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Abstract 
The present study investigates the mediating role of 
positive and negative affect in the relationship between 
mindfulness and psychological well-being of Ilam 
students. The statistical population of the study included 
all male and female students of Ilam universities (Azad and 
State) studying in these universities during the academic 
year 2019–2020. Therefore, 400 students were selected 
among these students through multistage cluster sampling 
method. The study method was descriptive-correlational 
and purposive. The research data were analyzed by 
structural equation modeling method using SPSS- 25 and 
Amos- 20 software. The tools used in this study to analyze 
the variables are: Reef Psychological Well-Being Scale 
(RSPWB), Five Facet Mindfulness Questionnaire 
(FFMQ), and Positive and Negative Affect Scale 
(PANAS). The standard coefficient of the indirect effect of 
mindfulness on students’ psychological well-being was 
0.27 by positive affect and 0.20 by negative affect, which 
is significant at the P=0.001 level. These results suggest 
that the variables of positive effect and negative effect 
mediate the relationship between the variables of 
mindfulness and psychological well-being. Based on these 
results, it can be concluded that mindfulness can affect the 
psychological well-being of individuals by influencing the 
formation of positive and negative affect. 
Keywords: Psychological Well-being, Mindfulness, 
Positive and Negative Affect. Students. 

 دهیچک
 ۀدر رابط یمثبت و منف ۀعاطف یگریانجینقش م یدر پژوهش حاضر، به بررس

پرداخته شده  المیشهر ا انیدانشجو یشناختروان یستیو بهز یآگاهذهن نیب
 یهادختر و پسر دانشگاه انیدانشجو یۀپژوهش شامل کل یآمار ۀاست. جامع

 نیا در 1398-1399 یلی( است که در سال تحصی)آزاد و دولت المیشهر ا
نفر به روش  400 انیدانشجو نیا انیبودند. از م لیها مشغول به تحصدانشگاه

از نوع  یفیانتخاب شدند. روش مطالعه، توص یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه
 یابیپژوهش به روش مدل یهااست. داده یو هدف آن کاربرد یهمبستگ

 Amos- 20 و SPSS- 25 یافزارهاو با استفاده از نرم یمعادالت ساختار
اند از: عبارت رهایمتغ یابیمنظور ارزپژوهش به نیا یشد. ابزارها لیو تحل هیتجز

 یوجهپنج ۀپرسشنام (RSPWB). فیر یشناختروان یستیبهز اسیمق
واتسون  یمثبت و منف ۀعاطف اسیو مق (FFMQ) بائر و همکاران یآگاهذهن

 میرمستقیغ ریمس بیدر پژوهش حاضر، ضر.  (PANAS) و همکاران
و  27/0مثبت  ۀعاطف قیاز طر انیدانشجو یشناختروان یستیبر بهز یآگاهذهن
معنادار   =001/0Pدست آمد که هردو در سطح به 20/0 یمنف ۀعاطف قیاز طر

 نیب ۀرابط ،یمثبت و منف ۀعاطف یرهایآن است که متغ انگریب جینتا نیهستند. ا
. براساس کنندیم یگریانجیمرا  یشناختروان یستیو بهز یآگاهذهن یرهایمتغ

 ۀعاطف یریگشکل زانیبر م ریبا تأث یآگاهگرفت ذهن جهینت توانیم هاافتهی نیا
 .گذاردیم ریتأث انیدانشجو یشناختروان یستیبر بهز ،یمثبت و منف

مثبت و  ۀعاطف ،یآگاهذهن ،یشناختروان یستیبهز :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
مثبت و  حاالت داشتن یمعنابه ،شودیمحسوب م یختشناروانمهم  یرهایاز متغ یکی که 1یستیبهز احساس

 هاطهیاز ح یانواع در را گرانید و فرد یزندگ از یمختلف یهاجنبه که است یاز زندگ یکل یتمندیاحساس رضا
است. افراد با  یو عاطف یشناخت یهامؤلفه یدارا یستیاحساس بهز .شودیم شاملخانواده و کار  جمله از

 یابیارز یترمثبت صورتبه راخود  اطراف مسائلو  ،تجربه شتریب مثبت را عواطف معموالً باال یستیاحساس بهز
 و کنندیم یابیارز یترمسائل را به شکل نامطلوب نیا ،پایین یستیافراد با احساس بهز کهیدرحال ند؛کنیم

مطلوب انسان  عملکرد را یستیبهز ،یسشناروان(. در 2007 ،چاو) دهندیخود بروز م از یشتریب یمنف عواطف
 یشاد ،یحالت مشخص از سالمت کی ند،یخوشا ایخوب  تیوضع کی ،2یختشناروان یستیبهز .اندکرده فیتعر

 یهایتوانمند کردنشکوفا منظوربه یرا تالش یختشناروان یستیبهز (1989) فیر. (2011 نل،)است  یابیو کام
)عمل  3یاز: خودمختار اندعبارت فیدر مدل ر یختشناروان یستیبهز ۀدهندلیتشک یهامؤلفه .داندیم یفرد
 دادننشان یمداوم برا تالش) 4یشخص رشد(، یاجتماع یشارهاف برابر در مقاومت و یشخص یارهایعم یمبنابر

)داشتن هدف و  6یدر زندگ ی(، هدفمندیرونیب عیوقا بر تسلط ییتوانا) 5طیمح بر تسلط(، یفرد یهایتوانمند
و  گرم ۀرابطداشتن  گران،ید داشتندوست یی)توانا 7گرانی(، داشتن ارتباط مثبت با دیزندگ یمعنا افتنی

خود و داشتن نگرش  یهایژگیو رشیپذ) 8خود رشیپذ و( هاآن با یهمدل دادننشانو  گرانیبا د اعتمادقابل
  .(خود یوجود ابعاد ۀهم بهمثبت 

 توانیاند که از آن جمله مپرداخته یختشناروان یستیحاصل از بهز یامدهایپ یها به بررسپژوهش یبرخ
 لیقب از ییامدهایپ با اندک یختشناروان یستیبهز دهدیم نشان که کرد( اشاره 2014) فیر پژوهشبه 

و ضعف در  یو افکار خودکش یمانند خودکش یپرخاشگرانه و مسائل و مشکالت اجتماع یرفتارها ،یافسردگ
 در یتینقش حائز اهم ،فراوان یختشناروان یستیاست که بهز یدر حال نیا همراه است. یفردنیارتباطات ب

 .شودیم منجر یرواناز اختالالت  یاریاز ابتال به بس یریشگیو پ یحفظ سالمت فرد بهدارد و  ییو شکوفا رشد
 به .مختلف جامعه است یهاگروهافراد و  انیدر م یختشناروان یستیموضوع بهز تیاهم ۀدهندنشان امر نیا

 .است یضرور جامعهو رشد  ارتقا منظوربه یختشناروان یستیاثرگذار بر بهز یرهایمتغبه  توجه ،سبب نیهم
 میتنظ سمتبه یآگاهاست. ذهن 9یآگاهذهن ،یختشناروان یستیبر بهز رگذاریتأث یرهایجمله متغ از 
از  یکیو  دارد شیگرامرتبط با زمان حال  یختشناروان اتیبر احساسات و تجرب شدنمتمرکز مانند یعوامل

                                                           
1. well-being 

2. psychological well-being 

3. autonomy 

4. personal growth 

5. environmental mastery 

6. purpose in life 

7. positive relation with others 

8. self- acceptance 

9. mindfulness 
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 یذهن سالمت ۀباردر یآگاهذهن ۀبالقو دیواف. استمرتبط با سالمت روان  یهادر حال رشد پژوهش یهاحوزه
متخصصان  انیبلکه در م ،یروان بهداشت ۀحوزپزشکان و پژوهشگران  انیتنها در منه ،یختشناروان یستیو بهز

 در(. 2014 فتس،یگر و گوردنوان  ن،یشونوان  ن،یشون) دارد کاربرد یکلطوربه زین یبهداشت و خدمات عموم
 نابهنجار و ناسازگارانه یفکر یالگوها میتنظ منظوربه یکنون ۀلحظتوجه در  ساختنبر متمرکز ،یآگاهذهن

 یدارا یآگاهذهن(. 2015 گوردون، وان و نیشون؛ 2014 ،تسیفیگر و گوردون وان ن،یشون) شودیم دیتأک
(، هاجانیه و احساساتمانند  یو درون یرونیب یهامحرک رب تمرکز) 1مشاهده :از اندعبارت که است ییهامؤلفه
 در کامل توجه با رفتار انجام) 3یاریهش با همراه(، عمل واژگان قالب در یرونیب یهامحرک حیتشر) 2فیتوص
 5بودنیواکنشریغ و( اهجانیافکار و ه نکردنقضاوت) 4یدرون ۀتجرببه  بودنیرقضاوتیغ(، زمان از لحظه هر

 (.2006 ،یتون و ریتمایکر ،نزیهاپک ت،یاسم ر،یبا( )اهجانیه و افکار به واکنش نداشتن)
 ۀبرنام بر یمبتن شواهد قیطر از یختشناروان یستیبهز یارتقا» ۀدر مطالع (2019) سگروو  تانگ تانگ،

که  است دوارکنندهیام یابرنامهاحتماأل  یآگاهذهن زشآمو که دندیرس جهینت نیبه ا «یآگاهذهن آموزش
 .دشویم یختشناروان یستیو بهبود بهز یختشناروان ۀتوسع ،آن تبعبهو  نبد و ذهن تعامل و ییافزاهم موجب
 شیافزا و کندیم ینیبشیپ را یزندگ از تیرضا یمعنادار طوربه یآگاهذهنداد  نشان (2017) رزیما ۀمطالع
 یآگاهذهن ناتیتمر یاثربخش یبررس .شودیم یختشناروان یستیسالمت روان و بهز شیافزا سبب یآگاهذهن

 که شد ییالگو نیبه تدو یمنته ییکانادا آموزاندانش یختشناروان یستیروش اثرگذار بر بهز کی عنوانبه
 کنند استفاده آموزاندانش یختشناروان یستیبهبود بهز منظوربه یآگاهآموزش ذهن از دیبامعلمان  ،آن مطابق

 (.2015 اکوک،ی)پ
 یستیبر بهز یآگاهذهن یاهفتهشش ۀبرنام آموزش ریتأث یبه بررس ،یتجرب یامطالعهدر  (2014) کوه

 پژوهش .ارائه دارد یکاف شواهد نهیزم نیا در و کرد دییتأرا  یاثربخش نیا آن، جیکه نتا پرداخت یختشناروان
بر  ریتأث با ،یآگاهذهن که بود نآ انگریب زین (2012) بائر و نیباول و( 2011) نزیراب و یاسموسک نکنگ،یل

 اثرفرد  یشناختبر سالمت روان نفس،عزتو  یاز زندگ یتمندیرضا شدن،سازگار قدرت مانند ییرهایمتغ
 سالمت و یختشناروان یستیبهز بهبودبر  یآگاهکه ذهن است شده هداد نشان زین راستا نیهم در .دگذاریم

 تیتقومثبت و  یختشناروان یهاتیقابلسازگارانه، بهبود  یرفتارها یریگشکل موجب واست  اثربخش روان
 یارمحمدی پور،ینادر ،یعقوبی وهشپژ جینتا ،نیابرعالوه .(2010 فالکستروم،) شودیم یفرد یهایتوانمند
به شناخت و  ازین ،یآگاهذهن اساسبر یختشناروان یستیبهز نییتب» عنوان با (1398) یمحقق و واصل
 مثبت یهمبستگ یآگاهذهن و یختشناروان یستیبهز نیبداد  نشان «انیدانشجو در یختشناروان یهاهیسرما

 وجود دارد. معنادار و

                                                           
1. observing 

2. describing 

3. acting with awareness 

4. non-judging of inner experience 

5. non-reactivity to inner experience 
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. دکن فایا دتوانیم ینقش مهم 1یمنف و مثبت ۀعاطف ،یختشناروان یستیبهز و یآگاهذهن انیم ۀرابط در 
 .عکسربو  دشومنتج  یگریلزومأ به کاهش د یکی شیکه افزا ستندیسکه ن کی یدو رو یو منف مثبت ۀعاطف
 دهندیرا نشان م ادیز ایکم  یاز تجارب احساس یاو دامنه هستند یمستقل نسبتأ یساختارها ،دو نیا بلکه

 ند،یگشو ؛2011 ،لوفامو  شات) مثبت ۀعاطف شیبه افزا تواندیم یآگاهذهن (.1399 نژاد،بساکو  پورملک)
و  یمروت ،افراشته یوسفی ،یزیعز) یمنف ۀعاطف کاهش نیهمچن و( 2011 چرز،یو و اوس انو ،دراکر ترز،یپ

 عالوه و ندیخوشا یهاتیفعال انجام یبراو تمرکز  یداشتن انرژ یمعنابه مثبت ۀعاطفشود.  منجر( 1397 ،یاله
 ،ینگران ،یدیناام رینظ یشامل احساسات یمنف ۀعاطفو  است لذت و غرور ،یشاد مانند یاحساسات ۀتجرب ،نآبر 

 ،یدواریام مانند یبر عوامل ریبا تأث یآگاهنشان داده شده است که ذهن نهیزم نیا درخشم و تنفر است.  ،یناراحت
آموزش  که دندیرس جهینت نیا به( 1397و همکاران ) یزی. عز(2017 و،یگ و نگیز) دگذاریم اثر مثبت ۀعاطف بر

 یآگاهذهن واقعدر. انجامدیم یمنف عواطف نیانگیم کاهش و مثبت عواطف نیانگیم شیافزا به یآگاهذهن
 یداورشیپ یمبناو نه بر کنند تجربه دهدیم رخ لحظه در که آنچه اساسبر را یزندگ حوادث افراد شودیم سبب

 فرد کندیو کمک م شودیم کردنیزندگو در لحظه  ختهیتوجه برانگ ،یاریشه موجبعامل  نیاو قضاوت. 
 . کمتر را تجربه کند یمنف عواطفو  شتریمثبت ب عواطف

بر  یمبتن یدرمانشناخت یاثربخش» ۀمطالع در (1397) ییغالمرضا و کوندیردریم ،یقاسم ،یگودرز
 عالئم یدارا افراد یآگاهذهن یهامؤلفه و یختشناروان یریپذانعطاف ،یو منف مثبت ۀعاطفبر  یآگاهذهن

 ۀعاطف کاهش زین و تمثب ۀعاطفسطوح  در یدارامعن شیافزا موجب یآگاهذهن آموزشدادند  نشان «یافسردگ
 یو منف مثبت ۀعاطف یرهایبر متغ یآگاهذهن ریمتغ یبخشاثر انگریب زین یگرید یهاپژوهش .شودیم یمنف

پک و  ،یکوهن، کاف کسون،یفردر ،(2004) همکاران و چانگ یهاپژوهش به توانیم جمله که از آن هستند
 ناتیتمرداده شد که  نشان گرید یپژوهش در نیهمچن. کرداشاره  (2012) آپدگراف و لیه و( 2008) نکلیف

 .(2011 گل،یس) استغم و اندوه مؤثر  مانند یمنف یهاجانیه ۀتجربدر کاهش  یآگاهمربوط به ذهن
دارند و در  رابطه ،یسالمت روان متفاوت یهاجنبهبا  عواطفاند نشان داده زین یگوناگون یهایررسب

. از طرف (1394 ،یوسفی) کنندیم فایرا ا ینقش مهم ،یو روان یاز اختالالت جسم یاریاز ابتال به بس یریشگیپ
نشان داده شده  نه،یزم نی. در اندکیم فایا یختشناروان یستیدر بهز ینقش مهم ،یعواطف مثبت و منف گرید

 ،یغالم پور،یتق(. 2013 ،یو فراهان اینیاعتماد بشارت،) داردرابطه  یبا بروز اختالالت روان یمنف عواطفاست 
 ینیبشیدر پ یمثبت و منف جاناتیه نقش» عنوان با یوهشپژ یط زین (1398) برزگران و یاوغلرنجبر، رستم 

 دنتوایم یمنف و مثبت ۀعاطفکه  افتندیدست  جهینت نیا به «ورزشکار پسر آموزاندانش یختشناروان یستیبهز
 زین (1390) یمکتب و یبهروز ،یشجاع ،القیی یشهن .دننک ینیبشیپ انیرا در دانشجو یختشناروان یستیبهز

 انیبهرام و یمظاهر نیابرعالوهرا گزارش کردند.  یختشناروان یستیو بهز مثبت ۀعاطف نیب ۀرابط بودنمعنادار
 مثبت ۀعاطفکه  یافراد واقعدر. وجود دارد رابطه یختشناروان یستیبهز و مثبت ۀعاطف نیبدادند  نشان (1395)
 نیچن. رندیگیم کاربهرا  یمتفاوت یهاحلهنگام مواجهه با مسائل و مشکالت، راه کنند،یرا تجربه م یشتریب

                                                           
1. positive and negative affect 
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 یستیبهز ۀتجرب بهکه  کنندیم حل یترمناسب نحوبهمسائل را  وها دارند به چالش یترمثبت دید یافراد
 .شودیم منجر یشتریب یختشناروان
 منظوربه ،دهندیم لیتشک را جوان نسل از یادیز تیجمع ان،یدانشجو ما کشور در که آنجا از ،هاپژوهش بقاطم 

 تواندیم آن یارتقا و جامعه سالمت که چرا د؛کرگروه به شکل خاص توجه  نیا به دیباجامعه  یحفظ سالمت روان
 یادیز راتییتغ جادیا موجبورود به دانشگاه  ،گرید طرف از. گروه از افراد باشد نیسالمت ا گرو در یادیز حدود تا

عملکرد و  بر تواندیم ینگران و استرس جادیا لیدلبه که دشویمها و انتظارات جوانان نقش ،یدر روابط اجتماع
پژوهش  در نیبنابرا ؛سازدیم آشکار را یختشناروان یستیموضوع بهز تیاهم ،عامل نیا و بگذارد ریتأثها آن یبازده

در  گذاراثر و ندیشایپ یرهایمتغ یبرخ ۀمطالعبه  که اندشده گرفته نظردر هدف ۀجامععنوان به انیدانشجوحاضر، 
 که میدهیپاسخ م سؤال نیا به بهدر پژوهش حاضر  نیبنابرا ؛دوشیمها پرداخته آن یختشناروان یستیبهز تیوضع

 نیهمچن. کنندیم یگریانجیم را انیدانشجو یختشناروان یستیو بهز یآگاهذهن نیب ۀرابط ،یمنف و مثبت ۀعاطف ایآ
 نیا بر آن اثر و یآگاهذهن آموزش به شتریب ن،یشیپ قاتیتحق که نکته نیا به توجه باو  شدهارائه حاتیتوض بقاطم

 و فراهم مطالعات گونهنیا یرا برا یترگستردهو  شتریب ۀنیزم توانندیم یابیمدل یهاپژوهش ،اندپرداخته رهایمتغ
 ریمتغ ،آن طبق که داد شینما 1را در شکل  حاضر وهشپژ یشنهادیپ مدل توانیم بیترتنی. بدسازند هموار

 افراد در یختشناروان یستیبهز بر (یمنف و مثبت ۀعاطف) یانجیم یرهایمتغ بر یگذارریتأث با یآگاهذهن نیبشیپ
 .دگذاریم ریتأث نمونه

 

 
 پژوهش  یشنهادیمدل پ ینظر چارچوب -1 شکل

 :است ریز یهاهیفرض ندآزمو حاضر، پژوهش هدف، 1 شکلتوجه به  با

 
 یاصل یهاهیفرض

 مشاهده

 فیتوص

 یآگاه با عمل

 نکردنقضاوت

 واکنش نداشتن

 یآگاهذهن

 مثبت ۀعاطف

 یمنف ۀعاطف

 یستیبهز
 یختشناروان

 یخودمختار

 یشخص رشد

 طیمح بر تسلط

 یهدفمند

 خود رشیپذ

 گرانید با ارتباط
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 .کندیم یگریانجیم را یختشناروان یستیو بهز یآگاهذهن نیب ۀرابط مثبت، ۀعاطف  -1

 .کندیم یگریانجیم را یختشناروان یستیو بهز یآگاهذهن نیب ۀرابط ،یمنف ۀعاطف  -2

 
 یفرع یهاهیفرض

 دارد. مثبت اثر یختشناروان یستیبهز بر یآگاهذهن  -1

 دارد. مثبت اثر مثبت، ۀعاطف بر یآگاهذهن  -2

 دارد. یمنف اثر ،یمنف ۀعاطف بر یآگاهذهن  -3

 دارد. مثبت اثر یختشناروان یستیبهز بر مثبت ۀعاطف  -4

 دارد. یمنف اثر یختشناروان یستیبهز بر یمنف ۀعاطف  -5

 

 یشناسروش
 یو مبتن یاز نوع همبستگ یفیاطالعات توص یروش گردآور لحاظ ازو  ،یکاربرد هدف نظر ازپژوهش  طرح

شهر  یهادانشگاه انیشامل دانشجو پژوهش نیا یآمار ۀجامع. است یمعادالت ساختار یابیبر روش مدل
 پسبودند.  لیها مشغول به تحصدانشگاه نیدر ا 1398-1399 یلیدر سال تحص که بود( ی)آزاد و دولت المیا

 لیتحل. شد استفاده  -20Amosو SPSS- 25 یافزارهانرم از انه،یرا به هاآن ورود و هاداده یآورجمع از
 .گرفت صورت یمعادالت ساختار لیو تحل رسونیپ یهمبستگ ،یفیآمار توص یهاشاخص به کمک زین هاداده
 و یآزمودن 15 شدهمشاهده ریمتغ هر یازا به یبرخ ،یمعادالت ساختار یابیحجم نمونه در الگو نییتع یبرا

 رز،یما) ندارد وجود نمونه حجم نییتع یبرا یمطلق روش واقعدر و کنندیم هیتوص را یآزمودن 20 تا 10 یبرخ
 از استفاده با که شد گرفته نظردر نفر 400 نمونه، یاعضا تعداد ،حاضر پژوهش در. (2006 نو،یگار و گمست

 .شدند انتخاب یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش

 

 سنجش ابزار
 کرد نیتدو 1980سال  در فیر را اسیمق نیا (:RSPWB) 1فیر یختشناروان یستیبهز اسیمق
مثبت  روابطخود،  رشیپذ :از اندعبارتاست که  اسیمقخرده شش یدارا یختشناروان یستیبهز .(1995 ف،ی)ر

 ۀنمر ،اسیمقخردهشش  نی. مجموع اطیو تسلط بر مح یهدفمند، رشد شخص یزندگ ،یخودمختار گران،یبا د
 یروکه  است سؤال 14 شامل اسیمقخردههر  ،یسؤال 84فرم  در. دهدیرا نشان م یختشناروان یستیبهز کل

 ۀدهندنشان رشتیب ۀنمرشده است.  یگذارنمره الفم،مخ کامأل تا موافقم کامأل از یادرجهشش فیط کی
 ییایو پا یی. رواشد گرفته کاربه یسؤال 18کوتاه  فرم ،حاضر پژوهش در. است بهتر یختشناروان یستیبهز
 یانیب و یکوچک ،یانیب. است شده گزارش مناسب متعدد، یهاپژوهش در یختشناروان یستیبهز اسیمق

                                                           
1. Ryff Scale Psychological Wellbeing (RSPWB) 
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 ط،یتسلط بر مح ،یخودمختار گران،یخود، روابط مثبت با د رشیپذ یهااسیمقخرده ییایپا بی(، ضر1387)
 پژوهش در. کردند گزارش 78/0و  70/0 ،77/0، 78/0، 77/0، 71/0 بیترتبهرا  یهدفمند و رشد شخص یزندگ

 و 71/0 ،73/0 ،76/0 ،70/0 ،72/0 بیترتبه باالدر  شدهگفتهابعاد  یکرونباخ برا یبه روش آلفا ییایپا ،حاضر
و نظر پنج نفر  1ییمحتوا ییروا نسبت شاخص از ها،هیگو ییمحتوا ییروا یبررس منظوربهآمد.  دستبه 75/0

آمد  دستبه 6/0پرسشنامه باالتر از  یهاهیگو ۀهم یشاخص برا نیمقدار ا .شد استفاده یعلمتئیاز استادان ه
 .است هاهیمطلوب گو ییمحتوا ییروا انگریبکه 

. کردند نی( تدو2006و همکاران ) بائر راابزار  نیا (:FFMQ) 2یآگاهذهن یوجهپنج ۀپرسشنام
با  همراهعمل  ف،یمشاهده، توص اسیمقخرده پنج شامل که دارد هیگو 39 یآگاهذهن یوجهپنج ۀپرسشنام

 شهیهم تا هرگز از یادرجهپنج فیط کی یرو که است بودنیرواکنشیغو  بودنیرقضاوتیغ ،یاریشه
 در .شودیم محاسبه ماده هر یهانهیگز ارزش مجموع برحسب اسیرمقیز هر ۀنمر شده است و یگذارنمره

 75/0 نیب یفیطآلفا در  بیو ضر شد گزارشمناسب  هاعامل یدرون یهمسان ،(2006) همکاران و بائرپژوهش 
موارد  ۀهم در زینها عامل نیب ی( قرار داشت. همبستگفی)در عامل توص 91/0( تا بودنیواکنشری)در عامل غ

 و یابیاعتبار یروکه  یامطالعه یط. (2010 نئوسر،) قرار داشت 34/0تا  15/0 نیب یاگسترهبود و در  دارامعن
 یوجهپنج ۀپرسشنام بازآزمون-آزمون یهمبستگ بیضراانجام گرفت،  رانیپرسشنامه در ا نیا ییایپا

 دستبهمشاهده(  عامل در) r=84/0 و( بودنیرقضاوتیغ عامل در) 0r=/57 نیب یرانیا ۀنمون در یآگاهذهن

 عامل در) α=83/0 و( بودنیواکنشریغ عامل در) α =55/0 نیب یقبولقابلآلفا در حد  بیضرا نیآمد. همچن
 کرونباخ یآلفا روش به ییایپا ،پژوهش نیا(. در 1391 ،یریشع و نسبیدریح ،احمدوند) آمد دستبه( فیتوص

 ،70/0 بیترتبه بودنیواکنشریغ و بودنیرقضاوتیغ ،یاریعمل توأم با هوش ف،یمشاهده، توص یهامؤلفه یبرا
 شاخص از ها،هیگو ییمحتوا ییروا یبررس منظوربه. در پژوهش حاضر، آمد تدسبه 73/0 و 73/0 ،75/0 ،71/0

 یهاهیگو ۀهم یشاخص برا نیمقدار ا .شد استفاده یعلمتئیه استادان از نفر پنج نظر و ییمحتوا ییروا نسبت
 .است هاهیمطلوب گو ییمحتوا ییروا انگریبآمد که  دستبه 6/0پرسشنامه باالتر از 

 (1988) واتسون، کالرک و تلجن توسط اسیمق نیا (:PANAS) 3یمنفو  مثبت ۀعاطف اسیمق
 از کدامهر سنجش یبرا و دارد هیگو 20ساخته شده است که  یدو بعد عواطف مثبت و منف یریگاندازه یبرا

 اریکم تا بس اریبس از یادرجهپنج اسیمق کی یرو هاهیگو نی. ااست شده گرفته نظردر هیگو 10عاطفه،  ابعاد
 یبرا اسیمق نیا اعتبار. است 50 تا 1 نیب اسیمقخرده هر یبرا نمرات ۀدامن. شوندیم یبندرتبه (5 ات 1) ادیز

 لحاظ از. است شده گزارش 87/0 ،(1384) دژاکام و پوریبخشدر پژوهش  یو منف مثبت ۀعاطف اسیمقخرده
داد. در  صیتشخ گریکدیاز  95/0مضطرب و افسرده را در سطح  انماریب توانیم ابزار نیا کمک به ییروا

 در. شد گزارش 78/0تا  69/0 نیآزمون ب نیا یکرونباخ برا یمقدار آلفا (1397) همکاران و یزیعز وهشژپ

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

3. Positive and Negative Affect Scale (PANAS) 
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 ۀعاطف اسیمق یو برا 87/0 مثبت ۀعاطف اسیمق یکرونباخ برا یآلفا روش قیطر به ییایپا ،حاضر پژوهش
 پنج نظر و ییمحتوا ییروا نسبت شاخص از ها،هیگو ییمحتوا ییروا یبررس منظوربه .آمد دستبه 89/0 یمنف
 دستبه 6/0پرسشنامه باالتر از  یهاهیگو ۀهم یشاخص برا نیا مقدار .شد استفاده یعلمتئیه استادان از نفر

 .بود هاهیگو مطلوب ییمحتوا ییروا انگریبآمد که 

 

 هاهافتی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف

 نیانگیدرصد( و م 5/56نفر ) 226کنندگان در پژوهش حاضر، مربوط به جنس دختر با درصد شرکت نیشتریب
 نیانگیدرصد( و م 5/43) 174کنندگان پسر با تعداد . درصد شرکتاست 25/3و انحراف استاندارد  44/21سن 

 مقطع در نمونه یاعضا از نفر 46 ن،یابرعالوهبعد از دختران قرار دارد.  39/3و انحراف استاندارد  30/21 یسن
 مقطع در نفر 68(، درصد 3/70) یکارشناس یلیتحص مقطع در نفر 281(، درصد 5/11) یکاردان یلیتحص
 نیا از. بودند لیتحص به مشغول یدکتر یلیتحص مقطع در زین( 3/1) نفر 5 و( 17/0) ارشد یکارشناس یلیتحص

 درصد( متأهل بودند. 3/57نفر ) 229درصد( مجرد و  8/42نفر ) 171 ،نیب
 

 پژوهش یهاشاخص فیتوص( ب
 یابیارز ،یمعادالت ساختار یابیمدل یهافرضشیپ یبررس ،یفیپژوهش حاضر، شامل گزارش توص یهاافتهی

 اریو انحراف مع نیانگیم ،یهمبستگ سیاست. ماتر یانجیروابط م یو بررس یمدل ساختار ،یریگمدل اندازه
 . است شدهارائه  1پژوهش در جدول  یرهایمتغ
 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیو ضرا یفیتوص یهاشاخص یبررس -1 جدول

 نیانگیم ریمتغ فیرد
 انحراف

 اریمع
 4 3 2 1 یدگیکش یچولگ

 یستیبهز 1
 یختشناروان

66/86 66/10 067/0 077/0- _ **61/0 **22/0 **61/0- 

 -58/0** 65/0** _  -100/1 098/0 64/20 52/159 یآگاهذهن 2
 -55/0** -   -359/1 022/0 41/7 12/38 مثبت ۀعاطف 3
 -    478/0 316/0 30/7 24/24 یمنف ۀعاطف 4

01/0 **P<
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 سطح در پژوهش یرهایمتغ انیم ساده یهمبستگ بیضرا د،دهینشان م 1 که مندرجات جدول گونههمان 
01/0P< است  یآگاهذهن ریمربوط به متغ اریو انحراف مع نیانگیم ریمقاد نیشتریب نیابرعالوه .هستند دارامعن

و  یریگاندازه یهامدل یاز بررس شیپ .است آمده دستبه 64/20و  52/159 برابر بیترتبه ریمقاد نیکه ا
 و یریمتغتک بودننرمال شامل یمعادالت ساختار یابیمهم مدل یهافرضشیپ یبه بررس ،یساختار
 ۀمحاسب یریمتغتک بودننرمال یابیروش معمول ارز پرداخته شده است. چندگانه یخطهم ودنبو  یریچندمتغ

 ۀدامندر  شدهمشاهده یرهایمتغ یچولگ حاضر، ۀمطالع. در است مشهود یرهایمتغ از کیهر یدگیکش و یچولگ
 توانیم ریمقاد نی. با توجه به ارددا قرار 569/1 تا -136/0 ۀدامنها در آن یدگیو کش -131/1تا  -022/0
 یدگیو کش یمربوط به چولگ یهاشاخص رایز ؛است نرمال حاضر پژوهش در یریمتغتک یهاداده عیتوز گفت

از  ،یریچندمتغ بودننرمالفرض  یبررس یبرا. ستندین ±2 ۀمحدودپژوهش خارج از  یرهایکدام از متغ چیه
(، مقدار 2004) یلمبرت و فوالد وآن،ی نظراستفاده شد. مطابق  1ایمارد ۀشدنرمال یریچندمتغ یدگیشاخص کش

 است 3که کمتر از  آمد دستبه 27/1عدد  نیا مقدار ،باشد. در پژوهش حاضر تربزرگ 3از  دیشاخص نبا نیا
 یهمبستگ سیماتر قیاز طر زیچندگانه ن یخطهم ودنب فرضشیپ .است برقرار زین یریچندمتغ بودننرمالو 
 ؛ستا هاآن نیب چندگانه یخطهم ودنب ۀدهندنشان سیماتر نیا جیشد. نتا یشده بررسمشاهده یرهایمتغ انیم

 نی، در تخم85/0 یباال یهمبستگ بی. ضراداردقرار  +619/0 تا -127/0 ۀدامندر  یهمبستگ بیکه ضرا چرا
 (.2011 ن،ی)کال کندیم جادیمدل، مشکل ا حیصح

 
 یساختار و یریگاندازه یهامدل یبرازندگ یابیارز( ج
جذر برآورد  (،SEM) 2یساختار معادالت یابیالگو از ،یساختار و یریگاندازه یهامدل یبرازندگ یبررس یبرا
 شدهاصالحبرازش  ییکوی(، شاخص نGFI) برازش ییکوین شاخص(، RMSEA) بیتقر یخطا انسیوار

(AGFI ،)سیلو-توکر شاخص (TLI ،)یقیتطب برازش شاخص (CFI ،)شدههنجار برازش شاخص (NFI ،)
 یریگمدل اندازه ،اول ۀمرحل در( استفاده شده است. χ2) یمجذور کا شاخص( و IFI) یشیافزا برازش شاخص

از برازش  نانیبعد از کسب اطم .شدند یریگاندازهمشهود  ریمتغ 11مکنون توسط  ریمتغ 2در آن  که شد یبررس
مدل  یبرازندگ بعد، ۀمرحلمکنون، در  یرهایمتغ یریگاندازه ینشانگرها برا تیو کفا یریگمناسب مدل اندازه

 یهامدل برازش یهاشاخص. شد یبررس ها(مکنون )سازه یرهایمتغ نیروابط ب یبررس منظوربه یساختار
 ارائه شده است. 2 جدول در یساختار و یریگاندازه

  

                                                           
1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

2. structural equation modelling 
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 گیری و مدل ساختاریاندازههای برازندگی مدل شاخص -2 جدول

 χ2 dƒ χ2dƒ GFI AGFI RMSEA NFI CFI IFI TLI هاشاخص

 985/0 990/0 991/0 953/0 051/0 981/0 942/0 176/1 95 722/111 یریگاندازه مدل
 976/0 985/0 985/0 959/0 068/0 970/0 926/0 798/1 68 249/122 یساختار مدل

 

 
مطلوب مدل  برازش انگریب یبرازندگ یهاشاخصنشان داده شده است،  2جدول که در  طورهمان 
 پژوهش حاضر است. یساختار مدل و یریگاندازه
 

 هاهیفرض آزمون( د
 یابیرا به روش مدل یمدل ساختار توانیم یو ساختار یریگاندازه یهامدل مطلوب برازش به توجه با

 یو سطح معنادار یبحران ریمقاد ار،یانحراف مع همراهبه یونیرگرس بیضرا .دکر یاتیعمل یمعادالت ساختار
 .است شده داده نشان 3جدول  درمدل  یرهایمس ۀهم یبرا

 
 مدل یرهایمس یبرا استانداردو  راستانداردیغ یونیرگرس بیضرا -3 جدول

 ریمس
 بیضرا

 راستانداردیغ
 استاندارد بیضرا

 انحراف
 اریمع

 مقدار
 یبحران

 یدارامعن سطح

592/0 698/0 مثبت ۀعاطفبه  یآگاهذهن  070/0 222/17 025/0 
-652/0 -767/0 یمنف ۀعاطفبه  یآگاهذهن  075/0 935/13- 030/0 

701/0 725/0 یختشناروان یستیبه بهز یآگاهذهن  022/0 606/8 000/0 
450/0 593/0 یختشناروان یستیبه بهز مثبت ۀعاطف  010/0 912/7 001/0 
-324/0 -371/0 یختشناروان یستیبه بهز یمنف ۀعاطف  009/0 339/8- 004/0 

 
 ،β= 59/0) مثبت ۀعاطفبر  یآگاهذهن میاثر مستق بیضر دهد،ینشان م 3که جدول  گونههمان 
025/0=Pیمنف ۀعاطفبر  یآگاه(، ذهن (65/0-=β، 03/0=P ،)70/0) یختشناروان یستیبر بهز یآگاهذهن=β، 
000/0=P ،)یختشناروان یستیبر بهز مثبت ۀعاطف (45/0=β، 001/0=P و )یستیبر بهز یمنف ۀعاطف 
 شده دییتأ رهایمتغ میمستق آثار ۀهم ددهیم نشان جی. نتااندمعنادار شده (β، 004/0=P=-32/0) یختشناروان
 .است دهشارائه  2پژوهش در شکل  ییمدل نها ،بیضرا نیا به توجه با. است
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 ختی دانشجویانشناروانعوامل مؤثر بر بهزیستی  رۀدربامدل نهایی پژوهش  -2شکل 
 

 یستیو بهز یآگاهذهن یرهایمتغ نیب یو منف مثبت ۀعاطف یگریانجینقش م یبررس منظوربه
 کاهش موجبو  استبرخوردار  ییاز توان آزمون باال که چرا ؛شد استفاده استراپ بوت آزمون از ،یختشناروان
 .است شده ارائه 4در جدول  جینتا(. 1391 ده،ی)بشل شودینوع اول م یخطا

 

 (استراپ بوت)آزمون  میرمستقیغ یرهایمس بیضرا -4 جدول
 یمعنادار باال حد نییپا حد () بتا بیضر ریمس

 001/0 452/0 327/0 271/0 مثبت ۀعاطف قیاز طر یختشناروان یستیبه بهز یآگاهذهن

 001/0 295/0 262/0 203/0 یمنف ۀعاطف قیاز طر یختشناروان یستیبه بهز یآگاهذهن
 

 یستیبر بهز یآگاهذهن () میرمستقیغ اثر استاندارد بیضراست که  آن انگریب 4 جدول مندرجات 
 نیهمچناست.  دارامعن P=001/0در سطح  کهاست  27/0 مثبت ۀعاطف قیاز طر انیدانشجو یختشناروان

 میرمستقیغ ۀرابط نیا یدارامعن نیبنابرا ؛دنریگینمبردر را صفر ،میرمستقیغ اثر نییپا و باال حد شودیم مشاهده

.45 

-.32 

مثبت ۀعاطف  

.97 

.76 

.9
5 

.87 

.96 

.59 

-.65 

.70 

.51 

.91 

.85 

.82 

یآگاهذهن  
 یستیبهز
یختشناروان  

یخودمختار  

یشخص رشد  

طیمح بر تسلط  

یهدفمند  

خود رشیپذ  

گرانید با ارتباط  

واکنش نداشتن  

 قضاوت نداشتن

یآگاه با عمل  

فیتوص  

e مشاهده
1 

e
2 

e
3 

e
4 

e
5 

e6 

e7 

e8 

e9 

e10 

e11 

یمنف ۀعاطف  

d1 

d2 

d3 

.50 

.79 
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 یآگاهذهن( ) میرمستقیاستاندارد اثر غ بیضر گری. از طرف ددشویم دییتأ با استفاده از روش بوت استراپ
است.  دارامعن P=001/0است که در سطح  20/0 یمنف ۀعاطف قیاز طر انیدانشجو یختشناروان یستیبر بهز
 نیا یدارامعن نیبنابرا ؛رندیگینمبردر را صفر م،یرمستقیغ اثر نیا نییحد باال و پا شودیمشاهده م نیهمچن

  .دشویم دییتأبا استفاده از روش بوت استراپ  زین میرمستقیغ ۀرابط

 یریگجهینت و بحث
 یستیبهز و یآگاهذهن نیب ۀرابطدر  یو منف مثبت ۀعاطف یگریانجینقش م یبررس به حاضر پژوهش در

 ریمس بیضرنشان داد  میمربوط به روابط مستق یهاافتهی. پرداخته شد المیا شهر انیدانشجو یختشناروان
 نی(. اβ، 000/0=P=70/0) است معنادار و مثبت انیدانشجو یختشناروان یستیبر بهز یآگاهاستاندارد ذهن

 ؛(2012) بائر و نیباول ؛(2011) همکاران و نگینکیل ؛(2014) کوه ؛(2015) اکوکیپ یهابا پژوهش افتهی
که  یو با نقش میطور مستقبه یآگاهذهن گفت توانیم افتهی نیا نییتب در .دارد یهمخوان( 2010) فالکستروم

 ان،یرا و براون) کندیم جادیدر شخص ا یحالت خوب خودیخودبهدارد،  یذهن تینشاط و شفاف ،یدر شاد
 یآگاه و توجه کاربرد به استناد با یختشناروان یستیبا بهز یآگاهارتباط ذهن نیهمچن نهیزم نیا در(، 2003

 یدیآزاد در سنت فرو یمثال، تداع یاست؛ برا شده یبررس انیبراون و را توسط مختلف یدرمان مکاتب در
 شناور متعادل یحالت در یسشناروان نشیب کیکسب  یبراکه توجه  ییجا ؛دکاربرد دار رایپذ یآگاه عنوانبه
 ،یتعارضات و عالئق وجود ازها،ین ییشناسا یبرا گشوده یآگاه ،1کینامیدو  یانسان یهاسنت در. شودیم

 سالم زمیارگان نآکه مطابق  انددهکر یررسبرا  2پرلز دگاهید نیهمچن انیرا و براونشمرده شده است.  الزم
ظهور  آرام ،یتوجه یهاتیموقع و طیشراکه در  است یاتیو ح نروش ادراکات ای هاگشتالت لیتشک حاصل

 عنوانبه یتجارب ذهن ای یاطالعات رفتار به یابیدست و کسبتوجه در  تیاز اهم زین ی. در سنت شناختکنندیم
 3دبکیوفیبا ۀحوز یها. پژوهشاست شدهبحث  سالمت،و بهبود  ارتقا منظوربه یرفتار راتییگام در تغ نیاول
 براون) است یماریب یهانشانه ای یجسمان ناسالم طیشرا کاهش در یاساس یعنصر توجه، که کنندیم دییتأ زین
 یسشناروانکارکرد  یو توجه را در حفظ و ارتقا یآگاه گاهیجا زین یمیخودتنظ ۀینظر نی. چند(2003 ان،یرا و
را در  تجربه به نسبت یآگاه زین (2000) یو دس انیرا یگرنییخودتع ۀینظر. در اندبازشناخته یرفتار و

منطق،  نیا براساساند. دانسته مؤثر ،التیتماها و ارزش ،الیام باهماهنگ  یرفتارها نشیگز کردنآسان
 قناد، یبیزغ و پوریعال) کندیم لیتسه شدهمیخودتنظ یهاتیفعال با را یختشناروان یستیبهز ،یآگاهذهن

کننده داشتن سالمت روان کمک یبرا ات،یو تجرب دادهایداشتن حضور ذهن به رو گفت توانیم درواقع(. 1396
 .است
 نهیبهمانع عملکرد  توانندیم کههستند  یاز جمله عوامل یشانیو پر ینگران گفت توانیم گریطرف د از 
 یآگاهذهن شی. حال اگر افزاگذارندیم یفرد بر جا یختشناروان یستیبر بهز یمنف راتیتأث نیبنابراو  شوند

                                                           
1. human and dynamic traditions 

2. Perlz 

3. biofeedback  

https://www.gestalt.lv/fritz-perls-and-gestalt-therapy/
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 اثرگذار فرد یختشناروان یستیندارد که بتواند بر بهز یتعجب یمؤثر واقع شود، جا ،یبتواند در کاهش نگران
 کنندهنگرانرا کمتر  عیوقا که دهدیم را امکان نیااست که به افراد  یتوانمند ینوع یآگاهذهن چراکه ؛باشد

 ندهیآ ایگذشته  به را خود توجه فرد شودیم سبب یآگاهذهن نیابرعالوه .(2003 ن،یز-کابات) کنند یتلق
. گذاردیمفرد اثر مثبت  یختشناروان یستیبر بهز و دهدیم را کاهش یفرد یهاینگران امر نیهم. معطوف نکند

 پردازانهیاز نظر یاریبس .است خود یهاجنبه ۀدربارو قضاوت  یریسوگ بدونتوجه باز،  کی ،یآگاهذهن
 یستیو بهز یدهرا در خودنظم نسبت به تجربه یگشودگحال و  رفتنیپذ تیاهم ،یدرمانگرو روان تیشخص

پژوهش و همخوان  نیا ۀافتیمطابق  بیترتنیبد (.1396 فرد،یذاکر و پورآتش عماد،) اندداده قرار همورد توج
 است. انتظارقابل یختشناروان یستیبر بهز یآگاهمثبت ذهن اثر ن،یشیپ قاتیتحق جیبا نتا
 مثبت ۀعاطفبر  یآگاهاستاندارد ذهن ریمس بیضرنشان دادند  نیهمچن میمربوط به روابط مستق یهاافتهی 
 نیا .β، 03/0=P=-65/0و  β، 025/0=P=59/0از  اندعبارت بیترتبه بیضرا نیمعنادار است که ا یو منف

و همکاران  کسونی( و فردر2004(، چانگ و همکاران )2011)و همکاران  ندیگشو یهاپژوهش جیبا نتا هاافتهی
 یهاو پژوهش مثبت ۀعاطف شیافزابه  تواندیم یآگاهآموزش ذهن که نشان دادند دارند یهمخوان (2008)

 ۀعاطفبه کاهش  تواندیم یآگاهذهن آموزش کردند( که عنوان 2012) آپدگراف و لیه( و 2003) انیرا و براون
در کاهش مشکالت گوناگون  یآگاهمربوط به ذهن ناتیتمر مشخص کرد زین یگرید پژوهش .منجر شود یمنف

 و یزیعز توسط که یپژوهش یط(. 2011 گل،یس) هستندمانند غم و اندوه مؤثر  یمنف یهاجانیهاز جمله 
 شیآزما گروه در مثبت عواطف نیانگیم یآگاهکه آموزش ذهن شد مشخصانجام گرفت،  (1397) همکاران

 حوادث رشیپذبر  یآگاهذهن ریتأث گرید عبارت به. دهدیم را کاهش یعواطف منف نیانگیو م شیافزا را
 منجردر لحظه  کردنیزندگ به یداورشیپ و قضاوت بدون هستند، وقوع حال در حال، زمان در که یزندگ

 .داردیم فراهم را یمنف عواطف کمتر ۀتجرب نیابرعالوهو  مثبت عواطف شتریب ۀتجربامر، امکان  نیا که شودیم
 یختشناروان یستیبر بهز یو منف مثبت ۀعاطفاستاندارد  ریمس بیضر نشان داد نیهمچن پژوهش یهاافتهی

 و β، 001/0=P=45/0از  اندعبارت بیترتبه بیضرا نیمعنادار است که ا ان،یدانشجو
32/0-=β، 004/0=P دارند که در ادامه مورد  یمرتبط همخوان یهااز پژوهش یتعداد جیبا نتا هاافتهی نیکه ا

 یو منف مثبت ۀعاطف براساس یروان یستیبهز ینیبشیپ» در (1395) انیبهرام و یمظاهر. اندبحث قرار گرفته
 جینتا نیا که است اثربخش یختشناروان یستیبهز بر یو منف مثبت ۀعاطف نشان داد «یامقابله یو خودکارآمد

بر  فردمنحصربه رگذاریعامل تأث کی عنوانبهرا  هاجانیه که( 2012) انیلیک پژوهش یهاافتهی از یبخش با
با  مثبت ۀعاطف نیب که دندیرس جهینت نیا به (2012) پرادان و ناث. است کردهمطرح  یختشناروان یستیبهز
بشارت و  ،(2003) یاسالسک و گزیه ز،یدلو یهاوهشپژ نیهمچن .وجود دارد رابطه یختشناروان یستیبهز

و  القیی ینشه و (1391) ینوقلعه یمحمود و اصل یاصفهان نژاد،بساک ،(1394) یوسفی (،2013) همکاران
 ۀعاطف یدارا افرادمثبت است.  یاز حاالت خلق یفیط شامل مثبت ۀعاطفاست.  همخوان (1390) همکاران

که مشکالت  کنندیتالش م یو دلسرد سأی یجابه و نگرندیم ینیبخوشرا با  یزندگ یهاچالش ،ادیز مثبت
 واقع مؤثر و دیمف یختشناروان یستیبهز یریگدر شکل تواندیموضوع م نیا و ندنکحل  یترمناسب نحوبهرا 
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در تعامل  طشانیمح با و هستند نانیاطم و شوق ،یانرژ فاقد ،یمنف ۀعاطف یافراد دارا گر،یطرف د از .شود
 ینگران سمتبه دارند، یادیز یمنف ۀعاطفکه  یافراد ن،یابرعالوه(. 1384 دژاکام، و پوریبخش) ستندیفعاالنه ن
 زا،تنش طیدر مواجهه با شرا ن،یبنابرا ؛هستندخود  به یتریمنف دید یدارند و دارا لیتما یتیو نارضا
 یستیبهز ات،یتجرب نیافراد با ا شودیم سبب عوامل نیا. کنندیم زیپره طیشرا نیو از ا ندارند نفساعتمادبه

 .(1395 ان،یو بهرام ی)مظاهر کنندتجربه  را یکمتر یختشناروان
 ۀرابطمربوط به  اتیفرض دییتأ انگریب زیبا استفاده از روش بوت استراپ، ن میرمستقیغاثرات  یبررس

 یمنف ۀعاطفو  (β، 001/0=P=27/0) مثبت ۀعاطف قیاز طر انیدانشجو یختشناروان یستیبر بهز یآگاهذهن
(20/0=β، 001/0=Pاست. ا )طورهماناست.  هیتوجقابل رهایمتغ نیا میمستق آثار یبا توجه به بررس جینتا نی 

و  مثبت ۀعاطفاثر استاندارد  بیو ضرا یفو من مثبت ۀعاطفبر  یآگاهذهن یرهایمتغ رداثر استاندا بیکه ضرا
 توانیم نیشیپ یهاپژوهش جیبه نتا توجه با و آمد دستبهمعنادار  انیدانشجو یختشناروان یستیبر بهز یمنف

 ۀتجرب و یختشناروان یریپذعواطف مثبت و انعطاف شیافزا سبب بودن حال زمان بر یمبتن و یآگاهذهن گفت
 نیا .دهد پاسخ ملبا تفکر و تأ دادهرخ عیکه به وقا دهدیامکان را م نیفرد ا به و شودیم یکمتر عواطف منف

 و مرچانت گوردون، دان،یز) سازدیتوانمندتر م مسائل و مشکالت، تیریو مد یامر فرد را در سامانده
 یآگاهذهن گری. از طرف دشوددر فرد  یختشناروان یستیبهبود بهز موجب تواندیم که (2010 ان،یگولکاس
 یعواطف منف یریگشکل به توانندیم کهرا  یناسالم رفتار یو الگوها هاتعاد خودکار، افکار فرد دکنیم کمک

در  تواندیم که انجامدیم فرد یرفتار میتنظ به عامل نیا .رها کند فرد منجر شوند، مثبت ۀعاطفکاهش  ای
 (.1397 همکاران، و یزی)عز باشد اثرگذار فرد یختشناروان یستیسالمت روان و بهز

 یبرجا روان سالمت یهاجنبه ریکه در سا یراتیو تأث یختشناروان یستیموضوع بهز تیتوجه به اهم با 
 تواندیکه م دنکیرا فراهم م یحانیتلو ،یختشناروان یستیمؤثر بر بهز عوامل ۀنیزمحاضر در  وهشپژ ،گذاردیم

 ییهاتیبا محدود زین وهشپژ نیا. اما شودو مؤثر واقع  دیمف یختشناروان یستیسطح بهز یدر کمک به ارتقا
 یهاپژوهش، از پرسشنامه یرهایسنجش متغ یبراعنوان داشت که  توانیم هاتیمحدود ۀجمل. از بودمواجه 

سطح  ها،زهیانگ ریسؤاالت تحت تأث نیافراد به ا یهاپاسخ ممکن است نیبنابرا ؛استفاده شده است یخودگزارش
است که  یمعادالت ساختار یابیپژوهش حاضر، از نوع الگو نی. همچنباشدقرار گرفته  یریو سوگ التیتحص

 ،یاجتماع عوامل که از آنجا .کرد تیرعا دیرا با اطیخصوص جانب احت نیو در ا ستین تیقادر به اثبات عل
 یارتقا (2020) روسا رویاپژوهش  برحسب کهیدرصورت اند،کامل مهار نشده طوربه یفرهنگ و یاقتصاد

 ،یتیجنس یهایژگیو مانند یمرتبط با سالمت روان ممکن است وابسته به ابعاد مختلف یختشناروان یهاتیقابل
 با مشابه یهاپژوهش شودیم شنهادیپدر جوامع مختلف باشد،  یقوم یهاینابرابر یحت ای یعوامل اقتصاد

و ادراک  یکه به بررس یپژوهشگران و شود حاصل یترقیدق جیکه نتا ردیانجام گ ملعوا نیا شتریب کنترل
 راچندگانه  تعامالت یدگیچیپ و مطالعه مورد ۀنیزمهستند  مندعالقه یختشناروان یستیبهز ۀنیزمدر  یشتریب

 .رندیبگ نظردراثرگذار باشند  وهشپژ جینتا در است ممکن که
  



 365                                    ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 منابع
 ۀفصلنام. یآگاهذهن یهامؤلفه براساس یختشناروان یستیبهز نیی(. تب1391). م ،یریشع .،ل نسب،یدریحز.،  احمدوند،
 .60-69 ،(2)1سالمت،  یسشناروان

-365 ،(4)9 ،یسشناروان ۀمجل. یو منف مثبت ۀعاطف اسیمق یدییتأ یعامللیتحل(. 1384م. ) ،دژکامو  .،ع پور،یبخش
351. 

اهواز:  .16 راستیو .Amosو  SPSS با پژوهش یهامثال یآمار لیتحل و یپژوهش یهاروش(. 1391. )ک ده،یبشل
 چمران. دیانتشارات دانشگاه شه

با  یامقابله یهاسبک ،یجانیه هوش ۀرابط(. 1391ن. ) ،ینوقلعه یو محمود .،م اصل، یاصفهان.، س نژاد،بساک
 .75-88 ،(11)3 ،فرهنگ و زن یپژوهش-یعلم ۀفصلنامدختر.  انیسالمت روان در دانشجو

 یپزشکروان ۀمجل. فیر یختشناروان یستیبهز اسیمق ییایو پا یی(. روا1387ع. ) ،یانیب و .،م. ع ،یکوچک.، آع.  ،یانیب
 .146-151 (،2)14 .رانیا ینیبال یسشناروانو 

 ینیبشیدر پ یمثبت و منف جاناتی(. نقش ه1398برزگران، ر. ) و .،ز ،یاوغل رستم.، ج. م رنجبر،.، ف ،یغالم.، ب پور،یتق
 .39-53 ،(3)8. مدرسه یسشناروان ۀمجلآموزان پسر ورزشکار. دانش یختشناروان یستیبهز

با  یاجتماع یهاو مهارت یجانیه هوش ۀرابط(. 1390غ. ) ،ین.، و مکتب ،یآ.، بهروز ،یم.، شجاع الق،یی یشهن
 روان و تربیتی علوم) شناختیروان آوردهایدست .چمران دیشه دانشگاه دختر انیدانشجو در یختشناروان یستیبهز

 .73-92 (،1)18 .(شناسی

 یراهبرد التزام میتنظ نقش :یختشناروان یستیبهز با یآگاهذهن ۀرابط یبررس(. 1396قناد، س. ) یبیو زغ .،س پور،یعال
 .1-18 ،(2)3. مثبت یسشناروان ۀنامپژوهش. نفسعزت و

و  یبر عواطف مثبت و منف یآگاهذهنآموزش  اثر(. 1397. )ط ،یاله و .،ذ ،یمروت.، م افراشته، یوسفی.، ر ،یزیعز
 .39-58 ،(1)9 .یختشناروان یکاربرد یهاپژوهش ۀفصلنام .در طول زمان راتییتغ ی: بررسیعاطف یدگیچیپ

 یستیبهز ینیبشیدر پ رشیو پذ یآگاهذهن یلی(. نقش تعد1396و ذاکرفرد، م. ) .،ح. س پور،آتش .،س عماد،
 .49-66 ،(3)2 .مثبت یسشناروان ۀنامپژوهش. انیدانشجو ییگراکمال براساس یختشناروان

 یآگاهبر ذهن یمبتن یدرمانشناخت ی(. اثربخش1397س. ) ،ییف.، و غالمرضا کوند،یردرین.، م ،یم.، قاسم ،یگودرز
 ۀمجل. یعالئم افسردگ یافراد دارا یآگاهذهن یهاو مؤلفه یختشناروان یریپذانعطاف ،یو منف مثبت ۀعاطفبر 

 .53-68 (،5)5. شناخت یپزشکروان و یسشناروان

 یو خودکارآمد یو منف مثبت ۀعاطف براساس یروان یستیبهز ینیبشی(. پ1395. )ح. س ان،یو بهرام .،م ،یمظاهر
 .1-14 ،(4)1. مثبت یسشناروان ۀنامپژوهش. یامقابله

 یگریانجیم قیطر از یپرخور با یشاد از ترس و یخودشفقت از ترس ۀرابط(. 1399نژاد، س. )ف.، و بساک پور،ملک
 .101-115 ،(1)11. یختشناروان یکاربرد یهاپژوهش ۀفصلنام. انیدانشجو در یمنف و مثبت ۀعاطف

 ،یآگاهذهن براساس یختشناروان یستیبهز نییتب (.1398) .ح ،یمحقق و ،.م واصل، یارمحمدی ،.ح پور،ینادر ،.آ ،یعقوبی
 .217-237 ،(52)15. یتیترب یسشناروان ۀفصلنام .انیدانشجو در یختشناروان یهاهیبه شناخت و سرما ازین

 
 ۀمجل .انیدانشجو یروان سالمت با یمنف و مثبت یهاجانیه و یجانیه میتنظ یراهبردها ۀرابط(. 1394ج. ) ،یوسفی



 ...در یمثبت و منف ۀعاطف یگریانجینقش م                                                                                                  366

 .66-74 ،(1)3 شابور،ین یپزشک علوم ۀدانشکد

References 
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using Self-

Report Assessment Methods to Explore Facets of Mindfulness. SAGE Journals. 
13(1), 27–45. 

Besharat, M. A., Etemadi Nia, M., & Farahani, H. (2013). Anger and Major Depressive 
Disorder: The Mediating Role of Emotion Regulation and Anger Rumination. Asian 
Journal Psychiatry. 6(1), 35–41. 

Bowlin, S., & Baer, R. A. (2012). Relationship between Mindfulness, Self-Control and 
Psychological Functioning. Personality and Individual Differences. 52(3), 411–415. 

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and 
Its Role in Psychological Wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology. 
84(4), 822– 848. 

Chang, V. Y., Palesh, O., Caldwell, R., Glasgow, N., Abramson, M., Luskin, F., & 
Koopman, C. (2004). The Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program 
on Stress, Mindfulness Self-Efficacy, and Positive States of Mind. Stress and Health. 
20(3), 141–147. 

Chow, H. P. H. (2007). Psychological Well-Being and Scholastic Achievement among 
University Students in a Canadian Prairie City. Social Psychological Education. 

10(4), 483–493. 

Dulewicz, v., Higgs, M., & Slaski, M. (2003). Measuring Emotional Intelligence: 
Content, Construct, and Criterion Related Validity. Journal of Managerial 

Psychology. 18(5), 405–420. 

Eiroa-Orosa, F. J. (2020). Understanding Psychosocial Wellbeing in the Context of 
Complex and Multidimensional Problems. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 17(16), 5937. 

Falkenström, F. (2010). Studying Mindfulness in Experienced Meditators: A Quasi-
Experimental Approach. Journal of Personality and Individual Differences. 48(3), 
305–310.  

Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., & Finkel, S. M. (2008). Open 
Hearts Build Lives: Positive Emotions, Induced through Loving-Kindness 
Meditation, Build Consequential Personal Resources. Personality and Social 
Psychology. 95(5), 1045–1062. 

Geschwind, N., Peeters, F., Drukker, M., Van Os, J., & Wichers, M. (2011). 
Mindfulness Training Increases Momentary Positive Emotions and Reward 
Experience in Adults Vulnerable to Depression: A Randomized Controlled Trial. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology. 79(5), 618–628. 



 367                                    ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

Hill, K., & Updegraff, J. (2012). Mindfulness and Its Relationship to Emotional 
Regulation. Emotion. 12(1), 81–90. 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Intervention in Context: Past, Present, and 
Future. Clinical Psychology: Science and Practice. 10(2), 144–156. 

Killian, K. D. (2012). Development and Validation of the Emotional Self-Awareness 
Questionnaire: A Measure of Emotional Individual Differences in Two Emotion 
Regulation Processes: Implications for Affect, Relationships, and Well-Being. 
Journal of Marital and Family Therapy. 38(3), 502–514. 

Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New 
York: Guilford. 

Koh, J. (2014). Evaluation of the Effect and Mechanisms of a Six–Week Mindfulness 
Program on Psychological Wellbeing in a Community Sample. Professional 
Doctorate Thesis. University of Queensland. 

Lingkeng, S. H., Smoski, M., & Robins, J. (2011). Effect of Mindfulness on 
Psychological Health: A Review of Empirical Studies. Journal of Clinical 
Psychological Review. 31(6), 1041–1056. 

Myers, R. E. (2017). Cultivating Mindfulness to Promote Self‐Care and Well‐Being in 
Perioperative Nurses. AORN Journal. 105(3), 259–266. 

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. (2006). Applied Multivariate Research: Design 
and Interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers. 

Nath, P., & Pradhan, R. K. (2012). Influence of Positive Affect on Physical Health and 
Psychological Well-Being: Examining the Mediating Role of Psychological 
Resilience. Journal of Health Management. 14(2), 161–174. 

NEL, L. (2011). The Psychofertological Experiences of Master Degree Students in 
Professional Psychology Programs: An Interpretative Phenomenological Analysis. 
Thesis in Fulfilment of the Requirements for the Degree. Faculty of the Humanities. 

University of the Free State Bloemfontein, 48–84. 

Neuser, N. J. (2010). Examining the Factors of Mindfulness: A Confirmatory Factor 
Analysis of the Five Facet Mindfulness Questionnaire. Doctoral Dissertation. 
Pacific University. Retrieved from http://commons.pacificu.edu/spp/128. 

Peacock, J. (2015). Mindfulness Practices and Children’s Emotional and Mental Well-
Being: Activities to Build and Strengthen Everyday Resilience Adapted for Primary 
School Teachers. Retrieved from Brock University Digital Repository. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist. 
55(1), 68–78. 

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being 
Revisited. Journal of Personality and Social Psychology. 69, 716–727. 



 ...در یمثبت و منف ۀعاطف یگریانجینقش م                                                                                                  368

Ryff, C. D. (1989). Beyond Ponce de Leon and Life Satisfaction: New Directions in 
Quest of Successful Aging. International Journal of Behavioral Development. 12(1), 
35–55. 

Ryff, C. D. (2014). Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and 

Practice of Eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics. 83(1), 10–28. 

Shonin, E., Van Gordon, W., & Griffiths, M. D. (2014). Meditation Awareness Training 
(MAT) for Improved Psychological Wellbeing: A Qualitative Examination of 
Participant Experiences. Journal of Religion and Health, 53(3), 849–863. 

Shonin, E., & Van Gordon, W. (2015). Practical Recommendations for Teaching 

Mindfulness Effectively. Mindfulness  . 6(4), 952–955. 

Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2011). Emotional Intelligence Mediates the 
Relationship between Mindfulness and Subjective Well-Being. Personality and 
Individual Differences. 50(7), 1116–1119. 

Siegel, R. D. (2011). The Mindfulness Solution (Every Day Practices for Every Day 

Problem). New York: Guilford Press. 

Tang, Yi – Y., Tang, R., & Gross, J. J. (2019). Promoting Psychological Well-Being 
through an Evidence-Based Mindfulness Training Program. Frontiers in Human 
Neuroscience. 13, Article 237. 

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and & Validation of 
Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scale. Journal of 
Personality and Social Psychology. 54(6), 1063–1070. 

Yuan, K. H., Lambert, P. L., & Fouladi, R. T. (2004). Mardia’s Multivariate Kurtosis 
with Missing Data. Journal of Multivariate Behavioral Research. 39(3), 413–437. 

Zeng, w., & Gu, m. (2017). Relationship between Mindfulness and Positive Affect of 
Chinese Older Adults: Optimism as Mediator. Social Behavior and Personality. 
45(1), 155–162. 

Zeidan, F., Gordon, N. S., Merchant, J., & Goolkasian, P. (2010). The Effect of Brief 
Mindfulness Meditation Training on Experimentally Induced Pain. Journal Pain. 
11(3), 199–209. 


