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 چکیده
شده است و به  فیسالمت تعر یدر حوزه یبدن یبه نام آگاه یاسازه راًیاخ

 یها است. آگاهاز آن یو آگاه یدرون یبدن یهاحس یتمرکز بر رو یمعنا
داشته  یرانطباقیو غ یابعاد انطباق ندتوایاست که م یدووجه یاسازه یبدن

مشخصات  ،سالمت روان یسازه در حوزه نیا تیباشد. با وجود اهم
نشده  یبررس رانیرا بسنجد، در ا یبدن یکه آگاه یاپرسشنامه یسنجروان

 یسنجروان یهایژگیو یپژوهش بررس نیا هدف ب،یترت نیاست. بد
. پس بود رانی(، در ا1989 مون،یس و یمالور لدز،یش) یبدن یآگاه پرسشنامه

 ،ی فارسی به زبان اصلیشدهی متن اصالحبه فارسی و ترجمهاز ترجمه 
 یپرسشنامهبه  ،دانشگاه تهران انینفر از دانشجو 238شد.  یآورها جمعداده
کرونباخ و  یآلفا ،رسونیپ یروش همبستگ باها پاسخ دادند. داده یبدن یآگاه
 یآلفا بی. ضرگرفتند قرار لیمورد تحل یدییتأ و یاکتشاف یعامل لیتحل

 ییروا یبررس یبه دست آمد. برا 88/0 ،یبدن یآگاه یپرسشنامهکرونباخ در 
 ی( و براگرفتن فاصله اسیرمقیزها )تجربه یپرسشنامه اسیرمقیهمگرا از ز

استفاده شد و  ایلوانیپنس التیا ینگران یواگرا از پرسشنامه ییروا یبررس
( به r=02/0) رمعناداریغ یهمبستگ بیضر و( r=3/0) یهمبستگ بیضر

عامل به دست آمد و  4پرسشنامه،  نیا یاکتشاف یعامل لیدست آمد. در تحل
داشت  یبرازش مناسب یعامل 4مدل  نیا ،یدییعامل تأ لیدر تحل

(06/0=RMSEA15/2 ؛=Chi-square/dfا )یدبخشیواهد امپژوهش ش نی 
 ینیربالیغ تیجمعدر  یبدن یآگاه یپرسشنامه یسنجروان اتیخصوص از

 .دهدینشان م ییدانشجو

 ها:کلیدواژه
 یعامل لیتحل ،یسنجمشخصات روان ،یبدن یآگاه

 Abstract 

Recently, a construct called "body awareness" has been defined in 

the field of health, which means focusing on and awareness of 

internal physical senses. Body awareness is known as a two facet 

construct that can have adaptive and maladaptive dimension. 

Despite the importance of such construct in the mental health, the 

psychometric properties of questionnaire that assess body 

awareness, have not been investigated in Iran. In this regard, the 

purpose of the present study was assessing psychometric 

properties of Persian version of body awareness Questionnaire 

(Shields, Mallory and Simon, 1989). Data were collected after 

translating into Persian and translating the modified Persian text 

into the original language. The body awareness questionnaire was 

distributed between 238 students of university of Tehran. Data was 

analyzed using, Pearson`s correlation, Cronbach's alpha and 

exploratory and confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha 

coefficient of body awareness questionnaire was 0.88. Convergent 

validity was assessed using the subscales of Experience 

Questionnaire (decentering subscale) and Pennsylvania State Worry 

Questionnaire was used to assess divergent validity. Correlation 

coefficient (r=0.3) and non-significant correlation coefficient 

(r=0.02) were obtained. In exploratory factor analysis of this 

questionnaire, 4 factors were obtained and the confirmatory factor 

analysis was conducted for such 4 factors model. and this 4-factor 

model fitted well (RMSEA = 0.06; Chi-square/ df= 2.15). 

This study provides promising evidence of the psychometric 

properties of the Physical Awareness Questionnaire in the non-

clinical student population. 
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 مقدمه

 یهاحس یبر رو 2توجه تمرکز یمعن به «1یبدن یآگاه» یسازه

                                                                 
1. Body awareness 

موضوع  کیبه  ریاخ یهاسالو در  هاستآناز  یو آگاه یدرون یبدن
 س،یپرا ر،یدابنم ،یزتیپگو نگ،یمهل) متسال یهاحوزه انواعدر  یپژوهش

                                                                                             

2. Attentional focus 
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 یوتراپیزیف همچونمختلف  یدرمان یهاحوزه( و 2009 همکاران، و هچ
 سا،یرویس) 1نیگزیجا و یلیتکم طب(، 2019 لشتن،یو گ بوین گارد،)

 درمانمثال،  طوربه) هایدرمانروانانواع  و( 2018ک و والشد، بان
 نیا درشده است.  لیتبد( 2019 نتادو،یپ ،یآگاهذهنبر  یمبتن یشناخت
 یو پزشک یپزشکروان یهااختاللبا انواع  یبدن یآگاه یرابطه راستا،

 چاالک،یم ،یافسردگ ؛2015 و،یکاسک و انتیبر ماش، شادر، ،سمیات)
 ل،یمر س،یپرا ،2یونیاف مواد مصرف اختالل؛ 2012 خ،یبرگ و هنر

لوپز و و اضطراب،  یافسردگ؛ در دست چاپ ،یو تسو کیپا ،یکارتمک
 ید درد، ؛2019 زوف، و اسکاتا تفورد،یو لچرا،یه ،یخودزن؛ 2018مور، 

 هوزل نگ،یمهل هاگ، الزار، جونگ، ید، 2015 وز،یآلکاال، وبستر و است
 ؛2019 اس،یبودر و سیگادبو-وستیر و 2016 همکاران، و
 وس،یکالس و کولز ز،یکرتو ،4مزمن یو سندرم خستگ 3ایوگلیبرومیف

 قرار گرفته است. ی( مورد بررس2015

 هک دارد وجود یبدن یآگاه به نسبت زین یگرید نگاه ن،یهمچن
 مارسل)برمودز،  معاصر لسوفانیف. است یرفتار و یپزشک علوم از خارج

 انسان(، 2009 همکاران، و نگیمهل از نقل به ؛1995 ،5النیا و
( و 2009 همکاران، و نگیمهل از نقل به ؛1997 ،7انگی) 6شناسان

 و نگیمهل از نقل به ؛1999 ،9و جانسون کوفی)ل 8نشناسازبان
 اندکرده جادیپژوهش ا اتیاز ادب یروبه رشد یبدنه( 2009 همکاران،

حس  عنوانبه ،ینیآگجسمتوجه دارد. « 10ینیآگجسم» اصطالح بهکه 
 ،یرز)آ شودیمفرد شناخته  یجسمکردن مستقر بودن در داخل بدن 

 همکاران، و نگیمهل از نقل به ؛2006 ،11و بلنک چلیتات، مور، م
نسبت به بدن خود فرد اشاره دارد  ستنیز یفور یتجربه به و( 2009
 (.2009 همکاران، و نگیمهل از نقل به ؛2004 ،12)ادلمن

 هرچندگفت  توانیمسالمت روان  ای یناسشروان یحوزه در
 نیا یذهن و بدن همواره مورد توجه بوده است، ول نیب یرابطه
موج  یهادرماندر  که شودمی تربرجسته یزمان ،ژهیوبه ،مسئله
 یهادرمان و 14یآگاهذهنبر  یمبتن یهادرمانهمچون  ،13سوم

                                                                 
1. Complementary and alternative medicine (CAM) 

2. 0pioid use disorder 

3. Fibromyalgia 

4. Chronic fatigue syndrome 

5. Bermudez, J., Marcel, A., & Eilan, Ne. 

6. Anthropologist 

7. Young, K. 

8. Linguists 

9. Lakoff, G, & Johnson, M. 

10. Embodiment 

11. Arzy, S., Thut, G., Mohr, C., Michel, C.M., & Blanke, O. 

12. Edelman, G. M. 

13. Third wave 

14. Mindfulness 

 صورتبه) بدن یرو بر تمرکز تیاهم ،15جانیه میبر تنظ یمبتن
؛ 2019 نتادو،یپ) هستند یدرمان یندهایفرااز  یمهم بخش ،بهنجار(

 یرو بر معموالً توجه تمرکز ،یآگاهذهن در(. 2013 فرسکو، و نیمن
 تنفس،از  یحس یتجربه یاست که به معنا یدرون یتجربه موضوع
است  یبدن یهاحس ریسا ای هاجانیهمرتبط با  یحس یتجربه

 از (.2011 همکاران، و واگو ر،یویاول -شومن گارد، الزار، لزل،هو)
مرتبط با  وجوهاز  یکی ،یبدن ی( آگاه2011و همکاران ) هولزل دگاهید

 هاجانیهبهتر  ییشناسا ن،یهمچناست.  یآگاهذهناثر  زمیمکان
 تسور،) شتریب یبه خودشناس دنی( و رس2017 نکل،یو گارف یچنیکر)

یطوربه. گذردیم یبدن ی( از گذرگاه آگاه2015 نزبرگ،یگ و چیبرکوو
 میمثال، درمان تنظ طوربه) جانیه میبر تنظ یمبتن یهادرماندر  که
 کیولوژیزیف تیتوجه به وضع ز،ی( ن2013 فرسکو، و نیمن جان،یه

 عنوانبهخاص،  جانیه ییشناسا تیو اهم جانیهوقوع  نیبدن در ح
و فرسکو،  نیمنمورد توجه بوده است ) یدرمان یهاکیتکناز  یبخش

2013.) 

 ،یبدن یتوجه به آگاه تیاهم درباره ریاخ یکردهایتضاد با رو در
 انی( ب1991) 16یوفیک یمقاله به اشاره با( 2011) همکاران و نگیمهل

 یهاژوهشو چه در پ یپزشک یهاکه چه در پژوهش دارندیم
 یکه آگاه است فرض بوده نیا بر نیشیپ یسنت دگاهید ،یشناختروان

که موجب  انجامدیم 18یتن یهاحس دیبه تشد 17افتهیشیافزا یبدن
 شتریهمچون درد ب ینیبال ندیناخوشا یامدهایو پ ایپوکوندریاضطراب، ه

عالئم  یهایژگیو شتریها بها پرسشنامهسال تا راستا نیا در. شودیم
یم یریگرا اندازه یجسم یهاتیشکا ریسا ای یماریمرتبط با ب یبدن

توجه داشتند  یموضوع عموم کیعنوان به یبدن یو کمتر به آگاه کردند
 و نگیمهل د،یجد دگاهید اساس بر(. 1989 مون،یو س یمالور لدز،یش)

 یجنبه»اند: کرده فیتعر نیرا چن یبدن ی( آگاه2011) همکاران
که  22بدن یو درون 21یعضالن یهاحس 20یدارشناختیو پد 19یذهن
  یندهایو توسط فرا شودیم 23اریهش یآگاه وارد
  ،28هاحافظه ،27باورها ،26یابیارز ،25ریتعب ،24مانند توجه یروان

                                                                 
15. Emotion regulation 

16. Cioffi, D. 

17. Increased 

18. Somatosensory amplification 

19. Subjective 

20. Phenomenological 

21. Proprioception 

22. Interoception 

23. Conscious awareness 

24. Attention 

25. Interpretation 

26. Appraisal 

27. Beliefs 

28. Memories 
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درواقع «. است لیل تعدقاب 3و عاطفه 2هانگرش ،1هاشدنیشرط
در بستر  ژهیو)به بدن -ذهن  یهاالوگیاز د یاریبسمشخص شده است 

 تریانطباق شکالاَ ییشناسا درشرق و غرب(  یفرهنگ نیمطالعات ب
در  ن،یبنابرا(؛ 2017و گارالند،  نگیمهل ،یهانل) اندبوده مؤثر «ینیآگجسم»
مختلف  یهادر حوزه ،یسنت یکردهایدر تضاد با رو ریخا یکردهایرو

 توجه شده است. یبدن یآگاه بخشیسالمت یبه جنبه یدرمان

 یاست که چگونه سازه نیا شودیمکه مطرح  یسؤال اکنون
یمگرفته  نظر در یانطباق یژگیو کی عنوانبه سوکیاز  یبدن یآگاه
و  نگیمهل) ؟یطباقرانیغ یژگیو کی عنوانبه گرید یو از سو شود

دو وجه  یخوببه( 2009و همکاران ) نگی. مهل(2009همکاران، 
 یو افسردگ نمرا در درد مز یبدن یبودن آگاه یرانطباقیو غ یانطباق

و در  دارند یهمبستگ گریکدیبا  یمزمن و افسردگ درد: کنندیم انیب
پژوهش  یهاافتهی. اندگرفتهقرار  یمورد بررس یبدن یارتباط با آگاه

در  ینشخوار یکه خودتمرکز دهدیمنشان  یماریبمربوط به هر دو 
 5ادیز یزنگبهگوش( و 2004 ،4زدلیو ت نزیواتکافسرده ) مارانیب

 ،6و استانارد چیاککلستون، کرومبز، آلدردرد ) یهانشانهنسبت به 
 یدر مقابل، تمرکز توجه بر رو یاست ول یرانطباقی( غ1997

و  نزیواتکافسرده ) مارانیحال در ب یلحظه یشدهتجربهاحساسات 
در « 8گرحسافتراق " ای« 7ینیع یجسم شیپا»( و 2004 زدل،یت

. است یانطباق( 1993 ،9یو هالوو یوفی، ک1991 ،یوفیدرد مزمن )ک
و نقاط ابهام  یدگیچیپ ازنظر ،یبدن یآگاه یسازه اساس، نیا بر
 کیتفک نیا یبرا ترقیدق یبه بررس ازین ومورد چالش است  ماندهیباق
)به نقل از  دارد یبدن یآگاه یرانطباقیو غ یانطباق تیوضع انیم

 (.2009و همکاران،  نگیمهل

است  یاست، ابزار ازیحوزه موردن نیکه در ا یاپرسشنامه ب،یترتنیبد
بهنجار خودشان را  یبدن ندیتوجه افراد به فرا ،یکم طوربهکه بتواند 

به دنبال  یاختصاص طوربهوجود دارند که  ییهاپرسشنامه درواقع،بسنجد. 
هستند  گرید یجسم یهاتیشکا ای یماریب یجسم یهانشانه یبررس

 یهاتاو ،MMPI یاز پرسشنامه سیاسیپوکندریه اسیرمقیزمثال،  طوربه)
است که  یاپرسشنامهبه  ازیحوزه ن نیدر ا ی( ول1940 ،ینلیکمکو 
و  یمالور لدز،یشتمرکز داشته باشد ) یبدن یآگاه یبر رو یطورکلبه
 .ردیبهنجار را اندازه بگ یبدن ی( و آگاه1989 مون،یس

                                                                 
1. Conditioning 

2.Attitude 

3. Affect 

4. Watkins, E., & Teasdale, J. D. 

5. Hypervigilance 

6. Eccleston, C., Crombez, G., Aldrich, S., & Stannard, C. 

7. Concrete somatic monitoring 

8. Sensory discrimination 

9. Holloway, J. 

 در یبدن یآگاه نقش یدرباره شتریب پژوهش یبرا راستا، نیا در
 و ترقیدق شناخت به ما ،یدرمان یکردهایرو و ینیبال یهاحوزه نیا

 یپرسشنامه(. 2002 کمرون،) میندازمین سازه نیا از ایپا و معتبر ابزار
 آن هدف و آمد وجود به 1989 سال در بار نیاول ،یبدن یآگاه
 یهاتمیآ. است سالم یبدن یجانیرهیغ یهاپاسخ یریگاندازه

 هستند حساس یبدن یهاتمیر و هاچرخه به یبدن یآگاه یپرسشنامه
 ییتوانا و نرمال کارکرد در کوچک راتییتغ ییشناسا ییتوانا و
 نیا(. 1991 مون،یس و لذریش) دارند را یبدن یهاواکنش ینیبشیپ

 با پرسشنامه نیا یدرون یهمسان. است سؤال 18 شامل پرسشنامه
 با ییبازآزما ییایپا جینتا. آمد دست به 82/0 ،کرونباخ یآلفا روش
 و لدزیش( )r= 80/0) بود قبول قابل نفر، 70 یرو بر تههف 2 فاصله

 تیاهم و شدهمطرح موارد به توجه با ب،یترت نیبد(. 1989 همکاران،
 یشناسبیآس یهاپژوهش در یبدن یآگاه یسازه گرفتن نظر در

 مشخصات است مطلوب مختلف، یدرمان یکردهایرو و یروان
 بر. شود یبررس یرانیا نمونه در یبدن یآگاه یپرسشنامه یسنجروان

 یپژوهش یهاسؤال به ییپاسخگو دنبال به پژوهش نیا اساس، نیا
 :است بوده یرانیا انیدانشجو ینیربالیغ ینمونه در ریز

 یدارا هاتجربه یپرسشنامه با یبدن یآگاه یپرسشنامه ایآ -1
 است؟ همگرا ییروا

 التیا ینگران یپرسشنامه با یبدن یآگاه یپرسشنامه ایآ -2
 است؟ واگرا ییروا یدارا ایلوانیپنس

 انیدانشجو ینیربالیغ ینمونه در یبدن یآگاه یپرسشنامه -3
 است؟ سازه ییروا یدارا

 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار یجامعه

 یبرا لدزیاز دکتر ش یکتب ینامهاجازهپژوهش حاضر ابتدا  در
 یپرسشنامه یسیتست گرفته شد. پس از آن، متن انگل یابیاعتبار
تن از  2به  یو فارس یسی. سپس متن انگلدیترجمه گرد یبدن یآگاه
که مسلط  یارشد روانشناس یتن از افراد کارشناس 2و  یروانشناس دیاسات

در  یاصالح یهاشنهادیپارائه شد و سپس  زیبودند ن یسیانگلبه زبان 
 کیتوسط  ،ی. پس از آن متن فارسگردیدال اعم یفارس یترجمه

 سهیمقا یبرگردانده و با فرم اصل یبه زبان اصل یسیمتخصص زبان انگل
 با آن یهمخوان زانیم تا شد ارسال لدزیش دکتر یبرا یسیشد. متن انگل

 از یبرخ لدز،یش دکتر نظر اساس بر آن، از بعد. کند یبررس را یاصل فرم
 نیمعکوس ا یو ترجمه یفارس یترجمه مجدداً و. شد اصالح عبارات

قرار  لدزیدکتر ش دییتأمورد  یسیمتن انگل تیدرنهاعبارات انجام گرفت و 
قرار  انینفر از دانشجو 22 اریدر اخت اسیمق ،مراحل نیا از پسگرفت. 

پس از  تیدرنهاشود.  یگرفت تا ابهامات و مشکالت عبارات بررس
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 اجرا شد. یگروه نمونه اصل یبر رو ییفرم نها ان،یاعمال نظرات دانشجو

تهران بود که به  دانشگاه انینفر از دانشجو 238شامل  ،نمونه
 یهیتوص به توجه با نمونه تعداد نیاانتخاب شدند.  دسترسروش در

 در (2012و همکاران،  یفیشر ترجمه؛ 2006) نویگامست و گار رز،یم
یممناسب  یعامل لیتحل ینفر را برا 200تعداد  هانآنظر گرفته شد. 

 ،برابر 10 حدود تم،یهر آ یازا هباورند که ب نیبر ا نیو همچن دانند
 ،در نظر گرفته شود که با در نظر گرفتن هر دو قاعده دیبا یآزمودن

 یآگاه یپرسشنامه یعامل لیتحل یبرا ینفر 238 یتعداد نمونه
از  ،یآمار یهالیتحلانجام  یبراه است. مناسب بود تمیآ 18با  یبدن

 استفاده شد. یو اکتشاف یدییعامل تأ لیو تحل یروش همبستگ

 پژوهش ابزار

 (BAQ) یبدن یآگاه یپرسشنامه

. استه شد هی( ته1989و همکاران ) دلزیش توسط پرسشنامه نیا
به  یتوجه خودگزارش یابیارز یبرادارد و  تمیآ 18پرسشنامه  نیا

 اسیمق هاتمیآشده است.  یطراح یجانیرهیغنرمال  یبدن یندهایفرا
( تا 1) کندینماز اصالً در مورد من صدق  و دارند یانقطه 9 کرتیل

 نیا 10 تمیآ اند.شده یبنددرجه( 9) کندیمکامالً در مورد من صدق 
و همکاران  لدزی. شدشویم یگذارنمرهمعکوس  طوربهپرسشنامه 

گزارش  82/0 ،آلفا بیضر قیرا از طر اسیمق یدرون ی( همسان1989)
قابل قبول  اریدو هفته، بس یفاصله در آن ییبازآزما ییایپا. نداهکرد
 (.1989 همکاران، و لدزیش( ) =80/0r) استه بود

 ایلوانیپنس التیا ینگران یپرسشنامه

 همکاران و ریم توسط که ایلوانیپنس التیا ینگران یپرسشنامه
ینم)اصالً صدق  یانهیگزپنج  هیگو 16 یدارا شده نیتدو( 1990)

 صورتبهپرسشنامه  نی( است. اکندیمصدق  کامالًتا  کند
 نیا. سنجدیما ر ریو فراگ کنترلرقابلیغ یافراط ینگران ،یخودگزارش
 ییای(. پا95/0تا  86/0 یدارد )اوال ییباال یثبات درون ،پرسشنامه

( گزارش شده r=74/0تا  93/0آن به فاصله چهار هفته ) ییبازآزما
 را آن یدرون ی( همسان2006) یریدستگ زادهنیریش ران،یا دراست. 

 ییبازآزما روش به و 86/0، کرونباخ یآلفا بیبا استفاده از روش ضر
 (.n=250) ه استگزارش نمود 77/0 ،با چهار هفته فاصله

 هاتجربه یپرسشنامه

و  1فاصله گرفتن اسیرمقیشامل دو ز هاتجربه یپرسشنامه
( 2007است که توسط فرسکو، مور و همکاران ) یذهن نشخوار

                                                                 
1. Decentering 

 ی( در پژوهش2007ست. فرسکو، مور و همکاران )شده ا یطراح
پرسشنامه را در  نیا گرفتنفاصله اسیرمقیز یساختار عامل

 ینیبال ینمونه یو بر رو یمقطع کارشناس ییدانشجو یهاتیجمع
فاصلهواحد  یعاملتک ینشان داد که سازه جیکردند. نتا یبررس

 عامل نیا یکیتفک و همگرا اعتبار. دارد وجود نمونه دو هر در گرفتن
اجتناب  ،یافسردگ ینشخوارذهن ،یافسردگ یهانشانهبا  یمنف یرابطه
 یپرسشنامه یسنجروان اتیخصوصدارد.  یجانیه میو تنظ یاتجربه
کرونباخ  یآلفا بینشان داد که ضر یرانیا یها در نمونهتجربه

 یواگرا و همگرا ییرواست. ا 82/0 ،گرفتنفاصله اسیرمقیز
 یرانیا یها در نمونهتجربه یپرسشنامهگرفتن فاصله اسیرمقیز

 (.2017 ،یو فت یمظاهر ،یموتاب ،یفردوس فر،یطاهر) بود مطلوب

 هاافتهی

 افراد. بود( مرد 122 و زن 116نفر ) 238شامل  ینیربالیغ ینمونه
 ینفر(، کارشناس 74) یکارشناسنفر(،  9) یکاردانل سه مقطع شام نمونه

 هاآننفر از  16 یلیمقطع تحص و نفر( بودند 46نفر( و دکترا ) 93ارشد )
 دانشگاه انیدانشجو نیدردسترس از ب صورتبه نمونهافراد نامشخص بود. 

( 84/3) 72/24 هاآن یسن اریو انحراف مع نیانگیمو  ندتهران انتخاب شد
 ،یبدن یآگاه پرسشنامهکرونباخ  یآلفا بی. در پژوهش حاضر، ضربود
عامل  4 ،یبدن یآگاه یپرسشنامه یعامل لیتحل از. به دست آمد 88/0

؛ 79/0؛ عامل دوم، 77/0کرونباخ عامل اول،  یآلفا بیضرحاصل شد که 
 .محاسبه گردید 6/0و عامل چهارم،  73/0عامل سوم، 

 یهمگرا ییش، رواپژوه 1 سؤالبه  ییپاسخگو یبرا
 ی)سازه هاتجربه یپرسشنامه قیاز طر یبدن یآگاه یپرسشنامه

 یپرسشنامه نیب یهمبستگ بیضرا جی( محاسبه شد. نتاگرفتنفاصله
 .بود( P<05/0 ؛r=3/0) ها،تجربه پرسشنامهو  یبدن یآگاه

 یپرسشنامه یواگرا ییرواپژوهش،  2 سؤالبه  ییپاسخگو یبرا
 التیا ینگران یپرسشنامه زمانهم یاجرا قیراز ط یبدن یآگاه
 یپرسشنامه نیب یهمبستگ بیضرا جیشد. نتا محاسبه ایلوانیپنس
 ؛r=02/0) با برابر ایلوانیپنس التیا ینگران یپرسشنامهو  یبدن یآگاه
05/0>P )بود. 

 لیتحلپژوهش،  3 سؤالپاسخ به  وسازه  ییروا یبررس منظوربه
با  یدییعامل تأ لیو تحل SPSS 18 افزاررمنبا کمک  یاکتشاف یعامل

ابتدا  ،یعامل اکتشاف لیتحل ی. براگرفت صورت زرلیل افزارنرمکمک 
 یریگنمونه تی( با استفاده از آزمون کفاn=238نمونه ) یاندازه تیکفا
 KMOشد.  یبررس 3بارتلت تی( و کروKMO) 2نیاولک -ریما -ریکا

                                                                 
2. Kaiser-Meyer-Olkin 

3. Bartlett's Test of Sphericity 
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دار معنا زیو آزمون بارتلت ن ستا بخشتیبود که رضا 87/0برابر با 
 یهاتمیآ یرو بر ماکسیواربا روش  یاکتشاف عامل لیبود. تحل

داشتن بار  لیدل به 2 تمیآبه کار برده شد.  یبدن یآگاه یپرسشنامه
 مشترک بار داشتن لیدل به 11 تمیآ وعامل  3 یمشترک بر رو

اشتن بار د لیبه دل زین 10 تمیحذف شدند. آ عامل دو یرو بر کسانی
 ن،یبنابرا؛ دینادرست بود، حذف گرد ینظر دگاهیکه از د یمنف یعامل

حذف شدند.  یعامل لیدر تحل 11و  10، 2 یهاتمیآ ،یطورکلبه
آمد: در عامل  چهار عامل به دست یاکتشاف عامل لیتحل در ت،یدرنها

 پاسخ عدم»عامل  نیا نیقرار گرفتند بنابرا 14، 13، 4، 1اول عبارات 

، 12نام گرفت. عامل دوم شامل عبارات « یبدن یندهایفرا در رییغت ای
« یواکنش بدن ینیبشیپ» زین عامل نیا نیبود بنابرا 18، 17، 16، 15

 چرخه»بود که  9 و 8، 7 یهاعبارت شامل سوم عاملنام گرفت. 
 6، 5، 3 یهانام گرفت. عامل چهارم شامل عبارت« یداریب - خواب

 کیهر یبار عامل 1جدول  نام گرفت. «یبدن بیآس ینیبشیپ»بود که 
ینشان م ماکسیوارها بعد از چرخش از آن کیهر یها را برااز ماده

 یکل پرسشنامه یو نمره هاعامل انیم ی، همبستگ2 جدول .دهد
 یاسکر ای زهیسنگر نمودار ز،ین 1 نمودار. دهدیمرا نشان  یبدن یآگاه

 است. یبدن یآگاه یپرسشنامه یاکتشاف عامل لیتحل به مربوط پالت

 یبدن یآگاه یپرسشنامه عبارات یعامل لیتحل جینتا .1 جدول

 M (SD) یبدن یآگاه یپرسشنامه یهاتمیآ
 عامل

 اول

 عامل

 دوم

 عامل

 سوم

 عامل

 چهارم

 با یهمبستگ

 کل ینمره

BAQ1 596/0**    714/0 (99/1) 94/3 مختلف هستم. یمتفاوت بدنم به غذاها العملعکسمتوجه  من 

BAQ4 
 آگاه خودم یانرژ سطح در راتییتغ از خورم،یم یخاص یکه غذاها یزمان شهیهم

 .هستم
09/4 (88/1) 588/0    **579/0 

BAQ13 644/0**    689/0 (88/1) 16/4 .دهدیمبدنم چطور دارد واکنش نشان  یتوجه دارم هر جا ام،خسته یوقت 

BAQ14 660/0**    770/0 (02/2) 06/4 توجه دارم. وهواآب راتییتغ خاص نسبت به یبدن یهاپاسخبه  من 

BAQ12 603/0**   501/0  (93/1) 13/4 .دیآن شب چقدر خوب خواهم خواب میبگو توانمیم روم،یمکه به رختخواب  یزمان 

BAQ15 
 در خواب مقدار چه به شوم داریب خواب از شاداب کهنیا یکنم برا ینیبشیپ توانمیم

 .دارم ازین شب طول
72/4 (88/1)  680/0   **689/0 

BAQ16 
کنم چگونه  ینیبشیپ ادیبا دقت ز توانمیم کند،یم رییمن تغ یعادات ورزش کهیوقت

 خواهد گذاشت. ریمن تأث یسطح انرژ یمطلب بر رو نیا
17/4 (89/1)  713/0   **692/0 

BAQ17 591/0**   730/0  (89/1) 62/4 .است معلوم شب در آلمدهیا خواب ساعت 

BAQ18 636/0**   562/0  (74/1) 16/5 .شومیم دیشد یخاص بدنم در هنگام گرسنگ یهاالعملعکس متوجه 

BAQ7 
یباست و چه موقع به علت  یگرسنگ لیمن به دل یخستگ یک فهممیمکامالً  من

 .یخواب
3/5 (73/1)   659/0  **573/0 

BAQ8 587/0**  823/0   (74/1) 75/4 خواهم شد. آلودخواباز روز  یکنم چه وقت ینیبشیپ قاًیدق توانمیم من 

BAQ9 564/0**  752/0   (76/1) 61/4 چرخه آگاهم. نیو من از ا کندیم یرویچرخه پ کیروز از  یمن در ط تیفعال سطح 

BAQ3 
 درد بدنم از ییجا بعد روز ام،کرده یبدن تیفعال ،ازحدشیب که یزمان دانمیم شهیهم

 .داشت خواهد
47/4 (91/1)    710/0 **494/0 

BAQ5 599/0** 729/0    (78/1) 87/4 .شومیمخودم از قبل متوجه  خورمیمدارم سرما  یوقت 

BAQ6 499/0** 540/0    (81/1) 6/4 که تب دارم. شومیم متوجه خودم بگذارم، تب یدرجه کهنیا بدون کنمیم تب یوقت 

P< 01/0  

 یبدن یآگاه یکل پرسشنامه یو نمره هاعامل انیم یهمبستگ .2 جدول

 4 3 2 1 هاعامل

    -- یبدن یندهایفرا در رییتغ ای پاسخ عدم -1
   -- 598/0** یواکنش بدن ینیبشیپ -2
  -- 508/0** 405/0** یداریب - خواب یچرخه -3

 -- 437/0** 527/0** 443/0** یبدن بیآس ینیبشیپ -4
 709/0** 712/0** 868/0** 803/0** اسیکل مق ینمره -5

P< 01/0  
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 یبدن یآگاه یپرسشنامه یعامل اکتشاف لیتحل ی( برازهیپالت )سنگر یاسکر نمودار .1 شکل

 یبدن یآگاه یپرسشنامه یعامل 4برازش مدل  یهاشاخص .3 جدول

 NFI NNFI GFI CFI IFI RFI RMSEA RMR Chi-square/df شاخص

 93/0 95/0 91/0 96/0 96/0 92/0 06/0 19/0 15/2 
 3 از کمتر 08/0 از شتریب 08/0 از کمتر باالتر و 9/0 قبولقابل مقدار

 

 یعامل 4 مدل یرو بر یدییتأ یعامل لیتحل ن،یهمچن
 4برازش مدل  یهاشاخصانجام شد.  یبدن یآگاه یپرسشنامه

 ارائه شده است. 3در جدول  یبدن یآگاه یپرسشنامه یعامل

 یخطا یشهیر یبدن یآگاه یپرسشنامه یبرا 3 بر اساس جدول
 برازش ییکوین شاخص و 08/0 از کمتر( RMSEAمجذورات ) نیانگیم

(GFI )دست به 3 از کمتر( 15/2) ینسب اسکوئر یکا و 91/0 با برابر 
یطور که مالحظه م. همانگرددیم دییتأ یعامل 4 مدل لذا است، آمده
 t ریو مقاد 3/0از  شیپرسشنامه ب یهاتمیآ یهمه یعامل یبارها شود
ارائه شده است. لذا مدل  3 و 2است که در دو شکل  96/1از  شیهم ب

 .شودیم دییتأ یاکتشاف لیآمده از تحلدستبه یاکتشاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبدن یآگاه یپرسشنامه یهاعامل یهاتمیآ یعامل یبارها .2 شکل
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 یبدن یپرسشنامه آگاه یهاتمیآ t ریمقاد .3 شکل

 بحث

 یآگاه یپرسشنامه ییایو پا ییروا یوهش با هدف بررسپژ نیا
 یآگاه یپرسشنامه یبر رو یکار مشابه ن،یا از شیپانجام شد.  یبدن
 یآگاه یسازه تیاهم گر،ید یانجام نشده بود و از سو رانیدر ا یبدن
مورد توجه  شیاز پ شیموج سوم ب یمداخالت درمان یدر حوزه یبدن

 نیا یسنجمشخصات روان یابیارز ب،یترت نیفته است، بدقرار گر
 یمنظور بررسمدنظر قرار گرفت. به ،یرانیا یپرسشنامه در نمونه

همگرا و  ییروا ،یبدن یآگاه یپرسشنامه یسنجمشخصات روان
 التیا ینگران یها و پرسشنامهتجربه یواگرا با کمک پرسشنامه

 لیاز تحل اسیمق ییایپا یبررس یابر ن،یشد. همچن یابیارز ایلوانیپنس
 .گردیداستفاده  یدییو تأ یاکتشاف یعامل

و  یبدن یآگاه یپرسشنامه انیرابطه م ،همگرا ییروا در
و معنادار است.  مثبت ،(گرفتنفاصله ی)سازه هاتجربه یپرسشنامه

 اندازچشمو  دگاهیآوردن د دست به ییتوانا یبه معنا گرفتنفاصله
 کهدر زمان و مکان است  یجانیبار ه یات دارانسبت به اطالع

یمشفاف و واضح  ،یجانیو ه یزشیانگ یهاامیپ کار نیا یواسطهبه
متوسط  یهمبستگ(. 2007 ،یو کند سییفرسکو، سگال، بو) شوند

با  راستاهم ،یبدن یو آگاه گرفتنفاصله یسازه انیم آمدهدستبه
و  یبدن یآگاه انیم که است( 2015تسور و همکاران ) یهمطالع
 رسدینظر م بهکردند.  دایپ یمتوسط یهمبستگ ،یجانیه تیشفاف

 یاست که هر دو عامل آگاه نیرابطه ا نیمثبت شدن ا لیاز دال یکی
اذ و اتخ یفراشناخت دگاهید بر یمبتن ینوعبه ،گرفتنو فاصله یبدن

و  یجانینسبت به بار ه یدرست ییتا بتوانند شناسا هستندانداز چشم
 داشته باشند. یبدن یهاحس

و  یبدن یآگاه عامل نیب زین واگرا ییدر روا ن،یهمچن
دست آمد.  هب رمعناداریغ یرابطه ایلوانیپنس التیا ینگران یپرسشنامه

باشد  شتریاضطراب فرد ب یمعناست که هرچه نمره نیبه ا افتهی نیا
 یهاافتهیبا  منطبق افتهی نیمشکل دارد. ا شتریب یبدن یآگاهفرد در 

شده توجه به موارد مطرح با(. 1989 همکاران، و لدزیشاست ) نیشیپ
 پرسشنامه نیا آوردن وجود به لیدال از یکی ن،یشیپ یهادر بخش

 کیدر قالب  یبدن یآگاه یریگبه اندازه ازیو همکاران، ن لدزیش توسط
نه آگاهی و بهنجار  یبدن یمرتبط با سالمت روان بود که آگاه یسازه

 نیا یکنندهنییکامالً تب جهینت نی. اردیبگ اندازه را بدنی نابهنجار
بر  مارگونیبا تمرکز توجه ب ،یبدن یآگاه یمطلب است که پرسشنامه

همچون اختالل  یپزشکروان یهااختالل یبدن در برخ یرو
و بُعد  ستیو درد مرتبط ن یاضطراب یهاانواع اختالل ،یافسردگ

 یهدف یراستا در کامالً ن،یبنابرا؛ ردیگیرا اندازه م یبدن یبهنجار آگاه
 .است شده ساخته آن یبرا که است

 یآلفا بیاز ضر پرسشنامه ییایپا یمنظور بررسبه ن،یبر ا عالوه
 یآلفا یاستفاده شد. بررس یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیکرونباخ و تحل

 یخوب یدرون یهمساناز  یبدن یآگاه یپرسشنامهکرونباخ نشان داد که 
و همکاران  لدزیش یهاافتهیهمسو با  افتهی نیا کهبرخوردار است 

نسبت به  گریکدی ها باتک عاملتک یهمبستگ ن،یهمچن. بود( 1989)
 یدهندهنشان نیهر عامل با عامل کل، کمتر بود که ا یهمبستگ

عامل  4 نیا که دهدیاست و نشان م گریکدیها از استقالل عامل
عامل نسبتاً مجزا مدنظر  4در قالب  توانندیاند و مشده کیتفک یدرستبه

عامل  4ه پرسشنام نینشان داد که ا زین یعامل لیتحل جی. نتارندیقرار گ
 ،«یواکنش بدن ینیبشیپ» ،«یبدن یندهایفرا در رییتغ ای پاسخ عدم»
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یم یخوبرا به «یبدن بیآس ینیبشیپ»و « یداریب - خواب یچرخه»
عامل  4 یرو اسیمق نیا یهاتمیآ ز،ین یاصل ینسخه در. سنجد
طور جداگانه عامل به 4 نیا یپژوهش چیدر ه یول شوندیم یاربارگذ

 نیندارند و ا یاجداگانه یاند چون نمرهفاده قرار نگرفتهمورد است
کل و بدون استفاده از عوامل در  یصورت نمرهبه شهیپرسشنامه هم

(. 1989 همکاران، و لدزیشها مورد استفاده قرار گرفته است )پژوهش
شده عوامل توسط انتخاب یاسامها با اقتباس از عامل نیا یانتخاب اسام

 یمانند پرسشنامه قاًی( بوده است، هرچند دق1989و همکاران ) لدزیش
. نداهداشت ییهاو تفاوت نداهنشد یبنددسته لدز،یمطالعه ش یبدن یآگاه

 دیجد یعامل 4 مدل نیا ،یدییعامل تأ لیبا کمک تحل جهت،نیبد
 .شد دییتأ دیجد مدل و شد یبررس

سالمت و  یدر حوزه یطورکلبه یبدن یآگاه یسازه ،یطورکلبه
(، مورد 1)موج سوم دیجد یهادر درمان ژه،یطور وسالمت روان و به

سازه ارتباط  نیشد، ا انیطور که ببوده است. همان یتوجه جد
و  هولزلارد )د یآگاهذهن جانیه میاثر راهبرد تنظ زمیبا مکان یکینزد

 تیو شفاف هاجانیه ییفرد در شناسا ییبا توانا و( 2011همکاران، 
 ی(. تمرکز بر رو2017 نکل،یو گارف یچنیکرارتباط دارد ) یجانیه

  میتنظ یبر راهبردها یمبتن یهاکیو استفاده از تکن هاجانیه تیاهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. third wave 

وج ـم یهاانـد که در درمـهستن ی( مواردیآگاه)ازجمله ذهن جانیه
 یسازنده یادعا گر،ید یسوم در محور تمرکز قرار دارند. از سو

 تریپرسشنامه، ابعاد انطباق نیاست که ا نیا یبدن یآگاه یپرسشنامه
 یبدن یهانشانه یو با تمرکز توجه بر رو ردیگیرا اندازه م یبدن یآگاه

 لدزیش( ارتباط ندارد )ی)مانند اضطراب و افسردگ مارگونیب تیدر وضع
 زین حاضر پژوهش جینتا .(1989و همکاران،  لدزیش؛ 1991 مون،یو س

یرا م یبدن یآگاه رتیپرسشنامه ابعاد انطباق نیکه ا دهدینشان م
 .دینما نیمرتبط با خود را تأم یاهداف ادعاشده تواندیو م سنجد

و  ییموجود روا یهاافتهی ،شدهتوجه به مطالب مطرح بادرمجموع 
 ینیربالیغ ییدانشجو ینمونهرا در  یبدن یآگاه یپرسشنامه ییایپا
 تیدر جمعموجود  یهاافتهی نکهی. با توجه به ادینمایم دییتأ رانیا

 یهاکه در پژوهش شودیم شنهادیآمده است، پ دست هب ینیربالیغ
 تیدر جمع ،یبدن یآگاه یپرسشنامه یسنجروان مشخصات یآت
 .شود یبررس زین رانیا ینیبال

 تشکر و قدردانی

 معکوسو بازخورد دادن به ترجمه  یبابت همکار لدزیدکتر ش از
 .شودیم یانتشکر و قدرد یبدن یآگاه یپرسشنامه متن
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