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  يدهكچ
هـاي   هاي هشیاري که در فعالیـت  با فرآیند »آستانه گذري«پژوهش حاضر با هدف مقایسه 

 266 بدین منظور .د، و با توجه به نقش جنسیت انجام گرفته استنلوب پیشانی، ریشه دار
ـ هاي فرایندهاي خودشناختی،  به پرسشنامه» آستانه گذري«دانشجو عالوه بر مقیاس  امل ش

دهد  میها نشان  . تحلیل دادهاند دادههوشیاري، خودشناسی انسجامی و خودمهارگري پاسخ ب
ارتبـاط فراینـدهاي   دارنـد. همچنـین   بـاالتري  هـاي   نمـره » آسـتانه گـذري  «زنان در که 

با » نه گذريآستا«ها در مقیاس  آزمودنیهاي  اما نمره ه،خودشناختی با هم مثبت و قوي بود
بـه عنـوان   » آسـتانه گـذري  «ها  بر پایه این یافته دارد.رابطه منفی اختی، فرایندهاي خودشن

با فرایندهاي خودشناختی به عنوان شه دارد، ه در ناحیه گیجگاهی ریکاي از هشیاري  گونه
آسـتانه  «رابطه تقابلی دارند. باالتر بودن نمره زنان در هاي مرتبط با ناحیه پیشانی،  هشیاري

 است.هاي معنوي آنان  التر بودن گرایش، توجیهی براي با»گذري
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 مقدمه
اد اصلی تجربه شخصی ماسـت. هشـیاري،   اي از ابع اصطالحی فراگیر براي دسته ،1هشیاري

و قلمروي است براي  انداز فردي اي است براي خودشناسی، میدانی است براي چشم عرصه
جدیـد، بیـنش   هـاي   فنـاوري هـا و   روشهاي اخیـر،   ار خصوصی ما. در سالکو اف نهااهیج

ار کشـناختی بـه آشـ    اند. به طور ویژه، علم عصـب  ردهکچشمگیري از ماهیت هشیاري ارائه 
و فرایندهاي شناختی پرداخته است.  مغزي، تجارب ذهنیهاي  ساختن جزئیات پیوند پدیده

سـاختن  پارچـه   یـک  ه هشـیاري، نقشـی محـوري در   اسـت کـ  ها آن بـوده   پیشرفتاثر این 
پیـدا  شـناختی   هاي علم عصـب  ی و پیوند دادن آنها با پیشرفتشناس روان مختلفهاي  زمینه
ارتبـاط  هـا از   ه پـژوهش کـ هشـیاري  هـاي   در این مطالعه به بررسی دو دسته از پدیده 2کرد.

ابتـدا فراینـدهاي   ختـه خواهـد شـد.    ا، پردننـد ک ایـت مـی  کحمتفاوت آنها بـا منـاطق مغـز،    
 شود. بررسی می 3خودشناختی

یـک  فرایندهاي خودشـناختی ارائـه شـده اسـت. بـر پایـه        موردمتعددي در هاي  نظریه
آغـاز   4ه بـا بهوشـیاري  کـ فرایندهاي خودشناختی فرایندي به هم پیوسته است  ،سازي مفهوم

. طبـق تعریـف،   6یابـد  می پایان 5گذرد و با خودمهارگري از گذرگاه خودشناسی می ،شود می
بـه رخـدادها و تجربـه زمـان حـال.       7بهوشیاري عبارت است از آگـاهی و توجـه پذیرنـده   

این مفهوم بـه   9دارد.ریشه  8یعنی توجه و آگاهیهاي بنیادین هشیاري،  بهوشیاري در فعالیت
زمان مشخص (یعنی حالـت) و بـه    کتجربه در ی کوان یشود: به عن دو صورت مطالعه می

دهـد چشـم انـداز     گرایش پایدارتر (یعنی صفت). بهوشیاري به افراد اجـازه مـی   کعنوان ی
هاي براون و  ی رفتارهایشان بصیرت یابند. در پژوهشینند و به چراکشان را سیاحت  درونی

اطفه مثبت بیشتر، و بهزیستی بهتر رایان هر دو نوع بهوشیاري، با انگیزش خودپیرو بیشتر، ع
گیرد و شامل  می شناخت خود را در برهاي  همه جنبه ،11خودشناسی انسجامی 10اند. همبسته

 هـاي  ی فـرد را در دسترسـی بـه حالـت    یه تواناکهاي پایدار خود است  خودآگاهی و تجسم
آنهـا از هـم    کیـ کنونی و گذشته و تفهاي ک ی جاري و پردازش محتواي تجربهشناخت روان

 12نـد. ک و قدرت فرد را در پردازش شناختی اطالعات مربوط به خود، ارزیابی مـی  سنجد می
ی فـرد در نادیـده گـرفتن    یگویند، توانـا  می 13گري به آن خودتنظیم ه معموالًکخودمهارگري 

هاي جدیـد و   ه او را با محیطکهاست  ار یا عادتکها، و رفتارهاي خود انهک، تنهااار، هیجکاف
ادي شخصـیت بـر   خود، به ابعـاد فعـال و ار   14ییرد اجراکند. عملک سازگار می آنهاطالبات م
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گـري بـا دیـدگاه     یی اسـت. خـودتنظیم  ردهاي اجراکی از عملکی گري گردد و خودتنظیم می
خود و محیط هستند. در هماهنگی در پی ه در آن افراد کنترل دو پردازشی هماهنگ است ک

نند دنیا را تغییر دهند تا با خودشان هماهنگ شود یا تـالش  ک می افراد یا تالشاین دیدگاه، 
خـود بـراي هـدایت فـرد بـه       نند خود را تغییر دهند تا با دنیا هماهنگ شوند. معمـوالً ک می

هاي شـناختی، منبـع انـرژي     ردهاي شناختی پیچیده نیازمند است. این پردازشکاجراي عمل
کـري  هـاي ف  ه نیازمنـد پـردازش  کـ هایی  فعالیتگري دارند. در نتیجه،  کی با خودتنظیممشتر

گـري   یی خود نیاز دارند، اگـر بعـد از خـودتنظیم   ه به توجه و راهنماکی یویژه آنها بهاست، 
  15ترند. اجرا شوند، ناموفق

هـا وجـود داشـته اسـت.      قـرن هاي مغزي خودآگاهی،  ردن همبستهکتالش براي روشن 
نگـاري نـوین، مشـخص شـده      هاي مبتنی بر مطالعه موردي و عصـب  بر پایه پژوهش نونکا

هـاي   در پردازش ،قشر پیش پیشانی راست ره راست و قشر پیشانی، و احتماالًکه نیمکاست 
کـره راسـت، بـر    ننده بر قشـر پیشـانی/ نیم  ک هاي داللت مرتبط با خود غالب است. پژوهش

ز کـ تمر 16،و معرفت به خود ظه رویدادي از خودگري، تشخیص چهره خود، حاف خودتنظیم
بـا فعالیـت قشـر    که ارزیـابی خـود،   ند ا هنشان داد 18ارانشکاوشنر و همبراي مثال،  17.دارند

ار ارجاعی بـه خـود را   کنیز اف 20ارانشکهمراه است. دي آرگمبو و هم 19میانی پیش پیشانی
بـه   انـد.  یافتهپیش پیشانی همراه  21می میانیکاز جمله قشر ش ،با افزایش جریان چند منطقه

 22ارانشکا این منطقه براي آگاهی مربوط به خود، حیاتی است. آزمایش فرون و همهباور آن
فعالیـت قشـر   توانسـته اسـت   هاي فردي در ویژگی بهوشـیاري   تفاوتدهد که  میهم نشان 

داده  نشـان  24ارانشکـ رس ول و همکـ ند. آزمایش کبینی  را پیش 23پشتی میانی پیش پیشانی
بهوشیاري با فعالیـت گسـترده قشـر پـیش پیشـانی و       هاي فردي در ویژگی تفاوتاست که 

آنهـا   صـفت بهوشـیاري   ي که نمرهافراد در هکاهش فعالیت بادامه همبسته است. ضمن اینک
داشته اسـت. منطقـه   هاي قشر پیش پیشانی و بادامه راست، همبستگی منفی  ، پاسخباال بوده

ه آسـیب آن سـبب اخـتالل در خـود     کـ ز قشـر پـیش پیشـانی اسـت     مهارگري نیاولیه خود
است کـه    نشان داده 26ارانشکه فراتحلیل وندر میر و همکو سرانجام آن 25.شود مهارگري می

و  28میکمهـم هسـتند: شـ    27اندیشییانی پیش پیشانی براي پردازش خوددو منطقه از قشر م
 29.پشتی
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مناطق دیگري از مغـز مـرتبط اسـت و     ه باکند ک تالبورن نوعی از هشیاري را معرفی می
مفهـوم  نقش حیـاتی دارد.  کر واگرا و تجربه عرفانی، مانند تفرب، براي دسته خاصی از تجا

بـه درون و   31یشـناخت  روان جریان مـواد  هبه تالبورن آن را مطرح ساخته ک30»آستانه گذري«
 میـل فرضـی مـواد   چنین بـود:  » آستانه گذري«ی ید. تعریف ابتداپرداز بیرون از هشیاري می

ه کـ ناشی از این یافته اسـت   یاد شدهتعریف  32.هشیاريهاي  ی به گذر از آستانهشناخت روان
 33،ر سحرآمیز، تجربه عرفانی، جذبکی است: تفشناخت روان زیربناي هفت متغیر ،عامل کی

و گرایش به خیال پـردازي. بـه گفتـه تـالبورن      ، تفسیر رویاکفزونى حساسیت، تجربه مانی
هـا   اما پژوهش، ی از سطح ناهشیار به هشیار جریان دارندشناخت روان شد مواد تصور می ابتدا

و حتی از محیط خارجی به هشیاري باشد.  وسکتواند در جهت مع نشان داد این جریان می
ه کـ ی شناخت روان به مواد 34چنین است: حساسیت شدید »آستانه گذري«جدیدترین تعریف 

گسـتره وسـیعی از   » یشـناخت  روان مـواد «گیرنـد.   سرچشمه میاز ناهشیار یا محیط خارجی 
بـه گفتـه تـالبورن و     35.دده میپوشش را  كپردازي، تصویرسازي ذهنی، عاطفه و ادرا خیال

گیجگـاهی و قشـرهاي   -نـاري کناشی از ارتباط شـدید منـاطق    »آستانه گذري«36ارانشکهم
منـاطق  هـاي   بیشتري از انواع دادهباال، تعداد » آستانه گذري«افراد داراي  تداعی حسی است.

توان انتظار داشت افرادي با درجات متوسـط تـا بـاالي     می و نندک اي را تجربه می زیر آستانه
تجـارب  ؛ ، داراي فوران از نیمه هشیار یا ناهشیار به سـوي هشـیاري باشـند   »آستانه گذري«

مفهوم  ،تالبورنبه گفته  38.شناسیم اق میو خلّ عرفانی 37،ه آنها را با عناوین روحیکمختلفی 
اي و منـاطق   که جیمز از ذهن زیـر آسـتانه  آنجا ؛ دارد ریشه 39جیمز يدر آرا» آستانه گذري«

اي  محصول ناحیه زیرآستانه، ت. به باور جیمز عملیات غیرمنطقیسخن رانده اس 40فرامرزي
 41.و سرچشمه اصلی دین در آن جـاي دارد  گیرد ذهن است، تجارب عرفانی از آن ریشه می

ه تـالبورن سـاخته،   کـ مقیاس آستانه گـذري  «ند: ک یید میأگونه ت ادعاي تالبورن را این 42هود
  ».ه در اختیار داریمکترین مقیاس عرفان است  جیمزي

» آسـتانه گـذري  «اق درجات باالتري از افراد خلّهاي تجربی نشان داده است که  پژوهش
 44،داري، فراوانی تفسیر رویا، تجارب عرفـانی  با یادآوري رویا، دین» آستانه گذري« 43.دارند

پـردازي، ویژگــی شخصــیتی   گــرایش بـه خیــال  45،بـاور و تجربــه فراطبیعـی، درون نگــري  
آسـتانه  «پـایین  هـاي   هنمـر بـر ایـن،   . عالوه استگرایی همبسته  پریشی و روان یزوتایپیکاس
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دن و گشـودگی بـه   باالي آن با انتزاعی بوهاي  هو نمر، شناسی ی، وظیفهیرو با سخت» گذري
هاي دیداري و شنیداري نیـز   كبا حساسیت به محر» آستانه گذري« 46دارد.همبستگی  ،تغییر

 بـا » آستانه گـذري «درباره رابطه منفی  48بینی تالبورن و هوران پیش 47همبستگی باالیی دارد.
داشـته  با مصرف بیشـتر داروهـاي غیـر مجـاز رابطـه      » آستانه گذري«اما ه یید نشدأت، شادي

ی از همبسـتگی بـاالي ایـن سـازه بـا      کحـا  49پژوهش جدیدتري از تالبورن و مـالتبی  ست.ا
یـا عالئـم نـرم قطعـه      گیجگاهی اسـت. نااسـتواري گیجگـاهی    50و نااستواري یزوتایپیکاس

از جملـه تجـارب   ، تجـارب فراطبیعـی  أ منش آن را 51ه پرسینگرکاي است  پدیدهگیجگاهی، 
گـذري و نااسـتواري    همبسـتگی بـاالي آسـتانه    53ارانشکـ تـالبورن و هم  52.دانـد  عرفانی می

ه آسـتانه گـذري بـا پـردازش     کاند  دانسته) را در حمایت از این فرضیه r=72/0گیجگاهی (
 EEGنخسـتین بـار بـا    بـراي   54ارانشکو هم کفل مهار نشده لوب گیجگاهی مرتبط است.

عه امواج مغزي در حالـت  با مطال اهند. آنا هردکرا بررسی » آستانه گذري«عصبی هاي  همبسته
افراد داراي نمره باال در آستانه گـذري (در مقایسـه بـا افـراد داراي     اند که  دریافتهاستراحت 

تـري را در قشـر تـداعی خلفـی      ین در سازه یاد شده) توان آلفا، بتا و گاماي ضعیفینمره پا
گاما در منطقه خـط  و  وتاهک. همچنین در گروه یاد شده، توان آلفاي بلند، بتاي دارند 55چپ

 ک. فلـ استتر  ین در آستانه گذري، ضعیفیافراد داراي نمره پادر مقایسه با  56میانی پیشانی
اهش فعالیـت  کـ هـاي پیشـین مبنـی بـر      خـود را در راسـتاي پـژوهش    ارانش یافتـه کو هم

یزوتایپی و کفعالیـت گیجگـاهی راسـت در اسـ     57و نیز ناقرینگی اي چپ آهیانه گیجگاهی/
  ند.ا هردکیزوفرنی قلمداد کبوط به طیف اساختالالت مر

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطـه آسـتانه گـذري بـا فراینـدهاي خودشـناختی در       
ایـن  است که ها نشان داده  ه پژوهشک. با توجه به اینه استگروهی از دانشجویان انجام شد

ز توجه کدر مربا هم ها  اند، چگونگی رابطه این سازه ا با نواحی متفاوتی از مغز مرتبطه سازه
ه کـ اند با هشـیاري   ثر از مناطق پیشانیأه متکهایی  گرفته است؛ آیا هشیاريقرار ، گاننگارند

ثر از لوب گیجگاهی است رابطه دارد؟ بررسی نقش جنسیت با توجه به ادعاي تـالبورن،  أمت
سـازه  » آسـتانه گـذري  «ی دین اهمیت دارد. تالبورن مدعی اسـت  شناس روان هاي و پژوهش

هاي معنوي  زنان گرایشکه اند   ها نشان داده زیربناي تجارب عرفانی و دینی است و پژوهش
ه آیـا زنـان در آسـتانه    کـ و دینی باالتري دارند. با این توضیح، پرسش دیگر مـا ایـن اسـت    

  کنند؟ باالتري گزارش میهاي  هگذري نمر
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  روش
هاي  دانشجویان رشته ،ي پژوهشجامعه آمار استنباطی است. -این پژوهش از نوع توصیفی

. هزار دانشجو) 39(حدود بوده است  1389ـ1388ی مختلف دانشگاه تهران در سال تحصیل
و مـرد) بـا روش نمونـه گیـري در دسـترس انتخـاب        126زن و  140دانشجو (شامل  266

سـال بـا دامنـه     61/23نندگان کت کند. میانگین سنی شرا هشدت در پژوهش کدعوت به شر
  بوده است. 70/3 و انحراف استاندارد 40تا 18

ننـد.  ک استفاده مـی  9/0 تا 7/0از توانی بین معموالً پژوهشگران براي تعیین حجم نمونه، 
اي بـا   نمونـه  9/0و تـوان   20/0براي آزمودن معناداري اثـري بـا انـدازه     58وهنکطبق روش 

  59ت.الزم اس tهاي معنادار آزمون  شف تفاوتکنفر براي  266حجم 
 استفاده شده است:ابزارهاي زیر ها از  براي گردآوري داده

  گذري نظر شده آستانهمقياس تجديد
مقیاس تجدید نظر شده آسـتانه گـذري   » آستانه گذري«ارانش براي سنجش کتالبورن و هم

 متفـاوت  ظـاهراً  بعـد عـاملی، دامنـه زیربنـایی هفـت      کایـن مقیـاس تـ   انـد.   ردهکـ ارائه را 
، گرایش به خیـال  کیا هیپومانی کتجربه مانی ،60جد: فزونى حساسیتسن ی را میشناخت روان

 رکـ تفپردازي، جذب، نگرش مثبت (و شاید وسواس گونه) به تفسیر رویا، تجربه عرفانی و 
شـوند. بـاقی    گذاري می نمرهآن، گویه  هفدهاما تنها ، داردگویه  29، اصلی سحرآمیز. مقیاس

بافت، ضروري است. این تصـمیم بـا روش تحلیـل     ها براي قرار دادن پاسخ دهنده در گویه
روش  ایـن  ی مقیاس بایپایاند. ک ها را محاسبه می ه چینش گویهکه است دست آمد هب 61راش

. ه استدست آمده ب 82/0ی مقیاس پس از پنجاه روز برابر با یی بازآزمایپایا و 85/0برابر با 
نسـخه فارسـی    62.انـد  دادهها به صـورت درسـت و نادرسـت پاسـخ      ها به گویه پاسخ دهنده

تا از صحت ترجمه، اطمینـان  کرده مقیاس، روند استاندارد ترجمه و ترجمه برگردان را طی 
  حاصل شود.

  مقياس خودشناسي انسجامي
یاد وجه  دو ،است اي و تأملی محصول بازنگري در نظریه خودشناسی تجربه هک این مقیاس

 ایـاالت متحـده  هـا در ایـران و    سنجد. بررسی گویه می دوازده بارا به صورت منسجم  شده
بـا   مقیاسدرونی  پایایی .داردبین این مقیاس  و پیش حکایت از اعتبار و روایی سازه، مالك
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 اسـت.  83/0 الت متحـده برابـر بـا   ایـ ا در و 81/0 برابـر بـا   ایـران  دررونبـاخ  کروش آلفاي 
 مـرتبط،  هـاي  سازه با واست  باال فرهنگ دو هر در مقیاس بازآزمون -آزمون بین همبستگی

 تحصـیلی  هـاي  توانـایی  انـدازه  به خودشناسی. دهد می نشان را بینی پیش قابل همبستگیهاي
 تحصـیلی  ردکـ عمل بینـی  پـیش  در اکـ امری الجکـ  شـده  اسـتاندارد  آزمـون  ابـ  شـده  سنجیده

  63.ه استبود توانمند ،ایاالت متحده دانشجویان

  مقياس بهوشياري
هاي فردي در بهوشـیاري   اي را براي سنجش تفاوت گویه پانزده مقیاساین  64یانابراون و ر

. ه اسـت بـود  87/0 تـا  80/0رونباخ از کبا روش آلفاي این مقیاس، ی درونی یپایااند.  ساخته
مگـرا و  ی هیـ ایـت از روا کمانند مقیاس خودآگـاهی ح نامه،  پرسش همبستگی آن با چندین

ه دست آمـد ه ب 81/0ایرانی برابر با هاي  رونباخ مقیاس در نمونهکآلفاي  65.واگراي آن داشت
هـاي سنجشـی    ه ویژگـی کـ هاي بهوشیاري است  ترین مقیاس این مقیاس از معروف 66است.

  67هاي مغز دارد. با فعالیت يهاي پایدار و از لحاظ نظري ارتباطداشته مطلوبی 

  مهارگريخود  وتاهك مقياس
 نسـخه انـد.   خودمهارگري سـاخته صفت  سنجشبراي  را این مقیاس 68ارانشکو هم تانگنه
انجام شده از اعتبار و روایـی قابـل قبـول ایـن     هاي  بررسی .ه داردگوی سیزده مقیاس،کوتاه 

اي آن بسـیار بـاال بـوده     گویه 36کامل و همبستگی این نسخه با نسخه  آزمون حکایت دارد.
ی یی بازآزمایو پایا 85/0رونباخ برابر با کی درونی آن با روش آلفاي ی). پایا= 93/0r(است 

نیـز   70ورس و سـلیگمن  كدر پـژوهش دا  69ه اسـت. بـود  87/0آن پس از سه هفته برابر بـا  
ه بـود  76/0ی آن پس از هفت ماه برابـر بـا   یی بازآزمایو پایا 86/0رونباخ آن برابر با کآلفاي 
ک مقیـاس پـنج   پیشـین در یـ  نامـه   پرسـش  و دونامـه   پرسش نندگان به اینکت ک. شراست
  دهند. درست پاسخ می نادرست تا عمدتاً اي از عمدتاً درجه

  ها يافته
ــا ــاي  یبررســی پای ــا روش آلف ــژوهش ب ــاي پ ــی ابزاره ــا کی درون ــاخ نشــان از پای یی رونب

دو جـنس در متغیرهـاي   هـاي   هبراي مقایسـه نمـر  ). 1(جدول دارد ها  بخش مقیاس رضایت
دانشجویان دختر و پسر تنهـا  ه است که ها نشان داد شد. یافته مستقل اجرا tآزمون ، ژوهشپ

بـاالتري گـزارش    هدختران در این مقیاس نمـر  ؛در آستانه گذري با هم تفاوت معنادار دارند
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دانشـجویان دختـر و پسـر بـه      هـا در  داده همبستگیتحلیل  ،از این رو، )1(جدول  ندا هردک
  جرا شد.اعنوان دو گروه 

 دو جنس در متغیرهاي پژوهشهاي  نمره: مقایسه 1جدول 

  رونباخکآلفاي   متغیرها
  میانگین (انحراف معیار)

t  لک  پسران  دختران  
  68/0  )70/0( 54/3  )73/0( 57/3  )67/0(  51/3  82/0  خودشناسی انسجامی .1

  47/0  )67/0( 46/3  )73/0( 44/3  )62/0( 48/3  84/0 بهوشیاري .2
  33/0  )69/0( 35/3  )76/0(  33/3  )63/0( 37/3  74/0 خودمهارگري .3
  96/2  )95/3( 28/7  )08/4( 53/6  )72/3( 95/7  80/0 آستانه گذري .4

01/0P< 

ـ   . داده اسـت دسـت  ه تحلیل همبستگی، رابطه فرایندهاي خودشناختی و آستانه گـذري را ب
 و قـوي  خودشناختی با هـم رابطـه مثبـت   شود فرایندهاي  مشاهده می 2ه در جدول ک چنان

 . ایـن رابطـه  اسـت  و ضعیف اما رابطه آستانه گذري با فرایندهاي خودشناختی منفی، ندردا
ه در پسـران از سـه فراینـد    کـ  اي گونه بهاست، تر  اي قوي براي دختران به طور قابل مالحظه

دختران، رابطـه آسـتانه   خودشناختی، تنها رابطه بهوشیاري با آستانه گذري معنادار است. در 
  تر از این رابطه در پسران است. گذري با همه فرایندهاي خودشناختی، معنادار و قوي

  
 جنسیت کیکه تفهمبستگی متغیرهاي پژوهش بهاي  یبضر :2جدول 

 خودشناسی انسجامی .1 بهوشیاري .2 خودمهارگري .3
 متغیرها

  دختران پسران دختران پسران دختران پسران
  خودشناسی انسجامی .1 1  1    
  1 1  68/0 62/0 2. بهوشیاري  
1 1 56/0 51/0 55/0 45/0 3. خودمهارگري 

02/0- 22/0- 23/0- 36/0- 17/0-  33/0- 4. آستانه گذري 

01/0P<  

  گيري بحث و نتيجه
هاي گوناگونی در قلمرو هشـیاري پرداختـه، از    هاي پژوهش حاضر که به بررسی سازه یافته

وجوي مـا نشـان    معرفی شد. جست» آستانه گذري«جهاتی ارزشمند است. مفهوم نامأنوس 
دهد که تاکنون رابطه آستانه گذري با فرایندهاي خودشناختی بررسی نشـده اسـت. ایـن     می

هـاي آن نشـان دهنـده اعتبـار      هاي هشیاري افزود و یافتـه  پژوهش برگ جدیدي بر پژوهش
هاي پژوهش است. همبستگی مثبت و قوي فرایندهاي خودشـناختی بـا هـم، نشـان      مقیاس

هاي فرایندهاي خودشناختی است، و رابطه منفی آستانه گذري  دهنده اعتبار همگراي مقیاس
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هاي  مقیاس، حکایت دارد. یافتهبا فرایندهاي خودشناختی، از اعتبار واگراي هریک از چهار 
کند که فرایندهاي خودشناختی بیش از آنکه بـا کـارکرد    پژوهش از این موضوع حمایت می

لوب گیجگاهی مرتبط باشد، از فعالیت مناطق دیگري چون قشر پیشانی متأثر است. در واقع، 
سـازد کـه    همبستگی منفی آستانه گذري با فرایندهاي خودشناختی، این ایده را مطـرح مـی  

  توان مانعی براي فرایندهاي خودشناختی دانست.  کارکرد بیشتر لوب گیجگاهی را می
امـروزه  ی دین ارزشمند باشد. شناس روان تواند براي پژوهش حاضر میهاي  ی از یافتهکی

گیـرد. بسـیاري از    ه همه چیـز بـر پایـه آن قـرار مـی     کمفهوم رایجی است ، تفاوت جنسیتی
مـردان و زنـان   که گویند  می یا تلویحاً ند صراحتاًا هردک مطالعهانسان را  رشد ه ابعادکسانی ک

هـاي   شـیوه باشـد یـا    ال یگانه استدالل اخالقـی کراجع به اَش، خواه این تفاوت. ندا متفاوت
، ، بـه هـر حـال   گیـري هویـت   کلیـا شـ  و هاي دلبسـتگی   کسبیا  تهییج پذیريیا  شناخت
منجـر   جنسـیتی در قلمـرو نگـرش بـه معنویـت      هـاي  ها در همه این ابعاد به تفاوت تفاوت

هـاي جنسـیتی در    ه تفـاوت کـ ننـد  ک ید میکأی دین تشناس روانهاي  متنی از برخ 71.شود می
زنـان  ه کگفته شده است  و 72اند هاي این زمینه پژوهشی ترین یافته شده ییدأت ءداري، جز دین

سازمان بهداشت جهـانی  براي مثال،  73.ترند ردان، متدینها از م به طور متوسط در همه جنبه
زنـان احسـاس پیونـد    ه اسـت کـه   کشور نشـان داد  هجدهبین فرهنگی در  پژوهش کیدر 

باالتري هاي  در دانشجویان ایرانی نیز دختران نمره 74.معنوي و ایمان بیشتري از مردان دارند
اسـت   شنورچنان ، داري تفاوت جنسیتی در معنویت و دین 75.ندا هردکدر معنویت گزارش 

 ،بـه گفتـه تـالبورن    ،. از سـوي دیگـر  متعددي براي تبیین آن ارائه شده اسـت هاي  ه نظریهک
ریشـه   »آسـتانه گـذري  «اگـر   76تجارب دینی و معنوي است. عامل زیربنایی» آستانه گذري«

آسـتانه  «ننـد، پـس زنـان بایـد     ک مـی و زنان معنویت باالتري گـزارش   استتجارب معنوي 
که چنـین اسـت. ایـن یافتـه،      هاین پژوهش نشان دادهاي  باشند. یافته باالتري داشته »گذري

توان این یافته را به منزلـه اعتبـار سـازه مقیـاس آسـتانه       سو می کاز ی؛ ارزشی دوگانه دارد
هـایی   ه مقیاس بتواند تفاوت گـروه کرد. اعتبار سازه در اینجا بیانگر این است کگذري تلقی 

از  هـا را  تفاوت وجود دارد نشان دهد و این گروهسی، مورد برره بین آنها از نظر متغیر کرا 
شــناختی و  توانــد بــه منزلــه تــوجیهی ایــن یافتــه مــیهــم متمــایز ســازد. از ســوي دیگــر، 

فراوانی بیشتر تجارب عرفانی . شناختی براي تفاوت معنویت در دو جنس تلقی شود عصب
ناهشـیار و محـیط    أري بـا منشـ  هشـیا هاي  حالتدر زنان ناشی از حساسیت بیشتر زنان به 
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 ه تالبورن در تبیین باالتر بودن آستانه گذري در افراد مذهبی گفتهکگونه  خارجی است و آن
  77.»باور به خدا تا حدودي ناشی از عوامل خارجی و تاحدودي از درون فرد است: «است

 اصـلی ه جریـان  کـ شناسی منتشر شـده   فراروانهاي  مجلهارهاي تالبورن در کبسیاري از 
 به علتارهاي تالبورن ک 78به گفته هود، با این حالاند.  غالباً از آنها غفلت کردهان شناس روان

اي جهـانی بـا    تجربـه ، عرفـان  کهادعاي هود مبنی بر ایناند.  قابل توجه، دیدگاه هودبا قابل ت
 گیـرد.  ارانش قـرار مـی  کـ هاي تالبورن و هم در برابر پژوهش، شناختی است انشعابات هستی

در ه کـ دانـد   ی طبیعـی نـاب مـی   شناسـ  ک روانهاي تالبورن عرفان را بخشـی از یـ   پژوهش
  دارد.، ریشه حساسیت نسبت به حاالت هشیاري
دود بـه طـرح پـژوهش اسـت.     پژوهش حاضر محـ هاي  مانند هر پژوهش دیگري، یافته

ها از  دهاز این رو دا اند. بودهدانشجویان ، کنندگانت کاست و شر کوچک نسبتاً، حجم نمونه
 هـاي  در ایـن پـژوهش همچـون بسـیاري از پـژوهش      نمونه معرف جامعه عمـومی نیسـت.  

. بـراي  ه اسـت و به مقیاس خودگزارشی بسـنده شـد  ه از مقیاس عینی استفاده نشد هشیاري
اي  تجربـه  هشـیاري  هکـ و از آن رو  هاي ذهنی و عینی وجـود دارد  روشهشیاري، سنجش 

بـا ایـن حـال،     اسـت.  هشـیاري اسی در سنجش روش اس، روش خودگزارشی، هنی استذ
هـاي هشـیاري اسـت.     زمان دو روش ذهنی و عینی، گزینه نخست در پـژوهش  اربست همک

 ز توجهکباید در مر 79ثر در سالمتؤی از متغیرهاي مکپژوهش در زمینه هشیاري به عنوان ی
 زند. مطالعـه پردا ه به سالمت جسمی و روانی جامعه میکان و دیگر افرادي باشد شناس روان

 در اولویت پژوهش در این زمینه است.هاي دیگر  جمعیت عمومی و گروه
  
  
  
  
  
  
  
  



   ۶۵ »آستانه گذري«تقابل فرايندهاي خودشناختي با 

   ______________________________________________  ها نوشت پی
1. Consciousness 
2. W. P. Banks & I. Farber, "Consciousness", Handbook of Psychology, Experimental Psychology, v 4, 
p 3. 
3. Self-knowledge processes 
4. Mindfulness 
5. Self-control 
6. N. Ghorbani, "Processes of self-knowledge", Unpublished Manuscript, p 1. 
7. Receptive 
8. awareness 
9. K. W. Brown et al., "Mindfulness: theoretical foundations and evidence for its salutary effects", 
Psychological Inquiry, v 18(4), p 212. 
10. R. M. Ryan & E. L. Deci, "Self-determination theory and the role of basic psychological needs in 
personality and the organization of behavior", Handbook of Personality Theory and Research, p 670. 
11. Integrative self-knowledge 

تاثیر پیش بین خودشناسـی انسـجامی، بهشـیاري و سـبکهاي دفـاعی بـر       «و همکاران شاه محمدي . خدیجه 12
  .103)، ص 9(39، ش مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،»سالمت

13. Self-regulation 
14. Executive function 
15. M. T. Gailliot et al. "Self-Regulation", Handbook of Personality Theory and Research, p 472. 
16. Autonoetic consciousness 
17. J. P. Keenan et al. "The neural correlates of self-awareness and self-recognition", The Self in 
Neuroscience and Psychiatry, p 166. 
18. K. N. Ochsner et al. "The neural correlates of direct and reflected self-knowledge", NeuroImage, v 
28, p 797. 
19. Medial prefrontal cortex 
20. A. D’Argembeau et al. "Self-referential reflective activity and its relationship with rest: a PET study", 
NeuroImage, v 25, p 616. 
21. Ventromedial 
22. P. A. Frewen et al. "Individual differences in trait mindfulness predict dorsomedial prefrontal and 
amygdala response during emotional imagery: An fMRI study", Personality and Individual Differences, 
v 49, p 479. 
23. Dorsomedial Prefrontal Cortex (DMPFC) 
24. J. D. Creswell et al. "Neural correlates of dispositional mindfulness during affect labeling", 
Psychosomatic Medicine, v 69, p 560. 
25. J. F. Banfield et al., "The cognitive neuroscience of self-regulation", Handbook of self-Regulation 
Research, Theory, and Applications, p 62. 
26. L. Van Der Meer et al. "Self-reflection and the brain: A theoretical review and meta-analysis of 
neuroimaging studies with implications for schizophrenia", Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v 
34, p 935. 
27. Self Reflection 
28. Ventral 
29. Dorsal 
30. Transliminality 
31. Psychological material 
32. M. A. Thalbourne & J. Houran, "Transliminality, The mental experience inventory and tolerance of 
ambiguity", Personality and Individual Differences, v 28, p 853. 
33. Absorption 
34. Hypersensitivity 
35. M. A. Thalbourne et al., "Temporal lobe lability in the highly transliminal mind", Personality and 
Individual Differences, v 35, p 1965-1966. 
36. Ibid, p 1965. 
37. Psychic 
38. G. Del Prete & P. E. Tressoldi "Anomalous cognition in hypnagogic state with OBE induction: an 
experimental study", Journal of Parapsychology, v 69(2), p 336. 
39. William James 
40. Extra marginal or Ultra marginal 

 



۶۶      ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره اول، بهار  

                                                                                                        
41. R. Lange et al., "The revised transliminality scale: Reliability and validity data from a Rasch top-
down purification procedure", Consciousness and Cognition, v 9, p 613. 
42. Hood, R. W. Jr. "Mystical, religious, and spiritual experiences", International Handbook of 
Education for Spirituality, Care and wellbeing, p 201. 
43. M. A. Thalbourne & P. S. Delin, "A common thread underlying belief in the paranormal, Creative 
personality, Mystical experience and Psychopathology", Journal of Parapsychology, v 54, p 3. 
44. M. A. Thalbourne & P. S. Delin, "Transliminality: Its relation to dream life, religiosity, and mystical 
experience", International Journal for the Psychology of Religion, v 9(1), p 45. 
45. Introspection 
46. D. A. Bradbury et al., "Psychosis-like experiences in the general population: An exploratory factor 
analysis", Personality and Individual Differences, v 46, p 731; R. Lange et al. "The revised 
transliminality scale: Reliability and validity data from a rasch top-down purification procedure", 
Consciousness and Cognition, v 9, p 594. 
47. J. Houran et al., "Perceptual-personality characteristics associated with naturalistic haunt 
experiences", European Journal of Parapsychology, v 17, p 29. 
48. M. A. Thalbourne & J. Houran, "Patterns of self-reported happiness and substance use in the context 
of transliminality", Personality and Individual Differences, v 38, p 327. 
49. M. A. Thalbourne & J. Maltby, "Transliminality, thin boundaries, Unusual experiences, and temporal 
lobe lability", Personality and Individual Differences, v 44, p 1617. 
50. Lability 
51. Persinger 
52. K. Makarec & M. A. Persinger, "Electroencephdographic validation of a temporal lobe signs 
inventory in a normal population", Journal of Research in Personality, v 24, p 324; J. N. Booth et al., 
"Increased feelings of the sensed presence and increased Geomagnetic activity at the time of the 
experience during exposures to transcerebral weak complex magnetic fields", International Journal of 
Neuroscience, v 115, p 1054. 
53. M. A. Thalbourne et al., "Temporal lobe lability in the highly transliminal mind", Personality and 
Individual Differences, v 35, p 1972. 
54. J. I. Fleck et al., "The transliminal brain at rest: Baseline EEG, unusual experiences, and access to 
unconscious mental activity", Cortex, v 44, p 1353. 
55. Left posterior association cortex 
56. Frontal- midline region 
57. Desynchronization 
58. Cohen 

  .305، صترجمه حجت اله فراهانی و حمیدرضا عریضی ،پایه هاي پژوهش در علوم رفتاري کازبی، پل سی. 59
60. Hyperesthesia 
61. Rasch 
62. J. Houran et al., "Methodological note: Erratum and comment on the use of the revised transliminality 
scale", Consciousness and Cognition, v 12, p 140. 

 ،»نقـش خودشناسـی در تنیـدگی، سـبکهاي دفـاعی و سـالمت جسـمانی       «، خدیجه شاه محمدي و دیگران. 63
  .149ص )، 10(3 ش ،روانشناسان ایرانی

64. K. W. Brown & R. M. Ryan, "The benefits of being present: Mindfulness and its role in Psychological 
well-being", Journal of Personality and Social Psychology, v 84(4), p 822. 
65. Ibid, p 829. 
66. N. Ghorbani et al., "Mindfulness in Iran and the United States: cross-cultural structural complexity 
and parallel relationships with Psychological adjustment", Current Psychology, v 28(4), p 216. 
67. N. T. Van Dam et al. "Measuring mindfulness? An Item response theory analysis of the mindful 
attention awareness scale", Personality and Individual Differences, v 49, p 806. 
68. J. P. Tangney et al., "High self-control predicts good adjustment, Less Pathology, Better grades, and 
interpersonal success", Journal of Personality, v 72(2), p 271. 
69. Ibid, p 283, 287, 288. 
70. A. L. Duckworth & M. E. P. Seligman, "Self-discipline outdoes IQ in predicting academic 
performance of adolescents", Psychological Science, v 16(12), p 942. 
71. A. N. Bryant, "Gender differences in spiritual development during the College years", Sex Roles, v 
56, p 835. 

 



   ۶۷ »آستانه گذري«تقابل فرايندهاي خودشناختي با 

                                                                                                        
72. L. Francis, "The psychology of gender differences in religion: A review of empirical research", 
Religion, v 27, p 81. 
73. M. Argyle, Psychology and Religion an Introduction, p 31. 
74. WHOQOL SRPB Group. "A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as 
components of quality of life", Social Science & Medicine, v 62, p 1486. 

مجلـه علـوم    ،»معنویت و احساس شخصی رواندرستی در دانشجویان و طـالب « ،ناصر آقابابائی و دیگران. 75
  .366، ص 31ش ، روانشناختی

76. R. W. Jr. Hood & J. A. Belzen, "Research methods in the psychology of religion", Handbook of the 
Psychology of Religion and Spirituality, p 71. 
77. M. A. Thalbourne & P. S. Delin, "Transliminality: Its relation to dream life, religiosity, and mystical 
experience", International Journal for the Psychology of Religion, v 9(1), p 56. 
78. R. W. Jr. Hood, "Mystical, spiritual, and religious experiences", Handbook of the Psychology of 
Religion and Spirituality, p 359. 
79. Howell, A. J. et al., "Mindfulness predicts sleep-related self-regulation and well-being", Personality 
and Individual Differences, v 48, p 419. 



۶۸      ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره اول، بهار  

  منابع
 مجلـه علـوم   ،»طـالب معنویت و احساس شخصـی رواندرسـتی در دانشـجویان و    « اصر و دیگران،ی، نئآقابابا

 .360-372 ص ،1388 ،31، ش یشناخت روان

، »هاي دفاعی بر سـالمت کتاثیر پیش بین خودشناسی انسجامی، بهشیاري و سب« دیجه و دیگران،شاه محمدي، خ
 .99-119، ص 1388 )،9(39، ش ی و علوم تربیتیشناس روان مجله

 ،)10(3، ش ایرانـی  شناسـان  روان ،»جسـمانی هاي دفاعی و سـالمت  کنقش خودشناسی در تنیدگی، سب« ،ـــــ
 .145-156ص ، 1385

، ترجمه حجت اله فراهانی و حمیدرضا عریضی، تهران، روان، پژوهش در علوم رفتاريهاي  پایهازبی، پل سی، ک
1386.  

Argyle, M, Psychology and Religion an Introduction, London, Routledge, 2005. 
Banfield, J, F., et al., "The cognitive Neuroscience of self-regulation", In R. F. Baumeister & K. D. Vohs 

(Eds.), Handbook of Self-Regulation Research, Theory, and Applications, New York, The Guilford 
press, 2004, p 62-83. 

Banks, W, P, & Farber, I, "Consciousness", In A. F. Healy & R. W. Proctor (Eds.), Handbook of 
Psychology, Experimental Psychology, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc, v 4, 2003, p 3-31. 

Booth, J. N., et al., "Increased feelings of the sensed presence and increased geomagnetic activity at the 
time of the experience during exposures to transcerebral weak complex magnetic fields", 
International Journal of Neuroscience, v 115, 2005, p 1053-107. 

Bradbury, D. A., et al., "Psychosis-like experiences in the general population: An exploratory factor 
analysis", Personality and Individual Differences, v 46, 2009, p 729-734. 

Brown, K. W., et al., "Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects", 
Psychological Inquiry, v 18(4), 2007, p 211-237. 

Brown, K. W., Ryan, R. M., "The benefits of being present: Mindfulness and Its role in psychological 
well-being", Journal of Personality and Social Psychology, v 84(4), 2003, p 822-848. 

Bryant, A. N., "Gender differences in spiritual development during the college years", Sex Roles, v 56, 
2007, p 835-846. 

Creswell, J. D., et al., "Neural correlates of dispositional mindfulness during affect labeling", 
Psychosomatic Medicine, v 69, 2007, p 560-565. 

D’Argembeau, A., et al., "Self-referential reflective activity and its relationship with rest: a PET study", 
NeuroImage, v 25, 2005, p 616-624. 

Del Prete, G. & Tressoldi, P. E., "Anomalous cognition in hypnagogic state with OBE induction: an 
experimental study", Journal of Parapsychology, v 69(2), 2005, p 329-339. 

Duckworth, A. L. & Seligman, M. E. P., "Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance 
of adolescents", Psychological Science, v 16(12), 2005, p 939-944. 

Fleck, J. I., et al., "The transliminal brain at rest: Baseline EEG, unusual experiences, and access to 
unconscious mental activity", Cortex, v 44, 2008, p 1353-1363. 

Francis, L., "The psychology of gender differences in religion: A review of empirical research", Religion, 
v 27, 1997, p 81-96. 

Frewen, P. A., et al., "Individual differences in trait mindfulness predict dorsomedial prefrontal and 
amygdala response during emotional imagery: An fMRI study", Personality and Individual 
Differences, v 49, 2010, p 479-484. 

Gailliot, M. T., et al., (2008). "Self-regulation", In O. P. John, R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), 
Handbook of Personality Theory and Research, New York, The Guilford press, 2008, p 472-491. 

Ghorbani, N., "Processes of self-knowledge", Unpublished Manuscript, university of Tehran, 2010. 
_____, et al., "Comparative analysis of integrative self-knowledge, mindfulness, and private self-

consciousness in predicting responses to stress in Iran", International Journal of Psychology, v 
45(2), 2010, p 147-154. 

_____, et al., "Philosophy, self-knowledge, and personality in Iranian teachers and students of 



   ۶۹ »آستانه گذري«تقابل فرايندهاي خودشناختي با 

philosophy", The journal of Psychology, v 139(1), 2005, p 81-95. 
_____, et al., "Integrative self-knowledge scale: Correlations and incremental validity of a cross-cultural 

measure developed in Iran and the United States", The Journal of Psychology, v 142(4), 2008, p 
395-412. 

_____, et al., "Mindfulness in Iran and the United States: Cross-cultural structural complexity and parallel 
relationships with psychological adjustment", Current Psychology, v 28(4), 2009, p 211-224. 

Hood, R. W., Jr. & Belzen, J. A., "Research methods in the psychology of religion", In R. F. Paloutzian & 
C. L. Park (Eds.), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, New York, The 
guilford press, 2005, p 62- 79. 

Hood, R. W. Jr., "Mystical, spiritual, and religious experiences", In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), 
Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, New York, The guilford press, 2005, p 
348-364. 

_____, "Mystical, religious, and spiritual experiences", In M. de Souza et al. (Eds.), International 
Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing, New York, The guilford press, 2009, 
p 189-207. 

Houran, J., et al., "Perceptual-personality characteristics associated with naturalistic haunt experiences", 
European Journal of Parapsychology, v 17, 2002, p 17-44. 

_____, et al., "Methodological note: Erratum and comment on the use of the revised transliminality 
scale", Consciousness and Cognition, v 12, 2003, p 140-144. 

Howell, A. J., et al., "Mindfulness predicts sleep-related self-regulation and well-being", Personality and 
Individual Differences, v 48, 2010, p 419-424. 

Keenan, J. P., et al., "The neural correlates of self-awareness and self-recognition", In T. Kircher & A. 
David (Eds.), The Self in Neuroscience and Psychiatry, cambridge, Cambridge university press, 
2003, p 166-179. 

Lange, R., et al., "The revised transliminality scale: reliability and validity data from a rasch top-down 
purification procedure", Consciousness and Cognition, v 9, 2000, p 591-617. 

Makarec, K. & Persinger, M. A., "Electroencephdographic validation of a temporal lobe signs inventory 
in a normal population", Journal of Research in Personality, v 24, 1990, p 323-337. 

Ochsner, K. N., et al., "The neural correlates of direct and reflected self-knowledge", NeuroImage, v 28, 
2005, p 797-814. 

Ryan, R. M. & Deci, E. L., "Self-determination theory and the role of basic psychological needs in 
personality and the organization of behavior", In O. P. John, R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), 
Handbook of Personality Theory and Research, New York, The guilford press, 2008, p 654-678. 

Tangney, J. P., et al., "High self-control predicts good adjustment, Less pathology, better grades, and 
interpersonal success", Journal of Personality, v 72(2), 2004, p 271-324. 

Thalbourne, M. A. & Delin, P. S., "A common thread underlying belief in the paranormal, creative 
personality, mystical experience and psychopathology", Journal of Parapsychology, v 54, 1994, p 3-
38. 

_____, "Transliminality: its relation to dream life, religiosity, and mystical experience", International 
Journal for the Psychology of Religion, v 9(1), 1999, p 45-61. 

_____, "Transliminality, The mental experience inventory and tolerance of ambiguity", Personality and 
Individual Differences, v 28, 2000, p 853-863. 

_____, "Patterns of self-reported happiness and substance use in the context of transliminality", 
Personality and Individual Differences, v 38, 2005, p 327-336. 

_____, "Transliminality, thin boundaries, unusual experiences, and temporal lobe lability", Personality 
and Individual Differences, p 44, 2008, p 1617-1623. 

Thalbourne, M. A., et al., "Temporal lobe lability in the highly transliminal mind", Personality and 
Individual Differences, v 35, 2003, p 1965-1974. 

Van Dam, N. T., et al., "Measuring mindfulness? An item response theory analysis of the mindful 
attention awareness scale", Personality and Individual Differences, v 49, 2010, p 805-810. 

van der Meer, L., et al., "Self-reflection and the brain: A theoretical review and meta-analysis of 
neuroimaging studies with implications for schizophrenia", Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, v 34, 2010, p 935-946. 

WHOQOL SRPB Group, "A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as 
components of quality of life", Social Science & Medicine, v 62, 2006, p 1486-1497. 

  




