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Abstract
This study was conducted to aim predict depression based on mindwandering
(deliberate-spontaneous) and mindfulness variable in students with the
correlation method .380 students of Allame Tabatabai University were selected
using voluntary method and complete Beck Depression Inventory, Deliberate
and Spontaneous Mind Wandering and Five Facets of Mindfulness (FFMQ).
Data were analyzed using Pearson correlation- coefficient method and
multiple regression. Results showed that deliberate mind wandering and
spontaneous mind wandering have positive and direct relationship with
depression and between the components of mindfulness, the components of
description ،action with awareness, disrespect to inner experience and lack of
reaction to inner experience have a negative relationship with depression.
Also, the results from concurrent regression analyis showed that from mind
wandering components, only spontaneous mind wandeing variable and from
mindfulness components, only observation, act with awarness, non-judgmental
orientation to one’s present experience and nonreact orientation to one’s
present experience,respectively, can predict depression. Based on these
findings, we can conclude that striving for excellence; spontaneous mind
wandeing and observation, act with awarness, non-judgmental orientation to
one’s present experience and nonreact orientation to one’s present experience,
were the main determinants of depression in students.

Keywords: Depression symptoms, spontaneous mind wandering, deliberate
mind-wandering, dispositional mindfulness
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هایافسردگیدردانشجویان:سرگشتگیذهنی(عمدیو
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خودبهخود)وذهنآگاهی
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دکتر فریده حسین ثابت
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چکیده
یوخودبهخوود 

اینپژوهشباهدفپیشبینیافسردگیبراساسمتغیرهایسرگشتگیذهنی(عمد
دانشجویدانشگاهعالموهبااباوا ی
وذهنآگاهیدردانشجویانبهروشهمبستگیانجامگرفت 380
بهروشداوبلاانهانتخابشدندوپرسشنامههای،افسردگیبو (، BDIسرگشوتگیذهنویعمودیو
وشهوایآمواریبوربهوم
خودبهخودوذهنآگاهیپنجوجهیتکمیلنمودند.دادههابوااسوتدادهارر 
بستگیپیرسونورگرسیونچندگانه(همزمان تحلیلشدند.نتایجنشاندادکهسرگشتگیذهنویعمودی
وسرگشتگیذهنیخودبهخودباافسردگیرابطهیمثاتوبینمؤلدّههایذهنآگاهی،مؤلدّههایتوصیف،
عملهمراهباآگاهی،عدمقضاوتبهتجربهیدرونیوعدمواکونشبوهتجربوهیدرونویبواافسوردگی
یمندیوجوددارد.همچنویننتوایجتحلیولرگرسویونهمزمواننشواندادکوهاربوینمؤلدّوههوای
رابطه 
سرگشتگیذهنی،فقطسرگشتگیذهنیخودبهخودیواربینمؤلدّههایذهونآگواهی(مشواهده،عمول
یدرونیپیشبینهوایمننویدار
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کنندههای
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فسردگیدردانشجویانهستند.

اصلیدرپیشبینیا



خود،ذهنآگاهی،افسردگی 


سرگشتگیذهنیخودبه
واژههاي کلیدي:سرگشتگیذهنیعمدی،

مقدمه
براساسگزارشسارمانجهانیبهداشت،دررورجهانیسالمتروان،باشنارافسوردگی
بهعنوانی بحرانجهانی،بیشار350میلیونندردرجهاندرگوروههوایسونیمختلوفار
افسردگیرنجمیبرند(سارمانجهانیبهداشت. 2017،1ارنشانههایکلیدیافسردگی،خلو 
افسردهواحساسعدملذتتقریااًهورروراسوت.همچنویناردیگورنشوانههوایافسوردگی
توانبهکمشدنانرژیومشکالتخواب،کاهشاشتها،عدمتمرکز،احساسبیاررشییوا

می
تمایالتخودکشیاشارهکرد(گنجی . 1396،
نظریههای شناختیافکارخودکارمندویرادلیولافسوردگیودوامآنمویداننود(بو ،2
. 1967افکارخودکارپدیده ایگذراهستندکهخارجارارادهفردناخواستهوغیرعمدیرخ
میدهند(فری. 2007،3یکیارمؤلدّههاییشناختیدیگرکهمی تواندباافسردگیدرارتااط
باشد،سرگشتگیذهنیاست.گاهیاوقاتماافکارناخوانده 4داریم.افکارناخوانده،افکاری
اذیت کننده،مزاحموتکراریهستندکهدربنضیافراد،اینافکارمیتواندمشکالتجودی
ایجادکند.افکارناخواندهیاخودکارشاملنشخوارفکری،5فکروسواسیونگرانی6هسوت
کهنقشبسزاییدرابتالوتداوماختالل هایخلقی،ابطرابی(وسواس،ابطرابفراگیر و
بیخوابیباریمیکنند(ورکوییل،بروشاتوتایر. 2007،7کهویژگیمشترکآنها،مزاحم
بودنوتکراریبودناینافکاراست .شوکلدیگوریارافکوارناخوانودهکوهدرتحقیقوات
مناصردرحالبررسیاست،سرگشتگیذهنی 8است.سرگشتگیذهنیمنموالًبهعنوانفکر
1. World Health Organization
2. Beck
3. Free
4. intrusive thought
5. rumination
6. worry
7. Verkuil, Brosschot, & Thayer
8. mind wandering
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کردنبهموبوعغیرمرتاطباکاریافنّ الیتی(مانند،مطالنوه کوهدرحوالانجوامآنهسوتیم
تنریفمیشود.براساستنریفعنوانشدهارسرگشتگیذهنیبه عنوانافکارغیرمرتاطبوا
تکلیفافکاریهستندکهمستقیماًباعاملخارجیمرتاطنیستولیدرانجامتکلیفاصلی
اخاللایجادمیکند(اسمالوودوشولر . 2015،1
بهنظرمیرسدبینمؤلدّههای شناختیافسردگیوسرگشوتگیذهنویهمشوشوانیهوایی
باشد،ریراهردوبهنوعینشاندهندهیافکاردرونیناخواستهاند.تحقیقاتنشانمیدهندکه
افزایشخل افسرده،سرگشتگیذهنیراافزایشموی دهود(اسومالوود،فیتزجرالود،موایلزو
فیلیشس. 2009،2محققاندریافتندکهافکارغیر مرتاطبواتکلیوفبواافسوردگیرابطوهدارد
(اسمالوود ،آبسونساوین،باراسایا،رید،اوکونوروهیم. 2002،3همچنینسرگشوتگیذهنوی
بهبوورمثاوتومننویداریبواماللوتهومبسوتگیدارد (اسومالوود،اوکونوور،سوادبری و
آبسونساوین. 2007،4اینشواهدبهاینموبوعاشارهداردکهوبنیتخلقیمندی،افکوار
مندیرافنالمی کندکهاینافکاراحتمالعودافسردگیراافزایشمیدهد(تیسدال،سگال،
ویلیامز،ریجوی،سولسایوال و. 2000،5تحقیقاتدیگرهم چنیننشاندادندکهبینتدکّر
غیرمرتاطبهکاروافسردگیرابطهمننی داریوجوددارد(اسومالوود،آبسنسواوین،باراکایوا،
رید،اوکونوروهیم، 2003،6اسمالوود،اوکونوروهیم 2005،باادامهیافتنپژوهشهوادر
رمینهسرگشتگیذهنیمحققاندریافتندکهسرگشتگیبهدوصورتمی تواندباشد؛بنابراین
محققانسرگشتگیذهنویرابوهدونووععمودی7وخودبوهخوود 8تقسویمنمودنود(سولی،
اسمالوود،چینهواسومیل 2015،9؛سولی،کریور10واسومیل . 2015،سرگشوتگیذهنوی
خودبهخود،بارتابدرگیریغیرعمدیتدکردرونیاست،درحالیکهسرگشتگیذهنیعمدی،

1. Smallwood & Schooler
2. Fitzgerald, Miles, & Phillips
3. Obsonsawin, Baracaia, Reid, O'Connor, & Heim
4. Sudberr & Obsonsawin
5. Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby, & Lau
6. Baracaia, Reid, & Heim
7. mind wandering deliberate
8. mind wandering spontaneous
9. Seli, Cheyne, & Smilek
10. Carriere
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درگیریعمدیومشتاقانهتدکراست(سولیوهمکواران. 2015،سولی،ریسوکو،پووردونو
اسمیل 2017(1نشاندادندکهوسواسباسرگشتگیذهنیغیرعمودیدارایرابطوهمثاوتو
مننیداریاست.پژوهشیکهارتااطسرگشتگیذهنیخودبهخودوافسردگیرانشاندهد،در
پژوهشهایپیشیناندکاست.سرگشتگیذهنیخودبهخوددارایمکانیزمهایریربناییاست
کهاحتماالًدرافسردگیهمدیدهمیشود.درسرگشتگیذهنیخودبهخود،فوردارسرگشوتگی
ذهنیخودآگاهنیستوفردمداومافکاریغیرمرتاطبهکاربهذهنشخطوورمویکنود(سولی،

کریر،تامسون،چینه،مارتنز،اسمیل  2014،2کهاحتماالًنشوانارارتاواطسرگشوتگیذهنوی
خودبهخودباافسردگیاست.درواقع،سرگشتگیذهنیخودبهخودباتوجوه،حافظوه،خلو 
مندیوانگیزشپاییندرارتااطاستکهاینمؤلدههادرافرادماتالبهافسردگیدیدهمویشوود.

باتوجهارتااطمکانیزمهایریربناییسرگشتگیوافسوردگیاحتمواالًبوینسرگشوتگیذهنوی
ی داریوجوودداردکوهنیواربوهبررسویبیشوترایون
خودبهخودوافسردگیرابطهمثاتومنن 
موبوعبروریاست.همچنینرویایونمووردکوههوردونووعسرگشوتگیدرپویشبینوی
افسردگیدخالتداردیایکیارآنهانیاربهپژوهشبیشتریاست .

یکیارعواملیکهمی توانداثراتعمیقیدرعملکردوسالمتروانیداشتهوبوهعنووان
عاملمصون ساردربرابرافسردگیعملنماید،ذهنآگاهی 3است.ذهنآگاهیبهتمرکوزو
آگاهیبرتجربهدرونیوبیرونیکنونی وبهرشدسهکیدیتخودداریارقضواوت،آگواهی
قصدمندانهوتمرکزبرلحظهکنونیدرتوجهفرد،اشارهدارد(ویلیامز. 2008،ذهنآگواهی
فرایندتوجهآگاهانهوپذیرندهبهتجاربرمانحالاست.اینفرایندآگاهیبهتجربهکنونی
بابسیاریارتجربیاترندگیرورمرهماتناقض داردکهمواناخواسوتهخوودرادرحوالیکوه
ذهنمان سرگشتهشدهدرمی یابیم(کلینگوورثوگیلارت. 2010،4ذهنآگاهیمیتواندبوه
افرادکم کندتاارنشخوارذهنیافسردگیرهاشوند(تیسدالوهمکاران. 2000،شواهد
روبهافزایشینشانمی دهندکهمداخالتذهنآگاهیمیتوانودبوه بوررموؤثریهیجانوات
1. Risko & Purdon
2 .Thomson, Cheyne, Martens, & Smilek
3. Mind fullness
4. Killingsworth & Gilbert
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مثاتراافزایشدهدوافسردگیراجمنّیتبالینیوغیر بالینیکاهشدهد(هافمن،سواویر،
ویتواوه 2010،1؛بنابراینافرادیکهسطوحباالترذهنآگاهیرانشانمیدهند،تدّکرات
خودآیندمندیکمترینشانمی دهندومنتقدندکهقادرندخوودراارچنوینتدّکراتویرهوا
نمایند(فریون،اوانس،ماراج،دوریسوپواتری . 2008 ،2همچنوینتحقیقواتدرجمنّیوت
غیر بالینینشانگرایناستکهسطوحباالیذهنآگاهیعابدوهمثاوت،بهزیسوتیوکیدّیوت
رندگیراارتقامی دهدوهیجانمندی،نشوخوارفکوری،ابوطرابورفتارهوایاجتنوابیرا
کاهشمی دهد(شاپیرو،اومان،تورسن،پالنتهوفلیندرر. 2008،3افرادباذهنآگواهیبواال،
افکارواحساساتخودرابدونقضاوتمشاهدهمیکنندوبهجایآنکهآنهوارابوهعنووان
قسمتیارخودشانیاواقنیتباینندآن هواراوقوایعذهنویسوادهایبایننودکوهمویآینودو
میروند.این  نوعنگرشدرشناخت هایمرتاطباافسردگیمانعتشدیدافکواروهیجانوات
مندیدرالگوینشخوارفکریوافکارخودآینودمویشوود(تیسودالوهمکواران. 2000،
بنابراین  ،پژوهشحابربهدناالپاسخبهاینسؤالبودکهآیاسرگشوتگیذهنویعمودیو
خودبه خودوذهنآگاهیمیتوانندافسردگیرادردانشجویانپیشبینیکنند؟ 


روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري
برحپژوهشحابرهمبستگیاست  380.ندراردانش جویانبوهروشنمونوهگیوری
داوبلاانهارمیاندانش جویوانبوراسواسفرموولکرجسویومورگوانو منیوارورودبوه
پژوهشاشتغالبهتحصیلدردانشگاهوتمایل  بهشرکتدرتحقی بود ،انتخوابشودند.
دراینپژوهش،متغیرهای پیش بوینشواملسرگشوتگیذهنویعمودیوخوودبوهخوود،
مشاهده،توصیف،عملهمراهباآگاهی،عدمواکنشبه تجربهدرونیوعدمقضواوتبوه
تجربهدرونیومتغیرمالک،افسردگیبود .
1. Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh
2. Frewen, Evans, Maraj , Dozois, & Partridge
3. Shapiro,Oman, Thoresen, Plante, & Flinders
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ابزار اندازهگیري
پرسشنامه ي ذهن آگاهي پنج وجهي :1پرسشنامهیذهنآگاهیکهشاملمقیاسآگواهی 


شاملمؤلدّههایتوجههوشیارانه،2پرسشنامهذهنآگاهیفرایارگ،3مقیاسذهونآگواهی
عابدیوشناختی4وپرسشنامهیذهنآگاهی5است.موادههوادریو بیوفپونجدرجوهای
لیکرت(هرگزیاخیلیبندرتصحیحاست تا(اغلباوقاتیاهمیشهصحیحاسوت  مرتوب
شدهاست(هاسکر. 2010،6دامنۀبرایبآلدایکرونااخمقیاسهوایپونجوجهویار0/75توا
(0/90بووایر،اسوومیت،هوواپکینز،کیووتهووایروتووونی 2006،7؛ بوورایبپایوواییبارآرمووایی
پرسشنامهیذهنآگاهیپنجوجهی(0/57عاملغیرقضاوتیبودن و(0/84عامولمشواهده 

وبریبپایاییآلدایکرونااخار(0/55عاملغیرواکنشیبودن و(0/83عاملتوصویف بوه
دستآمدهاند(حیدریاننسب. 2013،8دراین،پژوهش،بوریبپایواییایونپرسوشناموهبوا

استدادهارآلدایکرونااخ 0/81بهدستآمد.
پرسشنامهي سرگشتگي ذهني عمدي و خودکار ( :)MWS.MW-Dپرسوشناموهسرگشوتگی
ذهنیعمدیوسرگشتگیذهنیخودبوهخوودعمودیاردومقیواسسرگشوتگیذهنویعمودی9
وسرگشتگیذهنیخودبهخود

( MW-D

10

( MWSتشکیلشدهاست(کریور،سولیواسومیل ،

. 2013مادههایاینابزاردری بیفهدتدرجهایلیکرت(هرگزیاخیلویبوهنودرتصوحیح
است تا(اغلباوقاتیاهمیشهصحیحاست مرتبشدهاست.برایبپایاییآلدایکرونااخایون
پرسشنامهدرخردهمقیاسهایسرگشتگیذهنیعمدی0/76وسرگشتگیذهنیغیرعمودی0/91
بهدستآمدهاست.درمطالنهایبرایبآلدایکروناواخدرخوردهمقیواسهوایسرگشوتگیذهنوی
عمدی0/79وسرگشتگیذهنیغیرعمودی0/81وبورایبروایویهومرموانسرگشوتگیذهنوی
)1. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ
)2. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
)3. Freiburg Mindfulness Inventory (FMI
)4. Cognitive and Affective Mindfulness Scale (CAMS
)5. Mindfulness Questionnaire (MQ
6. Hasker
7. Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney
8. Heydarinasab
9. mind wandering deliberate
10. mind wandering spontaneous
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تجربهیدرونوی( -0/22
عمدیبامشاهده(، 0/11عملهمراهباآگاهی(، -0/19عدمقضاوتبه 
وبینسرگشتگیذهنیغیرعمدیبامؤلدّههایمشاهده(، 0/12توصیف(، -0/12عمولهموراهبوا
آگاهی(، -0/21عدمقضاوتبوهتجربوهیدرونوی(، -0/41عودمواکونشبوهتجربوهیدرونوی
پورومتینپور. 1397،دراینپوژوهش،بوریبپایوایی


گزارششدهاست(علیلو،بخشی
(-0/47
مقیاسهایسرگشوتگیذهنویعمودی

اینپرسشنامهبااستدادهاربریبآلدایکرونااخبرای 
خرده
( 0/76سرگشتگیذهنیغیرعمدی( 0/91بهدستآمد .
پرسشنامهي افسردگي بک :BDI 1پرسشنامهیافسردگیب توسطب ،استیروبورون2
(21 1996مادهاستوبرایجمنیت 13سالبوهبواالقابولاجورااسوت.دابسوونوخوانی3
برایبپایاییآلدایکرونااخودونیمهساری0/91و0/89وبریببارآرمواییآنرا

(2006
(بهفاصلهیی هدته 0/94گزارشنمودهاند.اکاریبلوبانگانوربایی( 1393بریبآلدا
0/89گزارشکردند.دراینتحقی ،بریبپایاییاینپرسشنامهبااستدادهاربوریبآلدوای
بهدستآمد .
کرونااخ 0/91


روند اجراي پژوهش
380دانشجوبهعنواننمونهبهشیوهیدرداوبلاانهانتخابشدند.پسارتوبیحاهوداف
پژوهش،ارشرکتکنندههاخواستهشدتاپرسشنامههایپوژوهشراتکمیولکننود.درموورد
اهدافپژوهشوهمچنیندرموردنحوهیپرکردنپرسشونامههواوتأکیودبورموواردیمثول
رعایتمحرمانهبودنوهمراهباکسبربایتهمگانیارشرکتکننودگانوکسوبمجوورار

پرسشنامهاقدامبهعملآمد .

دانشگاهبهجمعآوری



تجزیه و تحلیل دادهها
برایپاسخدادنبهسؤالپژوهشارروشهایآماریبریبهماستگیپیرسونوتحلیول
رگرسیونچندگانه(همزمان بااستدادهارنرمافزارآماریSPSS-21استدادهگردید .
1. Beck Depression Inventory
2. Steer & Brown
3. Dobson & khani
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یافتهها

جدول 1
میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
ردیف

*

متغیر

M

SD

1

افسردگی

15/41

11/37

2

1

4

3

6

5

1
*

2

سرگشتگیذهنیعمدی

14/76

5/19

0/34

1

**0/42

**0/48

3

سرگشتگیذهنیخودبهخود

15/63

5/86

4

مشاهده 

26/79

6/51

**

5

توصیف 

25/72

3/63

**

-0/30

-0/38

**

0/40

**

-0/31

1
**

-0/32

**

-0/29

1
**

1

0/61

6

عملهمراهباآگاهی

31/66

3/34

**-0/12

** -0/010

*0/98

0/03

**0/21

1

7

تجربهیدرونی
عدمقضاوتبه 

30/95

3/29

**-0/17

** -0/09

0/01

**0/14

**0/30

0/48

8

عدمواکنشبهتجربهیدرونی


20/30

3/58

**

**

**

**

**

مننیداراست.
مننیداری0/05و 0/01
و :سطح 

7

8

-0/39

-0/20

**

-0/30

0/40

0/31

**

0/22

1
-0/11

1
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نشانمیدهدکهبینمتغیرهایمستقلووابسته(افسردگی همبستگیوجوددارد .

جدول1

جدول 2
نتایج آزمونهاي نرمال بودن (کلموگروف –اسمیرنوف) متغیرهاي پژوهش
آماره Z

متغیر
سرگشتگیذهنیعمدی
سرگشتگیذهنیخودبهخود 

مشاهده 
توصیف 
عملهمراهباآگاهی 
عدمقضاوتبهتجربهیدرونی 

عدمواکنشبهتجربهیدرونی 


p

 p>0/817
 p>0/547
 p>0/514
 p>0/708
 p>0/381
 p>0/251
 p>0/711

0/43
 0/70
 0/61
 0/75
 0/89
 0/93
 0/46



نتایججدول2نشانمیدهدکهکلیهمتغیرهایپژوهشارتوریعنرمالپیورویمویکننود.
همچنین،آرموناستقاللمتغیرهایمستقلدوربینواتسوون1نشواندادکوهایونمقودار،1/94
یمجوار1/5توا2/5قوراردارد.آرموونهوایتحمول( Tوعامولتوورم
میباشدودرفاصله 
2
دهندکهبینمتغیرهایمستقلهمبستگیکمیوجوددارد .


نشانمی
واریانس (VIF



جدول 3
نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه همزمان پیشبینهاي افسردگي
متغیر
B
0/13
سرگشتگیذهنیعمدی
 0/45
سرگشتگیذهنیخودبهخود 

 -0/29
مشاهده 
 -0/29
توصیف 
 -0/46
عملهمراهباآگاهی 
عدمقضاوتبهتجربهیدرونی   -0/9

عدمواکنشبهتجربهیدرونی   -0/67


خطاي معیار
0/11
 0/09
 0/1
 0/17
 0/17
 0/17
 0/15

β
0/06
 0/23
 -0/16
 -0/09
 -0/13
 -0/26
 -0/21

t
1/22
 4/64
 -2/92
 -1/62
 -2/72
 -5/14
 -4/29

p
 p>0/221
 p>0/001
 p>0/0004
 p>0/103
 p>0/001
 p>0/001
 p>0/001

1. durbin-watson
2. variance inflation factor
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سرگشتگیذهنیخودبهخوودقوادربوهپویشبینوی

نشانمیدهدکهمؤلّدّهی

نتایججدول3
افسردگیاست( β=0/23ونیزمؤلدّههایذهنآگاهی(مشاهده،عملهمراهباآگواهی،عودم
بهصورتمندیقادربهپیشبینی
تجربهیدرونی  

قضاوتبهتجربهیدرونیوعدمواکنشبه
متغیرافسردگیهستند . R=0/34،p0/001،F=28/16(.


بحث و نتیجهگیري
یافتههانشاندادکهمؤلدهیسرگشتگیذهنیخودبهخودقادربهپیشبینیافسردگیبود.این
یافتهبایافتههای،دنگ،لیوتانگ، 2014(1ویلیامز(، 2008اسومالوودوهمکواران(، 2009
کلینگوورثوگیلارت(، 2010سلی،کریور،لوو ن2واسومیل (، 2013واتوزوشواروک3
( 1998همسواست .
درتاییناینیافتهمیتوانگدتکهباو مطالنواتیکوهدرپوژوهشهوایقالویدرموورد

سرگشووتگیذهنوویخودبووهخووودانجووامشوود،درارتاوواطبووینافسووردگیوسرگشووتگیذهنووی
خود،مکانیزمهاییکهدرسرگشتگیذهنیخودبهخوددخیلاستممکوناسوتکوهدر

خودبه
افسردگیهمدخیلباشد؛مثالً،افسردگیبانقصدربنضیکارکردهایاجرایویمثولحافظوه،
.درپژوهشهوایپیشویننشوان

توجه،تمرکزعدمانگیزهکافیدرارتااطاست(گنجی1396،
دادهشدکهسرگشتگیذهنیبابیانگیزگی،نقصتوجهوتمرکوزوحافظوهدرارتاواطاسوت
(اسمالوودوشولر 2013،کهنشانارارتااطمکوانیزمهوایریربنواییایوندواخوتاللاسوت.
فهمیدنمکانیزمهایریربناییهری ارتجاربشناختیآنهاممکناستمکانیزمهایرانشان
دهدکهدرایندودخیلهستند .
براساسمطالنهدنگوهمکاران( 2014سرگشوتگیذهنویناآگاهانوه(خودبوهخوود بوا
افسردگیرابطهدارد،امامیزانسرگشتگیذهنیآگاهانه(عمدی باافسردگیارتااطندارد.این
بهاینخابراستکهدرهنگامسرگشتگیذهنیعمدیفرداراینکهدرحالحابرذهنشبه

کجامنحرف شوده،آگواهاسوتورموانیکوهدچوارسرگشوتگیذهنویشودهدرحوالهودایت
1. Deng, Li, & Tang,
2. Levene
3. Watts & Sharrock
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فراشناختیآگاهیخویشاست؛بنابراین،سرگشتگیذهنیناآگاهانهمنجربهپردارشخودکوار
وخل مندیتریمیشود،ارآنجاییکهافرادافسردهبهپردارشخودکاروخل مندیترگورایش
دارند،پسفراوانیسرگشتگیذهنیخودبهخودافزایشمییابد(ویلیامز . 2008،
عالوهبرایندرنتایجتحقیقیکهتوسطاسومالوود،اوکونوور،سوادبری،آبسنسواوین( 2007
انجامشدنشاندادکهماللتباسرگشتگیذهنیدرارتااطاست.رمانیکهقراراسوتابالعوات
کدگذاریشوند،توجهفردملولواندوهگینبیشتراحتموالداردکوهدرگیورافکوارناخواسوتهو
نگرانیهایذهنیفنلینساتبهتکلیدیکهقراراستانجامدهد،شود.ثانیواً،درحوینپوردارش
ایننگرانیها،تواناییفرداندوهگینبورایحدوتتوجوهبیرونویکوهبوهوسویلهرموانتووجهش
اندارهگیریمیشود،آسیبدیدهاست.عالوهبراینارنظرفیزیولوژیکی،هنگامسرگشتگیذهنوی،
ملولسریعتراست .


دارینساتبهافرادغیر
بربانقلبفردملولبهبورمنن 
ی

بخشدیگرپژوهشنشاندادکهاربینمؤلدّههایذهنآگاهی،مشواهده،عمولهموراهبوا
آگاهی،عدمقضاوتبهتجربهیدرونیوعدمواکنشبهتجربهیدرونویقوادربوهپویشبینوی
متغیرافسردگیمیباشد.اینیافتهبایافتههایجیمنز،نیلزوپارک، 2010(1سگال،تیسودالو
ی
آقایوسدی،اورکی،رارعوایموان 
ویلیامز(، 2002آذرگون،کجااف،مولویوعابدی( ، 1388
،احمدیوصادقراده( 1394همسواست .

ستارپور
( 1392و 
درتاایناینیافتههامیتوانگدتکهذهنآگاهیمهارتیاستکهبهفرداجارهمویدهود

کنندهاند،دریافتکننود.وقتویاشوخا
کهدررمانحال،حوادثراکمترارمیزانکهناراحت 




نساتبهرمانحالآگاهمیشونددیگرتوجهخودرارویگذشتهیاآیندهمنطوفنمویکننود.
باحوادثیکهدرگذشتهرویدادهیادرآیندهاتداقخواهندافتواد

بیشترمشکالتروانیمنموالً
مربوطاست.بهعنوانمثال،افرادیکهافسردهانددربارهگذشته،اغلباحساسپشیمانیوگناه

میکنند(کاباترین2002،2؛با ر. 2003،3افرادباذهنآگاهیباال،افکارواحساسواتخوود
آیندومیروندوبو ه


ایباینندکهمی

هاراوقایعذهنیساده

رابدونقضاوت،مشاهدهکنندوآن
هارابهعنوانقسمتیارخودشانیااننکاسیارواقنیتدرنظربگیرند.ایننووع

جایآنکهآن

1. Jimenez, Niles, & Park
2. Kabat-Zinn
3. Baer
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نگرشبهشناختهایمرتاطباافسردگی،موانعتشودیدافکواروهیجانواتمندویدرالگووی

نشخوارفکریمیشود(تیسدالوهمکاران . 2000،1

ذهنآگاهیعادتوافکارخودکارراارفرددورمیکندواراینرومیتواندنقشکلیودی
درتقویتتنظیمرفتاریوکاهشافسردگیباریکند.ذهنآگواهیفراینودهاییراراهانوداری
میکندکهبهبورهمزمانهمعملکردروانشوناختیرابهینوهسواریمویکنودوهومپریشوانی
روانشناختیراکاهشمیدهد.ارآنجاییکهاختالالتخلقویتواحودودیاخوتاللدرتوجوه
محسوبمیشوند(تیچمن،جورمن،استیمنوگاتلیب، 2012،2بوهنظورمویرسوددومؤلدوه
رلتوجهونگرشغیرقضاوتیبهتجربوههوایفوردیذهونآگواهی،مویتوانودبوهکواهش

کنت
افسردگیکم کند؛بنابراینذهنآگاهیمیتواندباکاهشنشخوارفکری،افسردگیرابهاوود
بخشد(رامل،گلدین،کارموناوم کوید . 2004،3
یزبنیفعملمیکننود.عامول

همچنیننتایجنشاندادکهافرادافسردهدرمؤلدهمشاهدهن
مشاهدهدربرگیرندهتوجهبوهمحورکهوایبیرونویودرونویمانودهاحساسوات،شوناختهوا،
(براون،ریانوکراسول. 2007،4ارآنجواییکوهافورادافسورده

هیجانها،صداهاوبوهااست
فقدانپاسخهایفنال(ب  1967،وعدمتمرکز(گنجی 1396،دارندشایدبتووانگدوتبوه
اینعلتدرمشاهدهنقصدارند .
ارسویدیگر،نتایجاشارهبهاینداردکهافرادافسردهدرعدمواکونشبوهتجربوهدرونوی
نقصدارند،اینیافتهبانتایجتحقی دنگوهمکاران( 2014همسواستکهثابوتمویکنود،
اشخا

افسردهبهوبنیتحابرخودآگواهنیسوتندبنوابراینبیشوتراحتموالداردکوهمنوابع

توجهشانرابهسمتفرایندهایدرونیمنحرفسارندوکمتربههدفبیرونیتوجهمیکننود.

دراینتحقی شرکتکنندگانافزایشآگاهیاروبونیتپایوداروکواهشپوردارشخودکوار
شناختیعابدیرایادمیگیرند.دراینروشفردبهتدریجبرایپذیرشتجربیاتفنلیآمواده

میشودوافسردگیکاهشمیابد .

یکیدیگرارمؤلدّههایذهنآگاهیکهباافسردگیکاهشپیدامویکنود،عمولهموراهبوا
1. Teasdale, Segal, Ridgeway, Soulsby, & Lau
2. Teachman, Joormann, Steinman, & Gotlib
3. Ramel, Goldin, Carmona, & McQuaid
4. Brown, Ryan, & Creswell
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آگاهیاستکهدربرگیرندهعملکردنباحضورذهنکاملدرهرلحظهاسوتودرتضوادبوا
عملمکانیکیاستکهدرهنگاموقوع،ذهنفرددرجایدیگریاسوت(بوراونوهمکواران،
توانگدتکهفردافسردهبهعلتدلمشغولیبوانگرانویهوای

 2007درتاییناینموبوعمی
درونیکمترمیتواندذهنشراباعملشهماهنگکند .

براساسیافتههایحابرمؤلدّههایسرگشتگیذهنیخودبهخود،مشواهده،عمولهموراهبوا
آگاهی،عدمقضاوتبهتجربهیدرونیوعدمواکنشبهتجربهدرونیبوهعنووانتنیوینگرهوای
باشند.ارمحدودیتاینپژوهشمربوطبهجمنّیوتغیربوالینیمویباشود.

اصلیدرافسردگیمی
پیشنهادمیشودکهانواعسرگشتگیذهنیدرسطححالتدرافرادافسردهدرآرمایشگاهسونجیده

شود.یکیدیگرارپیشنهادهایماایناستکهجمنیتعادیوبالینیماتالبهنشانگانافسردگی
رادررمینهسرگشتگیذهنیوذهنآگاهیموردمقایسهقراردهیم.عالوهبراینبورایپوژوهش
ماارافرادیکهبهاختاللافسردگیماتالمیباشند،انتخابشود.

آتی،نمونهی

سپاسگزاري 
کارشناسیارشدرومیناحایایدرگروهروانشناسویعموومی

اینمقالهبرگرفتهارپایاننامه

دانشگاهعالمهباابااییتهراندرسال1397استوباحمایتمالیدانشگاهعالمهبااباوا ی
انجامگرفتهاست.بدینوسیلهارتماماساتیدودانشجویانیکهدرانجامایونپوژوهشموارا

یشود .
یاریکردند،صمیمانهتقدیروتشکرم 


منابع
فارسي
ی
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