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Abstract
Introduction: Several studies showed that anxiety affects cognitive components, mainly
working memory function, and mindfulness also may be affected by this factor.
Aim: This study aimed to investigate the association between anxiety and mindfulness while
emphasizing the mediating role of attention control functions.
Method: The correlational research method and the statistical population included all subjects
referred to a counseling center and a painting school in Tabriz, a music school in Saqqez, and
staff of Urmia University in 2021. Participants were selected using the convenience sampling
method, yielding a total of 244 subjects. All subjects filled the State-Trait-Anxiety-Inventory
(STAI) and Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Participants also responded to the
tasks of Signal-Stop Task (2003) and N-Back Memory Test (1958). Data analysis was
administered using SPSS-19 by descriptive and inferential statistics (i.e., Pearson and Sobel
correlation tests).
Results: The results showed a significant association between trait anxiety (r=0.56, p<0.001),
state (r=-0.50, p<0.001), and update component (r=0.22, p<0.001) with mindfulness, but there
was no significant association between inhibition component (r=-0.001, p>0.001) and
mindfulness. Also, the indirect effect of trait anxiety and state on mindfulness through inhibition
and updating components was not significant.
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Conclusion: This study demonstrated that trait-state anxiety has no significant association with
mindfulness through attention control functions, and further studies using various tools are
needed to investigate the effect of anxiety on cognitive functions.
Keywords: Trait anxiety, State anxiety, Attention control theory (inhibition and updating
components), Mindfulness
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چکیده
مقدمه :مطالعات متعدد نشان میدهند اضطراب بر مؤلفههای شناختی و علیالخصوص بر عملکرد حافظه کاری تأثیر دارد و به نظر می-
رسد ذهن آگاهی نیز متأثر از اضطراب باشد.
هدف :هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه اضطراب و ذهن آگاهی با نقش میانجی عملکردهای کنترل توجه بود.
روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعهکننده به یک مرکز مشاوره و آموزشگاه نقاشی در تبریز،
آموزشگاه موسیقی در سقز و کارکنان دانشگاه ارومیه در سال  1044بود که به روش در دسترس  100نفر انتخاب شدند و به مقیاسهای
اضطراب صفت -حالت ( )STAIو ذهن آگاهی ( )MAASپاسخ دادند .همچنین شرکتکنندگان به تکالیف دو نرمافزار تکلیف
توقف سیگنال ( )1443و آزمون حافظه انبک ( )1591نیز پاسخ دادند .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  15با روشهای آمار
توصیفی و استنباطی با آزمونهای همبستگی پیرسون و سوبل تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد بین اضطراب صفت ( ،)p>4/441 ،r=-4/90حالت ( ،)p>4/441 ،r=-4/94مؤلفه بروز رسانی (،r=4/11
 )p>4/441با ذهن آگاهی رابطه معنادار وجود دارد؛ ولی بین مؤلفه بازداری ( )p<4/441 ،r=-4/441با ذهن آگاهی رابطه معناداری
مشاهده نشد .همچنین تأثیر غیرمستقیم اضطراب صفت و حالت از طریق مؤلفههای بازداری و بروز رسانی بر ذهن آگاهی معنادار نبود.

نظر می رسد نیاز به مطالعات متعدد و ابزارهای متنوع جهت بررسی تأثیر اضطراب بر کارکردهای شناختی احساس میگردد.
کلیدواژهها :اضطراب صفت ،اضطراب حالت ،نظریه کنترل توجه (مؤلفههای بازداری و بروز رسانی) ،ذهن آگاهی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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نتیجهگیری :بر طبق مطالعه حاضر اضطراب صفت -حالت از طریق کارکردهای کنترل توجه با ذهن آگاهی رابطه معنادار نداشته و به
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جهت مطالعه دقیق حافظه کاری ،19بدلی )1550( 10مدل

مقدمه
1

اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر ،ناخوشایند

چند مؤلفه این حافظه را معرفی کرد .این تئوری ،مدلی

و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته که به فرد دست

شامل سه جزء است :اجرایی مرکز ،10حلقه آوایی 11و

میدهد (درخشان و آیزنگ )1445 ،1و شامل عدم

طرح کلی بصری فضایی

15

اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.

بهعنوان یک مرکز کنترل انواع اطالعات که اطالعات را

وقوع مجدد موقعیتهایی که قبالً استرسزا بودهاند یا طی

بین اجزای آوایی و بصری فضایی هدایت میکند.

آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد

مطالعات آیزنگ و درخشان ( )1411نشان میدهد سیستم

میشود (لو ،دانگ ،لو و همکاران .)1414 ،3اسپیلبرگر،

اجرایی مرکزی متأثر از اضطراب است و برای تبیین نحوه

گروش ،لوشن ،وگ و جاکوب )1513( 0اضطراب را به

تأثیرگذاری آن ،نظریه کنترل توجه 14را ارائه میدهند.

دو نوع حالت 9و صفت 0بیان نمودهاند .اضطراب صفت

کنترل توجه به توانایی جهتدهی توجه به سمت محرک

بهعنوان تمایل پایدار افراد به تجربه اضطراب تعریف می-

یا دور شدن از محرکهای وابسته به اهداف یا تکالیف

شود ،در مقابل اضطراب حالت به سطوح متغیر اضطراب

فعلی اشاره دارد (هسو ،برد ،رفکین و همکاران.)1419 ،11

تجربه شده در یک لحظه مشخص اشاره دارد (چو،

اضطراب میتواند بر کارکردهای اجرایی ازجمله بازداری

وایت ،ینگ و سوتو .)1415 ،0اضطراب میتواند

از محرکهای مربوط تأثیر گذاشته و باعث گردد

تواناییهای شناختی فرد را مختل کند (مک نالی)1411 ،1

پردازش محرکهای نامرتبط اتفاق بیفتد (ساری ،کاستر و

و باعث شناخت منفی شود (یند ،متیو ،برنز و همکاران،5

درخشان)1410 ،11؛ به عبارتی به نظر میرسد افرادی که

 .)1419مطالعات متعدد نشان میدهند اضطراب بر

مستعد اضطراب هستند ،در تکالیف مرتبط با کنترل توجه

عملکردهای شناختی و علیالخصوص بر عملکرد حافظه

دچار مشکل میگردند (استاوت ،شاکمن ،جانسون و

کاری (شی ،شارپ و آبد1415 ،14؛ آیزنگ و درخشان،

الرسون.)1419 ،13

1411؛ وانگ ،ماهر ،تیکنر و فریمن1413 ،11؛ موران،11

از طرفی در برخی مطالعات به ذهن آگاهی و ارزیابی

1410؛ گوستاوسون و مایکا1410 ،13؛ لوکاسکی،

کارآمدی مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی 10متمرکز

واریس ،سواری و همکاران )1415 ،10تأثیر دارد.

شدهاند و به نظر میرسد کار بر روی مؤلفههای ذهن

با عملکرد مرکز اجرایی

1

- Anxiety
- Derakshan & Eysenck
3
- Liu, Dong, Lu & et al
4
- Spielberger, Gorsuch, Lushene & et al
5
- State
6
- Trait
7
- Cho, White, Yang & Soto
8
- McNally
9
- Yiend, Mathews, Burns & et al
10
- Shi, Louise Sharpe & Maree Abbott
11
- Wong, Mahar, Titchener & Freeman
12
- Moran
13
- Gustavson & Miyake
14
- Lukasik, Waris, Soveri & et al

(کمبرز ،لو و الن .)1441 ،19ذهن آگاهی ،مرحلهای از

2

15

- Working memeory
- Baddeley
17
- Central executive
18
- Phonological loop
19
- Visuospatial sketchpad
20
)- Attentional control theory (ACT
21
- Hsu, Beard, Rifkin & et al
22
- Sari, Koster & Derakshan
23
- Stout, Shackman, Johnson & Larson
24
- Mindfulness
25
- Chambers, Yee Lo & Allen
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آگاهی منجر به بهبود مهارتهای کنترل توجه میگردد

شیرین زینالی

110

بودن است ،بودنی برتر که بهخوبی به آگاهی مربوط می-

ذهنآگاهی مورد توجه خاصـی بوده و ارتقا آن بهعنوان

شود (فاطمی .)1410 ،1مطالعات متعددی رابطه بین ذهن

یک هدف درمانی مطـرح اسـت .باوجود این،

آگاهی و کنترل توجه را در جمعیتهای مختلف مورد

مکانیسمهای تأثیرگـذاری درمـانهـای شناختی مبتنی بر

بررسی قرار دادهاند (گواال ،گودمن و براون1419 ،1؛

ذهن آگاهی ،زمینـه پژوهشـی بسـیار مهمـی اسـت کـه

راکو و دایرکوگل1413 ،3؛ فیوکو و ماالیا .)1419 ،0ذهن

البتـه در مطالعـات آتـی پیرامـون ذهنآگاهی میتواند

آگاهی با اجتناب (استیونسون ،امرسون و میلینگ،9

مورد توجـه فـراوان قـرار گیـرد؛ بنابراین با توجه به جدید

 )1410و دلبسته ناایمن اجتنابی (پپینگ و دووانگ،0

بودن مطالعات پژوهشی در زمینه نظریه کنترل توجه و

 )1410نیز همبسته است .همه این یافته با این پیشفرض

ذهن آگاهی ،هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین

که اضطراب مؤلفهی مشترک همه موارد باال است ،این

اضطراب و ذهن آگاهی با نقش میانجی عملکردهای

حدس را ایجاد میکند که اضطراب پیشبینی کننده ذهن

کنترل توجه بود تا بر غنای مطالعات مرتبط با نظریه کنترل

آگاهی است .به نظر میرسد تمایل به تجربه اضطراب ،بر

توجه افزوده شود .از طرفی ارتباط بین روشهای

تجربه زندگی ذهنآگاهانه روزمره تأثیر منفی دارد

رواندرمانی بـا کارکردهـای شناختی مغز و کشف

(جانکوسکی و باک .)1415 ،0یک توضیح ممکن از

تـأثیرات عصـب روانشناختی آن ،عالوه بر مستدل نمودن

ارتباط بین اضطراب و ذهن آگاهی را میتوان با نقش

تأثیرات درمانی میتوانـد ارائهکننده راهکارهایی برای

واسطهای کنترل توجه بیان نمود .کنترل توجه را میتوان

ارتقای این روشهای درمانی باشد.

نوعی ظرفیت عمومی برای کنترل توجه در ارتباط با
 .)1441بر همین اساس ،اضطراب با ذهن آگاهی از طریق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ

کنترل توجه میتواند مرتبط باشد (جانکوسکی و باک،

نحوه گردآوری دادهها از نوع همبستگی بود .جامعه

.)1415

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان و مردان  10الی

همچنان که ادبیات پژوهشی مربوط در ایـن زمینـه نشان

 09سال مراجعهکننده به یک مرکز مشاوره و آموزشگاه

میدهد ،توجه گسترده به مفهـوم روانشناختی ذهن-

نقاشی در تبریز ،کارکنان دانشگاه ارومیه و آموزشگاه

آگـاهی در سـالهـای اخیـر بیشـتر معطـوف بـه مروری

موسیقی در شهر سقز در بازهی زمانی فروردین تا تیر

بـر ایـن مطالعات بالینی در این زمینه است و مطالعــات

 1044بود؛ بنابراین با توجه به شرایط بیماری کرونا و تغییر

نشــان مــیدهــد کــه در رواندرمانی و شناخت درمانی،

مکرر رنگبندی شهرها در طول تصویب تا اجرای طرح
و تغییر شرایط حضور افراد در مکانهای کاری ،نمونه

1

- Fatemi
- Quaglia, Goodman & Brown
3
- Ruocco & Direkoglu
4
- Fiocco & Mallya
5
- Stevenson, Emerson & Millings
6
- Pepping & Duvenage
7
- Jankowski & Bąk
8
- Derryberry & Reed

مطالعه از مکانهای مختلف انتخاب شد .همچنین با توجه

2

به مدت زمان اجرای طوالنی ابزارها (برای هر فرد بهطور
متوسط  19الی  14دقیقه) جلب همکاری افراد نیز ازجمله
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واکنشهای مثبت و منفی در نظر گرفت (دربری و رید،1

روش
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گیرد .برای تعیین حجم نمونه لوهلین (1551؛ نقل از

اسپیلبرگر ،گروش و لوشن 1در سال  1504ساخته شده،

هومن )1310 ،پیشنهاد میکند که برای بررسی مدل

 04سؤال دارد و شامل دو مقیاس اضطراب حالت و

ساختاری که در آن  1-0عامل شرکت دارند ،پژوهشگر

اضطراب صفت است که هرکدام را با  14سؤال

باید روی گردآوری دستکم  144تا  144مورد برنامه-

میسنجد .برای پاسخگویی ،آزمودنیها باید یکی از

ریزی کند ،بر همین اساس نمونه آماری  100نفر بود که

گزینههای اصالً ( ،)1کم ( ،)1متوسط ( )3و شدید ( )0را

بهصورت در دسترس از بین مراجعهکنندگان انتخاب

که به بهترین وجه ممکن احساس آنها را بیان مینماید،

شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :تحصیالت باالی

انتخاب کنند .الزم به ذکر است سؤاالت -30-30-33-

راهنمایی ،عدمتشخیص اختالالت افسردگی ،وسواس،

14-15-10-19-11-14-1-9-1-34-10-10-13-11

بیش فعالی /نقص توجه و اختالل سوءمصرف مواد در

بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و نمرات هرکدام

حین اجرای مطالعه و عدم استفاده از دارودرمانی بود و

از دو مقیاس صفت و حالت اضطراب میتواند در

اجرای ناقص آزمون و عدم فهم دستورالعمل علیرغم

دامنهای بین  14تا  14قرار گیرد .گوستاوسون ،گابل ،هامر

تکرار چندباره از مالکهای خروج از آزمون بود .جهت

و همکاران )1414( 3در مطالعه خود همسانی درونی به

اجرای مطالعه ،به سه دستیار روند اجرا توضیح داده شد و

روش آلفای کرونباخ را  4/53و آزمون بازآزمون 4/14

آنها پس از هماهنگی با مسئولین مراکز ذکر شده ،با

گزارش نمودند .در مطالعه مهرابیزاده ،گراوند و ارضی

لپتاپ در مکان مربوطه حاضر شده و پس از توضیح

( )1311پایایی پرسشنامه به دو روش آلفای کرونباخ و

روند آزمون ،در ابتدا پرسشنامهها را به افراد میدادند و

تصنیف به ترتیب  4/50و  4/10بدست آمد.

سپس مرحله آزمایشی آزمون ان-بک و توقف سیگنال را

تکلیف توقف سیگنال  :تکلیف توقف سیگنال در سال

به ترتیب اجرا کرده و بعد وارد مرحله اصلی اجرا می-

 1510توسط لوگان و کوان 9طراحی شده است .این

شدند .در این مطالعه جهت رعایت مالحظات اخالقی از

تکلیف بهعنوان ابزاری برای تعیین سرعت مهار پاسخ در

افراد اسم خواسته نمیشد و هر زمان که تمایل داشتند

علوم اعصاب شناختی ،روانپزشکی و روانشناسی در

میتوانستند از مطالعه خارج شوند .همچنین در صورت

تحقیقات انسانی (بالینی ،غیر بالینی و گروههای سنی

تمایل افراد ،نتایج آزمون بهصورت شفاهی در اختیارشان

متفاوت) و غیرانسانی (پستانداران) به کار گرفته میشود.

قرار داده میشد .پردازش آماری دادههای این

در این تکلیف ،آزمودنیها باید هر چه سریعتر به یک

پژوهش با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSنسخه  15و

محرک از پیش تعیین شده پاسخ دهند و در زمان نمایان

آزمونهای همبستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمون سوبل

شدن عالمت توقف ،پاسخ خود را مهار کنند .آزمون به

انجام شد.

این صورت است که هر وقت محرک هدف در وسط
1

ابزار

)- State and Trait Anxiety Inventory (STAI
- Spielberger, Grusch & Lushene
3
- Gustafson, Gabel, Hammer & et al
4
)- Stop Signal Task (SST
5
- Logan & Cowan
2
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مسائلی بود که باعث شد نمونه از مکانهای مختلف انجام

پرسشنامه اضطراب صفت -حالت :1این پرسشنامه توسط

شیرین زینالی

110

صفحه مانیتور ظاهر شود ،آزمودنی باید دکمه را فشار

آزمون سازه ذهن آگاهی را در مقیاس  9درجهای لیکرت

دهد 1و زمانی که هر محرک دیگری غیر از محرک

(نمره یک برای «هرگز» تا نمره  9برای «اغلب یا همیشه»)

هدف ظاهر شود ،نباید دکمه را فشار دهد .1زمان واکنش

میسنجد .این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به

فرد و نمرات بازداری پاسخ برای هر آزمودنی ثبت می

دست میدهد که دامنه آن از  35تا  159متغیر بوده ،نمره

شود (وربوگن و آرون .)1415 ،3در مطالعه قمری کیوی،

باالتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است و شامل 0

شایقی و قاسم نژاد ( )1311پایایی آزمون به روش

زیرمقیاس مشاهده ،توصیف ،عمل همراه با آگاهی ،عدم

بازآزمایی  4/19بدست آمد.

قضاوت به تجربه درونی و عدم واکنش به تجربه درونی

آزمون حافظه انبک  :این آزمون توسط کرچنر 9در سال

است .همسانی درونی سؤالهای آزمون بر اساس ضریب

 1591معرفی شد و در این مطالعه برای سنجش مؤلفه

آلفای کرونباخ از  4/09تا  4/51گزارش شده است

بروز رسانی کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار گرفته

(نئوسر1414 ،14؛ به نقل از احمدوند .)1351 ،ضریب

است .در نسخه کامپیوتری دنبالهای از محرکهای بینایی،

همبستگی آزمون بازآزمون در نمونه ایرانی بین  4/90تا

گامبهگام و بهصورت تصادفی بر صفحه ظاهر میشود.

 4/10و ضریب آلفا بین  4/99تا  4/13بود (احمدوند،

آزمودنی باید بررسی کند محرک ارائه شده فعلی با

.)1351

محرک  nگام قبل از آن مشابه است یا خیر و شامل سه
تعداد و زمان در وجه دیداری محاسبه میگردد (دن،0

براساس مطالعه حاضر ،میانگین سن افراد مطالعه  34/00و

 .)1441ضرایب اعتبار این آزمون در دامنهای بین  4/90تا

انحراف معیار  11/00بود ،مردان  09/0درصد و زنان

 4/10بدست آمد (کین ،کن وی ،میورا و کلفلش،0

 30/0درصد نمونه را تشکیل دادند 35/1 ،درصد نمونه را

1440؛ به نقل از کسائیان ،کیامنش و بهرامی.)1351 ،

افراد مجرد و  04/1درصد را افراد متأهل تشکیل داده و

ضریب پایایی آزمون در مطالعه نهروانیان ،عسگری،

 15/1درصد افراد مورد مطالعه دارای تحصیالت دیپلم و

درتاج و همکاران ( 4/01 )1350بدست آمد.

زیر دیپلم؛  90/9درصد افراد مورد مطالعه دارای

مقیاس ذهن آگاهی  :این مقیاس یک آزمون  35سؤالی

تحصیالت کارشناسی و  10/0درصد افراد مورد مطالعه

است که توسط بائر ،اسمیت و هاپکینز 5در سال 1440

دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا بودند .جدول

بهمنظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها

 1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای

و تجارب جاری زندگی طراحی گردید .سؤالهای

مطالعه را نشان میدهد.

1

- Go trail
- No go trail
- Verbruggen & Aron
4
- N-Back test
5
- Kirchner
6
- Dehn
7
- Kane, Conway, Miura & Colflesh
8
)- Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
9
- Baer, Smith & Hopkins
2
3
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مرحله است (انبک یک تا سه) .نمره آزمودنی بر اساس

یافتهها

 110رابطه بین اضطراب و ذهن آگاهی با نقش میانجی عملکردهای کنترل توجه
جدول  1ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین انحراف معیار

 - 1ذهنآگاهی

115/5

10/15

2

1

5

3

1

 - 2بازداری

00/19

9/0

- 3بروز رسانی

115/11

03/39

**

- 4/441

 -اضطراب حالت

01/10

11/31

**

 - 5اضطراب صفت

01/5

5/1

**

4/111

1
**

4/115

4/415 - 4/94
4/441 - 4/90

1
- 4/111
*

- 4/135

1
**

4/19

1

** p> 4/441و* p> 4/41

مطابق جدول  ،1بین مؤلفه بروز رسانی ،اضطراب حالت و

اضطراب حالت با مؤلفههای بازداری و بروز رسانی رابطه

اضطراب صفت با ذهن آگاهی رابطه معناداری وجود

معناداری وجود ندارد ( .)P<4/49در ادامه به بررسی

دارد ()P<4/441؛ ولی بین مؤلفه بازداری با ذهن آگاهی

مفروضه کارکردهای توجهی میانجی رابطه بین اضطراب

رابطه معناداری وجود ندارد ( )P<4/49و بین اضطراب

صفت -حالت و ذهن آگاهی پرداخته میشود .جهت

صفت و مؤلفه بروز رسانی رابطه معناداری وجود دارد

آزمون اثر متغیر میانجی و تعیین معناداری آن از روش

()P>4/49؛ ولی بین اضطراب صفت با مؤلفه بازداری و

آزمون سوبل استفاده گردید.

جدول  2نتایج آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی کارکردهای توجهی در رابطه بین اضطراب صفت  -حالت و ذهن آگاهی
ضریب

مسیر

خطای

ضریب

خطای

آماره

سطح

رگرسیون

استاندارد

رگرسیون

استاندارد

سوبل

معنیداری

متغیر پیشبین

ضریب

میانجی

ضریب

و میانجیa

رگرسیون a

با مالکb

رگرسیون b

نقش میانجی بازداری در رابطه بین

4/41

4/43

4/410

4/100

4/10

4/11

نقش میانجی بازداری در رابطه بین

4/441

4/40

- 4/443

4/100

- 4/41

4/51

نقش میانجی بروز رسانی در رابطه بین

- 4/001

نقش میانجی بروز رسانی در رابطه بین

- 1/1

اضطراب حالت و ذهن آگاهی
اضطراب صفت و ذهن آگاهی

4/013

4/40

4/413

1/91

4/11

اضطراب حالت و ذهن آگاهی

4/949

4/430

4/413

- 1/00

4/410

اضطراب صفت و ذهن آگاهی

بدستآمده ،کارکردهای کنترل توجه نقش میانجی در

آگاهی با نقش میانجی عملکردهای کنترل توجه بود.

رابطه بین اضطراب صفت-حالت و ذهن آگاهی ندارد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین مؤلفه بروز رسانی در

(.)P>4/49

کارکرد کنترل توجه با ذهن آگاهی رابطه معنادار مثبت
وجود داشته و مؤلفه بازداری کنترل توجه با ذهن آگاهی

بحث

رابطه معنادار وجود ندارد .نتایج این مطالعه با یافتههای
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با توجه به نتایج جدول  1و معنیداری مقدار آماره

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه اضطراب و ذهن

شیرین زینالی

111

فیوکو و ماالیا ( )1419همسو است .نجاتی ،ذبیحزاده و

تفاوتهای فردی در ذهن آگاهی را پیشبینی میکند.

نیکفرجام ( )1351در مطالعه خود به بررسی رابطه ذهن

جانگوسکی و باک ( )1415نیز معتقدند اضطراب یکی از

آگاهی و کارکردهای توجه پایدار و انتخابی پرداختند.

پیشبین کنندههای بالقوه برای ذهن آگاهی است و به نظر

نتایج نشان داد با افزایش آزمون آگاهی میزان خطا و

میرسد تجربه اضطراب روزمره بر توانایی ذهنآگاه بودن

زمان پاسخهـا کاهش مییابد و بین ذهن آگاهی فقط با

تأثیر میگذارد؛ به عبارتی به نظر میرسد افراد مضطرب

کارکرد پایدار توجهی رابطه وجود دارد .رحمانی،

منابع توجهی زیادی را صرف افکار نگرانکننده میکنند

آجیلچی و زارعیان ( )1350نیز نشان دادند ذهن آگاهی با

و همین مسئله موجب مشکل در تمرکز آزادانه بر زمان

تواناییهای شناختی جز در مؤلفههای کنترل مهاری،

حال میگردد .افرادی که اضطراب صفت باالیی دارند،

توجه انتخابی و برنامهریزی با سایر مؤلفهها رابطه مثبت

پذیرندگی ،انعطاف و تمرکزگرایی کمتری دارند؛

معنادار دارد.

بنابراین اضطراب احتمال قرار گرفتن در حالت ذهن

مالینووسکی )1413( 1در مقاله مروری خود با عنوان

آگاهی را کاهش میدهد (برگین -سیسو و چئون،9

سازوکارهای نورولوژیکی کنترل توجه در درمان ذهن

.)1410

آگاهی بیان میدارد که کنترل توجه نقش مهم و بسزایی

همچنین نتایج حاصل از آزمون سوبل نشان داد

در گسترش توانمندی ذهن آگاهی دارد .البته به نظر می-

کارکردهای توجهی نقش میانجی در رابطه بین اضطراب

رسد رابطه بین ذهن آگاهی و کنترل توجه دوسویه باشد.

صفت -حالت و ذهن آگاهی ندارد و این نتایج با یافته

بهعنوان مثال؛ پاالیش  nهای تنظیم توجه بهطور متمرکز

والش و همکاران ( )1445و چانکووسکی و باک ()1415

در تمام مفاهیم آموزش ذهن آگاهی وجود دارد و شواهد

ناهمسو و با یافته هسو و همکاران ( )1419همسو است.

عصبی فیزیولوژیکی اخیر نشان میدهد که مشارکت

والش و همکاران ( )1445همچنین نشان دادند که ذهن

منظم و مختصر در یک ذهن آگاهی ساده مدیتیشن

آگاهی خصلتی با اضطراب صفت رابطه داشته و کنترل

فرایندهای کنترل توجه را به میزان قابل توجهی بهبود می-

توجه میانجیگر این رابطه است .چانکووسکی و باک

بخشد (مور ،گرابر ،درسی و مالینووسکی.)1411 ،1

( )1415در مطالعه خود نقش میانجی ذهن آگاهی را در

نتایج دیگر مطالعه نشان داد بین اضطراب حالت و صفت

رابطه بین اضطراب ،کنترل توجه و نقص شناختی مورد

با ذهن آگاهی رابطه منفی معناداری وجود دارد .نتایج

بررسی قرار دادند .در این مطالعه که بر روی  143نفر

حاصل از مطالعه حاضر با یافتههای استیونسون و همکاران

انجام شد نتایج نشان داد اضطراب صفت پیشبینی کننده

()1410؛ گالیک)1445( 3؛ پپینگ و دووانگ ( )1410و

قوی توجه پذیرا و تمرکز زدایی بود .همچنین کنترل

جانکوسکی و باک ( )1415همسو است .والش ،بالینت،

توجه فقط تعدیلکننده رابطه اضطراب با تمرکززدایی
بود .البته در این مطالعه از ذهن آگاهی مزاجی صحبت

1

- Malinowski
- Moor, Gruber, Derose & Malinowski
3
- Giluk
2
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گواال و همکاران ()1419؛ راکو و دایرکوگل ()1413؛

اسمولیرا و همکاران )1445( 0نیز بیان میدارد اضطراب
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شده است و در مدل مذکور ذهن آگاهی مزاجی مورد

غنای بیشتری یابند .با توجه به جدید بودن مطالعات در

سنجش واقع شده است و مطالعه دیگری در این زمینه که

حوزه کارکردهای کنترل توجه ،انجام مطالعات متنوع در

مدل مذکور را بسنجد وجود ندارد.

این زمینه میتواند راهگشا باشد .مطالعه حاضر مانند

هسو و همکاران ( )1419در مطالعه خود به بررسی نقش

مطالعات دیگر با برخی محدودیتها مواجه بود که

کنترل توجه و نشخوار ذهنی در ارتباط با اضطراب و

ممکن است بر نتایج تأثیرگذار باشد .همانگونه که ذکر

افسردگی پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد

شد در زمان نگارش اولیه طرح ،مشکل بیماری کرونا

رابطه بین عالئم اضطراب و افسردگی با کنترل توجه از

وجود نداشت و اجرای طرح با چند پیک این بیماری

طریق متغیر میانجی نشخوار فکری معنادار است؛ به

توأم گردید ،از طرفی اجرای تمامی ابزارها بر روی افراد

عبارتی میزان کمتری از کنترل توجه با میزان باالیی از

حدود  19دقیقه زمان میطلبد که میتواند بر نتایج مطالعه

نشخوار و نهایتاً مقدار بیشتری از اضطراب و افسردگی

تأثیرگذار باشد .جهت جلوگیری از اتالف زیاد وقت ،از

همبسته است و مدل نقش میانجی کنترل توجه در ارتباط

چند دستیار برای اجرای مطالعه کمک گرفته شد که

با نشخوار و عالئم اضطراب و افسردگی معنادار نبود .البته

همین مسئله نیز میتواند بر یافتهها تأثیرگذار باشد .مبتنی

نتایج مطالعه چانکووسکی و باک ( )1415نیز نشان می-

بر محدودیتها با توجه به اجرای نرمافزاری مطالعات

دهد کنترل توجه فقط نقش تعدیلی در رابطه بین

مرتبط با کنترل توجه ،پیشنهاد میگردد مطالعات مشابه در

اضطراب و تمرکززدایی را بر عهده دارد؛ بنابراین به نظر

مکان و شرایط استاندارد انجام گیرد .از ابزارهای دیگری

میرسد علیرغم این پیش فرض که اضطراب میتواند

برای سنجش مؤلفه بازداری و بروز رسانی استفاده شود.

بر مؤلفههای کنترل توجهی تأثیر گذاشته و از این طریق

در اجرای مطالعه پرسشنامههای فرم کوتاه و ابزارهایی که

باعث کاهش توانمندی ذهن آگاهی گردد ،این فرضیه

مدت زمان کمی نیاز دارند استفاده گردد.

تائید نشد.
سپاسگزاری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین اضطراب صفت -حالت

همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد .الزم به ذکر

با ذهن آگاهی رابطه وجود داشته؛ ولی مدل مفروض

است مطالعه حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب

نقش میانجی کارکردهای کنترل توجهی در ارتباط بین

دانشگاه ارومیه و در سامانه ملی اخالق در پژوهشهای

اضطراب حالت -صفت و ذهن آگاهی معنادار نشد.

زیست پزشکی دانشگاه ارومیه با کد .1399.017

مدلهای تبیینی نحوه تأثیر اضطراب بر عملکردهای

 IR.URMIA.RECثبت شده است.

شناختی هر روز با ابزارهای متنوعی این سازوکار را
بررسی میکنند تا با مشخص شدن چگونگی تأثیر
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