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Background and Aim Various research studies have investigated the relationship between anxiety and 
worry. The present study aimed to examine the mediating role of cognitive emotion regulation and 
mindfulness in the relationship between anxiety and worry.
Methods & Materials The present study follows a correlational design study. The research sample included 
248 students of Kashan universities in Iran studying in the 2017-2018 academic year. The study data were 
collected using the generalized anxiety disorder (GAD-7), Pennsylvania state worry questionnaire (PSWQ), 
the Persian short form of cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ-P-short form), and five-factor 
mindfulness questionnaire (FFMQ). Then, the obtained data were analyzed using the SPSS v. 22 and AMOS 
v. 22 software.
Ethical Considerations The Ethics Committee of Kashan University of Medical Sciences approved the study 
(Code: IR.KAUMS.REC.1396.36).
Results The results showed a significant relationship between generalized anxiety and worry, worry and 
cognitive emotion regulation, worry and mindfulness, generalized anxiety and cognitive emotion regula-
tion, and anxiety and mindfulness. The results of the structural equation modeling confirmed the mediat-
ing role of cognitive emotion regulation in the relationship between anxiety and worry. Also, the path 
coefficient of mindfulness and anxiety was removed from the model because it was not significant.
Conclusion Generally, cognitive emotion regulation plays a mediating role in the relationship between 
anxiety and worry. These findings seem applicable in the individual, family, educational, therapeutic, and 
interpersonal mental health fields.
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G
Extended Abstract

Introduction

eneralized anxiety disorder (GAD) is the 
most common anxiety disorder. Worry 
is an important component of GAD [4]. 
Many studies have shown an association 
between worry and symptoms of anxiety 

[5, 6]. Recent conceptualizations of worry have empha-
sized the importance of emotions, especially emotion reg-
ulation, in developing and perpetuating worry and GAD 
[8]. Salters et al. showed a relationship between cognitive 
dysfunctional emotion regulation and chronic worry [12]. 
Another strategy that offers different ways of dealing with 
emotions, pain, and distress is mindfulness. Mindfulness 
is a key element in raising self-awareness to empower in 
critical situations to prevent anxiety and always helps as 
a strong preventative stimulus [15]. So, emotion regula-
tion and mindfulness are among the psychological com-
ponents that play an important role in the relationship 
between worry and GAD. Despite recent studies on the 
importance of mindfulness and cognitive emotion regula-
tion in GAD and worry, the role of these variables in the 
relationship between worry and GAD is not well under-
stood. The present study aimed to examine the mediating 
role of cognitive emotion regulation and mindfulness in 
the relationship between anxiety and worry.

Materials and Methods

The present study follows a correlational design study. 
The study’s statistical population included all university 
students in Kashan City, Iran. The research sample in-
cluded 248 students of Kashan universities studying in the 
2017-2018 academic year. These individuals were ran-
domly selected using the cluster sampling method. Data 
collection tools were 7-item generalized anxiety disorder 

(GAD-7) [20], Pennsylvania State worry questionnaire 
(PSWQ) [22], the Persian version of the cognitive emo-
tion regulation questionnaire-short form (CERQ-P-short) 
[24], and five-factor mindfulness questionnaire (FFMQ) 
[26]. It should be noted that the Persian version of these 
questionnaires was used.

To fit the model, the most well-known goodness-of-fit 
indicators, including χ2/df, the goodness of fit index (GFI), 
comparative fit index (CFI), normed fit index (NFI), and 
root mean square error of approximation (RMSEA) were 
considered. Values smaller than 3 χ2/df indicate a good fit 
of the model, and the smaller the index, the better the fit 
of the model. Hu and Bentler [28] proposed a value of 
0.90 for the GFI, adjusted GFI (AGFI), and CFI indices, 
indicating a good fit for the model. In general, the closer 
these indicators are to 1, the better the model fit. Finally, 
the data were analyzed using the SPSS v. 22 and AMOS 
v. 22 software.

Results

The Mean±SD age of participants was 21.85±3.82years. 
A total of 172 (69.4%) participants were female, and 76 
(30.6%) were male. The Mean±SD scores of worry, gen-
eralized anxiety, cognitive emotion regulation, and mind-
fulness variables were 48.43±10.44, 7.78±4.29, 49±8.26, 
and 119.50±10.79, respectively. The results showed a 
significant relationship between anxiety and worry, worry 
and cognitive emotion regulation, worry and mindful-
ness, anxiety and cognitive emotion regulation, and anxi-
ety and mindfulness (Table 1).

Based on the reported good fit of the model indices and 
according to Hu and Bentler [28], the proposed model 
was modified (Table 2). In order to modify the model, the 
path coefficients in the initial model were investigated. 
The results of the structural equation modeling confirmed 

Table 1. Correlation between research variables

FFMQCERQ-P-Short FormGAD-7PSWQVariables

1PSWQ

10.50**GAD-7

10.26**0.14*CERQ-P-short form

1-0.002-0.27**0.29**FFMQ

*Pearson correlation test P<0.05,** P<0/05،

Abbreviations: GAD-7, 7-item generalized anxiety disorder; PSWQ, Pennsylvania State worry questionnaire; CERQ-P-short, the 
Persian version of cognitive emotion regulation questionnaire-short form; FFMQ, five-factor mindfulness questionnaire.  
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the mediating role of cognitive emotion regulation in the 
relationship between anxiety and worry. Also, the path 
coefficient of mindfulness and anxiety was removed from 
the model because it was not significant (Table 2).

Discussion

This study aimed to evaluate the proposed model in the 
relationship between worry and anxiety by considering 
the mediating role of cognitive emotion regulation and 
mindfulness. The results of this study, in line with the 
mentioned research in this field, showed that maladaptive 
emotion regulation strategies lead to the use of avoidance 
strategies such as worry and due to conflicts in the verbal-
abstract nature of worry when dealing with disturbing 
emotional experiences, in purposeful behavior problems 
are experienced [30, 32].

People with emotional problems use maladaptive emo-
tional regulation strategies such as hiding and ignoring 
emotions and avoiding and suppressing them [12]. Emo-
tion regulation leads to a better understanding of the role of 
thoughts, feelings, and behaviors in emotional experiences, 
better awareness of emotional experiences, identification 
and correction of physical senses and behaviors resulting 
from emotion, and coping with emotional experiences dur-
ing internal conflicts [14]. These approaches reduce the 
intensity of maladaptive emotional experiences and return 
emotions to a functional level, and generally reduce anxiety 
[11]. It can be said that worry makes a person susceptible 
to GAD, and emotion regulation skills reduce this vulner-
ability. As mentioned, the mediating role of mindfulness 
in the relationship between worry and generalized anxiety 
was not significant. Consistent with this finding, Beirami et 
al. reported that emotion regulation training is more effec-
tive than mindfulness-based cognitive therapy [37]. Emo-
tion regulation involves informing people of positive and 
negative emotions and effectively accepting and coping 
with them [38]. As Linehan believed, emotion regulation is 
a range of skills that include accepting emotional problems 
to changing existing situations [39]. Mindfulness focuses 
on the present moment, purposeful awareness, and avoid-

ance of judgment, so it seems that strategies beyond these 
are needed to reduce anxiety and worry because people ex-
perience many worries about their future career and family 
life during their youth and student life.

One of the most common of these strategies is cognitive 
strategies which refer to managing and manipulating the 
input of emotion-evoking information [11]. This condi-
tion regulates emotions and protects the person from be-
ing defeated by emotions [32]. Generally, cognitive emo-
tion regulation plays a mediating role in the relationship 
between anxiety and worry. These findings seem appli-
cable in the individual, family, educational, therapeutic, 
and interpersonal mental health fields.
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Table 2. Initial and final goodness fit of the model indices

Model Index χ2 df χ2/df GFI CFI AGFI RMSEA (90% CI)

Initial 844.766 343 2.46 0.78 0.78 0.74 0.07(0.07-0.08)

Final 296.296 202 1.46 0.90 0.95 0.87 0.04(0.07-0.08)

GFI, the goodness of fit index; CFI, comparative fit index; AGFI, adjusted goodness of fit index; RMSEA, root mean square error 
of approximation.
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زمینه و هدف پژوهش های مختلف رابطه بین نگرانی و اضطراب را مطالعه کردند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای تنظیم 
شناختی هیجان و ذهن آگاهی در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر است.

مواد و روش ها پژوهش حاضر پیرو طرحی از مطالعات همبستگی است. نمونه تحقیق، 248 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان 
کاشان را دربر داشت که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول تحصیل بودند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش، از مقیاس کوتاه 
اختالل اضطراب فراگیر، پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان و پرسش نامه 5 

وجهی ذهن آگاهی استفاده شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق  IR.KAUMS.REC.1397.001 در کمیته اخالق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان به تصویب رسیده است.

یافته ها یافته ها بیانگر وجود رابطه معنادار بین نگرانی و اضطراب فراگیر، نگرانی و تنظیم شناختی هیجان، نگرانی و ذهن آگاهی، 
اضطراب فراگیر و تنظیم شناختی هیجان، و اضطراب فراگیر و ذهن آگاهی بود. یافته های معادالت ساختاری نقش واسطه ای 
متغیر تنظیم شناختی هیجان را در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر تأیید کرد. همچنین ضریب مسیر ذهن آگاهی و اضطراب 

فراگیر معنادار نبود. براین اساس از مدل حذف شد.

نتیجه گیری در مجموع می توان گفت در ارتباط نگرانی و اضطراب فراگیر، تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه ای دارد. به نظر می رسد این 
یافته در زمینه های سالمت روان فردی، خانوادگی، تربیتی، درمانی و روابط بین فردی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
نگرانی، اضطراب فراگیر، 
تنظیم شناختی هیجان، 

ذهن آگاهی، مدلسازی 
معادالت ساختاری

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 14 آذر 1400

تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1400
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1401

1. گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
2. گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

مقاله پژوهشی

بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر

، عبداهلل امیدی2   ، *زهرا زنجانی2  ملیحه رحمانی1 

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
https://orcid.org/0000-0001-5538-7693
https://orcid.org/0000-0003-4450-9397
https://orcid.org/0000-0002-8815-2097


146

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 25. شماره 1

مقدمه

است  اضطرابی  اختالل  شایع ترین  فراگیر1  اضطراب  اختالل 
نگران  آینده  رویدادهای  درباره  دائم  به طور  فرد  آن  در  که 
کلینیک های  به  مراجعه کنندگان  درصد  تقریبًا 25   .]1[ است 
مراجعه کننده  بیماران  از  و حدود 12 درصد  اضطرابی  اختالل 
به کلینیک های روان پزشکی، مبتال به این اختالل هستند ]2[. 
شیوع این اختالل در ایران نیز 20/8 درصد گزارش شده است 
]3[. نگرانی2 یکی از اجزای مهم اختالل اضطراب فراگیر است 
و تقریبًا در تمام اختالل های اضطرابی نقش دارد ]4[. مطالعات 
بسیاری رابطه نگرانی را با نشانه های اضطراب نشان دادند ]5، 
6[. جامعه دانشجویان نیز به دلیل نوع فعالیت و نقشی که ایفا 
می کنند، انتظارات متعددی که از آن ها می رود و مسئولیتی که 
برای خود قائل ا ند، بیشتر در معرض آسیب پذیری نسبت به نگرانی 
و درنهایت اختالل اضطراب فراگیر هستند ]7[ که این شرایط 

می تواند به مشکالتی در عملکرد این گروه از افراد منجر شود.

مفهوم پردازی های اخیر درباره نگرانی بر اهمیت هیجانات، به ویژه 
تنظیم هیجان3 در ایجاد و تداوم نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر 
تأکید کردند ]8[. در همین راستا منین و همکاران مدل نقص در 
تنظیم هیجان اختالل اضطراب فراگیر را مطرح کردند ]8[ که طبق 
آن، افراد دچار اختالل اضطراب فراگیر نوعی برانگیختگی هیجانی 
را تجربه می کنند که نسبت به دیگران شدیدتر است ]9[. نگرانی در 
تداوم عاطفه منفی و آسیب مهارت های شناختی نیز درگیر است 
]10[. تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی و کاهش نگرانی مؤثر 
است ]11[. سالترز و همکاران نشان دادند بین تنظیم شناختی 
هیجان ناکارآمد با نگرانی مزمن رابطه وجود دارد ]12[. افرادی که 
دچار نگرانی هستند، نمی توانند واکنش های هیجانی خود را نسبت 
به وقایع محیطی در طول یا شروع نگرانی مدیریت کنند ]13[. 
در مقابل، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، نقش بسزایی در 
رابطه بین تجربه های منفی زندگی و گزارش نشانه های اضطراب ایفا 

می کند و باعث کاهش اختالالت اضطرابی می شود ]14[.

راهبرد دیگری که شیوه های متفاوتی از مواجهه با هیجانات، 
ذهن آگاهی  است.  ذهن آگاهی4  می کند،  ارائه  پریشانی  و  درد 
مستلزم راهبردهای ویژه ای برای متمرکز کردن فرایند توجه است 
که به نوبه خود به شکل گیری افکار و هیجان های خوشایند و مانع 
گرایش به پاسخ های نگران کننده منجر می شود ]15[ و اضطراب، 
استرس و افسردگی را کاهش می دهد ]16[. به این صورت که 
ذهن آگاهی به افراد کمک می کند تا موقعیت هایی را که باعث 
اضطراب می شود، شناسایی کنند. شناخت بهتری از خود پیدا 

1. Generalized Anxiety Disorder (GAD)
2. Worry
3. Emotion Regulation
4. Mindfulness

کنند. راهبردهای مقابله ای برای کنترل نگرانی و اضطراب را یاد 
به طور پیوسته کاهش  را  این حاالت منفی  بگیرند و درنتیجه 
دهند ]17[. از آنجا که افراد جامعه و در رأس آن دانشجویان 
به عنوان قشر وسیعی از نیروهای فعال، همواره در حال از قوه به 
فعل درآوردن توانمندی ها و افزایش مهارت های خویش هستند و 
سعی دارند بهزیستی خود را افزایش دهند، ذهن آگاهی به عنوان 
عنصر اصلی باال بردن خودآگاهی برای توانمندسازی در شرایط 
بحرانی در جهت جلوگیری از اضطراب عمل می کند و همواره 

به عنوان یک محرک قوی پیش گیرنده کمک کننده است.

در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی مطرح شده، می توان گفت 
تنظیم هیجان و ذهن آگاهی ازجمله مؤلفه های روان شناختی است 
که نقش مهمی در ارتباط نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر دارد. با 
وجود مطالعات اخیر درزمینه اهمیت ذهن آگاهی و تنظیم شناختی 
هیجان در اختالل اضطراب فراگیر و نگرانی، نقش این متغیرها در 
رابطه بین نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر به خوبی مشخص نشده 
است. درنتیجه این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین این متغیرها و 
همچنین نقش میانجی گری ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان 

در رابطه بین نگرانی و عالئم اضطراب منتشر انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی از نوع مدل یابی 
معادالت ساختاری5 است که طی آن تنظیم شناختی هیجان و 
ذهن آگاهی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین اضطراب فراگیر 
و نگرانی بررسی شده است. بنابراین تحقیق در موقعیت طبیعی 
و به دور از هرگونه دست کاری میدانی و آزمایشگاهی انجام شد. 
در معادالت ساختاری هدف، آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر 

نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی دانشجویان شهرستان 
کاشان در سال تحصیلی 1396-1397 بود.

برای تعیین حجم نمونه، لوهلین حداقل حجم نمونه برای روش 
مدل یابی معادالت ساختاری را 100 نفر و حجم نمونه مطلوب 
را 200 نفر بیان کرد ]18[ و گارسون هم رایج ترین روش برآورد 
در مدل یابی معادالت ساختاری را حداکثر احتمال عنوان کرد 
]19[. بنابراین در این پژوهش، حجم نمونه 200 نفری، نتایج 
قابل قبولی به همراه خواهد داشت. با توجه به دیدگاه های موجود 
و با احتساب نرخ ریزش احتمالی، حجم نمونه 300 نفر درنظر 
گرفته شد که از دانشجویان دانشگاه های کاشان به طور تصادفی 
با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابتدا 3 
دانشگاه )شامل دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه کاشان و 

5. Structural equation modeling (SEM)
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دانشگاه فرهنگیان کاشان( از بین 8 دانشگاه، سپس 1 دانشکده از 
هریک از این 3 دانشگاه به طور تصادفی و 3 کالس از هر دانشکده 
انتخاب شدند. دانشجویان این کالس ها )به جز کسانی که نابینا 
نمونه  به عنوان  داشتند(  شنوایی  در  جدی  مشکالت  یا  بودند 
انتخاب شدند. روند اجرای پژوهش بدین شرح بود که پژوهشگران 
پرسش نامه ها را به دانشجویان حاضر در مطالعه دادند و با توجه 
حفظ  و  آگاهانه  رضایت  نظیر  پژوهش  اخالقی  معیارهای  به 
اسرار شرکت کنندگان پرسش نامه ها تکمیل شدند. پژوهشگران 
به منظور جمع آوری اطالعات، آموزش های الزم را درمورد نحوه 
برخورد با آزمودنی ها، به طوری که مقاومتی در آن ها ایجاد نشود و 

پرسش نامه را به درستی تکمیل کنند دریافت کرده بودند.

مالک ورود آزمودنی ها در این پژوهش: دانشجو بودن، رضایت 
داشتن برای شرکت در پژوهش، سن 18 سال به باال، نداشتن 
مالک  اسکلروزیس(.  مالتیپل  )صرع،  جدی  جسمی  بیماری 
خروج: مصرف داروهای روان پزشکی، مصرف سیگار و مواد مخدر 

و نداشتن زمان کافی برای پاسخ گویی به سؤاالت.

ابزارهای اندازه گیری

مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر6 

مقیاس 7 سؤالی اختالل اضطراب فراگیر با هدف ساخت یک 
و سنجش  مذکور  اختالل  موارد  تشخیص  برای  کوتاه  مقیاس 
شدت نشانه های بالینی تدوین شد ]20[. این مقیاس، عالوه بر 
7 سؤال اصلی، 1 سؤال اضافی دارد که میزان دخالت اختالل 
در کارکردهای فردی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی را می سنجد. 
می شوند.  نمره گذاری   3 تا  صفر  از  لیکرتی  به صورت  سؤاالت 
ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه در ایران توسط نائینیان 
و همکاران تأیید شده است ]21[. روایی همگرای این پرسش نامه 
با پرسش نامه اضطراب حالت ـصفت اسپیلبرگر برای اضطراب 
حالت، 0/71 و برای صفت اضطراب 0/52 و با زیرمقیاس 12 
ماده ای از چک لیست نشانه های بالینی تست SCL-90 7 برابر با 
به ترتیب،  اول و دوم  نیمه  آلفای کرونباخ8  0/63 به دست آمد. 
0/82 و 0/74 و اعتبار دو نیمه سازی ازطریق بازآزمایی 0/60 بود. 
اعتبار سازه براساس تحلیل عاملی انجام شد که بیانگر اشباع آن از 
یک عامل بود. در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد.

پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا9

یک پرسش نامه خود گزارش دهی 16 سؤالی است که نگرانی 
 .]22[ می کند  اندازه گیری  را  غیر قابل کنترل  و  مفرط  شدید، 

6. Brief measure for assessing Generalized Anxiety Disorder 
(GAD-7)
7. Symptom Checklist-90 (SCL-90)
8. Cronbach's alpha
9. Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ)

مقیاس پاسخ به سؤاالت، لیکرت 5 درجه ای است و به هر سؤال 
نمره 1 تا 5 تعلق می گیرد. پنج سؤال پرسش نامه )سؤاالت 1، 3، 
8، 10، 11( نمره گذاری معکوس دارد و دامنه نمرات کل بین 16 
تا 18 است. ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه در ایران تأیید 
شده است ]23[. به این صورت که ضریب آلفای کرونباخ 0/88 
و ضریب بازآزمایی 0/79 گزارش شد. در مطالعه حاضر آلفای 

کرونباخ 0/84 به دست آمد.

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان10

وسیله  به  هیجان  شناختی  تنظیم  پرسش نامه  کوتاه  فرم 
به  پاسخ  مقیاس   .]24[ شد  تهیه  همکاران  و  گارنفسکی 
تا 5  نمره 1  به هر سؤال  و  لیکرت 5 درجه ای است  سؤاالت، 
تعلق می گیرد. دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین 2 تا 10 است. 
اعتبار پرسش نامه در ایران را یوسفی با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ 0/82 گزارش کرد. برای روایی پرسش نامه نیز که ازطریق 
همبستگی میان راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی 
و اضطراب پرسش نامه 28 سؤالی سالمت عمومی بررسی شد، 
 .]25[ )P>0/0001( به ترتیب ضرایب 0/35 و 0/37 به دست آمد

در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ 0/71 به دست آمد.

پرسش نامه 5 وجهی ذهن آگاهی11 

بائر و همکاران از تلفیق 5 پرسش نامه  پرسش نامه مذبور را 
ذهن آگاهی ایجاد کردند و 5 عامل ذهن آگاهی را با 39 عبارت 
بررسی می کند ]26[. مقیاس پاسخ به سؤاالت، لیکرت 5 درجه ای 
و  احمدوند  می گیرد.  تعلق  تا 5   1 نمره  سؤال  هر  به  و  است 
همکاران، گزارش کردند ضریب همبستگی کل پرسش نامه 0/80 
بود و پایایی پرسش نامه براساس آزمون بازآزمون، مناسب بود 
)P>0/001(. ضریب آلفا بین 0/55-0/83 و اعتبار پرسش نامه 
مناسب گزارش شد ]27[. در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ 0/66 

به دست آمد.

پس از تکمیل پرسش نامه ها و جمع آوری اطالعات، به منظور 
تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آموس نسخه 22 
استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، 
استفاده شد.  اطمینان  فاصله  و  تغییرات  دامنه  فراوانی،  درصد 
برازش  نیکویی  شاخص های  معروف ترین  مدل،  برازش  جهت 
شامل کای مربع بهنجار12، جذر میانگین مربعات خطای برآورد13، 
شاخص برازش بهنجار بنتلربونت14، شاخص برازش تطبیقی15،  

10. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire- Persian Ver-
sion- short form (CERQ-P-short)
11. Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
12. Normal Chi-square X2/df
13. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
14. Normal Fit Index (NFI)
15. Comparative Fit Index (CFI)

ملیحه رحمانی و همکاران. بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


148

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 25. شماره 1

شاخص نیکویی برازش16 و شاخص برازش تعدیل شده17 مورد نظر 
قرار گرفت. مقادیر کوچکتر از 3 در X2/df نشان دهنده برازش 
مناسب مدل است و هرچه این شاخص کوچک تر باشد، برازش 
مدل بهتر خواهد بود. بنتلر و هوو ]28[ مقدار 0/90 درصد را برای 
شاخص های برازش تعدیل شده، نیکویی برازش و برازش تطبیقی 
نشانه برازش خوب مدل دانستند. در کل، هرچه این شاخص ها به 

1 نزدیک تر باشد، برازش مدل مطلوب تر است.

یافته ها

از مطالعه 24 نفر به دلیل عدم رضایت به مشارکت و 28 نفر به دلیل 
تکمیل ناقص پرسش نامه حذف شدند. درنهایت دانشجویانی که به 
تمام سؤاالت پرسش نامه جواب داده بودند شامل 248 دانشجو با دامنه 
سنی 18 تا 42 سال بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 21/85 
ویژگی های جمعیت شناختی  بود. سایر  انحراف معیار آن 3/82  و 

شرکت کنندگان در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

16. Goodness of fit index (GFI)
17. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

جدول شماره 2 میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات و فاصله 
اطمینان متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش را نشان می دهد.

جدول شماره 3 همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان 
می دهد که مشاهده می شود بین تمام متغیرهای پژوهش به جز 
ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان رابطه معنادار وجود دارد. 
با توجه به همبستگی های معنادار به دست آمده از رابطه دوبه دوی 
متغیرها با یکدیگر، مدل پیشنهادی با حضور تنظیم شناختی 
هیجان و ذهن آگاهی به عنوان متغیرهای واسطه ای در رابطه بین 
براساس مفروضه های  بررسی شدند.  فراگیر  و اضطراب  نگرانی 
بنیادی مدل یابی معادالت ساختاری، مقادیر پرت و نرمال بودن 
متغیرهای پژوهش بررسی شد. داده پرتی در داده ها مشاهده نشد. 
برای سنجش بهنجاری داده ها، شاخص کجی بررسی شد. البته 
نقض فرض بهنجاری توزیع متغیرها در نمونه های بزرگ تر از 200 
نفر قابل اغماض بیان شده است. بدون آنکه اثر معناداری بر نتایج 
پژوهش داشته باشد ]29[. براین اساس مقادیر کجی و کشیدگی 
هریک از متغیرها بررسی شد و مشاهده شد این شاخص ها برای 
تمامی متغیرهای پژوهش در دامنه  منفی 2 تا مثبت 2 قرار دارد. 

جدول 2. میانگین±انحراف معیار، دامنه تغییرات و فاصله اطمینان متغیرهای مورد مطالعه

فاصله اطمینان )95 درصد(دامنه تغییراتمیانگین± انحراف معیارمتغیر

21/47-49/71)22-77(10/1455 ±48/43نگرانی

7/21-8/35)0-21(4/2921 ±7/78اضطراب فراگیر

47/96-50/00)27-73(8/2646 ±49تنظیم شناختی هیجان

118/17-120/85) 85-157(10/7972 ±119/50ذهن آگاهی

جدول 1. توزیع فراوانی شرکت کنندگان برحسب ویژگی های جمعیت شناختی

 تعداد )درصد( گروهمتغیرها

جنسیت
زن
مرد

172)69/4(
76)30/6(

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

184)74/2(
64)25/8(

دانشکده
انسانی
پزشکی

فنی و مهندسی

95)38/3(
91)36/7(
62)25(

مقطع تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکترا

201)81(
34)13/7(
13)5/2(
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وجود داده های پرت با استفاده از فاصله ماهاالنوبیس بررسی شد 
و نقطه دورافتاده ای در داده ها مشاهده نشد.

بر اساس شاخص های برازش حاصله که در جدول شماره 4 
وهوو  و  بنتلر  پیشنهادی  منطق  براساس  و  است  گزارش شده 
براساس شاخص های  داده ها  با  برازش مدل  تعیین  برای   ]28[
شاخص  برای  درصد   0/90 از  کمتر  عددی  ارزش  پیش گفته، 
برازش تطبیقی، شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش 
اصالح شده و همچنین مقدار عددی بزرگتر از 0/05 شاخص جذر 
میانگین مربعات خطای برآورد این آزمون، ضرورت اصالح مدل 
پیشنهادی را نشان می دهد )تصویر شماره 1(. بنابراین به منظور 
اصالح مدل، ضرایب مسیر در مدل اولیه بررسی شد. در جدول 

شماره 5 ضرایب رگرسیون در این مدل گزارش شده است.

و  فراگیر  اضطراب  تغییرات  از  درصد  داد 0/19  نشان  نتایج 
0/32 درصد از تغییرات تنظیم شناختی هیجان به وسیله نگرانی 
تبیین می شود. همچنین 0/28 درصد از تغییرات ذهن آگاهی به 
شکل منفی به وسیله نگرانی پیش بینی شد، به طوری که با افزایش 
نگرانی شاهد کاهش ذهن آگاهی هستیم. ضمنًا 0/05 درصد از 
تغییرات تنظیم شناختی هیجان به وسیله اضطراب فراگیر تبیین 
شد. همچنین 0/09 درصد از تغییرات ذهن آگاهی به طور منفی 
به وسیله اضطراب فراگیر تبیین شد. به این معنا که با افزایش نمره 
اضطراب فراگیر، نمره ذهن آگاهی کاهش می یابد. البته ضریب این 
مسیر نهایی معنادار نبود و بر این اساس از مدل حذف شد. مدل 
مجدداً پردازش شد. نتایج مدل اصالح شده در جدول شماره 6 

قابل مشاهده است.

جدول 3. همبستگی بین متغیرهای تحقیق با یکدیگر

ذهن آگاهیتنظیم شناختی هیجاناضطراب فراگیرنگرانیمتغیر

1نگرانی

1**0/50اضطراب فراگیر

1**0/26*0/14تنظیم شناختی هیجان

0/0021-**0/27-**0/29-ذهن آگاهی

P>0/01** ،P>0/05* آزمون همبستگی پیرسون

جدول 4. شاخص های برازش مدل پیشنهاد شده اولیه

شاخص 
درجه خی دومدل

آزادی
خی دو/درجه 

آزادی

شاخص 
نیکویی
 برازش

شاخص 
برازش
 تطبیقی

شاخص
 نیکویی

 برازش تعدیل شده

ریشه میانگین مربعات 
خطای برآورد

)فاصله اطمینان 90 درصد(

844/7663432/460/780/780/740/07مدل اولیه
)0/07-0/08(

جدول 5. ضرایب رگرسیون، خطای استاندارد و سطح معناداری رابطه بین متغیرها در مدل مفروض اولیه

ضریب
سطح معناداریضریب استانداردخطای استانداردضریب رگرسیونمتغیرها

0/660/200/440/001نگرانی ـ اضطراب فراگیر

1/010/360/570/005نگرانی ـ تنظیم شناختی هیجان

001/ 0 <0/53-1/790/34-نگرانی ـ ذهن آگاهی

0/210/100/240/045اضطراب فراگیر- تنظیم شناختی هیجان

0/30/97-0/0010/01-اضطراب فراگیر- ذهن آگاهی
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تصویر 1. مدل پیشنهادی اولیه

مدل  می دهد  نشان   6 شماره  جدول  در  مندرج  نتایج 
پیشنهادشده نهایی از شاخص های برازش مناسبی برخوردار است. 
در این مدل مقدار خی دوی نسبی کمتر از 2 به دست آمده که 
برازش خوب مدل را نشان می دهد. مقدار کمتر از 0/06 برای 
شاخص جذر میانگین مربعات خطای برآورد، برخورداری مدل را 
از برازش مناسب نشان می دهد ]28[. تصویر شماره 2 مدل نهایی 
را نشان می دهد که تمامی مسیرهای نشان داده شده در تصویر 

شماره 2 در سطح 0/01 معنادار به دست آمده است.

بحث

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل پیشنهادی درزمینه رابطه 
بین نگرانی و اضطراب با درنظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم 
ابتدا  پژوهش  این  شد.  انجام  ذهن آگاهی  و  هیجان  شناختی 
همبستگی بین نگرانی و اضطراب فراگیر، تنظیم شناختی هیجان 
و ذهن آگاهی را بررسی کرد. در بخش یافته ها مشاهده شد بین 
تمام متغیرهای تحقیق به صورت دو به دو )به جز بین ذهن آگاهی 
و تنظیم شناختی هیجان( رابطه معنادار وجود دارد. این یافته ها 
همسو با یافته های مطالعات پیشین بود ]30، 31[. ساختار مدل 

فرضی نشان داد نگرانی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان، 
تأثیر قابل توجهی بر اختالل اضطراب فراگیر دارد.

در این راستا، پژوهش های بسیاری همسو با یافته های ذکرشده، 
نشان دادند راهبردهای تنظیم هیجانی همچون اجتناب و سرکوب 
ابراز هیجانات، افکار و امیال با اختالالت اضطرابی در ارتباط است 
]32[. همچنین مک الفلین و همکاران اذعان داشتند مبتالیان به 
اختالل اضطراب فراگیر، مشکالت بیشتری در شناسایی، توصیف 
و پذیرش هیجاناتشان تجربه می کنند ]30[ و ترس بیشتری از 
هیجانات مثبت و منفی نشان می دهند ]9[. نتایج این پژوهش نیز 
همسو با پژوهش های یادشده در این زمینه نشان داد راهبردهای 
اجتنابی  راهبردهای  از  استفاده  به  هیجان  تنظیم  ناسازگارانه 
ماهیت  در  درگیری  به دلیل  و  می شود  منجر  نگرانی  همچون 
هیجانی  تجارب  با  رویارویی  هنگام  به  نگرانی  انتزاعی  کالمی 

آزارنده در انجام رفتار هدفمند نیز مشکالتی تجربه می شود.

در حالی که افراد مبتال به اختالل های هیجانی از راهبردهای 
تنظیم هیجانی ناسازگارانه مانند پنهان کردن و نادیده گرفتن 
تنظیم   ،]12[ می کنند  استفاده  سرکوبی  و  اجتناب  هیجانات، 
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جدول 6. شاخص های برازش مدل پیشنهاد شده نهایی

درجه خی دوشاخص مدل
آزادی

خی دو/درجه 
آزادی

شاخص 
نیکویی
 برازش

شاخص برازش
 تطبیقی

شاخص نیکویی 
برازش تعدیل 

شده

ریشه میانگین مربعات 
خطای برآورد

)فاصله اطمینان 90 درصد(

296/2962021/460/900/950/870/04مدل نهایی
)0/07-0/08(
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در  رفتارها  و  احساس ها  افکار،  نقش  بهتر  فهم  باعث  هیجان 
تجربه های هیجانی، آگاهی بهتر از تجربیات هیجانی )برانگیزان و 
پیامد(، چالش با ارزیابی شناختی منفی از احساسات و هیجان های 
جسمی، شناسایی و اصالح احساسات جسمی و رفتارهای ناشی از 
هیجان و روبه رو شدن با تجربه های هیجانی طی مواجهه درونی 
می شود ]14[. موارد ذکر شده به کاهش شدت تجربه های هیجانی 
ناسازگارانه و بازگرداندن هیجان ها به سطح کارکردی و به طور کلی 

کاهش اضطراب منجر می شود ]11[.

در تبیین نگرانی و اضطراب، تنظیم شناختی هیجان نقش 
مؤثری در قالب متغیر واسطه ای دارد. هر چند پژوهشی درزمینه 
تدوین مدل ساختاری بر اساس متغیرهای مطالعه حاضر انجام 
نشده است، اما مدل های مشابهی شامل برخی متغیرهای این 
پژوهش پیشنهاد شده است که مرور آن ها، هم گرایی یافته های 
پژوهش حاضر را با نتایج آن ها نشان می دهد ]33، 34[. هم گرایی 
یافته های این پژوهش با ادبیات پژوهشی، از این جهت که مدل 
پیشنهادشده منطبق بر پایه های نظری و پیشینه پژوهشی موجود 
درزمینه متغیرهای موردمطالعه است و ابزارهای به کار برده شده 
دربرگیرنده تجربه های جهان شمول برای شرکت کنندگان بوده 
است، به نتایج مشابه در تحقیقات مربوط به فرهنگ های مختلف 
منجر شده است. می توان گفت نگرانی، فرد را مستعد ابتال به 
مهارت های  از  برخورداری  و  می کند  فراگیر  اضطراب  اختالل 

تنظیم هیجان این آسیب پذیری را کاهش می دهد.

نتایج نشان می دهد بدتنظیمی هیجانی در رابطه بین نگرانی 
و اضطراب مؤثر است و این اثرگذاری عمدتًا با دشواری در رفتار 
هدفمند و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان صورت 
می گیرد. بنابراین یکی از محوری ترین نقصان های تنظیم هیجان 
در افرادی که نگرانی مفرط را تجربه می کنند و یا مبتال به اختالل 
اضطراب فراگیر هستند، نقص در گزینش و به کار گیری راهبردهای 
سازگارانه تنظیم هیجان است ]12[. پس تمرکز بر شناسایی و 
بهبود بخشیدن به این راهکارها در مبتالیان به اختالل اضطراب 

فراگیر می تواند به یکی از محورهای تمرکز روان درمانی هیجان محور 
تبدیل شود. در راستای نظریه های هیجان محور که بر مؤلفه های 
هیجانی، پذیرش و ذهن آگاهی در اختالالت خلقی و اضطرابی 
تأکید دارند ]35، 36[، در این پژوهش نیز سعی شد با بررسی 
نقش تنظیم هیجان، گامی در جهت تقویت بنیان های نظری این 
رویکردها در شناسایی عوامل مؤثر بر رابطه بین نگرانی و اختالل 

اضطراب فراگیر و استفاده از آن در روند درمان برداشته شود.

همان طور که ذکر شد، نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه 
بین نگرانی و اضطراب فراگیر معنادار نبود. همسو با این یافته، 
از  مؤثرتر  را  هیجان  تنظیم  آموزش  روش  همکاران  و  بیرامی 
 .]37[ کردند  گزارش  ذهن آگاهی  بر  مبتنی  درمانی  شناخت 
تنظیم هیجان هم شامل آگاه کردن افراد از هیجان های مثبت و 
منفی و هم شامل پذیرش و کنار آمدن مؤثر با آن هاست ]38[، 
به طوری که لینهان معتقد است تنظیم هیجان شامل طیفی از 
مهارت هاست که از پذیرش مشکالت هیجانی تا تغییر شرایط 
موجود را دربر می گیرد ]39[. از آنجایی که ذهن آگاهی به تمرکز 
قضاوت  از  خودداری  و  هدفمندانه  هشیاری  کنونی،  لحظه  بر 
متمرکز است، به نظر می رسد برای کاهش نگرانی و اضطراب به 
راهبردهایی فراتر از این موارد نیاز است، زیرا افراد در دوره جوانی 
و دانشجویی نگرانی زیادی برای آینده شغلی و زندگی خانوادگی 

تجربه می کنند.

یافته های این پژوهش درزمینه نقش تنظیم هیجان در اضطراب 
فراگیر مطابق با مدل معروف بد تنظیمی هیجان منین و همکاران 
است که معتقدند در اختالل اضطراب فراگیر، فرد هیجان ها را با 
شدت بیشتری تجربه می کند و فاقد راهبردهای تنظیم هیجانی 
تجربیات شدید  و  احساسات  این  مدیریت  راستای  در  مناسب 
هیجانی است ]13[. با این پیش فرض، درمان مبتنی بر هیجان18 
را برای بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مطرح کردند 

18. Emotion regulation therapy

تصویر 2. مدل پیشنهادی نهایی

ملیحه رحمانی و همکاران. بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


152

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 25. شماره 1

به شناسایی هیجانات می پردازند و سپس  بیماران  که در آن، 
راهبردهای تنظیم هیجان سازگارانه ای را به کار می گیرند ]40[.

با توجه به مقطعی بودن و پیروی از روش همبستگی پژوهش 
حاضر، نمی توان علیت را از آن استنباط کرد. همچنین با توجه 
به محدود بودن نمونه مطالعه به دانشجویان شهرستان کاشان، 
تعمیم نتایج به جامعه بالینی با محدودیت روبه رو است. بنابراین 
پیشنهاد می شود پژوهش هایی با روش آزمایشی انجام شود تا 

استنباط علیت تسهیل شود.

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان و 
ذهن آگاهی در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر مطالعه شد. 
به  ابتال  احتمال  نگرانی،  افزایش  با  گفت  می توان  بر این اساس 
اختالل اضطراب فراگیر باال می رود و آموزش مهارت های تنظیم 
هیجان این احتمال را کاهش می دهد و یا به درمان این اختالل 

منجر می شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

دانشگاه  پژوهشی  شورای  اخالق  کمیته  در  مطالعه  این 
اخالق:  )کد  است  رسیده  تصویب  به  کاشان  علوم پزشکی 

.)IR.KAUMS.REC.1397.001 

حامی مالی

دانشگاه  توسط  تأیید شده  تحقیقاتی  طرح  از  مطالعه  این 
علوم پزشکی کاشان استخراج شده است )کد: 96205(.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

علوم پزشکی  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت محترم  از 
مشارکت  همچنین  و  تحقیق  مالی  منابع  تأمین  برای  کاشان 

دانش آموزان در این مطالعه تقدیر و تشکر می شود.
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