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مقاله پژوهشی

تأثیر نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های شناختی با توجه به نقش
میانجیگری هوش هیجانی

گروه روان شناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/18 :

تاریخ دریافت95/3/24 :

چکیده:
زمينه و هدف :توانایی های شناختی کارکردهایی مانند برنامه ریزی ،توجه ،بازداری پاسخ ،حل مسئله و
انعطافپذیری شناختی را شامل می شوند .هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات نگرانی و نشخوارگری بر توانایی های
شناختی بود ،بر اساس نقش ميانجیگری هوش هيجانی بود.
روش بررسی :طرح پژوهش حاضر همبستگی و مقطعی می باشد .به این منظور ،از بين جامعه آماری دانشجویان
دانشگاه اروميه تعداد  340نفر بر اساس نمونه گيری تصادفی خوشه ای چندمرحلهای انتخاب شدند .سپس
پرسشنامه نگرانی ،نشخوارگری ،هوش هيجانی و توانایی های شناختی بين شرکتکنندگان پژوهش توزیع شد تا
پاسخ دهند .داده های جمعآوری شده با استفاده از شاخص های توصيفی ،همبستگی ،مدل یابی معادالت
ساختاری و نرم افزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که همبستگی منفی معنی داری بين نگرانی و نشخوارگری و همبستگی مثبت ميان هوش
هيجانی و توانایی های شناختی وجود دارد .همچنين الگوی تحليل مسير نشاندهنده نقش ميانجی گری هوش
هيجانی در ارتباط بين نگرانی و نشخوارگری با توانایی های شناختی بود.
نتيجهگيری :نتایج از این فرضيه حمایت کرد که نگرانی و نشخوارگری موجب تداخل در توانایی های شناختی
می شود و هوش هيجانی باال می تواند نقش تعدیلکننده در این رابطه داشته باشد.
واژههای کليدی :توانایی شناختی ،نگرانی ،نشخوارگری ،هوش هيجانی.

مقدمه:
توانایی های شناختی عبارت اند از فرایندهای

فردی نیز می تواند بر عملکرد در تکالیف شناختی تأثیر

عصبی درگیر در اکتساب ،پردازش ،نگهداری و

گذاشته ،عملکرد شناختی را تسهیل یا مانع آن شوند.

کاربست اطالعات که به دلیل ضرورت حل مشکالت

نگرانی ها ( ،)Worriesحواس پرتی ها (،)Distractions

بوم شناختی و هدایت محیط های اجتماعی پیچیده

سوگیری های توجه ( ،)Attentional biasesنشخوارگری

تحول یافتهاند ( .)1توانایی های شناختی رابط بین رفتار

( )ruminationو افکار وسواسی ()Obsessive thought

و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی از توانایی ها

نمونه هایی از فرایندهای روانی هستند که تداخل

(برنامه ریزی ،توجه ،بازداری پاسخ ،حل مسئله ،انجام

شناختی ایجاد می کنند ()7؛ بنابراین ،ویژگی های فردی

همزمان تکالیف و انعطاف پذیری شناختی) را شامل

ممکن است بر توانایی ادغام اطالعات در قالب حافظه

می شوند .کارآیی شناختی بهطور مستقیم با میزان منابع

کاری تأثیر گذاشته یا منابع توجهی و شناختی فرد را

فراخوانی شده توسط فرد مرتبط بوده و ویژگی های

درنتیجه مشغولیت شناختی محدود کرده و درنتیجه

*

نویسنده مسئول :ارومیه -دانشگاه ارومیه -گروه روان شناسی -تلفنE-mail: amirysohrab@yahoo.com ،081-34422244 :
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سهراب امیری* ،فیروزه سپهریان آذر

سهراب امیری و فیروزه سپهریان آذر

نگرانی و نشخوار گری بر تواناییهای شناختی

اساس سازه های فردی می توانند بهگونهای مستقل بر

اضطراب فراگیر است ،نشخوارگری ممکن است فرایند

عملکرد شناختی اثر گذارند؛ برخی مطالعات نیز بیان

شناختی اولیه در هر دو اختالل افسردگی اساسی و

داشته اند که سازه هایی مانند نشخوارگری نقش موثری

اختالل اضطراب فراگیر باشد هر دو سازه نگرانی و

در این بین بازی می کنند (.)3

نشخوار متمرکز بر خود ،تکراری و فرایندهای فکری

نشخوارگری به توجه متمرکز مکرر بر روی

مرتبط با سبک های شناختی انعطاف ناپذیر بوده ،عالوه

نگرانی های شخصی و اهداف حل نشده هیجان های

بر این ،نگرانی و نشخوار ،در فرایندهای شناختی

منفی ،علل و پیامدهای هیجان های منفی اشاره دارد (.)4

مشترکاند (.)9

نشخوارگری بیش از حد می تواند بر روی توانایی

نگرانی زنجیره ای از افکار و تصاویر دارای

شناختی فرد تأثیر گذارد؛ بهطوریکه فرد با هیجان های

درون مایه عاطفی است که نسبتاً غیرقابل کنترل بوده و

منفی اشتغال یافته و درنتیجه قادر به تمرکز نیست؛

داللت بر تالش جهت اشتغال به مسئله گشایی روانی در

بنابراین نشخوارگری می تواند بهعنوان یک مداخله گر

مورد موضوعات واقعی یا خیالی دارد ( .)9هرچند

فرایند شناختی ،منابعی را که فرد قادر به اختصاص دادن

نگرانی بخشی طبیعی از زندگی افراد است ،اما می تواند

به حل مسئله است را محدود سازد ( .)5افرادی که

بعد آسیب شناسی گرفته ،تداخل قابلمالحظهای در

تمایالت نشخوارگرایانه باالیی دارند ،در سوق دادن

کارکرد افراد ایجاد و آشفتگی های هیجانی و مشکالت

توجه خود از هیجان های منفی به سمت تکالیف با

جسمی را منجر گردد؛ بنابراین ،هیجان های منفی (مانند

دشواری مواجه اند ( .)4با استفاده از آزمون کارت های

نشخوارگری و نگرانی) تصمیم گیری و فرایندهای

ویسکانسین پژوهشگران دریافتند که نشخواری باال،

شناختی را مختل می سازند ( .)10از سویی افرادی که

ناتوانی در تغییر توجه شناختی را در پی داشته و منجر به

دارای هوش هیجانی باال هستند ممکن است ،قادر باشند

کاهش کلی عملکرد می گردد ()4؛ چنین افرادی

از اثرات چنین هیجان های منفی اجتناب کنند .یافته ای

هنگامیکه با موقعیت هایی مواجه می شوند که نیازمند

مشابه در عملکرد زبان یافت شده است؛ بهطوریکه

اتخاذ راهبردهای شناختی است ،اغلب از راهبردهایی

هوش هیجانی باال با عملکرد زبانی بهتر در دانش آموزان

بهره می گیرند که پیش از این به موفقیت آنها انجامیده

دارای توانایی شناختی پایین مرتبط بود (.)11

باشد .با این حال زمانی که این راهبردها به شکست

هوش هیجانی تفاوت های فردی در شیوه هایی

می انجامد ،افراد با تمایالت نشخوارگرایانه باال قادر به

است که فرد هیجان های مرتبط با خود و دیگران را

اتخاذ راهبردهای جایگزین نبوده و به همین دلیل

تجربه ،تشخیص ،درک و تنظیم می کند .مفهوم هوش

عملکرد آنها کاهش نشان می دهد ( .)4در چنین

هیجانی توسط  Sepehrian Azarبیان شد که شامل

موقعیت هایی نشخوارگری منجر به تمرکز شدید فرد بر

توانایی انجام استدالل درست درباره هیجان ها و توانایی

روی هیجان های منفی شده و بنابراین فرد قادر به توجه،

استفاده از هیجان ها و دانش هیجانی برای ارتقا تفکر

ذخیره اطالعات ارائه شده نیست ( .)6نشخوارگری

است .بهطور خاص تر Sepehrian Azar ،هوش هیجانی

همچنین با پردازش شناختی مختل در تکالیف خنثی،

را بهعنوان توانایی درک درست ،ارزیابی و ابراز هیجان،

دشواری تغییر توجه و انعطاف پذیری ذهنی و نقایص

توانایی دسترسی و ایجاد احساسات ،دانش هیجانی و

حافظه کاری مرتبط دانسته شده است ( .)7سازه نشخوار

توانایی تنظیم هیجان بهمنظور ارتقای رشد هوشی و هیجانی

شباهت های بسیار با نگرانی دارد و مطالعات رابطه

تعریف کرده اند ( .)12عالوه بر این ،شواهدی وجود دارد

نشخوار و نگرانی را نشان داده اند ( .)8بر این اساس،

که هوش هیجانی منجر به افزایش نگرش های مثبت ،بهبود
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توانایی فرد برای انجام تکالیف را مختل سازند .بر این

درحالیکه نگرانی فرایند شناختی زیربنایی اختالل

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /4مهر و آبان 1396

روابط ،جهت گیری بیشتر به سمت ارزش های مثبت و

روش بررسی:

نشاندهنده نقش هوش هیجانی در بهبود زندگی است،

گردآوری داده ها به طرح های همبستگی و مقطعی

حتی پس از آنکه متغیرهای شخصیتی ،جمعیت شناختی،

تعلق دارد .جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ارومیه

عاطفی ،عزت نفس و حمایت اجتماعی مورد کنترل قرار

تعداد  340نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای

گرفتند ( .)13پژوهش های گسترده ای ارتباط مثبت بین

چندمرحلهای انتخاب شدند .به این ترتیب که در گام

هوش هیجانی و متغیرها مربوط به سالمت روان ،بهزیستی

نخست  5دانشکده بهطور تصادفی انتخاب شده و از هر

و راهبردهای مقابله ای موثرتر و همچنین ارتباط منفی

دانشکده  8کالس بهطور تصادفی انتخاب و در نهایت

هوش هیجانی با آسیب شناسی روانی را نشان داده

داده های پژوهش از دانشجویان حاضر در این کالس ها

است ( .)14ضمن اینکه صفت هوش هیجانی میانجی

جمع آوری گردید.

مهم در واکنش به استرس ها است (.)15

جهت سنجش متغیرهای پژوهش از  4پرسشنامه

پژوهش ها نقش ضمنی نگرانی و نشخوار در

استفاده شد .توانایی شناختی از طریق پرسشنامه توانایی های

کاهش توانایی های شناختی را بیان داشته اند و تفاوت های

شناختی سنجیده شد ( .)21این پرسشنامه شامل  30پرسش

فرد در توانایی های شناختی پیش بین مهم تفاوت افراد

است که سیاهه ای از فعالیت های روزانه نیازمند توانایی های

در کارکردهای گوناگون مانند عملکرد تحصیلی بیان

شناختی و سیاهه ای از کارکردهای شناختی مغز مشتمل

شده است ( .)16هنگامیکه تأثیر خاص نگرانی و نشخوار

بر حافظه ،اقسام توجه (انتخابی ،انتقالی ،تقسیم شده و

بر ابعاد شناختی مانند حافظه و توجه مورد نظر است،

پایدار) ،برنامه ریزی ،تصمیم گیری و شناخت اجتماعی

پژوهش های این حیطه بسیار اندک اند ( .)17از طرفی،

را بر اساس مقیاس لیکرت  5گزینه ای از ( 1تقریباً

عالقه به تأثیر حاالت هیجانی بر روی فرایندهای شناختی

هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) می سنجد .ویژگی های

تاریخچه ای طوالنی در روان شناسی دارد ( .)18در

روان سنجی این ابزار توسط نجاتی مطلوب نشان داده

سال های اخیر تحقیق پیرامون هیجان ها رویکرد غالبی

شده است؛ بهطوریکه میزان آلفای کرونباخ گزارش

در روان شناسی گشته است ()19؛ بهطوریکه پژوهش

شده توسط نجاتی برای این پرسشنامه  0/83و همبستگی

با ابزارها چندگانه نشاندهنده روابط قابلتوجه بین ابعاد

آزمون باز آزمون آن در سطح  0/01معنی دار بود (.)21

هیجانی با توانایی شناختی و حل مسئله است ()20؛ اما

درمجموع روایی و پایایی این ابزار برای ارزیابی

نقش سایر متغیرها مانند هوش هیجانی در رابطه بین

کارکردهای شناختی مطلوب بود .در پژوهش حاضر نیز

نگرانی و نشخوار با توانایی شناختی چندان مورد

نتایج ضرایب آلفای کرونباخ  7خرده مقیاس حافظه

پرداخت واقع نشده است؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر

 ،0/79کنترل مهاری  ،0/73تصمیم گیری ،0/56 ،0/67

بررسی نقش سازه های شخصی مانند هوش هیجانی،

توجه پایدار  ،0/51 ،0/59انعطاف پذیری شناختی 0/60

نگرانی و نشخوار در ارتباط با عملکرد فرد در تکالیف

و کل  0/89به دست آمد که بیانگر همسانی درونی

شناختی است ،اینکه آیا نگرانی و نشخوار منجر به

مطلوب آن بود.

تسهیل یا بازداری عملکرد شناختی می شوند .از طرفی

مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات بر اساس

مطالعه نقش تعدیلکننده هوش هیجانی بهعنوان صفت

الگوی اولیه  Mayerو همکاران ساخته شده است (.)22

میانجی روابط بین نگرانی و نشخوارگری با توانایی های

این مقیاس در قالب  33جمله ی توصیفی دارای  3مولفه

شناختی است.

هست که عبارتاند از مولفهی تنظیم هیجان ،مولفهی
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سازگاری باالتر می شود و همچنین پژوهش های

پژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرهای و شیوه

سهراب امیری و فیروزه سپهریان آذر

نگرانی و نشخوار گری بر تواناییهای شناختی

ارزیابی و بیان هیجان و مولفه بهره برداری از هیجان .این

کرونباخ بهعنوان شاخصی از همسانی درونی 0/88

ابزار را می توان بهصورت فردی یا گروهی اجرا کرد.

گزارش شده است ( .)27همچنین ضریب آلفای

سیستم نمره گذاری آن به این صورت است که آزمودنی

کرونباخ  0/74برای مقیاس پاسخ های نشخوارگری در

درجه ی موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از جمله ها

پژوهش حاضر به دست آمد.

موافق=  5انتخاب می کند ( .)22این ابزار در پژوهش های

پژوهشگر در بین شرکت کنندگان نهایی تحقیق

زیادی به کار گرفته شده ،از روایی و اعتبار قابل قبولی

حاضر یافته و پس از توضیح فرایند اجرا ،پرسشنامه

برخوردار است .در مطالعه خسرو جاوید  α=0/81گزارش

نشخوارگری ،هوش هیجانی ،توانایی شناختی و

شده است ( .)23در پژوهش حاضر ،نتایج ضرایب آلفای

پرسشنامه نگرانی را بین شرکت کننده ها توزیع نمود

کرونباخ به ترتیب برای  3خرده مقیاس ارزیابی و بیان

تا پاسخ دهند ،در حین گردآوری داده ها پژوهشگر

هیجان  ،α=0/81تنظیم هیجان  α=0/78و بهره برداری از

حضوری فعال داشت تا ضمن پاسخگویی به موارد

هیجان  α=0/84به دست آمد که همسانی درونی مناسبی

ابهامی از پاسخدهی تصادفی جلوگیری نماید.
داده های گردآوری شده

را نشان می داد.

با استفاده از نرم افزار SPSS

پرسشنامه نگرانی پن استیت با استفاده از  16ماده

و آماره های توصیفی مانند میانگین و انحراف

سطح نگرانی حالتی را می سنجد ( .)24افراط (زیادی)،

استاندارد و مدل یابی معادالت ساختاری از طریق

دوام و غیرقابلکنترل بودن نگرانی را می سنجد و در

لیزرل  8/8مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

 1مقیاس لیکرتی  5گزینه ای از ( 1اصالً معمول نیست)
تا ( 5خیلی معمول) درجه بندی می شود .مجموع نمراتی

یافتهها:

که فرد کسب می کند دامنه ای بین  16تا  80است (.)24
پژوهش ها نشان از روایی و پایایی باالی این پرسشنامه

شرکت کنندگان پژوهش حاضر  340نفر از

دارند .در ایران ،مفرد و همکاران اعتبار آزمون را به روش

دانشجویان رشته های مختلف از شاخه های ادبیات و

بازآزمایی در دو گروه بیمار و بهنجار  0/88و 0/85

علوم انسانی ،فنی مهندسی ،اقتصاد ،پزشکی و علوم پایه

به دست آورده است ( .)25در پژوهش حاضر بررسی

بودند .از مجموع شرکت کنندگان تعداد دانشجویان

ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه همسانی درونی برابر

مقطع کارشناسی  298نفر ( ،)%87/6مقطع ارشد  37نفر

با  0/77برای کل پرسشنامه را نشان داد .مقیاس پاسخ های

( )%10/9و مقطع دکتری  5نفر ( )%1/5بودند که از

نشخوارگری ) (Ruminative Response Scaleبهعنوان

میان دانشکده های فنی و مهندسی  35نفر (،)%10/3

یکی از زیر مقیاس های سبک های پاسخدهی ،از

اقتصاد  30نفر ( ،)%8/8علوم انسانی  172نفر (،)%50/6

 22سوال تشکیل شده است و پاسخ های نشخوارگری را

پزشکی  28نفر ( )%8/3و علوم پایه  75نفر ()%22/1

اندازه گیری می کند ( .)26سوالهای آزمون در اندازه های

انتخاب گردیدند .در ادامه داده های توصیفی و

لیکرت  4درجه ای از نمره ( 1تقریباً هرگز) تا نمره 4

جمعیت شناختی شرکت کنندگان در جدول شماره 1

(تقریباً همیشه) سنجیده می شوند .از مجموع پاسخ ها،

ارائه شده است.

نمره نشخوارگری کلی به دست می آید .این پرسشنامه

در جدول شماره  ،2به ترتیب میانگین و انحراف

توسط باقری نژاد و همکاران به فارسی ترجمه شده است

معیار متغیرهای هوش هیجانی ،نگرانی ،نشخوار و

و اعتبار آن در نمونه ایرانی بهواسطه ضریب آلفای

توانایی شناختی درج گردیده است.
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در طیف لیکرت  5گزینه ای کامالً مخالف=  1تا کامالً

به منظور گردآوری داده های پژوهش،

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /4مهر و آبان 1396

جدول شماره  :1خصوصيات توصيفی و جمعيت شناختی شرکت کنندگان پژوهش
گروه

تعداد (درصد)

وضعيت تأهل

سن

دختر

(219)64/4

22/8±4/47

169

50

پسر

(121)35/6

21/7±2/58

98

23

کل

(340)100

22/1±3/95

267

73

جدول شماره  :2ميانگين و انحراف معيار هوش هيجانی ،نگرانی ،نشخوار و توانایی شناختی
پسر

دختر

کل

متغير

ميانگين و انحراف معيار

ميانگين و انحراف معيار

ميانگين و انحراف معيار

هوش هيجانی

98/4±18/7

103/9±21/3

101/9±20/5

نگرانی

41/4±8/5

42/2±9/5

41/9±9/2

نشخوار

50/2±6/9

56±8/1

54/7±6/08

توانایی شناختی

94/5±12/9

99/6±15/1

97/8±14/5

نتایج جدول  2نشاندهنده میزان باالتر هوش هیجانی،

استفاده از تحلیل مسیر ،الزم است تا ماتریس همبستگی

نگرانی ،نشخوار و توانایی شناختی باالتر در دختران در

میان متغیرهای پژوهش محاسبه شود .جدول شماره 3

مقایسه با پسران است .پیش از تعیین و ارائه مدل علی و

دربردارنده ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش است.

جدول شماره  :3ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش
هوش

متغيرها

نگرانی

نشخوارگری

حافظه

هيجانی

کنترل

تصميم گيری

برنامه ریزی

مهاری

توجه

شناخت

انعطاف پذیری

پایدار

اجتماعی

شناختی

1

هوش هيجانی
نگرانی

#0/14

1

نشخوارگری

#0/20

#0/48

1

حافظه

*0/10

#-0/22

*-0/13

1

کنترل مهاری

0/04

#-0/31

#-0/23

#0/54

1

تصميم گيری

0/01

#-0/28

#-0/17

#0/51

#0/57

1

برنامه ریزی

-0/03

#-0/28

#-0/23

#0/50

#0/54

#0/48

1

توجه پایدار

*0/11

#-0/18

#-0/18

#0/29

#0/40

#0/42

#0/44

1

شناخت اجتماعی

#0/32

*0/13

*0/12

0/02

*-0/12

#-0/15

#-0/20

#-0/33

1

انعطاف پذیری شناختی

0/07

#-0/20

#-0/23

#0/52

#0/50

#0/50

#0/56

#0/41

*-0/12

.n=340 ،P>0/05 :* ،P>0/01 :#

نتایج جدول شماره  3نشاندهنده وجود روابط

هیجانی با مولفههای توانایی شناختی است که میزان آن

معنی دار بین متغیر نگرانی ،نشخوارگری و هوش

در ادامه بیان شده است .بهطوریکه رابطه منفی
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ميانگين  ±انحراف معيار

مجرد

متأهل

سهراب امیری و فیروزه سپهریان آذر

نگرانی و نشخوار گری بر تواناییهای شناختی

( )P<0/01و همچنین همبستگی معنی داری بین هوش

هوش هیجانی از تحلیل مسیر استفاده شد .نمودار

هیجانی و برخی مولفههای توانایی شناختی (شامل

شماره  1نتایج آزمون فرضیه اصلی به روش مدل سازی

حافظه ،توجه پایدار و شناخت اجتماعی) ()P<0/01

معادالت ساختاری را نشان می دهد .این نمودار

به دست آمد؛ همچنین متغیر شناخت اجتماعی با هر دو

نمایانگر ضرایب مسیر در رابطه علی بین  4متغیر

نگرانی و نشخوارگری همبستگی معنی داری مثبت

پژوهش است .همچنین مقادیر اثرات مستقیم متغیرهای

به دست داد (.)P<0/01

نگرانی ،نشخوارگری و هوش هیجانی با توانایی
شناختی در مدل تحلیل مسیر را می توان در جدول

با توجه به معنی دار بودن تعدادی از روابط بین

شماره  4مشاهده کرد.

متغیرها ،بهمنظور آزمون مدل توانایی های شناختی از طریق

نمودار شماره  :1رابطه نگرانی ،نشخوار و توانایی های شناختی با ميانجیگری هوش هيجانی
جدول شماره  :4مقادیر اثر مستقيم و ضرایب مسير در مدل کلی
اثرات مستقيم

ارزش

مقدار t

سطح معنی داری

نگرانی بر توانایی شناختی

-0/30

-4/67

P<0/01

نشخوارگری بر توانایی شناختی

-0/16

-2/48

P<0/05

هوش هيجانی بر توانایی شناختی

0/09

1/53

P>0/05

همانطور که نمودار شماره  1نشان می دهد بین

وجود دارد ،اما رابطه غیرمستقیم از طریق میانجیگری هوش

نگرانی و نشخوار با توانایی شناختی رابطه مستقیم و منفی

هیجانی مثبت معنی دار است .با توجه به معنی دار بودن رابطه

96

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 18:37 +0430 on Friday July 20th 2018

معنی داری بین نگرانی و نشخوارگری با توانایی شناختی

متغیرهای نگرانی ،نشخوارگری با نقش میانجی گری

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /4مهر و آبان 1396

نگرانی و نشخوار با توانایی شناختی این بخش از مدل تأیید

نشخوارگری و توانایی های شناختی در مدل تحلیل مسیر را

می شود .مقادیر اثرات غیرمستقیم بین متغیرهای نگرانی و

می توان در جدول شماره  5مالحظه کرد.

ارزش

 Zسوبل

سطح معنی داری

نگرانی بر توانایی شناختی با ميانجیگری هوش هيجانی

-0/032

-4/58

P<0/01

نشخوارگری بر توانایی شناختی با ميانجیگری هوش هيجانی

-0/046

-2/26

P<0/05

اثر غيرمستقيم متغيرها

با توجه به نتایج جدول شماره  5در مورد تأثیر

روابط منفی بین نگرانی و نشخوار را تعدیل می کرد ،اما

غیرمستقیم متغیرهای پژوهش بر توانایی های شناختی ،ارتباط

همچنان روابط بین این دو سازه و توانایی شناختی منفی بود.

معنی داری بین نگرانی و نشخوارگری با توانایی شناختی

جهت بررسی مدل نهایی از شاخص های برازندگی مدل

وجود دارد؛ بهطوریکه هوش هیجانی تنها به میزان اندکی

استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  6مشاهده می شود.

جدول شماره  :6شاخص های برازش مدل
شاخص
ارزش

X2

df

P

RMSEA

SRMR

NFI

NNFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

152/92

50

<0/05

0/78

0/72

0/94

0/95

0/96

0/96

0/93

0/89

با توجه به نتایج جدول شماره  ،6شاخص های

نگرانی و نشخوارگری همبستگی منفی نشان دادند؛ اما

برازندگی نشاندهنده برازش مطلوب مدل با داده های

مولفه شناخت اجتماعی رابطه مثبتی را نشان داد؛

پژوهشی است ،می توان نتیجه گرفت فرضیه پژوهشی

بنابراین ،وجود این رابطه بین شناخت اجتماعی با نگرانی

در این مدل تأیید می شود.

و نشخوارگری شاید بیانگر این باشد که شناخت
اجتماعی بهعنوان یک مولفه توانایی های شناختی دارای

بحث:

روابط ابعاد روان شناختی و فیزیولوژیکی متمایز از سایر
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری

توانایی های شناختی است که بهطوریکه مولفههای

هوش هیجانی در ارتباط بین نگرانی و نشخوارگری با

آسیب شناختی روانی شامل نگرانی و نشخوارگری به

توانایی شناختی دانشجویان بود .همچنان که انتظار

تسهیل این توانایی کمک کرده و موجب ارتقا عملکرد

می رفت نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که نگرانی و

آن می گردد .البته ارائه تبیین های قاطع تر در این زمینه

نشخوارگری روابط منفی با غالب مولفههای توانایی

نیازمند پژوهش های تجربی و دقیق هست .به نظر

شناختی داشتند؛ بهطوریکه تمامی زیر مقیاس های توانایی

می رسد که افراد با نگرانی و نشخوارگری باال میزان

شناختی شامل حافظه ،کنترل مهاری ،تصمیم گیری،

باالتری از نقص در توانایی شناختی را نشان می دهند؛

برنامه ریزی ،توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی با

همچنین این رابطه در غالب مدل معادالت ساختاری نیز
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جدول شماره  :5مقادیر اثرات غيرمستقيم بين متغيرهای بيرونی و توانایی های شناختی در مدل تحليل مسير

سهراب امیری و فیروزه سپهریان آذر

نگرانی و نشخوار گری بر تواناییهای شناختی

که در غالب ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر نشان داده

شناخت نیز محدودیت هایی دارد .فعالیت های شناختی

شد ،همسان با مطالعات پیشین است که روابط بین نگرانی و

متفاوت ،به ظرفیت های شناختی متفاوت نیازمند است.

نشخوار با نقایص شناختی را گزارش داده اند (.)28،3

تأثیر حاالت هیجانی (مانند نگرانی و نشخوار) بر فعالیت

با توجه به اینکه هر دو سازه نگرانی و نشخوار بهطور

شناختی بهوسیله میزان معین ظرفیت شناختی مشخص می

همسان منجر به کاهش توانایی های شناختی می شوند؛

گردد .بهعنوانمثال ،در افسردگی ،فرد بخشی از ظرفیت

بنابراین ،این نتایج بهنوعی تأییدکننده دیدگاهی است که

شناختی خود را به فکر کردن درباره حاالت خلقی

بیانکننده مشابهت بین سازه های نشخوارگری و نگرانی

خویش اختصاص می دهد و درنتیجه ظرفیت شناختی

است ( .)8با نگاهی اجمالی می توان گفت نگرانی به بروز

باقیمانده برای انجام تکلیف مورد نظر کاهش می یابد؛

مشکالت بسیار در سالمت روان شناختی و جسمانی

بنابراین ،بدیهی است که افراد فاقد حاالت هیجانی منفی

منتهی می شود که ایجاد اختالل در عملکردهای شناختی

مانند نگرانی و نشخوار عملکرد بهتری داشته باشند؛ در

نیز در همین راستا قرار دارد (.)29

همین راستا نشان داده شده است ،افراد  PTSDکه هیجان

افراد نگران ،خود را برای مواجهه با بدترین مسائل

های منفی شدیدی را تجربه می کنند ،دچار نقص در

و حل آنها آماده می سازند؛ اما اغلب با آشفتگی های

عملکرد شناختی بهویژه حافظه و بازیابی خاطرات و شرح

هیجانی و مشکالت جسمی ،مواجه می شوند ()30؛ زیرا

حال رویدادی می گردند (.)32

بر اساس نظریه کاهش عینی گرایی ،نگرانی ،اغلب

یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که سطح

بهصورت افکار تکراری انتزاعی است تا عینی و همین

هوش هیجانی بر عملکرد در تکالیف توانایی شناختی افراد

خصیصه موجب بروز پیامدهای ناسازگارانه نگرانی

تأثیر دارد و هر چه هوش هیجانی افراد باالتر باشد ،قدرت

می شود .تفکر عینی موجب کارکرد شناختی بهتر در

توانایی های شناختی آنها بیشتر است؛ بنابراین یکی از

مواجه با مسائل می گردد؛ زیرا فرد را قادر می سازد تا

مشخصه های موقعیت های توانایی شناختی ،این است که

خود را برای مواجهه با مشکالت آماده ساخته ،از

نیازمند فراخوانی منابع شناختی فرد و نادیده گرفتن ابعاد

پیامدهای منفی مشکالت پیشگیری و پیامدهای منفی آن

هیجانی مختلکننده عملکرد شناختی است ( .)33از سویی

را برطرف کنند؛ درحالیکه در افراد نگران ،افکار

نتایج بیان گر نقش تعدیلکننده کلی هوش هیجانی در

انتزاعی ،ماهیتی ناسازگارانه داشته و مانع از حل

روابط بین نگرانی و نشخوارگری با توانایی شناختی در

سازگارانه مشکالت می شوند .این یافته اینگونه قابل

دانشجویان بود .بهعبارتدیگر آنهایی که هوش

تبیین به نظر می رسد که نگرانی و نشخوارگری با جذب

هیجانی باالتری داشتند ،بهتر قادر بودند نگرانی و

دامنه توانایی های شناختی فرد باعث می گردند که

نشخوارگری را مدیریت کرده و درنتیجه توانایی

توانایی فرد در پرداختن به تکالیف شناختی دچار نقصان

شناختی باالتری داشتند .همچنان که ضرایب مسیر کلی

شده و درنتیجه باعث تقلیل عملکرد در این نوع تکالیف

در مدل نشان داد یک نوع رابطه منفی بین نگرانی و

شود .با توجه به آنچه گفته شد ،افکار منفی تکرارشونده

نشخوارگری با توانایی شناختی وجود داشت که این

به شکل نگرانی و نشخوارگری در بسیاری از اختالل ها

رابطه با قرار دادن نقش میانجی هوش هیجانی تبدیل به

وجود دارد؛ بنابراین تمرکز بر افکار منفی تکرارشونده

رابطه ای مثبت گردید .این یافته نشاندهنده نقش کلی

بهعنوان عاملی خطرساز در بروز و تداوم اختالل ها می

است که هوش هیجانی می تواند در کنترل و هدایت

تواند در طراحی مداخالت پیشگیرانه و کاهش بروز

هیجان های منفی (نشخوارگری و نگرانی) بازی کند که

اختالل های شناختی مفید باشد ( .)31بر اساس نظر آلیس

این یافته همسو با نتایج پژوهش  Mayerو همکاران
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مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین مدل روابط بین متغیرها

همانگونه که مغز دارای محدودیت های ویژه ای است،
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کننده عملکرد در توانایی شناختی بازی می کند ،احتماالً

) (X2/dfبهعنوان معتبرترین شاخص های برازندگی از

ناشی از تأثیرگذاری هوش هیجانی در شیوه های تجربه،

برازش مدل حمایت می کنند ( .)37برخی محدودیت های

تشخیص ،درک و تنظیم هیجان هاست ( .)34از سویی

مطالعه حاضر باید مورد توجه قرار گیرد .یکی از

بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم به طول دقیق تر

محدودیت ها این بود که پژوهش حاضر مطالعه ای

نشان داد که هوش هیجانی بهعنوان متغیر میانجی هرچند

مقطعی بود که نمی تواند ترسیمکننده روابط علی باشد.

روابط بین نگرانی و نشخوارگری را تعدیل می سازد؛ اما

پیشنهاد می گردد که تبیین نتایج تحلیل های میانجی

با این حال همچنان بین این دو سازه (نگرانی و

مطالعه مقطعی به شیوه ای علی دنبال گردد .عالوه بر این،

نشخوارگری) با توانایی شناختی بر اساس ضریب

مدل های میانجی با استفاده از مطالعات طولی یا آزمایشی

غیرمستقیم یک رابطه پیش بینی کننده منفی وجود دارد،

مورد آزمون قرار گیرند .محدودیت دیگر پژوهش

بنابراین به نظر می رسد که نگرانی و نشخوارگری

حاضر این بود که داده ها تنها از طریق مقیاس های خود

بهعنوان دو عامل مختلکننده توانایی شناختی جدای از

گزارش دهی گردآوری گردید که می تواند روایی درونی

میزان هوش هیجانی تأثیرات منفی خود را دارند .سطح

را تهدید کند .بهکارگیری شیوه های چندگانه ای جهت

هوش هیجانی ،اثر نگرانی و نشخوار را در عملکرد

ارزیابی می تواند تأثیر آزمودنی را کاهش دهد .از

شناختی را به تا حدی در مقایسه با روابط مستقیم بین

محدودیت های دیگر پژوهش حاضر این بود که

نگرانی و نشخوار با توانایی شناختی تعدیل کرده است؛

شرکت کنندگان از بین افراد تحصیلکرده و دانشگاهی

اما این میزان در سطح پایینی قرار دارد.

بودند و از این رو غالباً در دامنه سنی مشابهی قرار داشتند

به عبارتی اثر نگرانی و نشخوار نیرومندتر از آن

و از سویی افراد غیر بالینی را شامل می شد؛ همچنین،

بود که هوش هیجانی باال بر آن اثر گذارد .اگرچه

باید در تعمیم نتایج به گروه های سنی دیگر و جمعیت

تحقیقات  Ciarrochiو همکاران Salovey ،و همکاران

بالینی جانب احتیاط را رعایت کرد؛ بنابراین پیشنهاد

به تأثیر هوش هیجانی بهعنوان یک عامل درونی و

می شود مطالعات مشابهی بر روی جمعیت های بالینی و

قابلآموزش اشاره کردهاند و معتقدند هوش هیجانی

گروه های سنی گوناگون صورت گیرد.

نقش مهمی در تأثیر حاالت هیجانی بر عملکرد افراد

علی رغم این محدودیت ها ،پژوهش حاضر

در تکالیف شناختی ایفا می کند ،ولی فقدان نقش

چارچوبی تجربی برای پژوهشگران فراهم می سازد تا

تعدیلکننده هوش هیجانی در شرایط نگرانی و نشخوار

میانجی های بین نگرانی و نشخوارگری و توانایی های

شاید به دلیل شدت نگرانی و نشخوارگری بوده است و

شناختی را در گروه های مختلف ارزیابی و بسط دهند.

همچنین ممکن است به دلیل نوع روش پژوهش Salovey

پیشنهاد می گردد ،بررسی نقش متغیرهای دیگری

و همکاران باشد ( .)36،35با توجه به اینکه پژوهش

همچون صفات شخصیت مرتبط با ابعاد آسیب شناختی

حاضر بهصورت همبستگی و رگرسیون صورت گرفت

روانی و راهبردهای تنظیم هیجانی با توانایی های

شاید جدا کردن دو گروه از افراد دارای هوش هیجانی

شناختی بررسی گردد .همچنین با توجه به اینکه

باال و پایین و مقایسه آنها با یکدیگر و با گروه کنترل

توانایی های شناختی بهعنوان عالی تر سطح پردازش

همانند پژوهش  Saloveyو همکاران نتایج متفاوت تری

مغزی شناخته می شوند ،پیشنهاد می گردد تا مطالعه

آنچه اکنون حاصل شد را به دست می داد (.)36

این توانایی ها با استفاده از ابزارهای عصبشناختی و
فیزیولوژیکی مورد نظر قرار گیرد تا نتایج عینی تری

شاخص های برازندگی نشاندهنده برازش مطلوب

در این زمینه تدوین و ارائه گردد.

مدل پژوهش بود .شاخص های محاسبه شده جهت بررسی
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است ( .)33نقش مثبتی که هوش هیجانی بهعنوان پیشبینی

برازش نشان داد که شاخص های )،(RMSEA) ،(SRMR

سهراب امیری و فیروزه سپهریان آذر

نگرانی و نشخوار گری بر تواناییهای شناختی

یافته های بررسی حاضر کافی نیست و در این زمینه

:نتیجهگیری

.پژوهش های بیشتری نیاز است

به نظر می رسد هوش هیجانی نقش موثری در
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.میزان عملکرد افراد در توانایی های شناختی دارد
 هوش هیجانی بهنوعی می تواند پیشبین،بهعبارتدیگر

:تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه دانشجویانی که در انجام

توانایی شناختی باشد؛ اگرچه برای محک زدن فرضیه

 تشکر و قدردانی، نویسندگان را یاری نمودند،پژوهش

رابطه هوش هیجانی با توانایی شناختی و همچنین نقش

.به عمل می آید

،تعدیلکنندگی آن در رابطه با نگرانی و نشخوار
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Background and aims: The cognitive abilities were included functions such as planning,
attention, response inhibition, problem solving and cognitive flexibility. The aim of the present
study was to investigate effects of worry and rumination on cognitive abilities based on
emotional intelligence.
Methods: The present study was a correlational and cross-sectional research. For this purpose,
from the statistical population of the urmia University students, 340 were selected by multi-stage
cluster random sampling. Then, the worry, rumination, emotional intelligence and cognitive
abilities questionnaire were distributed among research participants to respond. Collected data
were analyzed by using descriptive and correlational indicators, structural equation and SPSS
modeling.
Results: Results indicated that there is a significant negative correlation between worry and
rumination and a positive correlation between emotional intelligence with cognitive abilities.
Also, path analysis model indicated mediating role of emotional intelligence between worry and
rumination with cognitive abilities.
Conclusion: The results support the hypothesis that worry and rumination lead to disruption of
cognitive abilities and high emotional intelligence can have a moderating role in this regard.
Keywords: Cognitive abilities, Worry, Rumination, Emotional intelligence.
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