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با توجه به نقش  یشناخت های ییبر توانا یو نشخوارگر ینگران ریتأث

 یجانیهوش ه یگر یانجیم
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 مقدمه:
 یندهافرای از اند عبارت یشناخت های ییتوانا

و  یدر اکتساب، پردازش، نگهدار ریدرگ یعصب

ضرورت حل مشکالت  لیکاربست اطالعات که به دل

 دهیچیپ یاجتماع های طیمح تیو هدا شناختی بوم

رفتار  نیرابط ب یشناخت های یی. توانا(1) اند افتهی  تحول

  ها ییاز توانا یعیو ساختار مغز بوده و گستره وس

پاسخ، حل مسئله، انجام  یتوجه، بازدار ،یزری )برنامه

 ( را شامل یشناخت یرپذی و انعطاف فیزمان تکال هم

منابع  زانیبا م میمستق طور به یشناخت ییآ. کارشوند می

 های یژگیشده توسط فرد مرتبط بوده و و یفراخوان

 ریتأث یشناخت فیبر عملکرد در تکال تواند یم زین یفرد

مانع آن شوند.  ای لیرا تسه یه، عملکرد شناختگذاشت

(، Distractions) ها پرتی ، حواس(Worries) ها ینگران

 گری(، نشخوارAttentional biasesتوجه ) های یریسوگ

(rumination) یو افکار وسواس (Obsessive thought )

هستند که تداخل  یروان یندهایاز فرا هایی نمونه

 یفرد های یژگیو ن،یبنابرا؛ (7) کنند یم جادیا یشناخت

ادغام اطالعات در قالب حافظه  ییممکن است بر توانا

فرد را  یو شناخت یمنابع توجه ایگذاشته  ریتأث یکار

 جهیدرنتمحدود کرده و  یشناخت تیمشغول جهیدرنت

 چکیده:
پاسخ، حل مسئله و  یتوجه، بازدار ،یزری مانند برنامه ییکارکردها یشناخت های ییوانات زمينه و هدف:

 ایه ییبر توانا یو نشخوارگر یاثرات نگران ی. هدف پژوهش حاضر بررسشوند یم را شامل یشناخت یریپذ انعطاف
 بود. یجانيهوش ه یگر یانجيبر اساس نقش م ،بود یشناخت
 انیدانشجو یجامعه آمار نيمنظور، از ب نی. به اباشد یم یو مقطع یطرح پژوهش حاضر همبستگ :یبررس روش

انتخاب شدند. سپس  ای چندمرحله ای خوشه یتصادف یرگي نفر بر اساس نمونه 340 تعداد هيدانشگاه اروم
شد تا  عیتوز ژوهشکنندگان پ شرکت نيب یشناخت های ییو توانا یجانيهوش ه ،ینشخوارگر ،نگرانی نامهپرسش

معادالت  یابیمدل  ،یهمبستگ ،یفيتوص های با استفاده از شاخص شده  آوری جمع های پاسخ دهند. داده
 قرار گرفتند. ليمورد تحل یساختار

هوش  انيمثبت م یو همبستگ یو نشخوارگر ینگران نيب یداری معن یمنف ینشان داد که همبستگ جینتا :ها افتهی
هوش  گری یانجيدهنده نقش م نشان ريمس ليتحل یالگو نيوجود دارد. همچن یشناخت های ییو توانا یجانيه
 بود. یشناخت های ییبا توانا یو نشخوارگر ینگران نيدر ارتباط ب یجانيه
 یشناخت های ییموجب تداخل در توانا ینشخوارگر و یکرد که نگران تیحما هيفرض نیاز ا جینتا :یريگ جهينت
 رابطه داشته باشد. نیدر ا کننده لینقش تعد تواند یباال م یجانيو هوش ه شود یم
 

 ی.جانيهوش ه ،ینشخوارگر ،ینگران ،یشناخت ییتوانا کليدی: یها واژه
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 نیرا مختل سازند. بر ا فیانجام تکال یفرد برا ییتوانا

مستقل بر  یا نهگو به توانند یم یفرد های اساس سازه

 انیب زیمطالعات ن ی؛ برخگذارند اثر یعملکرد شناخت

 یثرونقش م یمانند نشخوارگر هایی سازه که اند داشته

 (.3) کنند یم یباز نیب  نیا در

 یبه توجه متمرکز مکرر بر رو نشخوارگری

 های جانیه نشده  حلو اهداف  یشخص های ینگران

(. 4اشاره دارد ) یمنف های جانیه یامدهایعلل و پ ،یمنف

 ییتوانا یبر رو تواند یم حد از  شیب ینشخوارگر

 های جانیفرد با ه که یطور به ؛گذارد ریفرد تأث یشناخت

؛ ستیقادر به تمرکز ن جهیدرنتو  افتهیاشتغال  یمنف

 گر مداخله کی عنوان به تواند یم نشخوارگری نیبنابرا

صاص دادن را که فرد قادر به اخت یمنابع ،یشناخت ندفرای

که  ی(. افراد5به حل مسئله است را محدود سازد )

در سوق دادن  ،دارند ییباال انهینشخوارگرا التیتما

ف با یبه سمت تکال یمنف های جانیتوجه خود از ه

 های (. با استفاده از آزمون کارت4د )ان مواجه یدشوار

باال،  یکه نشخوار افتندیپژوهشگران در نیسکانسیو

داشته و منجر به  یرا در پ یتوجه شناخت رییدر تغ یناتوان

 یافراد نی(؛ چن4) گردد یعملکرد م یکاهش کل

 ازمندیکه ن شوند یمواجه م هایی تیبا موقع که یهنگام

 ییاست، اغلب از راهبردها یشناخت یاهبردهااتخاذ ر

 دهیها انجام آن تیبه موفق نیا از  شیپکه  رندگی یبهره م

 راهبردها به شکست  نیکه ا یزمان حال  نیا باباشد. 

باال قادر به  انهینشخوارگرا التیافراد با تما انجامد، یم

 لیدل نینبوده و به هم نیگزیجا یاتخاذ راهبردها

 نی(. در چن4) دهد ینشان م هشها کا عملکرد آن

فرد بر  دیمنجر به تمرکز شد نشخوارگری هایی تیموقع

ادر به توجه، فرد ق نیشده و بنابرا یمنف های جانیه یرو

 نشخوارگری(. 6) ستین شده  ارائهاطالعات  رهیذخ

 ،یخنث فیمختل در تکال یبا پردازش شناخت نیهمچن

 صیو نقا یذهن یرپذی توجه و انعطاف رییتغ یدشوار

(. سازه نشخوار 7مرتبط دانسته شده است ) یحافظه کار

دارد و مطالعات رابطه  یبا نگران اریبس های شباهت

اساس،  نای بر(. 8) اند را نشان داده یراننشخوار و نگ

اختالل  ییربنایز یشناخت ندیفرا ینگران که یدرحال

 ندیممکن است فرا نشخوارگریاست،  ریاضطراب فراگ

و  یاساس یدر هر دو اختالل افسردگ هیاول یشناخت

و  نگرانیسازه  باشد هر دو ریاختالل اضطراب فراگ

 یفکر یندهایاو فر ینشخوار متمرکز بر خود، تکرار

بوده، عالوه  رناپذی انعطاف یشناخت های مرتبط با سبک

 یشناخت یندهایو نشخوار، در فرا ینگران ن،یبر ا

 (.9اند ) مشترک

 یدارا ریاز افکار و تصاو ای رهیزنج ینگران

بوده و  کنترل  رقابلیغاست که نسبتاً  یعاطف هیما  درون

در  یروان ییداللت بر تالش جهت اشتغال به مسئله گشا

 هرچند(. 9دارد ) یالیخ ای یمورد موضوعات واقع

 تواند یافراد است، اما م یاز زندگ یعیطب یبخش ینگران

در  یا مالحظه قابلتداخل  رفته،گ شناسی بیبعد آس

و مشکالت  یجانیه های یو آشفتگ جادیکارکرد افراد ا

)مانند  یمنف های جانیه ن،بنابرای؛ گرددرا منجر  یجسم

 یندهایو فرا یرگی می( تصمیو نگران گرینشخوار

که  یافراد یی(. از سو10) سازند یرا مختل م یشناخت

قادر باشند  ،ستباال هستند ممکن ا یجانیهوش ه یدارا

 ای افتهی .اجتناب کنند یمنف های جانیه نیاز اثرات چن

 که یطور به ؛شده است افتیمشابه در عملکرد زبان 

 آموزان بهتر در دانش یزبان باال با عملکرد یجانیهوش ه

 (.11مرتبط بود ) نییپا یشناخت ییتوانا دارای

 هایی وهیدر ش یفرد های تفاوت یجانیه هوش

را  گرانیمرتبط با خود و د های جانیاست که فرد ه

. مفهوم هوش کند یم میدرک و تنظ ص،یتجربه، تشخ

شد که شامل  انیب Sepehrian Azarتوسط  یجانیه

 ییو توانا ها جانیاستدالل درست درباره هانجام  ییتوانا

ارتقا تفکر  یبرا یجانیهو دانش  ها جانیاستفاده از ه

 یجانیهوش ه Sepehrian Azar ،تر خاص طور بهاست. 

 جان،یو ابراز ه یابیدرک درست، ارز ییتوانا عنوان بهرا 

و  یجانیاحساسات، دانش ه جادیو ا یدسترس ییتوانا

 یجانیو ه یرشد هوش یارتقا منظور به جانیه میتنظ ییتوانا

وجود دارد  یاهدشو ،نای بر عالوه. (12) اند کرده فیتعر

مثبت، بهبود  های نگرش شیمنجر به افزا یجانیکه هوش ه
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مثبت و  های به سمت ارزش شتریب یرگی روابط، جهت

 های پژوهش نیو همچن شود یباالتر م یسازگار

 ،است یندگز در بهبود یجانینقش هوش ه دهنده نشان

 ،یشناخت تیجمع ،یتیشخص یرهایمتغ آنکه از  پس یحت

مورد کنترل قرار  یاجتماع تیو حما نفس  عزت ،یعاطف

 نیارتباط مثبت ب ای گسترده های (. پژوهش13گرفتند )

 یستیروان، بهز سالمت  بهمربوط  رهایو متغ یجانیهوش ه

 یارتباط منف نیثرتر و همچنوم ای مقابله یو راهبردها

 را نشان داده  یروان یشناس بیبا آس یجانیوش هه

 یانجیم یجانیهصفت هوش  نکهی. ضمن ا(14) است

 (.15ها است ) مهم در واکنش به استرس

و نشخوار در  ینگران ینقش ضمن ها پژوهش

 های تفاوت و اند داشته انیرا ب یشناخت های ییکاهش توانا

افراد  مهم تفاوت نیب شیپ یشناخت های ییفرد در توانا

 انیب یلیگوناگون مانند عملکرد تحص یدر کارکردها

 و نشخوار یخاص نگران ریتأث که یهنگام(. 16است ) شده 

 ،است نظر موردحافظه و توجه  مانند یشناخت بر ابعاد

 ،طرفی از(. 17) اند اندک اریبس طهیح نیا های پژوهش

 یشناخت یندهایفرا یبر رو یجانیحاالت ه ریعالقه به تأث

 در  .(18دارد ) شناسی در روان یطوالن ای خچهیتار

 یغالب کردیرو ها جانیه رامونیپ قیتحق ریاخ های سال

پژوهش  که یطور به ؛(19گشته است ) شناسی در روان

ابعاد  نیب توجه قابلروابط  دهنده نشانبا ابزارها چندگانه 

اما ؛ (20) و حل مسئله است یشناخت ییبا توانا یجانیه

 نیدر رابطه ب یجانیمانند هوش ه رهایغمت رساینقش 

چندان مورد  یشناخت ییو نشخوار با توانا ینگران

حاضر  ژوهشهدف پ ن،یبنابرا؛ پرداخت واقع نشده است

 ،یجانیمانند هوش ه یشخص های نقش سازه یبررس

 فیو نشخوار در ارتباط با عملکرد فرد در تکال ینگران

ر منجر به و نشخوا ینگران ایآ نکهیاست، ا یشناخت

 ی. از طرفشوند یم یعملکرد شناخت یبازدار ای لیتسه

صفت  عنوان به یجانیهوش ه کننده لیتعدمطالعه نقش 

 های ییبا توانا نشخوارگریو  ینگران نیبروابط  یانجیم

 است. یشناخت

 ی:بررس روش
 وهیو ش یرهایحاضر با توجه به نوع متغ پژوهش

 یو مقطع یهمبستگ های طرح به ها داده یگردآور

 هیدانشگاه اروم انیدانشجو یتعلق دارد. جامعه آمار

 ای خوشه یتصادف یرگی نفر بر اساس نمونه 340تعداد 

که در گام  بیترت  نیا  بهانتخاب شدند.  یا چندمرحله

و از هر  شده  انتخاب یادفتص طور بهدانشکده  5نخست 

 تیانتخاب و در نها یتصادف طور بهکالس  8دانشکده 

 ها کالس این در حاضر دانشجویان از پژوهش ایه داده

 .گردید آوری جمع

 پرسشنامه 4پژوهش از  یرهایسنجش متغ جهت

 های توانایی پرسشنامه قیاز طر یشناخت توانایی. شد استفاده

 پرسش 30 شامل پرسشنامه نی. ا(21) شد دهیسنج یشناخت

 یها ییتوانا ازمندیروزانه ن یها تیاز فعال ای اههسی که است

مغز مشتمل  یشناخت یاز کارکردها ای اههیو س یشناخت

و  شده  میتقس ،یانتقال ،یبر حافظه، اقسام توجه )انتخاب

 یو شناخت اجتماع یرگی میتصم ،یزری (، برنامهداریپا

 باًی)تقر 1از  ای نهیگز 5 کرتیل اسیرا بر اساس مق

 های یژگی. وسنجد ی( مشهیهم باًی)تقر 5هرگز( تا 

 دادهمطلوب نشان  یابزار توسط نجات نیا سنجی روان

 گزارشکرونباخ  یآلفا زانیم که یطور به ؛تاس شده 

 همبستگی و 83/0 پرسشنامه نیا یبرا یتوسط نجات شده 

. (21) دار بودی معن 01/0باز آزمون آن در سطح  آزمون

 یابیارز یابزار برا نیا ییایو پا ییروا درمجموع

 زیدر پژوهش حاضر ن مطلوب بود. یشناخت یکارکردها

حافظه  اسیخرده مق 7کرونباخ  یآلفا بیضرا جینتا

، 56/0، 67/0 یرگی می، تصم73/0 ی، کنترل مهار79/0

 60/0 یشناخت یرپذی ، انعطاف51/0، 59/0 داریتوجه پا

 یدرون یهمسان انگریبه دست آمد که ب 89/0و کل 

 مطلوب آن بود.

هوش هیجانی شات بر اساس  یخود سنج مقیاس

. (22) است شده  ساخته همکارانو  Mayer هیاول یالگو

لفه وم 3 یدارا یفیتوص ی جمله 33در قالب  اسیمق نیا

 ی لفهوم جان،یه میتنظ ی لفهواند از م که عبارت هست
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 نی. اجانیاز ه برداری لفه بهرهوو م جانیه انیو ب یابیارز

اجرا کرد.  یگروه ای یفرد صورت به توان یابزار را م

 یصورت است که آزمودن نیآن به ا گذاری نمره ستمیس

 ها از جمله کی مخالفت خود را با هر ایموافقت  ی درجه

تا کامالً  1 کامالً مخالف= ای نهیگز 5 کرتیل فطی در

 های ابزار در پژوهش نی(. ا22کند ) یانتخاب م 5 موافق=

 یو اعتبار قابل قبول ییاز روا ،شده  گرفتهبه کار  یادیز

  گزارش α=81/0 دیر است. در مطالعه خسرو جاوبرخوردا

 یآلفا بیضرا جی. در پژوهش حاضر، نتا(23) است شده

 انیو ب یابیارز اسیخرده مق 3 یبرا بیکرونباخ به ترت

از  برداری و بهره α=78/0 جانیه می، تنظα=81/0 جانیه

 یمناسب یدرون یبه دست آمد که همسان α=84/0 جانیه

 .داد یرا نشان م

ماده  16با استفاده از  تیپن است ینگران نامهپرسش

(، یادی. افراط )ز(24) سنجد یرا م یحالت یسطح نگران

 و در  سنجد یرا م یبودن نگران کنترل رقابلیغدوام و 

( ستی)اصالً معمول ن 1از  ای نهیگز 5 یکرتیل اسیمق 1

 ی. مجموع نمراتشود یم بندی معمول( درجه یلی)خ 5تا 

(. 24است ) 80تا  16 نیب ای دامنه ندک یم بکه فرد کس

 پرسشنامه نیا یباال ییایو پا روایی از نشان ها پژوهش

اعتبار آزمون را به روش  مکارانمفرد و ه ران،ای در. دارند

  85/0و  88/0و بهنجار  ماریدر دو گروه ب ییبازآزما

 ی. در پژوهش حاضر بررس(25) به دست آورده است

برابر  یدرون یپرسشنامه همسان نیکرونباخ ا یآلفا بیضر

 های پاسخ اسیمق کل پرسشنامه را نشان داد. یبرا 77/0با 

 عنوان به (Ruminative Response Scale) ینشخوارگر

 ، از یپاسخده های سبک های اسیمق ریاز ز یکی

را  نشخوارگری های است و پاسخ شده  لیتشکال وس 22

 های در اندازه آزمون یها الو. س(26) کند یم یرگی اندازه

 4نمره  اهرگز( ت باًی)تقر 1از نمره  ای درجه 4 کرتیل

 ها، . از مجموع پاسخشوند یم دهی( سنجشهیهم باًی)تقر

پرسشنامه  نی. ادآی یبه دست م یکل نشخوارگری نمره

است  شده  ترجمه یبه فارسو همکاران  نژاد یتوسط باقر

 یلفاآ بیضر واسطه به یرانیو اعتبار آن در نمونه ا

 88/0 یدرون یاز همسان یشاخص عنوان بهکرونباخ 

 یآلفا بیضر نی(. همچن27است ) شده  گزارش

در  نشخوارگری های پاسخ اسیمق یبرا 74/0کرونباخ 

 پژوهش حاضر به دست آمد.

پژوهش،  های داده یگردآور منظور به

 قیتحق نهایی کنندگان شرکت نبی در گرپژوهش

 پرسشنامهاجرا،  ندیراف حیو پس از توض افتهیحاضر 

و  یشناخت ییتوانا ،یجانیهوش ه ،نشخوارگری

نمود  عتوزی ها کننده شرکت نیرا ب نگرانی پرسشنامه

 پژوهشگر ها داده یگردآور نیتا پاسخ دهند، در ح

به موارد  گوییفعال داشت تا ضمن پاسخ حضوری

 . دینما یریجلوگ یتصادف دهیاز پاسخ یابهام

 SPSS افزار نرمبا استفاده از  هشد  یگردآور های داده

و انحراف  نیانگیمانند م یفیتوص های و آماره

 قیاز طر یمعادالت ساختار یابی استاندارد و مدل

 گرفتند. رقرا لیوتحل هیتجزمورد  8/8 زرلیل

 
 :ها افتهی

نفر از  340پژوهش حاضر  کنندگان شرکت

و  اتیادب های مختلف از شاخه های رشته انیدانشجو

 هیو علوم پا یاقتصاد، پزشک ،یمهندس یفن ،یانسانعلوم 

 انیدانشجو زانمی کنندگان بودند. از مجموع شرکت

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

از  که %( بودند5/1نفر ) 5 ی%( و مقطع دکتر9/10)

%(، 3/10نفر ) 35 یو مهندس یفن های دانشکده انیم

 %(،6/50نفر ) 172 یم انسان%(، علو8/8نفر ) 30اقتصاد 

%( 1/22نفر ) 75 هیعلوم پا %( و3/8نفر ) 28 یپزشک

و  یفیتوص های . در ادامه دادهدندیانتخاب گرد

 1 شماره جدول در کنندگان شرکت یشناخت تیجمع

 است. شده  ارائه

و انحراف  نیانگیم بیبه ترت ،2جدول شماره  در

ار و نشخو ،ینگران ،یجانیهوش ه یرهایمتغ اریمع

 است. دهیدرج گرد یشناخت ییتوانا
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 کنندگان پژوهش ی شرکتشناخت يتجمعخصوصيات توصيفی و  :1 جدول شماره

 تأهلوضعيت  سن (درصد) تعداد گروه

 متأهل مجرد انحراف معيار ±ميانگين 

 50 169 8/22±47/4 219(4/64) دختر

 23 98 7/21±58/2 121(6/35) پسر

 73 267 1/22±95/3 340(100) کل

 

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

 کل دختر پسر متغير

 ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار

 9/101±5/20 9/103±3/21 4/98±7/18 هوش هيجانی

 9/41±2/9 2/42±5/9 4/41±5/8 نگرانی

 7/54±08/6 56±1/8 2/50±9/6 نشخوار

 8/97±5/14 6/99±1/15 5/94±9/12 توانایی شناختی

 

 ،یجانیباالتر هوش ه زانیم دهنده نشان 2جدول  جینتا

باالتر در دختران در  یشناخت یینشخوار و توانا ،ینگران

و  یو ارائه مدل عل نییاز تع شیبا پسران است. پ سهیمقا

 یهمبستگ سیالزم است تا ماتر ر،یمس لیاستفاده از تحل

 3پژوهش محاسبه شود. جدول شماره  یرهایمتغ انیم

 پژوهش است. یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر دهدربردارن

 

 ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش :3جدول شماره 

هوش  متغيرها

 هيجانی

کنترل  حافظه نشخوارگری نگرانی

 مهاری

توجه  ریزی برنامه گيری تصميم

 پایدار

شناخت 

 اجتماعی

 پذیری انعطاف

 شناختی

          1 هوش هيجانی

         1 #14/0 نگرانی

        1 #48/0 #20/0 نشخوارگری

       1 *-13/0 #-22/0 *10/0 حافظه

      1 #54/0 #-23/0 #-31/0 04/0 کنترل مهاری

     1 #57/0 #51/0 #-17/0 #-28/0 01/0 گيری تصميم

    1 #48/0 #54/0 #50/0 #-23/0 #-28/0 -03/0 ریزی برنامه

   1 #44/0 #42/0 #40/0 #29/0 #-18/0 #-18/0 *11/0 توجه پایدار

  1 #-33/0 #-20/0 #-15/0 *-12/0 02/0 *12/0 *13/0 #32/0 شناخت اجتماعی

 1 *-12/0 #41/0 #56/0 #50/0 #50/0 #52/0 #-23/0 #-20/0 07/0 شناختی پذیری انعطاف

# :01/0>P :* ،05/0>P ،340=n. 

 

وجود روابط  دهنده نشان 3جدول شماره  جینتا

و هوش  نشخوارگری ،ینگران ریمتغ نیدار بی معن

آن  زانیاست که م یشناخت ییتوانا یها لفهوبا م یجانیه

  یرابطه منف که یطور بهاست.  شده  انیبدر ادامه 
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 یشناخت ییابا توان نشخوارگریو  ینگران نیب یداری معن

(01/0P<) هوش  نیب یداری معن یهمبستگ نیو همچن

)شامل  یشناخت ییتوانا یها لفهوم یو برخ یجانیه

  (>01/0P)( یو شناخت اجتماع داریحافظه، توجه پا

با هر دو  یشناخت اجتماع ریمتغ نیهمچن ؛به دست آمد

 مثبت  یداری معن یهمبستگ یو نشخوارگر ینگران

 .(>01/0P)به دست داد 

 نیاز روابط ب یدار بودن تعدادی توجه به معن با

 قیاز طر یشناخت های ییآزمون مدل توانا منظور به رها،یمتغ

 گری یانجیبا نقش م نشخوارگری ،ینگران یرهایمتغ

استفاده شد. نمودار  ریمس لیتحل از یجانیهوش ه

 سازی به روش مدل یاصل هیآزمون فرض جینتا 1 شماره

نمودار  نی. ادهد ینشان م ار یمعادالت ساختار

 ریمتغ 4 نیب یلدر رابطه ع ریمس بیضرا انگرینما

 یرهایمتغ میاثرات مستق ریمقاد نیپژوهش است. همچن

 ییبا توانا یجانیو هوش ه نشخوارگری ،ینگران

در جدول  توان یرا م ریمس لیدر مدل تحل یشناخت

 مشاهده کرد. 4شماره 

 

 
 گری هوش هيجانی يانجیمهای شناختی با  و توانایی نشخوار رابطه نگرانی، :1نمودار شماره 

 

 مقادیر اثر مستقيم و ضرایب مسير در مدل کلی :4جدول شماره 

 داریی سطح معن tمقدار  ارزش اثرات مستقيم

 >01/0P -67/4 -30/0 نگرانی بر توانایی شناختی

 >05/0P -48/2 -16/0 بر توانایی شناختی نشخوارگری

 <05/0P 53/1 09/0 بر توانایی شناختیهوش هيجانی 

 

 نیب دهد ینشان م 1 شمارهکه نمودار  طور همان

 یو منف میرابطه مستق یشناخت یینشخوار با توانا و ینگران

هوش  یگر یانجیم قیاز طر میرمستقیغوجود دارد، اما رابطه 

دار بودن رابطه ی دار است. با توجه به معنی مثبت معن یجانیه
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 دییتأبخش از مدل  نیا یشناخت ییشخوار با تواناو ن ینگران

و  ینگران هایریمتغ نیب میرمستقیغاثرات  ری. مقادشود یم

را  ریمس لیدر مدل تحل یشناخت های ییو توانا نشخوارگری

 مالحظه کرد. 5 شماره در جدول توان یم

 

 ای شناختی در مدل تحليل مسيره بين متغيرهای بيرونی و توانایی ميرمستقيغمقادیر اثرات  :5جدول شماره 

 داریی سطح معن سوبل Z ارزش متغيرها ميرمستقيغاثر 

 >01/0P -58/4 -032/0 گری هوش هيجانی يانجیمنگرانی بر توانایی شناختی با 

 >05/0P -26/2 -046/0 گری هوش هيجانی يانجیمبر توانایی شناختی با  نشخوارگری

 

 ریمورد تأث در 5شماره جدول  جیتوجه به نتا با

ارتباط  ،یشناخت های ییپژوهش بر توانا یرهایمتغ میرمستقیغ

 یشناخت ییبا توانا نشخوارگریو  ینگران نیب یداری معن

 یاندک زانیتنها به م یجانیهوش ه که یطور به ؛وجود دارد

اما  کرد، یم لیو نشخوار را تعد ینگران نیب یروابط منف

بود.  یمنف یشناخت ییانادو سازه و تو نیا نیهمچنان روابط ب

مدل  یبرازندگ های از شاخص ییمدل نها یجهت بررس

 .شود یمشاهده م 6شماره آن در جدول  جیاستفاده شد که نتا

 

 های برازش مدل شاخص :6جدول شماره 

 X2 df P RMSEA SRMR NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI شاخص

 89/0 93/0 96/0 96/0 95/0 94/0 72/0 78/0 >05/0 50 92/152 ارزش

 

 های ، شاخص6جدول شماره  جیتوجه به نتا با

 های برازش مطلوب مدل با داده دهنده نشان یبرازندگ

 یپژوهش هیگرفت فرض جهینت توان یاست، م یپژوهش

 .شود یم دییمدل تأ نیدر ا

 

 :بحث
 گری یانجینقش م یپژوهش حاضر بررس هدف

با  رینشخوارگو  ینگران نیدر ارتباط ب یجانیهوش ه

 بود. همچنان که انتظار  انیدانشجو یشناخت ییتوانا

و  ینشان داد که نگران یهمبستگ بیضرا جینتا رفت یم

 ییتوانا یها لفهوبا غالب م یروابط منف نشخوارگری

 ییتوانا های اسیمق ریز یمتما که یطور به ؛داشتند یشناخت

  ،یرگی میتصم ،یشامل حافظه، کنترل مهار یشناخت

با  یشناخت یرپذی و انعطاف داریتوجه پا ،یزیر برنامه

نشان دادند؛ اما  یمنف یهمبستگ نشخوارگریو  ینگران

؛ را نشان داد یرابطه مثبت یلفه شناخت اجتماعوم

 یبا نگران یشناخت اجتماع نیرابطه ب نیا وجود ن،یبنابرا

باشد که شناخت  نیا انگریب دیشا یو نشخوارگر

 یدارا یشناخت های ییتوانالفه وم کی عنوان به یاجتماع

 ریاز سا زیمتما یکیولوژیزیو ف شناختی روابط ابعاد روان

 یها لفهوم که یطور بهاست که  یشناخت های ییتوانا

به  یو نشخوارگر یشامل نگران یروان شناختی بیآس

کمک کرده و موجب ارتقا عملکرد  ییتوانا نیا لیتسه

 نهیزم نای در تر قاطع های نیی. البته ارائه تبگردد یآن م

 . به نظر هست قیو دق یتجرب های پژوهش ازمندین

 زانیباال م یو نشخوارگر یکه افراد با نگران رسد یم

 ؛دهند یرا نشان م یشناخت ییاز نقص در توانا یباالتر

 زین یرابطه در غالب مدل معادالت ساختار نیا نیهمچن
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 رهایمتغ نیمدل روابط ب نیبنابرا؛ قرار گرفت دییمورد تأ

نشان داده  ریمس لیو تحل یهمبستگ بیکه در غالب ضرا

و  ینگران نیاست که روابط ب نیشیهمسان با مطالعات پ ،شد

 . (3،28) اند را گزارش داده یشناخت صینشخوار با نقا

 طور بهو نشخوار  یسازه نگران دوهر  نکهای به توجه با

 ؛شوند یم یشناخت های ییهمسان منجر به کاهش توانا

است که  یدگاهید دکنندهییتأ ینوع به جینتا نیا ن،یابرابن

 یو نگران نشخوارگری های سازه نبیمشابهت  کننده انیب

به بروز  یگفت نگران توان یم یاجمال یبا نگاه .(8است )

 یو جسمان شناختی روان تدر سالم اریمشکالت بس

 یشناخت یاختالل در عملکردها جادیکه ا شود یم یمنته

 .(29) راستا قرار دارد نیدر هم زین

مسائل  نیمواجهه با بدتر ینگران، خود را برا افراد

 های یاما اغلب با آشفتگ سازند؛ یها آماده م و حل آن

 رای(؛ ز30) شوند یمواجه م ،یو مشکالت جسم یجانیه

اغلب  ،ینگران ،گرایی ینیکاهش ع هیبر اساس نظر

 نیهمو  ینیاست تا ع یانتزاع یافکار تکرار صورت به

  یناسازگارانه نگران یامدهایموجب بروز پ صهیخص

بهتر در  یموجب کارکرد شناخت ینی. تفکر عشود یم

تا  سازد یفرد را قادر م رایز ؛گردد یمواجه با مسائل م

مواجهه با مشکالت آماده ساخته، از  یخود را برا

آن  یمنف یامدهایو پ یریشگیمشکالت پ یمنف یامدهایپ

 افکاردر افراد نگران،  که یرحالدرا برطرف کنند؛ 

ناسازگارانه داشته و مانع از حل  یتیماه ،یانتزاع

قابل  گونه نیا افتهی نی. اشوند یسازگارانه مشکالت م

با جذب  نشخوارگریو  یکه نگران رسد یبه نظر م نییتب

که  گردند یفرد باعث م یشناخت های ییدامنه توانا

دچار نقصان  یشناخت فیفرد در پرداختن به تکال ییتوانا

 فینوع تکال نیعملکرد در ا لیباعث تقل جهیدرنتو  دهش

 تکرارشونده یگفته شد، افکار منف آنچهشود. با توجه به 

 ها از اختالل یاریدر بس نشخوارگریو  یبه شکل نگران

 تکرارشونده یتمرکز بر افکار منف نبنابرای دارد؛ وجود

 یم ها م اختاللخطرساز در بروز و تداو یعامل عنوان به

کاهش بروز و  رانهیشگیمداخالت پ یدر طراح تواند

 سینظر آل (. بر اساس31باشد ) دیمف یشناخت های اختالل

است،  ای ژهیو های تیمحدود یگونه که مغز دارا همان

 یشناخت های تیدارد. فعال ییها تیمحدود زیشناخت ن

است.  ازمندیمتفاوت ن یشناخت های تیمتفاوت، به ظرف

 تیو نشخوار( بر فعال ی)مانند نگران یجانیحاالت ه ریثتأ

 یمشخص م یشناخت تیظرف نیمع زانیم لهیوس به یشناخت

 تیاز ظرف یفرد بخش ،ی، در افسردگمثال عنوان به. گردد

 یخود را به فکر کردن درباره حاالت خلق یشناخت

 یشناخت تیظرف جهیدرنتو  دهد یاختصاص م شیخو

؛ ابدی یکاهش م نظر مورد فیتکل انجام یبرا ماندهیباق

 یمنف یجانیفاقد حاالت هاست که افراد  یهیبد ن،یبنابرا

داشته باشند؛ در  یو نشخوار عملکرد بهتر یمانند نگران

 جانیکه ه PTSDافراد  ،است شده  دادهراستا نشان  نیهم

دچار نقص در  ،کنند یرا تجربه م یدیشد یمنف های

  شرحو  راتخاط یابیو باز حافظه ژهیو به یعملکرد شناخت

 (.32) گردند یم یدادیرو حال

پژوهش حاضر نشان داد که سطح  گرید افتهی

افراد  یشناخت ییتوانا فیبر عملکرد در تکال یجانیهوش ه

افراد باالتر باشد، قدرت  یجانیدارد و هر چه هوش ه ریتأث

از  یکی نیبنابرا؛ است شتریها ب آن یشناخت های ییتوانا

است که  نیا ،یشناخت ییتوانا های تیموقع یها مشخصه

گرفتن ابعاد  دهیفرد و ناد یمنابع شناخت یوانفراخ ازمندین

 ییاز سو (.33است ) یعملکرد شناخت کننده مختل یجانیه

در  یجانیهوش ه یکل کننده لیتعدنقش  گر انیب جینتا

در  یشناخت ییبا توانا نشخوارگریو  ینگران نیروابط ب

که هوش  ییها آن گرید عبارت به. بود انیدانشجو

و  یبهتر قادر بودند نگران ،دداشتن یباالتر یجانیه

 ییتوانا جهیدرنتکرده و  تیریرا مد نشخوارگری

 یکل ریمس بیداشتند. همچنان که ضرا یباالتر یشناخت

و  ینگران نیب ینوع رابطه منف کیدر مدل نشان داد 

 نیه اوجود داشت ک یشناخت ییبا توانا نشخوارگری

به  لیدتب یجانیهوش ه یانجیرابطه با قرار دادن نقش م

 ینقش کل دهنده نشان افتهی نیا .دیمثبت گرد ای رابطه

 تیدر کنترل و هدا تواند یم یجانیاست که هوش ه

کند که  ی( بازیو نگران نشخوارگری) یمنف های جانیه

و همکاران  Mayerپژوهش  جیهمسو با نتا افتهی نیا
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 ینیب شیپ عنوان به یجانیکه هوش ه یش مثبت. نق(33) است

احتماالً  ،کند یم یباز یشناخت ییدر توانا کردعمل کننده

تجربه،  های وهیدر ش یجانیهوش ه یرگذاریاز تأث یناش

 ییاز سو(. 34) هاست جانیه میدرک و تنظ ص،یتشخ

 تر قیبه طول دق میرمستقیغو  میمستق بیضرا یبررس

 هرچند یانجیم ریمتغ عنوان هب یجانهینشان داد که هوش 

اما  ؛سازد یم لیرا تعد نشخوارگریو  ینگران نیروابط ب

و  یدو سازه )نگران نیا نیهمچنان ب حال  نیا با

 بیبر اساس ضر یشناخت یی( با توانانشخوارگری

وجود دارد،  یکننده منف ینبی شیرابطه پ کی میرمستقیغ

 گرینشخوارو  یکه نگران رسد یبه نظر م نیبنابرا

از  یجدا یشناخت ییتوانا کننده مختلدو عامل  عنوان به

خود را دارند. سطح  یمنف راتیتأث یجانیهوش ه زانیم

و نشخوار را در عملکرد  یاثر نگران ،یجانیهوش ه

 نیب میبا روابط مستق سهیدر مقا یرا به تا حد یشناخت

 ؛کرده است لیتعد یشناخت ییو نشخوار با توانا ینگران

 .قرار دارد ینییدر سطح پا زانیم نیاما ا

از آن  رومندتریو نشخوار ن یراناثر نگ یبه عبارت

 اگرچهباال بر آن اثر گذارد.  یجانیبود که هوش ه

و همکاران  Salovey، و همکاران Ciarrochi قاتیتحق

و  یعامل درون کی عنوان به یجانیهوش ه ریبه تأث

 یجانهی هوش معتقدند و اند کرده  اشاره آموزش قابل

 بر عملکرد افراد  یجانیحاالت ه ریدر تأث ینقش مهم

فقدان نقش  یول کند، یم فایا یشناخت فیتکالدر 

و نشخوار  ینگران طیدر شرا یجانیهوش ه کننده لیتعد

بوده است و  نشخوارگریو  یشدت نگران لیبه دل دیشا

 Saloveyنوع روش پژوهش  لیممکن است به دل نیهمچن

پژوهش  نکهیبا توجه به ا (.36،35) و همکاران باشد

صورت گرفت  ونیو رگرس یبستگهم صورت بهحاضر 

 یجانیهوش ه یجدا کردن دو گروه از افراد دارا دیشا

و با گروه کنترل  گریکدیها با  آن سهیو مقا نییباال و پا

 تری متفاوت جیو همکاران نتا Saloveyهمانند پژوهش 

 .(36) ددا یآنچه اکنون حاصل شد را به دست م

برازش مطلوب  دهنده نشان یبرازندگ های شاخص

 یجهت بررس شده  محاسبه های مدل پژوهش بود. شاخص

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

(X2
/df) از  یبرازندگ های شاخص نیمعتبرتر عنوان به

 های تیمحدود ی. برخ(37) کنند یم تیبرازش مدل حما

از  یکی. ردیقرار گ توجه مورد دیلعه حاضر باطام

 ای بود که پژوهش حاضر مطالعه نیا ها تیمحدود

باشد.  یلعروابط  کننده میترس تواند یبود که نم یمقطع

 یانجیم های لیتحل جینتا نییکه تب گردد یم شنهادیپ

 ن،یدنبال گردد. عالوه بر ا یلع ای وهیبه ش یمطالعه مقطع

 یشیا آزمای یطولبا استفاده از مطالعات  یانجیم های مدل

 پژوهش  گرید تی. محدودرندیمورد آزمون قرار گ

خود  های اسیمق قطری از تنها ها بود که داده نیحاضر ا

 یدرون ییروا تواند یکه م دیگرد یگردآور یده گزارش

جهت  ای چندگانه های وهیش یریکارگ بهکند.  دیرا تهد

را کاهش دهد. از  یآزمودن ریتأث تواند یم یابیارز

بود که  نیپژوهش حاضر ا گرید های تیدودمح

 یو دانشگاه کرده لیتحصافراد  نبی از کنندگان شرکت

قرار داشتند  یمشابه یغالباً در دامنه سن رو  نیا ازبودند و 

 همچنین، ؛شد یرا شامل م ینیبال ریافراد غ ییو از سو

 تیو جمع گرید یسن های به گروه جینتا میدر تعم دیبا

  شنهادیپ نیبنابرا؛ کرد تیرا رعا اطیتجانب اح ینیبال

و  ینیبال های تیجمع یبر رو یمطالعات مشابه شود یم

 .ردیگوناگون صورت گ یسن های گروه

پژوهش حاضر  ها، تیمحدود نیا رغم یعل

تا  سازد یپژوهشگران فراهم م یبرا یتجرب یچارچوب

 های ییو توانا نشخوارگریو  ینگران نیب های یانجیم

 و بسط دهند. یابیمختلف ارز یها در گروهرا  یشناخت

 یگرید یرهاینقش متغ یبررس ،گردد یم شنهادیپ

 شناختی بیمرتبط با ابعاد آس تیهمچون صفات شخص

 های ییتوانا با یجانیه میتنظ یو راهبردها یروان

  نکهیبا توجه به ا نیگردد. همچن یبررس یشناخت

دازش سطح پر تر یعال عنوان به یشناخت های ییتوانا

تا مطالعه  گردد یم شنهادیپ شوند، یشناخته م یمغز

و  یشناخت عصب یبا استفاده از ابزارها ها ییتوانا نیا

 تری ینیع جیتا نتا ردیقرار گ نظر مورد یکیولوژیزیف

 و ارائه گردد. نیتدو نهیزم نیدر ا
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 :یریگ جهینت
در  یثرونقش م یجانیهوش ه رسد ینظر م به

دارد.  یشناخت های ییتوانا عملکرد افراد در زانیم

 نیب شیپ تواند یم ینوع به یجانیهوش ه ،گرید عبارت به

 هیمحک زدن فرض یبرا اگرچهباشد؛  یشناخت ییتوانا

نقش  نیو همچن یشناخت ییبا توانا یجانیرابطه هوش ه

 و نشخوار،  ینگران باآن در رابطه  یکنندگ لیتعد

 نهیزم نیو در ا ستین یحاضر کاف یبررس های افتهی

 است. ازین یشتریب های پژوهش

 

 ی:و قدردان تشکر
که در انجام  یانیدانشجو هیاز کل لهیوس نیبد

 یتشکر و قدردان ،نمودند یاریرا  سندگانیپژوهش، نو

 .دآی یبه عمل م
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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, and structural equation 

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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