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چکيده
256 ، زن226(  دانشجوی619  بر مبنای يک طرح همبستگی.هدف اين پژوهش شناخت اثر فزونکنشی از طريق ذهنآگاهی بر ابعاد هويت در بزرگساالن بود
 با روش نمونهبرداری طبقهای و بر اساس نسبت دانشجويان زن و مرد هر دانشکده بهکل56-59 مرد) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی
، ارهارد و اسپارو،؛ کانرزCAARS-S:S( دانشجويان انتخاب شدند و مقیاس درجهبندی اختالل فزونکنشی بزرگساالن فرم خودگزارشدهی و کوتاه کانرز
) را تکمیل1001 ، اسمیت و تراپ،؛ چیکAIQ-IV( ) و پرسشنامه ابعاد هويت1006 ،؛ براون و رايانMAAS(  مقیاس ذهنآگاهی توجه و هشیاری،)2555
 نتايج تحلیل مسیر نشاندهنده تأثیر فزونکنشی بر ابعاد. ذهنآگاهی و ابعاد هويت مثبت و معنادار است، نتايج نشان داد همبستگی بین فزونکنشی.کردند
. روابط بین متغیرهای پژوهش حاضر بهتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.هويت از طريق ذهنآگاهی بود
 دانشجويان، ابعاد هويت، ذهنآگاهی، فزونکنشی:واژههاي کليدي

Abstract

T

his study aimed to examine the effects of attention deficit hyperactivity disorder on aspects of identity through
mindfulness among adults. The study design was correlational. The sample consisted of 326 students (173 females, 153

males) of Islamic Azad University- South Tehran Branch in 2014/2015 academic year. The sample was selected by stratified

5931  بهار/15  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

sampling and based on the ratio of male and female students per college tototalstudents.TheparticipantscompletedtheConner’s
Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale - Self report & Short Form (CAARS-S:S; Conners, Erhardt &
Sparrow, 1999), the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003) and the Aspects of Identity (AIQ-IV;
Cheek, Smith & Tropp, 2002). The results indicated that the relationships among attention deficit hyperactivity disorder, aspects of
identity, and mindfulness were significant and positive. The results of path analysis indicated that the attention deficit hyperactivity
disorder related to aspects of identity through mindfulness. Relationships between variables were discussed in detail.
.
Keywords: ADHD, Mindfulness, Aspects of Identity, Students
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رابطه نشانههای فزونکنشی و ابعاد هويت :نقش واسطهای ذهنآگاهی

مقدمه

محسوب شود .در اين رویآورد ،محتوای خودپنداشت و

احراز هويت 2يکی از تکالیف اصلی دورة دشوار نوجوانی

شکلگیری آن حائز اهمیت است و بر روابط بینفردی و تأثیر

است و يک فرايند مثبت اساسی محسوب میشود که در خالل

فرهنگی و نقش ديگران در تعريف خود تأکید میشود ،زيرا

اين دوره تحول میيابد (شوارتز ،پانتن ،پرادو ،سالیوان و

اين محتوا ،تعديلکننده و نظمدهنده گسترة وسیعی از رفتارها

شاپوچنیک1005 ،؛ کانتور .)1000 ،اين فرايند يکپارچهساز به

و اعمال انسان است (بامیستر .)2555 ،چیک ،اسمیت و تراپ

یکند تجربههايش را سازمان دهد ،به آنها معنا
فرد کمک م 

( )1001بر پايه رویآورد محتوامحور ،چهار بُعد هويت را

بخشد و تصمی مها و رفتارهايش را هدايت کند (کوت و لوين،

میسنجند :اجتماعی ،شخصی ،جمعی 5و ارتباطی .20اين ابعاد را

 .)1001نوجوان در مواجهه با تکالیف گذار به بزرگسالی مانند

میتوان در يک پیوستار هويت شخصی-اجتماعی نشان داد

يافتن شغل و تبديلشدن به يک شهروند ،بايد هويت دوره

که در يک کرانة آن هويت شخصی ،يعنی انديشیدن دربارة

کودکی خود را بهگونهای پرورش دهد تا عالوه بر تعامل خود با

خود بهعنوان يک فرد و در کرانة ديگر هويت اجتماعی ،يعنی

جامعه ،احساس تداوم را نیز حفظ کند (مارشیا .)2599 ،از اين

انديشیدن دربارة خود بهعنوان عضوی از يک گروه قرار دارد

منظر ،هويت به منزلة فصل مشترک شخص و بافتی که در آن

(بارون ،بیرن و برنسکامب.)2611/1009 ،

زندگی میکند ،توصیف میشود و در بهترين شرايط تعادل
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میان خود و ديگران است (اريکسون.)2599 ،
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بهغیر از استناد به تجربههای قبلی در احراز هويت شخصی
و اجتماعی ،پژوهشها و تجربههای عملی روشن ساختهاند که

افراد برای ساختن هويت خود به دو روش مختلف عمل

افراد يک احساس پويا در زمان حال يا نوعی هشیاری

میکنند :نخست ،آگاهی مستقیم از تجربههای درونی خود يا

ذهنآگاه از خود دارند که به آنهم استناد میکنند (اتکینز و

جانها
تجربه فاعلی خود از احساسات ،کنشهای بدنی ،افکار و هی 
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ذهنآگاه
استايلز .)1025 ،اصطالح ذهنآگاهی 22يا هشیاری 

و دوم ،شناخت خود از طريق مشاهده خود به عنوان موضوع يا

در متون مختلف بامعانی کیفیت هشیاری يا توجه ،يک حالت

اتخاذ يک موضع غیرشخصی نسبت به فعالیتهای خود

يا فرايند ذهنی ،يک رگة شخصیت ،يک فنّ مراقبة خاص و

(جاکوبسن 2599 ،1نقل از ورنی .)1002 ،از نظر تاجفل ()2551

مجموعهای از فنون (بیشاپ و ديگران1009 ،؛ براون و رايان،

هويت دوقطبی است :شخصی و اجتماعی (کوهپايهنژاد و

1006؛ سگال ،ويلیامز و تیزدال )1021 ،بهکاررفته است .در اين

ینژاد )1029 ،هويت شخصی 3با احساس گناه 9و هويت
غالم 

پژوهش بر ذهنآگاهی بهعنوان فراآگاهی 26تأکید میشود،

اجتماعی 5با احساس شرم 9همبستگی مثبت دارند (چیک و

يعنی حالتی از آگاهی که نقش نظارت و تعديل ديگر

هوگان .)2512 ،هويت اجتماعی رابطة منفی با استقالل رأی و

تجربههای فرد را دارد و در مسیر بهبود خودنظمجويی رفتاری


رابطة مثبت با خودنظارتگری 2و هويت شخصی رابطة مثبت با

و هیجانی -شناختی عمل میکند (براون و رايان1006 ،؛ براون،

استقالل رأی دارد (فرانز و وايت .)2515 ،عالوه بر اين ،هويت

رايان و کرسول.)1002 ،

شخصی با نیاز به جهتگیری پیشرفت و منحصربهفرد بودن رابطة

یدهد ذهنآگاهی رابطة مثبت
نتايج پژوهشها نشان م 

مثبت و هويت اجتماعی با دغدغههای انساندوستانه و مقتضیات

معنـاداری بـا آگـاهـی از حـالتهـای درونـی ،انعطافپذيری

اجتماعی همبستگی مثبت دارد (رزمجو.)1020 ،

شنـاختـی ،29گشـودگـی نسبـت به تجربه ،25استقالل عمل،29

تفکیک هويت به دو قطب شخصی و اجتماعی موجب

حرمت خود ،خودشفقتورزی ،22تحققخويشتن ،21هوش هیجانی

شده است که نظرية تاجفل ( )2551به عنوان يکی از

و بهزيستی روانشناختی دارد (بیومونت .)1022 ،ذهنآگاهی،

1

کیفیـتـی از هشیـاری است که ويـژگی آن وضوح تجربه و

یآوردهای هويت ،يعنی رویآورد محتوامحور
مطرحترين رو 
16. autonomy
17. self-compassion
18. self-actualization

11. mindfulness
12. mindful awareness
13. meta awareness
14. cognitive flexibility
15. openness to experience

6. shame
7. self monitoring
8. oriented content
9. collective
10. relational

1. identity
2. Jacobson, E.
3. personal identity
4. feeling guilty
5. social Identity

مهران آزادی ،فاطمه ذبیحالهزاده

عکسالعمل در قبال اتفاقات است .بنابراين در نقطة مقابل

ناتوانی در بازداری هیجانهای منفی است که به سمت

بیفکری قرار دارد و حاالتی را که از سر عادت انجام و در

برانگیختگی در افراد فزونکنش هدايت میشود .بنابراين،

بسیاری از افراد مشاهده میشوند ،کمتر دربرمیگیرد و همهچیز

هیجانها کمتر از طريق مهار اجرايی ارادی 2از باال به پايین (از

کامالً هشیارانه است .ذهنآگاهـی مـیتوانـد در رهـايی فرد از

قشر مخ به نواحی زير قشری) تعديل میشوند (بارکلی.)1020 ،

افکار ،عادات و الگوهای ناسالم رفتاری مؤثر باشد (براون و

درنتیجه ،فزونکنشی نوعی اختالل خودنظمجويی (بارکلی)2552 ،

رايان.)1006 ،

است و نظمجويی هیجان از حوزههای اصلی نارساکنشوری در

ذهنآگاهی از چهار فرايند تشکیل شده است :شناخت خود

افراد فزونکنش (فرری ،الپ و پرتی1022 ،؛ الهات ،هونگ و

بهعنوان ناظر تجربههای شخصی ،توجه انعطافپذير به زمان

فاکس )1022 ،به شمار میآيد .بر اين اساس ،کنارهگیری

حال ،پذيرش آگاهانه تجربهها همانطور که هستند ،بدون

بزرگساالن دارای نشانههای فزونکنشی از اکثر موقعیتهای

تالش برای تغییر فراوانی و شدّت آنها ،و رهايی از کلیشههای

اجتماعی و تحصیلی به داليل مختلف از جمله ضعف در مهار

دانشِکالمی( 2هیز ،استروسال و ويلسون .)1022 ،همچنین در

برانگیختگی ،يک پیامد آشکار است (شیمز و آلدن1005 ،؛

فرايند ذهنآگاهی سه عنصر اولیه شناسايی شده است :بازخورد،

ناووتنی و ويتمن.)1006 ،

توجّه و قصد .فرايند ذهنآگاهی ،پايههای بازخوردی خاصی دارد

بارکلی يک مدل ترکیبی 1برای نمايش چهار کنش مرتبط

که شامل عدم قضاوت ،پذيرش ،اعتماد ،شکیبايی ،تقال نکردن،

با مهار رفتاری ارائه کرده است که اين کنشها عبارتند از:

کنجکاوی و محبّت است .توجّه شامل توجّه گسترده ،متمرکز و

حافظه کاری 5غیرکالمی ،گفتار درونیشده( 20حافظه کاری

پايدار و مهارتهای تغییر توجّه از يک محرک به محرک ديگر

کـالمی) ،خـودنظـمجويی عاطـفی-انگیزشی-انگیختگی و

است .عنصر سوم ،قصد آگاهانه است که قصد انجام يک عمل را

بازسازی (بارکلی .)2552 ،مدل ترکیبی بارکلی میتواند افرادی

شامل میشود و دستاورد آن حفظ يا تغییر توجّه است .شاپیرو،1

را که دچار نقص در بازداری هستند پیشبینی کند .اين افراد،

کارلسون ،6آستین 9و فريدمن 1009( 5نقل از بورک)1020 ،

مستعـد بـروز واکنـشپـذيـری هیجـانـی 22شديد نسبت به

معتقدند که عناصر بازخورد ،توجّه و قصد ،جنبههای همزمان و

رويدادهای آنی با بار هیجانی ،واکنش هیجانی انتظاری
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بههمپیوسته فرايند ذهنآگاهی هستند.

ضعیـف بـه وقـايـع آتـی که بار هیجانی دارند (با توجه به

(زيلوسکا ،اسمالی و شوارتز )1005 ،میتوان انتظار داشت افراد

فشار هیجانهايی که نسبت به ديگران احساس میکنند و در

مستعد فزونکنشی ،خودنظمجويی و ذهنآگاهی ضعیفی دارند.

حرکت به سمت نظمجويی حالتهای هیجانی ،انگیزشی و

چراکه اين افراد اغلب نمیتوانند خستگی و ضعف سازماندهی

انگیختگی مرتبط با رفتار هدفمند هستند (بارکلی.)2552 ،

در زمانبندیهای کوتاهمدت و بلندمدت را تحمل کنند

با توجه به رابطه فزونکنشی و ذهنآگاهی (اسمالی و

(بارکلی )2552 ،و هیجانهای خود را کمتر بازداری میکنند،

ديگـران1005 ،؛ ويجـر-برگـزما ،فورمزما ،بروين و بوگلز،

بهويـژه هیجـانهايی که در نتیـجه نقـص در مهار شناختی به

 )1021و فزونکنشی و هويت (برزونسکی و لويکس1001 ،؛

ناکامی ،بیحوصلگی و خشم وابستهاند .حاصل اين بازداری

بیـومونت1022 ،؛ اتکینز و استايلز )1025 ،میتوان انتظار

ضعیف ،برانگیختگی 9هیجانی است .درنتیجه بیشتر احتمال

داشت ذهنآگاهی نقش واسطهای در اثربخشی نشانههای

دارد که فرد فزونکنش نسبت به افراد همسن و همسطح خود

فزونکنشی بر ابعاد هويت داشته باشد .در اين پژوهش برای

که فزونکنش نیستند ،در مواجهه با رويدادها با هیجانهای

نشـان دادن چگـونگـی ارتبـاط ذهـنآگاهی با نشانههای

منفی پاسخ دهد .بهعبارتديگر ،نارسايی در نظمجويی هیجان

فزونکنشی و ابعاد هويت ،به اتکای مدل ترکیبی فزونکنشی

7. effortful executive control 10. internalization of speech
8. hybrid model
11. emotional reactivity
9. working memory
12. anticipatory

4. Astin, J. A.
5. Freedman, B.
6. impulsivity

1. verbal knowledge
2. Shapiro, S. L.
3. Carlson, L. E.
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با پذيرش ذهنآگاهی بهعنوان يک ابزار خودنظمجويی

آيندهنگری ضعیف آنها) ،ضعف در انجام اعمال ذهنی ،تحت
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بارکلی ( ،)2552مفهوم فراآگاهی براون و رايان ( )1006و

 )2فزونکنشی بر ابعاد هويت اثر منفی دارد )1 ،فزونکنشی

نظريه محتوامحور هويت تاجفل ( )2551يک الگوی مفهومی

بر ذهنآگاهی اثر منفی دارد )6 ،ذهنآگاهی بر ابعاد هويت اثر

پیشنهادشده است (شکل  .)2بر پايه اين الگو ،فرضیههای زير

مثبت دارد و  )9فزونکنشی باواسطه ذهنآگاهی بر ابعاد

مطرح میشوند:

هويت اثر منفی دارد.

شکل  .2مدل پیشنهادی پژوهش
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روش
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اساس راهنمای تشخیصی و آماری (بازنگری چهارم) ارزيابی

روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی بر مبنای يک طرح

میکند .فرم بلند با  99مادّه 5 ،زيرمقیاس و فرم کوتاه (ابزار

همبستگی بود و جامعة آماری را کلیه دانشجويان کارشناسی

اين پژوهش) با  19مادّه 9 ،زيرمقیاس را اندازهگیری میکند.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب تشکیل دادند .با روش

زيـرمقیـاسها شامـل مشـکالت حافـظه/تـوجّه ( 5مادّه)،

نمونهبرداری تصادفی طبقهای و به نسبت جمعیت مرد و زن

یقراری/فزونکنشی ( 5مادّه) ،ناپايداری هیجانی/برانگیختگی
ب

هر دانشکده 690 ،نفر انتخاب شدند که تعداد  29پاسخنامه به

( 5مادّه) و مشکالت خودپنداشت ( 5مادّه) میشود که

دلیل ناقص يا مخدوش بودن از تحلیل آماری کنار گذاشته شد

زيرمجموعهای از فرم بلند هستند ،به همراه يک شاخص

و درنهايت نمونه پژوهشی به  619نفر ( 226مرد 256 ،زن)

اختالل فزونکنشی ( 9مادّه) و شاخص تشخیص بیاعتباری

تقلیل يافت .میانگین سنی دانشجويان مرد  19با دامنة  25تا

پاسخ که از تفاضل نمرههای فرد در برخی مادّههای متضاد

 99سال و انحراف استاندارد  9/5و میانگین سنی دانشجويان

مقیاس به دست میآيد .ضرايب آلفای کرونباخ در تمام گروههای

زن  19/5با دامنة  25تا  91سال و انحراف استاندارد  9/1بود.

سنی ،زيرمقیاسها و فرمها برای مردان از  0/99تا  0/52و

در اين پژوهش از ابزارهای زير استفاده شد.

برای زنان از  0/95تا  0/50به دست آمد .همچنین همبستگی

مقياس ارزيابي اختالل نارسايي توجه فزونکنشي-

میانگینهای درون مادهّای در تمام گروههای سنی،

فـرم کوتـاه خـودگـزارشدهـي( 2کانرز ،ارهارت و اسپارا،

زيرمقیاسها و فرمها ،از طريق آلفای کرونباخ برای مردان از

 .)2555اين مقیاس خودگزارشدهی و مبتنی بر مشاهده ،برای

 0/62تا  0/91و برای زنان از  0/19تا  0/96و ضريب اعتبار

ارزيابی اختالل نارسايی توجّه فزونکنشی در بزرگساالن  21تا

بازآزمايی برای فرم بلند بر روی مردان و زنان از  0/15تا 0/55

 50سال و باالتر تهیهشده است و دارای سه فرم کوتاه ،بلند و

به دست آمد .اندازهگیری خطای معیار و خطای معیار پیشبین،

غربالگری است .اين ابزار نشانههای اختالل فزونکنشی را بر

برای تمام فرمها و گروههای سنی محاسبه و در راهنمای ابزار

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale –Short Self Report Form

مهران آزادی ،فاطمه ذبیحالهزاده

بهطور کامل معرفی شده است (میسی.)1006 ،

افسردگی 0/55 6بود (سولر و ديگران.)1021 ،

برای تعیین روايی فرمهای مشاهدهای خودگزارشدهی

پرسشنامه ابعاد هويت( 9چیک ،اسمیت و تراپ.)1001 ،

کوتاه و بلند از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شد .ضرايب

اين پرسشنامه  95مادّهای ،میزان اهمیت چهار جهتگیری

گروههای

روايی تفکیکی برای تشخیص قدرت جداسازی

هويت در خودپنداشت افراد را در يک مقیاس  5درجهای از «برايم

بالینی از غیربالینی ،بهطور کامل در راهنمای ابزار ذکر شده

مهم نیست ( 2نمره)» تا « فوقالعاده مهم است ( 5نمره)»

است (میسی .)1006 ،امّا در مطالعه کانرز و ديگران ()2555

اندازهگیری میکند .اين جهتگیریها عبارتند از :الف) هويت


مشخص شد اين ابزار در  15درصد موارد بهدرستی اين

شخصی 5يا اهمیت به رگههای روانشناختی و اسنادهای شخصی

جداسازی را انجام میدهد و نرخ طبقهبندی شاخص اختالل

(مانند ارزشهای شخصی و معیارهای اخالقی)؛ ب) هويت

فزونکنشی در تمام موارد  26درصد به دست آمد .روايی سازه

ارتباطی 9يا اينکه فرد در بافت ارتباطی دوستانه خود را چگونه

برای فرم بلند اين مقیاس در بررسی همبستگی نمرههای

میبیند؛ ج) هويت اجتماعی 2يا اينکه فرد در بافتهای اجتماعی

ب هدست آمده از  202نفر بیمار با نمرههای آنها در مقیاس

بزرگتر خود را چگونه میبیند و د) هويت جمعی يا اينکه فرد خود

درجهبندی يوتا وندر (وارد ،وندر و ريمر )2556 ،برای چهار

چگونه هويت گروههای متنوع مرجع خود را (پیشینه قومی و

زيرمقیاس :مشکالت حافظه/توجّه0/62 ،؛ فزونکنشی0/91 ،؛

نژادی) معرفی میکند .ضريب (همسانی درونی با روش آلفای

ناپايداری هیجانی /برانگیختگی 0/92 ،و مشکالت مربوط به

کرونباخ در زنان ( 255نفر) برای زيرمقیاسهای اين پرسشنامه:

خودپنداشت 0/62 ،به دست آمد و رابطه بین فرمهای

هويت شخصی  ،0/260هويت ارتباطی  ،0/51هويت اجتماعی

خودگزارشی و مشاهدهای روی  211نفر از افراد بزرگسال بین

 0/19و هويت جمعی  0/21به دست آمد (چیک و ديگران،

 0/21تا  0/92و در حد متوسط رو به باال بود (کانرز.)2552 ،

 .)1001ضرايب اعتبار با روش آلفای کرونباخ در چهار گروه

مقياس ذهن آگاهي توجه و هشياري( 5براون و رايان،

فرهنگی متشکل از آمريکايیها ،استرالیايیها ،فیلیپینیها و

 .)1006اين مقیاس که در سالهای اخیر کاربرد گستردهای

مکزيکیها ،برای هويت شخصی ( ،)0/10-0/16هويت ارتباطی

يافته است (ونداما ،ارلیواين و بردرز )1020 ،يک مقیاس 25

( ،)0/11-0/52برای هويت اجتماعی ( )0/10-0/11و برای هويت

مادّهای است که در مقیاس  9درجهای لیکرت (تقريباً همیشه= 2و

جمعی ( )0/92-0/22گزارششده است (دلپرادو و ديگران،

بهعنوان يک ابزار
تقريباً هیچوقت =  )9نمرهگذاری میشود .

 .)1002برای تحلیل دادهها از تحلیل مسیر استفاده شد.

گروههای مختلف دانشجويی ،از اعتبار  0/10تا  0/12برخوردار

يافتهها

است (براون و رايان .)1006 ،اعتبار نسخه اسپانیايی آن با

نتايج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون برای

روش آلفای کرونباخ  ،0/15روش دونیمهسازی  0/19و روش

ارتباط بین متغیرهای پژوهش به همراه میانگین و انحراف

بازآزمايی با فاصله دو هفته  0/11بود .ضريب همسانی درونی

استاندارد آنها در جدول  2منعکس شده است.

مقیاس با روش آلفای کرونباخ در پژوهش کارلسون و براون

نتايج جدول  2نشان میدهد که فزونکنشی با ذهنآگاهی و

( 0/12 ،)1005به دست آمد .ضريب روايی همگرای اين

ابعاد هويت رابطه منفی و ذهنآگاهی با ابعاد هويت رابطه مثبت

پنجبعدی ذهنآگاهی 1مثبت و ضريب
مقیاس با پرسشنامه 

معنادار دارد .همچنین نتايج بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد

روايی واگرا با مقیاس مرکز مطالعات همهگیریشناسی

هويت است که نشاندهنده روايی همگرای اين ابعاد است.

5. personal identity orientation
6. relational identity orientation
7. social identity orientation

)1. Mindful Attention Awareness Scale (MASS
2. Factor Five Questionnaire Mindfulness
3. Center for Epidemiological Studies Depression Scale
)4. Aspects of Identity Questionary (AIQ
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تکعاملی و با محاسبه آلفای کرونباخ روی
خودگزارشدهی 

959

رابطه نشانههای فزونکنشی و ابعاد هويت :نقش واسطهای ذهنآگاهی

جدول 2
میانگین ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی متغیرهای مورد بررسی
متغيرها
 .1فزونکنشي
 .2ذهنآگاهي
 .3هويت شخصي
 .4هويت ارتباطي
 .5هويت اجتماعي
 .5هويت جمعي

M
21/55
56/25
37/72
37/77
25/44
30/35

SD
7/55
12/24
5/57
5/57
3/65
4/75

1
*-0/753
*-0/571
*-0/577
*-0/541
*-0/724

2

3

4

*0/573
*0/705
*0/553
*0/714

*0/655
*0/765
*0/605

*0/762
*0/646

5

*0/775

P <0/002

برای تعیین نقش واسطهای ذهنآگاهی در رابطه

تعديليافته 6بزرگتر يا مساوی  ،0/55ريشه دوم واريانس خطای

فزونکنشی و ابعاد هويت و به منظور آزمون مدل مفهومی

تقريب 9کمتر از  0/01و شاخص برازندگی غیرتطبیقی 5بزرگتر از

تدوينشده از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .پیش از اجرای

 0/50از نشانههای برازش مناسب و از شاخصهای مطلوب برای

تحلیل مسیر ،مدل اندازهگیری بررسی شد که بر اين اساس

ارزيابی مدل هستند (نعمتطاوسی .)2651 ،در نتیجه با توجه به

برخی مادهها از تحلی ل خارج و مدل اصالح شد .پس از

شاخصهای به دست آمده در مدل ارائهشده (،x2/df= 1/159


اصالح مدل اندازهگیری و کسب برازش مناسب آن تحلیل

)NFI=0/519 ،RMSA=0/029 ،GFI=0/599 ،CFI=0/122

مسیـر برای متغیـرهای پـژوهـش اجـرا شد .نتـايج حاصـل

مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

از تحلیـل مسیـر مـدل مفـهومـی در شـکل  2به نمـايـش
درآمده است.
تطبیقی ،)CFI=2( 2شاخص برازندگی 1و شاخص برازندگی
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با اطمینان از برازش مناسب مدل ،ضرايب استاندارد کل
مسیر ،اثـر مسیـرهای مستقیـم و غیـرمستقیـم موجود در مدل

نسبت خی دو به درجه آزادی کمتر از  ،6شاخص برازندگی

953

*

مربوط به فزونکنشی و ابعاد هويت با واسطه ذهنآگاهی در
بین دانشجويان در جدول  1نشان داده شده است.

شکل .1نمودار مدل برازش يافته با ضرايب استاندارد

)4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSA
)5. Non-Normed Fit Index (NFI

)1. Comprative Fit Index (CFI
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

مهران آزادی ،فاطمه ذبیحالهزاده

جدول 1
ضرايب استاندارد کل ،مستقیم و غیرمستقیم در مدل
مسيرها
بر ذهن آگاهي
فزونکنشي
بر هويت شخصي
فزونکنشي
ذهنآگاهي
بر هويت ارتباطي
فزونکنشي
ذهنآگاهي
بر هويت اجتماعي
فزونکنشي
ذهنآگاهي
بر هويت جمعي
فزونکنشي
ذهنآگاهي

اثر کل

اثر مستقيم

اثر غير مستقيم

*-0/363

-0/363

0/000

*-0/631
*0/386

-0/333
0/386

-0/492
0/000

*-0/633
*0/230

-0/332
0/230

-0/323
0/000

*-0/621
*0/218

-0/344
0/218

-0/319
0/000

*-0/342
*0/386

-0/249
0/386

-0/493
0/000

واريانس تبيين شده
0/383
0/313

0/323

0/283

0/386

*

P <0/002

براساس نتايج تحلیل مسیرهای مدل ارائهشده اثر مستقیم

مشخصتری میيابد (زيلوسکا و ديگران.)1005 ،

اثر مستقیم فزونکنشی بر هويت شخصی ( ،)β=-0/622هويت

فزونکنشی بر ابعاد هويت اثر منفی دارد و میتواند احراز

ارتباطی ( ،)β=-0/669هويت اجتماعی (،)β=-0/611و هويت

هويت در ابعاد چهارگانه را پیشبینی کند .مطابق مدل بارکلی

جمعی ( )β=-0/915معنادار است .افزون بر آن اثر غیرمستقیم

( )2552افراد با نشانههای فزونکنشی غالباً در فرايندهای پايه

فزونکنشی بر هويت شخصی ( ،)β=-0/159هويت ارتباطی

نظمجويی هیجان (مهار توجّه ،مهار بازداری و مانند آن) و

( ،)β=-0/696هويت اجتماعی ( )β=-0/625و هويت جمعی

توانايی پیگیری رفتارهای هدفمند ضروری برای نظمبخشی به

( )β=-0/155معنادار است .اين يافتهها نشان دادند که

هیجانهای خود مشکل دارند .اين شرايط به درجات مختلف

ذهنآگاهی در ارتباط فزونکنشی و ابعاد هويت نقش

موجب میشود افراد نتوانند در ترسیم اهداف زندگی خود فعال

واسطهای دارد .برهمین اساس فزونکنشی و ذهنآگاهی

و مصمّم باشند و در نتیجه در مسیر شکلگیری هويت

توانايی تبیین  52درصد از واريانس هويت شخصی 59 ،درصد

شخصی و اجتماعی ناکامیهای زيادی را تجربه میکنند،

از واريانس هويت ارتباطی 91 ،درصد از واريانس هويت

تجاربی که بارها و در زمینههای مختلف تکرار میشوند.

اجتماعی و  55درصد از واريانس هويت جمعی را دارند.

بـزرگسـاالن دارای نشـانههـای فـزونکنـشی ،در اکثر
موقعیتهای اجتماعی و تحصیلی زندگی ،به حاشیه رانده میشوند

بحث

(شیمز و آلدن .)1005 ،دشواری در دستیابی به اهداف بلندمدت

بهطور مشخص فزونکنشی يک اختالل با مبنای ژنتیکی،

يک تکلیف يا تمرکز بر يک دوره زمانی پايدار ،فراموشی ،مسائل

محیطی و تحوّلی است که يکی از اثرات آن دشواری در

انگیـزشـی ،حرمت خود ضعیـف ،دشـواری در برقراری روابط،

خودنظمجويی است .درست همانطور که نارساخوانی را در امتداد

دشواری در ورود به محیطهای اجتماعی ،همگی در به حاشیه

پیوستار توانايی خواندن يا ديابت را در يک پیوستار تحمّل به

رانده شدن اين افراد مؤثرند (ناووتنی و ويتمن .)1006 ،از سوی

گلوکز میشناسند ،با قرار دادن اختالل فزونکنشی در امتداد يک

ديگر چیک و هوگان ( )2512نشان دادند هويت شخصی با

پیوستار از نارسايی در خودنظمجويی تا هشیاری ذهنآگاه جايگاه

احساس گناه و هويت اجتماعی با احساس شرم همبستگی
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فزونکنشی بر ذهنآگاهی ( )β=-0/296معنادار است .همچنین

همسو با فرضیة نخست پژوهش ،يافتهها نشان داد

951

رابطه نشانههای فزونکنشی و ابعاد هويت :نقش واسطهای ذهنآگاهی

مثبت دارد .بنابراين به دلیل حساسیت ذاتی و اکتسابی

ذهنآگاهی میتواند يکی از قدرتمندترين روشهای مؤثر و در

نوجوانان فزونکنش به احساس شرم و گناه ،نوجوانی يکی از

حال گسترش برای کمک به احراز هويت افراد باشد (اتکینز و

سختترين دورهها برای احراز هويت آنها محسوب میشود

استايلز1025 ،؛ ورنی.)1002 ،
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(کانتور.)1000 ،

951

در تأيید فرضیة چهارم ،يافتهها نشان داد که فزونکنشی

در تأيید فرضیة دوم ،يافتهها نشان داد فزونکنشی بر

با واسطة ذهنآگاهی بر ابعاد هويت اثر منفی دارد .با توجه به

ذهنآگاهی اثر منفی دارد .ذهنآگاهی ،نقطة مقابل بیفکری

همسويی نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهای ديگر در

است .در ذهنآگاهی حاالتی که از روی عادت انجام میشوند

مورد رابطه فزونکنشی و ذهنآگاهی (اسمالی و ديگران،

و در بسیاری از افراد وجود دارند ،کمتر ديده میشوند و

 ،)1005ذهنآگاهی و هويت (اتکینز و استايلز1025 ،؛ ورنی،

همهچیز کامالً هشیارانه است .همچنین ،ذهنآگاهی میتواند

 ،)1002نقش واسطهای ذهنآگاهی در رابطه بین فزونکنشی

در رهايی فرد از افکار ،عادات و الگوهای ناسالم رفتاری مؤثر

و ابعاد هويت قابل تبیین خواهد بود .فزونکنشی نوعی

باشد و بدين ترتیب ،نقش کلیدی در پرورش آگاهی و

اختالل خودنظمجويی (بارکلی )2552 ،است و نظمجويی

نظمجويی رفتار ارادی دارد و اين همان چیزی است که با


هیجـان از حـوزههـای اصلـی نـارساکنـشوری در افـراد

افزايش بهزيستی در رابطه است (براون و رايان .)1006 ،در

فزونکنش (فرری و ديگران1022 ،؛ الهات و ديگران،

مقابل بر اساس مدل ترکیبی بارکلی افراد فزونکنش دارای

 )1022به شمار میآيد .ذهنآگاهی نیز حالتی از آگاهی است

ويژگیهايی هستند که آنها را مستـعد بیفکـری میکنـد:

که کنش نظمجويی (نظارت و اصالح) به ديگر تجربههای

 )2واکنشپذيری هیجانی شديد نسبت به رويدادهای آنی با بار

فرد را بر عهده دارد و در مسیر بهبود خودنظمجويی رفتاری و

هیجانی )1 ،واکنش هیجانی-انتظاری ضعیف به وقايع آتی که

هیجانی-شناختی عمل میکند (براون و رايان)1006 ،؛

بار هیجانی دارند با توجه به آيندهنگری ضعیف آنان )6 ،ضعف

بنابراين افراد فزونکنش که در نظمجويی هیجان دشواری

در انجام اعمال ذهنی ،تحتفشار هیجانهايی که نسبت به

دارند ،از ذهنآگاهی ضعیفتری نیز برخوردارند .با کاهش

ديگران احساس میکنند )9 ،ضعف در سوق دادن و نظمدهی

ذهـنآگـاهی ،حـس درونـی فـرد بـرای مواجهه با خود،

به حالتهای هیجانی ،انگیزشی و انگیختگی در جهت رفتار

کاهشيافته و چون احراز هويت مستلزم آگاهی مستقیم از

هدفمند يا ناتوانی در حفظ حالت انگیزشی و انگیختگی برای

تجارب درونی خود و مشاهده خود به عنوان موضوع

رسیدن به هدف (بارکلی.)2552 ،

(جاکوبسن 2599 ،نقل از ورنی )1002 ،يا ذهنآگاهی است

در تأيید فرضیة سوم ،يافتهها نشان داد ذهنآگاهی بر ابعاد

(هیز و ديگران )1022 ،احراز هويت يکپارچه دشوار میشود.

هويت اثر مثبت دارد .بهکارگیری روشهای احراز هويت يعنی

با توجه به پیچیدگی موضوع و روابط متقابل و

آگاهی مستقیم از تجارب درونی خود و مشاهده خود بهعنوان

درهمتنیدهای که بین فزونکنشی ،ذهنآگاهی و ابعاد هويت

موضوع (جاکوبسن 2599 ،نقل از ورنی .)1002 ،ذهنآگاهی

وجود دارد ،بايد پذيرفت که پژوهش در اين زمینه با مباحثات

مستلزم شناخت خود بهعنوان ناظر تجربههای شخصی ،توجه

بسیاری همراه خواهد بود .ازجمله اينکه ابزار و ابزار سنجش

انعطافپذير به زمان حال و پذيرش خودخواسته تجربیات

مورد استفاده در اين پژوهش ،دادههای فاعلی را از نمونههای

همانطور که هستند بدون تالش برای تغییر فراوانی و شدّت

غیربالینی به دست آورده است و اين امر لزوم استفاده از

آنهاست (هیز و ديگران .)1022 ،اين توانايی بر پايه پژوهشهای

وههای بالینی را در تشخیص فزونکنشی و دادههای
شی 

متعدد رابطه مثبت و معناداری با آگاهی از حالتهای درونی،

ب هدست آمده مطرح میسازد .درعینحال بايد دخالت عناصر

انعطافپذيری شناختی ،تجربهپذيری و خودشفقتورزی دارد

متعدد ديگر در احراز ابعاد هويت افراد مستعد فزونکنشی را که

(بیومونت .)1022 ،افزونبراين ،پژوهشها نشان داد آموزش

در اين پژوهش ناديده گرفتهشده است ،مورد مالحظه قرار داد.
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