد انعکاس
 هشتدهد. یم نشان را اسیمقخرده یها نمره کلآن نیانگیم

معکوس دارد. نوجوانان  یگذارنمره اس،یمقخرده نیا در هیگو
 نیا در را شش ازیامت حداکثر دیبا ،مطلوب یبا عملکرد انعکاس

 مطلوب ازیامت آوردن دستبه یبرا. آورند دستبه اسیمقخرده
نام دارد،  A"عامل "که  یبعد اسیمقخرده ،یسازیذهن یبرا

باالتر و  یمتوسط نشان دهنده عملکرد انعکاس یهانمره
تر نییپا یعکاسندهنده عملکرد انشان ،نییپا ایباال  یهانمره

 یها نمره کلآن نیانگیم که دارد هیگو 23 زین عامل نیاست. ا
 یدهد. نوجوانان با عملکرد انعکاسیم نشان رامقیاس خرده

 دستبه مقیاسخرده نیا در را 3 ازیامت حداکثر دیمطلوب با
 یکل نمره عامل، دو نیا یازهایامت مجموع ،تینها در. آورند

 Bو  Aجا که عامل دهد. از آنیم نشان را یانعکاس عملکرد
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عملکرد  یندارند، از نمره کل یامالحظهقابل یتفاوت مفهوم
 یکل اسیمق کرونباخ یآلفا بیضر. میکنیاستفاده م یانعکاس

دست آمده به A: 86/0 اسیو مق B: 72/0 اسیقو م 77/0
 یاصل پرسشنامه(. 2013 نو،یریو ک یاست )ها، شارپ، فوناگ

 زبان به یپژوهش میت توسط آن ترجمه و است یسیانگل زبان به
 دو توسط و شد ترجمه یسیانگل زبان به سپس و یفارس

 اشکالت و شد یبررس پژوهش میت از خارج زبان، متخصص
تا به  شد یسع ،ترجمه اصالت حفظ بر عالوه د،ش برطرف آن

 د.وکار برده شنوجوانان به یزبان ممکن برا نیترساده

این : )AMES( 1نوجوانان یهمدرد و یهمدل اسیمق

( 2015و والکنبورگ ) یمقیاس توسط ووسن، پترووسک
سؤال و سه  12دارای  .طراحی، تدوین و اعتباریابی شده است

عاطفی و همدردی است. مقیاس همدلی شناختی، همدلی خرده
در نوجوانان  یو همدرد یمنظور سنجش همدلبه اسیمق نیا

و  شودیقائل م زیتما یو همدرد یهمدل نیب و شد یطراح
دارد. شیوه  دیتأک یو عاطف یشناخت یطور متوازن بر همدلبه

( 1ای )هرگز=گزینه پنجاساس طیف لیکرت گذاری آن برنمره
 یبرا. است 5 نیشتریب و 1 ازیمتا نیکمتر .است (5تا )همیشه=

 ازاتیامت مجموع اس،یمق هر به مربوط ازیامت آوردن دستهب
 میکنیم محاسبه باهم را اسیمق آن سؤاالت تکتک به مربوط
 باشدیم 20 نمره حداکثر و 4 مقیاس،خرده هر در نمره حداقل

 .است شتریب یهمدرد ای یهمدل دهندهنشان باالتر نمره که
 یبررسمورد نوجوانان در اسیمق نیا یسنجروان یهایژگیو

 نیسن نوجوان 499 یرو بر مطالعه کیاست. در  گرفته قرار
شده و در  یبررس اسیمق نیا یسال ساختار عامل 10-15

سازه آن  ییو روا آزمون ییاینوجوان پا 450 یرو گریمطالعه د
 اسیمق استاندار ییو روا ییایدهنده پانشان جیمطالعه شد. نتا

کرونباخ سه  یآلفا بیاست. ضر یو همدرد یهمدل
 یو همدرد یعاطف یهمدل ،یشناخت یهمدل اسیمقخرده

است )ووسن،  آمده دستبه 76/0 و 75/0، 86/0 برابر بیترتبه
 بیضر (1388ی )(. ابوالقاسم2015و والکنبورگ،  یپترووسک

 زمانهم ییروا نیهمچن و مطلوب یدرون یهمسان اعتبار

 اضطراب، اسیمق و یجانیه هوش اسیمق با را بهره اسیمق
 .آورد دستبه 32/0 و 27/0 بیترتبه استرس، و یافسردگ

2یآگاهذهن اسیمق
3 (MAAS) :آزمون  این مقیاس یک

منظور ( آن را به2003سؤالی است که ریان و براون ) 15
رویدادها و تجارب  سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به

های آزمون، سازه سؤال .زانه ساختندجاری در زندگی رو
ای لیکرت )از نمره یک درجه ششآگاهی را در مقیاس ذهن

 «هرگز تقریباً»برای  6تا نمره  «همیشه تقریباً»برای 
دست آگاهی بهذهنسنجد. این مقیاس یک نمره کلی برای می
متغیر بوده، نمره باالتر  90تا  15دهد که دامنه آن از می

های آگاهی بیشتر است. همسانی درونی سؤالهندهنده ذنشان
گزارش  87/0تا  80/0آزمون براساس ضریب آلفای کرونباخ از 

؛ 2005، براون و کارلسون؛ 2003شده است )ریان و براون، 
به  (. روایی مقیاس با توجه2009قربانی، واتسون و بارت، 

همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب 
ستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت و همب

(. ضریب 2003خود، کافی گزارش شده است )ریان و براون، 
پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه 

(. آلفای کرونباخ 2003براون،  و ثابت گزارش شده است )ریان
های نسخه فارسی این مقیاس )قربانی، واتسون برای پرسش

نفری از دانشجویان  723(. در مورد یک نمونه 2009و بارت، 
 است. محاسبه شده 81/0

 هاافتهی
 ،یاضیکنندگان رشته رشرکت از درصد 3/23 پژوهش نیدر ا

 4/29 و یانسان رشته درصد 5/24 ،یتجرب رشته درصد 7/22
 یهاهیپا از یمساو طوربه باًیدرصد رشته هنر بودند که تقر

 15ها از آن یسن رده و شده انتخاب دوازدهم و ازدهمیدهم، 
 یفیتوص یهاشاخص، 1سال بوده است. در جدول  18 یال

 هیکل یبرا یدگیکش و یکج ار،یمع انحراف و نیانگیم شامل
 است.  شده داده نشان پژوهش یرهایمتغ

 

 

                                                           
1. Adolescent Measure of Empathy and Sympathy 

(AMES) 

2. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
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 یفیتوص یهاآماره -1جدول 
 کشیدگی کجی اریانحراف مع میانگین ریمتغ
 1/0 -746/0 62/15 74/145 یعملکرد انعکاس

 07/0 -450/0 63/11 54/63 یآگاهذهن
 -571/0 -147/0 72/6 16/42 یهمدل

 -068/0 -390/0 82/2 53/14 یشناخت یهمدل
 -110/0 -346/0 96/2 59/12 یعاطف یهمدل

 -608/0 -303/0 05/3 14/15 یهمدرد

ا هدهدهند که دایم نشان اریمع انحراف و نیانگیم یهاشاخص
 یسبرر با نیو مناسب برخوردارند، همچن یکاف یاز پراکندگ

 یگدیو کش یکج ریمقاد کهنیها و اداده عیتوز نمودار شکل
 یبستگهم اول مفروضه میریگیم جهیقرار دارد، نت -1و  1 نیب

 است.  شده تیها رعاداده عیتوز بودن نرمال که

 ستا رهایمتغ نیبودن رابطه ب یکه خط یمفروضه بعد
 رهایمتغ نیب رابطه یبررس یبرا سپس. شد تأیید و یبررس ،زین

 جدول در را جینتا که شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر از
 . میکنیم مشاهده، 2

 رهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا سیماتر -2جدول 
 5 4 3 2 1 ریمتغ

     1 یعملکرد انعکاس

    1 434/0** یآگاهذهن
   1 245/0** 439/0** یکل یهمدل
  1 702/0** 148/0 313/0** یشناخت یهمدل
 1 301/0** 762/0** 154/0* 244/0** یعاطف یهمدل

 334/0** 278/0** 701/0** 152/0 197/0* یهمدرد

             01/0<P** 05/0<P* 

 ی(، همدلr=434) یآگاهدهند که ذهنیها نشان مافتهی
(439=rو مؤلفه )یتشناخ یآن شامل همدل یها (313=r ،)

( با عملکرد r=197) ی( و همدردr=244) یعاطف یهمدل
با  یهآگاذهن نیرابطه مثبت و معنادار دارند. همچن یانعکاس
 .دارد معنادار و مثبت رابطه زی( نr=245) یهمدل

 مانند ونیرگرس یهامفروضهو تأیید  یپس از بررس

 و پسماندها استقالل ع،یتوز ینبودن، بهنجار 1یخطچندهم
 ریعنوان متغبه یهمدل یهاپرت، مؤلفه یهاداده نبودن

 معادله در مالک ریمتغ عنوانبه یانعکاس عملکرد و نیبشیپ
 مشاهده 3 جدول در که طورهمان. شدند وارد ونیرگرس

 شود.یم

 یهمدل قیطر از یانعکاس عملکرد ینیبشیپ یبرا چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا -3جدول 
  یهاریمتغ

 نیبشیپ

 استاندارد بیضرا راستانداردیغ بیضرا
Beta 

T (p) 

B SE 

Constant 055/110 727/7 000/0 243/14 ـ 
 02/0 132/3 248/0 374/1 439/0 یشناخت یهمدل
 080/0 763/1 142/0 425/0 750/0 یعاطف یهمدل

 314/0 010/1 081/0 410/0 414/0 یهمدرد

 R2=0/128 R= 358/0    

دهد که ینشان م 2R=128/0 جدول اطالعات به توجه با
 ییدرصد توانا 8/12 یصورت کلبه یهمدل یهامؤلفه

                                                           
1. collinearity diagnosties 

سهم  یرا دارند و با بررس یعملکرد انعکاس ینیبشیپ
 یشناخت یکه فقط مؤلفه همدل مینیبیهر مؤلفه م یاختصاص
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 را نوجوانان یانعکاس عملکرد راتییتواند تغیم ،248/0 یبا بتا
 .کند ینیبشیپ یاردامعن صورتبه

 نیبشیپ ریعنوان متغبه یآگاهذهن ریمتغ ریثأت نییتع یبرا

 مالک، ریمتغ عنوانبه نوجوانان یانعکاس عملکرد ینیبشیپ در
 .شد لیتحل ونیرگرس معادله

 یآگاهذهن قیطر از یانعکاس عملکرد ینیبشیپ یبرا چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا -4جدول 
 بیضرا راستانداردیغ بیضرا نیبشیپ یهاریمتغ

 استاندارد
Beta 

t (p) 

B SE 

Constant 716/108 159/6 000/0 651/17 ـ 
 000/0 111/6 434/0 583/1 095/0 یآگاهذهن

 R2=0/188 R= 434/0    

 ؛ بنابراین2R=183/0 که میکنیمالحظه م 4در جدول 
 ناننوجوا یانعکاس عملکرد راتییدرصد از تغ 3/18 یآگاهذهن

 ی( و بتا>01/0P، )Fبا توجه به معنادار بودن  کند.یم نییتب را
 راتییتغ ،یداراصورت معنبه یآگاهتوان گفت ذهنی، م434/0

 کند.یم ینیبشیپ را نوجوانان یانعکاس عملکرد

 یریگجهیو نت بحث
 و یهمدل ،یانعکاس عملکرد رابطه نییتع هدف، با پژوهش نیا

 جیدختر شهر تهران انجام شد. نتا در نوجوانان یآگاهذهن
 یهانشان داد که مؤلفه رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر

 رابطه یهمدرد و یعاطف ،یشناخت یهمدل شامل یهمدل
 جینتا نیهمچن(. 2)جدول  دارند یانعکاس عملکرد با یمعنادار
 تواندیم یمعنادار صورتبه یهمدل که داد نشان ونیرگرس

 با هاافتهی نیا(. 3)جدول  کند ینیبشیپ را یانعکاس عملکرد
 در یهمدل و یسازیبر ذهن ی( مبن2017) سوون پژوهش
( در پژوهش 2020) همکاران و یبرول ؛یدبستان معلمان
 و یامدرسه کودکان مادران در یهمدل و یانعکاس عملکرد
 ،یبر رابطه عملکرد انعکاس ی( مبن2020) همکاران و مورسان

. استسو هم ،یدر دوران نوجوان یونریب یو رفتارها یهمدل
 ،گفت توانیم یو همدل یعملکرد انعکاس رابطه نییمنظور تببه
عنوان به یو حت باشندیمرتبط م با یکدیگر اریدو مفهوم بس نیا

اند )موسر و ساختار مشابه در نظر گرفته شده کیاز  یجزئ
 عملکرد ،است شده گفته رابطه نیهم در(. 2019 ،همکاران

 و افکار درباره تفکر تیظرف ،یذهن یابیارز ینوع ینعکاسا
 یروان یهاحالت نیب روابط درک و گرانید و خود یهااحساس

 یهمدل ،یطرف از(. 2018 ،و همکاران ی)جس است یرفتار و
 و افکار تجربه گر،ید افراد دگاهید رشیپذ یبرا ییتوانا شامل

 هاآن به مناسب یجانیه پاسخ ارائه و گرانید احساسات

 باشمن، و ریم کانراس،؛ 2019 س،یپرا و دونالد)مک باشدیم
 یانعکاس تیظرف و یهمدل ،گفت توانیم ،نیبنابرا(. 2018

 و خود افکار و عواطف بهتر شناخت هیپا بر یحدود تا مناسب
 یفردنیب روابط در ژهیو به فرد عملکرد بهبود به منجر گرانید
 عملکرد و یهمدل نیب یعملکرد هتشاب ن،یبراعالوه. شودیم

 یقبل یهاپژوهش در. دارد وجود یساختار تشابه یانعکاس
 سولکوس مانند یمغز یساختارها و یهمدل نیب ارتباط

 مشاهده یتحتان تاالموس و یزمان یهاقطب برتر، تمپورال
 مرتبط فرد یانعکاس تیظرف با ساختارها نیا و است شده

 ،شد داده نشان یپژوهش در(. 2017 همکاران، و)کرال  هستند
 گوروس قسمت یهمدل یانعکاس عملکرد از استفاده هنگام

 در دارد، نقش یاجتماع روابط در شتریب که یتحتان فرونتال
(. 2019 همکاران، و)موسر  شودیم دهید فعال یمغز ریتصاو
 با یمعنادار رابطه یانعکاس عملکرد و یهمدل نیهمچن

 دوران در یدلبستگ سبک به هاآن رشد و دارند یدلبستگ
 و نزرو؛ 2020 همکاران، و دی)اسل دارد یبستگ یکودک

 ر،یما تیگرا و وریتر؛ 2016 ،یکارنل و بوگ؛ 2017 همکاران،
 نظربه و باشدیم یشناخت یهمدل ،یهمدل ابعاد از یکی(. 2018

 عملکرد رایز باشد، یانعکاس عملکرد اساس و هیپا که رسدیم
 گرانید شناخت و تفکر یبرا یذهن یتیظرف رانگیب یانعکاس

 (.2018و همکاران،  ی)جس است یفردنیب روابط در
 رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون جینتا ،گریدیطرفاز
 یعاطف یهمدل عدبُ و یکل صورتبه یهمدل نیب که داد نشان

 یهمدل بعد نیب اما ؛دارد وجود یمعنادار رابطه یآگاهذهن با
مشاهده نشد )جدول  یمعنادار یرابطه یاهآگذهن و یشناخت

 جورادو، نارس،یل فوونتس، -پرز پژوهش با هاافتهی نی(. ا2
و  یشناخت یبر رابطه همدل یمبن (2020) نزیمارت و مارکز
و  یبر رابطه همدل یمبن (2020) یوس و یفوچ و یآگاهذهن
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 و یهمدل رابطه نییتب منظوربه. است سوهم ،یآگاهذهن
 احساسات درک یمعنابه یهمدل که گفت توانیم ،یآگاهذهن

(. 2018 بارس، و)گاج  است یشناخت و یعاطف نظر از گرانید
 گرانید احساسات کردن تجربه ییتوانا به یهمدل یعاطف بُعد

 احساسات درک و ییشناسا شامل یشناخت عدبُ و دارد اشاره
(. 2017 مز،یا و یپر نگتون،یتیو نسون،یلکی)و است گرانید

 دارد یمیمستق ارتباط یهمدل با که است یتیظرف ،یآگاهذهن
(. 2020 ،نزیمارت و مارکز جورادو، نارس،یل فوونتس،)

 شیافزا با یهمدل که دادند نشان یقبل یهاپژوهش
 نید؛ 2020 همکاران، و سنتو)فو ابدییم شیافزا یآگاهذهن

 دووال س،یهارتاب -مالبوئف روندو، الموت،؛ 2017 همکاران، و
 موجب ،یکنون لحظه بر کردن تمرکز(. 2016 ،سلطان و

 ؛شودیم گرانید احساسات بهتر درک در ییتوانا شیافزا
 رشیموجب پذ ،یو حضور در لحظه کنون یآگاهذهن نیهمچن

 و)بدو  شودیم گرانید احساسات انتقاد بدون ومشروط ریغ
 ،یآگاهذهن که ییجاآن از(. 2019 ،یهنسل؛ 2004 ،یمورف

به  یادیآن کمک ز شیبالقوه است، افزا یفرد یگژیو کی
 کیالسو -لدسی)رئل، ف کندیم یروابط مناسب اجتماع تجربه

 (.2017 ،و برنارد
 داد نشان رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون جینتا نیهمچن

 وجود یمعنادار رابطه یآگاهذهن و یانعکاس عملکرد نیب که
 یآگاهذهن که داد نشان ونیرگرس جینتا و( 2)جدول  دارد

 کندیم ینیبشیپ را یانعکاس عملکرد یمعنادار صورتبه
 همکاران و یموراندوت پژوهش با هاافتهی نیا(. 4)جدول 

 عملکرد اسیمق ییایپا و ییروا یبررس بر یمبن(، 2018)
بر عملکرد  یمبن (،2014، فالکنستروم و همکاران )یانعکاس
 الرنس و یسانوی ؛یآگاهو ذهن یاحساس یآگاه ،یانعکاس

 بیآس در یخودکنترل و یآگاه( در پژوهش رابطه ذهن2014)
بر  ی( مبن2008) گاندرسون و نیک -ویچ ؛گرانید و خود به

سو هم یمرز تیو کنترل اختالل شخص یابیارز ،یسازیذهن
 ،یآگاهو ذهن یعملکرد انعکاس رابطه نییمنظور تب. بهاست

 بر داللت یآگاهنذه و یانعکاس عملکرد که گفت توانیم
(. 2018و همکاران،  ی)موراندوت دارند ذهن یدرون تیظرف

 شودیصورت هدفمند مموجب بروز رفتار به ،یعملکرد انعکاس
 کندیم یفردنیب رفتار ینیبشیپ و ریتفس به قادر را فرد و

 از یحالت ی،آگاه(. ذهن2019، تابنر و زی)کروپ، الکساندرووا
 یته و درست مراقبه تنفس، بر رکزتم با که است یدرون صلح

 ؛شودیم کسب یرونیب رگذاریثأت عامل هرگونه از ذهن کردن

 آن روابط و فرد عملکرد بهبود موجب ی،آگاهذهن نیهمچن
 و یانعکاس عملکرد ،بنابراین(. 2015 س،ی)فرانس شودیم

 دیکأت مناسب و هدفمند رفنار و عملکرد بهبود بر یآگاهذهن
 در ،یطرف از. دارند یمعنادار رابطه و یهمپوشان هم با و دارند

 خود، کنترل عدم که است شده داده نشان یقبل یهاپژوهش
 یاساس موانع از ،گرانید و خود به رساندن بیآس و یپرخاشگر

 دارند یمنف رابطه آن با و باشندیم یانعکاس عملکرد یبرا
 تن،یال بوث، رترفورد،؛ 2016 همکاران، و یدلن -)هرون

تمرکز و توجه  ی،آگاهذهن زمان در(. 2015 س،یما و گتیبر
 موجب که ابدییم شیافزا یدرون و یرونیب یهابه محرک

 تز،یالر و راسانووسکا هوالس،)نزلک،  گرددیم عملکرد بهبود
 ینوجوان دوره ،گفت توانیم یصورت کلبه، نی(. بنابرا2016
 یبناسنگ دوره نیفرد است و در ا یدوران زندگ نیتراز مهم

دوره از  نیروابط فرد در ا . گسترهردیگیفرد شکل م تیهو
ار است و فرد با توجه و تمرکز بر روابط ردبرخو یخاص تیاهم

را تجربه  یترتر و سازندهروابط مثبت تواندیم ،گرانیخود با د
مند به کار متخصصان و مشاوران عالقه شود،یم شنهادیکند. پ

ها و پژوهش، بر مداخله نیا جیساس نتاابا نوجوانان بر
 تمرکز شودیم یانعکاس عملکرد بهبود موجب که ییهامؤلفه

 با یانعکاس عملکرد رابطه شودیم شنهادیپ نیهمچن. ندینما
 نیا. ردیگ قرار یموردبررس یشناختروان گرید یرهایمتغ

 برخوردار تیمحدود از گرید یهاپژوهش ریسا مانند پژوهش
 بودن محدود و یبررس مورد نمونه بودن تیجنستک دمانن بود،
 در شتریب اطیاحت موجب که تهران شهر از یخاص منطقه به آن
 شد. پژوهش نیا جینتا میتعم

 منابع
همدلی  (. اعتباریابی و روایی مقیاس بهره1388. )ع ،یابوالقاسم

 (،4)5. یشناختمطالعات روانآموزان دبیرستانی. برای دانش
9-25. 

 تیبر اهم ی(. مرور1398. )ـه ،یس.، و اسکندر ،یناصال
(، 7)11. یشناسنروا شیرو. جامعه تیامن در یورزشفقت

341-354. 

(. 1398. )م د،یمج یریام و.، پ ،یتجل.، م ،یلشگر باشعور
 به یآگاهذهن بر -یمبتن یرفتار یشناخت آموزش یاثربخش
. یریادگی ژهیو اختالالت با فرزندان یسرزندگ بر مادران

 .829-838 ،(79)18. یشناختفصلنامه علوم روان

(. 1398. )س زاده،نیحس و.، ن ،یقنبر.، ر پور،ینور.، هـ ان،ینیحس
 خود یرفتارها بر یآگاهذهن بر یمبتن آموزش یاثربخش
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 در مواد سوءمصرف کنندهمحافظت عوامل و رسانبیآس
. یادپژوهیاعت فصلنامه. تیترب و اصالح کانون نوجوانان

13(54 ،)205-228. 

 یطراح(. 1398. )ح ،یریام و ،.ک ا،ینیافشار ،.م ،یعارف ،.ا ،یرحمان
 یانریا فرهنگ بر یمبتن نوجوانان یجنس تیترب یآموزش بسته

 جلهم. اول متوسطه آموزان دانش خودپنداشت بر آن یاثربخش و
 .839-849 (،79)18. یشناختوانر علوم

 یهانسل یشناخت -یرفتار یهادرمان یمعرف(. 1395. ا. )ع ف،یس
. تعهد و رشیدرمان وابسته به پذ بر دیاول و دوم و سوم با تأک

 .تهران: دوران

 و یمشادکا بر یرفتار یشناخت درمان ریتأث(. 1395. )ج ،یعاشور
 (،7)2. یسشناروان شیرو. پسر نوجوانان یجانیه بلوغ

147-164. 

نگری بر ت(. اثربخشی آموزش مثب1396زاده، ط. )یآ.، و مدد فرنام،
های منش( شناختی مثبت )توانمندیهای روانحالت
. مثبت یشناسروان پژوهشنامهآموزان دختر دبیرستانی. دانش

3(1،) 63-75. 

(. 1398. )ـ.، و اسدزاده، هـه ،ی.، احدـه ،یم.، حاتم ان،یفالح
و شناخت  یآموزش واقعیت درمانگر ییسه اثربخشمقا

 مجله. نوجوانان یبر بلوغ عاطف یآگاهبر ذهن یمبتن یدرمانگر
 .344-351 ،(78)18. یشناختروان علوم

م.  ق،یصد نیآ.، و حس پور،یظن و،. س ،یموسو.، ر جوبنه، یقاسم
ورزی آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل(. رابطه بین ذهن1395آ. )

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ی دانشجویان. تحصیل
9(2،) 134-141. 

 ینیبشیپ(. 1397. )آ ،یدیرش و.، ف ،یمروت.، م ان،یمحمد گل
 و یاتجربه اجتناب ،یآگاهذهن براساس یبدن ریتصو از ینگران

 فصلنامه. یرستانیدب آموزاندانش در اختفراشن یباورها
 .168-178، 6(2. )رانیا سالمت و بهداشت آموزش

 یبررس (.1396ب. ) ،ی.، و زردی ،یبیو.، حب ،یم.، فالح ،یمانینر
 در یهمدرد و یهمدل پرسشنامه یسنجروان اتیخصوص
 .115-129(، 1)6. مدرسه یشناسروان فصلنامه. آموزاندانش

 (.1398ب. ) نصرالهی،و  ن.، فرخی،، ف.، درتاج ، ف.،هاشمی
و استرس  تحصیلی ورزیتعللبر  آگاهیذهنآموزش  اثربخشی
 شناسیفصلنامه روانهشتم.  پایۀآموزان دختر دانش تحصیلی

 .1-13 (،52)15 .تربیتی
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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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