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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 

 چکیده

تنظیم  و هیجانی اطالعات شناختی پردازش در از ناتوانی ستا ناگويی خلقی عبارت و هدف: زمینه

ر تبیین رابطه ناگويی ها، که بطور قابل توجهی با کیفیت زندگی افراد مرتبط است و از طرف ديگ هیجان

دهد. هدف بتواند اطالعات مفیدی را بدست  ای( می)منطقی و تجربه های پردازش اطالعات خلقی با سبك

دربین زنان تحت پوشش کمیته  های پردازش اطالعات خلقی بر مبنای سبك بینی ناگويی پیشاين پژوهش، 

 )ره( شهر کرمانشاه بود. امام خمینی

نفر از زنان تحت پوشش کمیته امام  329عه حاضر از نوع توصیفی است که در بین مطال :مواد و روش كار

های سیاهه ها از طريق پرسشنامهداده .گیری در دسترس انجام شد وش نمونهخمینی)ره( شهر کرمانشاه  به ر

آوری شد. و سپس با روش تحلیل ضريب ( جمعAI) تايمیا ( و پرسشنامه آلکسیERI) ای تجربه -منطقی

مورد  SPSS 20با استفاده از نرم افزار  ل رگرسیون چندگانه با روش همزمانهمبستگی پیرسون و تحلی

 تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

تواند  نتايج  نشان داد که سبك پردازش منطقی با ناگويی خلقی رابطه منفی و معناداری دارد و می ها:یافته

هیچ رابطه معناداری با ناگويی خلقی نداشت. به عبارت  ای بینی کند؛ اما سبك پردازش تجربه آن را پیش

 بینی کرد. توان سطح پايین ناگويی خلقی را در افراد پیشديگر با سطح باالی سبك پردازش می

های  های درمانی و حمايتی با در نظر داشتن نقش سبك شود در فعالیت بنابراين پیشنهاد می گیری:نتیجه

 د.درگدی و گروهی برای اين افراد اجرا های حمايتی، جلسات درمانی فر امهپردازش اطالعات در کنار برن

 ای پردازش منطقی، سبك پردازش تجربه  خلقی، سبك ناگويی :كلیدیهایواژه
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 مقدمه

هیجانی  هایتجربه شخصی، زندگی در ها انسان همه     

 شناسايی و پردازش در افراد از تعدادی اما دارند،

 دچار خود های هیجان تنظیم و های ديگران هیجان

باشند  می دچار حالتی به افراد اين (.1) هستند مشکل

 ایسازه يمیاات آلکسی شود،می نامیده 1تیمیا آلکسی هک

 (1973)2سیفنوس توسط اولین بار برای که ت،اس

 پردازش در از ناتوانی ستا عبارت و شد مطرح

 اين (.2) هاتنظیم هیجان و هیجانی اطالعات شناختی

 توصیف و در شناسايی دشواری از متشکل سازه

. است خصمش فکری بیرونی گیریجهت و ها احساس

-می را تشکیل يمیاات آلکسی سازه که ،هامشخصه اين

 شناختی و تنظیم پردازش در نقايصی بیانگر ،دهند

-يمیا تهییجات آلکسی به مبتال (. افراد3) هستند ها هیجان

 های بدنینشانه و کنندمی بزرگ را هنجار هب بدنى هاى

 بر اين اعتقاد کنند.می تفسیر بد را هیجانى انگیختگى

 بسیاری برای خطرسازی عامل هیجانى ناتوانى که است

 اين مبتال به افراد زيرا است؛ روانپزشکى هایاختالل از

 و هیجانى نیجسما هایهمبسته فشار تحت عارضه

 اين نارسايی آيند.نمی در کالم به که هستند زيادی

 آمیزی موفقیتسازگار و شودمی هاهیجان تنظیم مانع

 بیان يمیا براىات آلکسی به مبتال افراد د.کنمی دشوار را

 غیرکالمی مخربی های فعالیت دست به خود ساتاحسا

 اشیاء، شکستن و تخريب کردن، پاره مانند: زنند،می

 (.4) مخدر مواد مصرف و الکل نوشیدن

کفايت  پیشین، مطالعات از حاصل هایيافته براساس     

 مهمی کنندهیبینپیش هیجان، تنظیم خصوصاً و هیجانی

در  (.5) است سالمتی ارتقاء و افراد مطلوب از عملکرد

پردازش  در ناتوانی عنوان به که يمیا،اآلکسی ت مقابل،

 تعريف ها، هیجان تنظیم و هیجانی اطالعات شناختی

                                                                 
1 . Alexithymia 
2 . Sifneos 

 تشخیص در مشکل عامل؛ سه توسط و شده است

 و احساسات کالمی توصیف در احساسات، مشکل

 بیماری به ابتال زمینه ساز ،شودمی توصیف  عینی تفکر

 های بیماری برخی در مديريت ایپیچیده عامل و

 (.6) باشدمی جسمانی

يمیا يا نارسايی هیجانی به عنوان يك اآلکسی ت     

پديده هیجانی شناختی به اختالل خاص در کارکرد 

ی فرآيند بازداری شود که در نتیجهروانی اطالق می

-ات هیجانی به وجود میخودکار اطالعات و احساس

آيد. برخی محققان اختالل در سیستم لیمبیك، جانبی 

هنجار مغز و يا اشکال در کارآمدی ارتباط بین  هشدن ناب

(. 7) اندرا در ايجاد آن موثر دانسته مغز هاینیمکره

يمیا عبارتند از: ناتوانی در اهای اصلی آلکسی ت ويژگی

شخصی، فقر های بازشناسی و توصیف کالمی هیجانی

که آشکارسازی بازخوردها،  ،شديد تفکر نمادين

کند، ناتوانی در ها را محدود میاحساس، تمايل و سائق

به کارگیری احساسات به عنوان عاليم مشکالت 

هیجانی، تفکر انتقادی در مورد واقعیتهای کم اهمیت 

بیرونی، کاهش يادآوری روياها، دشواری در تمايز بین 

های بدنی، قیافه خشك و و حس های هیجانیحالت

ه، ظرفیت محدود های عاطفی چهر هرسمی، فقدان جلو

 آلکسی به (. افراد مبتال6) آگاهی برای همدلی و خود

-نشانه بیش برآورد و را هنجار هب بدنی های تهییج تايمیا،

و  کنندمی تفسیر بد را هیجان انگیختگی بدنی های

نشان  بدنی، هایشکايت وسیله به را هیجانی درماندگی

-نشانه درمان دنبال به نیز درمانی اقدامات در و دهندمی

در  هیجانی و شناختی (. نقص8) هستند های جسمانی

سالمت  در گوناگون مشکالت به منجر تايمیا، آلکسی

پزشکی  شرايط ديگر و جسمانی های بیماری روانی،

 آلکسی که دادند نشان مذکور مطالعات گردد.می

 روانی و جسمانی سالمت وضعیت با قوی باطتايمیا ارت

 (.9) دارد فرد
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 که اندداده نشان ها پژوهش اخیر هایههد در     

 مهم هایکنندهتعیین نیز اطالعات های پردازش سبك

 پژوهشگران از بسیاری هستند. شناختی سازگاری روان

 وجود افراد در پردازش سبك نوع که دو باورند اين بر

 (. 10) دارد

 گرايی،تجربه– شناختی شخصی یاساس نظريه بر     

 مفهوم افراد در اطالعات نظام پردازش دو طريق از دنیا

3شود: خردگرايیمی سازی
4گرايیو تجربه 

 يا 

 دو هر از است ممکن ها انسان چه اگر 5شهودگرايی

 هستند، هم از مستقل آنها اما ؛شوند مندبهره سبك

 نامیده 6دوگانه پردازش الگوهای اغلب چنین الگوهايی

 (.11) شوندمی

کند مفهوم پردازش اطالعات به اين نکته اشاره می     

های درونی و که انسان هم مثل کامپیوتر بر روی تجسم

دهد، يعنی از زمانی ذهنی خويش عملیاتی را انجام می

 شوندکه اطالعات از طريق حواس انسان دريافت می

ه انسان به آن اطالعات )مرحله درونداد( تا زمانی ک

)مرحله برونداد(، اطالعات  دهددريافتی پاسخ می

شود و توسط ذهن انسان کدگذاری و سازمان دهی می

(. اين فرايند از راه منطق، قوانین و 12) کندتغییر می

گیرد و برونداد اين راهبردهای اطالعات صورت می

 (.13) فرايند به محدوده اطالعات دريافتی وابسته است

اين ديدگاه که انسان در فرايندهای شناختی از طريق 

های سنتی کند، به نظريهعمل می 7جهتی -مسیری تك

به اين  جهتی -مسیر تك .شودشناختی مربوط می

معناست که عملکرد شناختی انسان با استفاده از 

فرايندی منطقی در پی کسب حداکثر لذت و حداقل 

 (.14) رنج است

                                                                 
3 . Rationality 
4 . Experientiality 

5 . Intuitive 

6 . Dual Process Models 
7 . Single- direction 

 1937را در سال  9مفهوم سبك 8رتگوردون آلپو     

شناسی کرد. آلپورت معتقد بود که بر مبنای وارد روان

توان نوع شخصیت و رفتار های زندگی افراد میسبك

در  را تشخیص داد. با بررسی مطالعات انجام شده ها نآ

شناسی شناخت متوجه خواهیم شد که افراد زمینه روان

های فردی مهمی  تدر زمینه مسائل شناختی دارای تفاو

توان از جمله های شناختی را می سبك  هستند. تفاوت

ها دانست. با مروری بر تعاريف انجام شده از  اين تفاوت

توان مشاهده کرد که نظريه های شناختی می سبك

اند که پردازش های خاصی تاکید داشتهپردازان به جنبه

اعی )يادگیری( و تعامل اجتم اطالعات، رفتار ارگانیزم

 (. 15) ها هستنداز اين جنبه

 را شناختی منابع از بااليی سطوح خردگرايی سبك     

 کند نسبتا و آگاهانه تحلیلی، کالمی، بیشتر و طلبدمی

کند. می عمل استنتاج منطقی طريق قوانین از که است

 یآگاهانه ارزيابی از طريق را رفتارها نظام، اين

-تجربه سبك ر مقابل،د کند.می گری رويدادها میانجی

 ما به و انطباقی است و فطری شهودگرايی، يا گرايی

 اين نظام بگیريم. ياد تجربه از تا دهدمی را امکان اين

 ويژه به قبلی، پیامدهای رمزگردانی طريق از را رفتارها

تحت تاثیر قرار  دارند، هیجانی بار که آن تجاربی

اجتناب  هیجانات منفی از ازصورت که  دهد. بدين می

 به عبارت .نمايد را تسهیل می مثبت هیجانات و ورزيده

ناآگاهانه،  گرايی،تجربه نظام که گفت توانمی ديگر

 با مرتبط و سريع نسبتاً و شهودی تالش، بدون خودکار،

 اصول طبق بر و است هیجانی و شخصی روابط بین

 از خردگرايی اطالعات پردازش کند.عمل می اکتشافی

 آموزش طريق از ويژه به فعال دانش یجستجو طريق

-تجربه پردازش که در حالی يابد،می گسترش رسمی

                                                                 
8. Gordon allport  

9. Style 
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 زندگی تجارب  طريق از شهودگرايی يا گرايی

  (.16) يابدمی گسترش

 پردازش نظام دو اين تعامل طريق از هم افراد رفتار     

10برنز گیرد.می قرار تاثیر تحت ،و کنترل شده خودکار
 

11زوريال -د و 
 هایسبك بین داریمعنی یرابطه 

 جمله از شناختی روان ایهو اندازه اطالعات پردازش

 گزارش های افسردگینشانه و زندگی از رضايت

  (.17) اندکرده

توان فرض  مبانی نظری ناگويی خلقی، میبه با توجه 

تواند بطور قابل توجهی با  کردکه اين سازه می

شته باشد و های پردازش اطالعات رابطه دا سبك

خلقی را  توانند ناگويی های پردازش اطالعات می سبك

وجود رابطه بین  د. بنابر آنچه که بیان شد،بینی کنن پیش

خلقی و سبکهای پردازش اطالعات، منطقی به  ناگويی

 رو، ما در اين پژوهش به دنبال رسد. از اين نظر می

)منطقی و  های پردازش اطالعات بررسی رابطه سبك

هستیم. بنابراين مسئله اساسی  خلقی ای( و ناگويیتجربه

رابطه  که اين پژوهش قصد بررسی آن را دارد، بررسی

 است. خلقی های پردازش اطالعات و ناگويی سبك

 

 مواد و روش كار

 .هش توصیفی و از نوع همبستگی بوداين پژوه      

از بین زنان تحت پوشش کمیته  ها نمونه بدين منظور

به روش  1393ره( شهر کرمانشاه در سال ) امام خمینی

گیری گیری در دسترس با استفاده از جدول نمونه نمونه

تعداد کل زنان تحت پوشش  مورگان انتخاب شدند.

زن به عنوان نمونه مورد  329زن بودند که تعداد  2152

در ابتدا مجوزهای الزم از مراجع  بررسی قرار گرفتند.

امداد امام خمینی استان اداری سازمان و اداره کمیته 

اجرا ها  ها بر روی آنپرسشنامه سپس ،کرمانشاه اخذ شد

                                                                 
 

10.   Burns 
11.  D'Zurilla 

. قبل از درخواست از افراد برای پاسخگويی به گرديد

ها، اطالعات الزم در مورد اهداف پژوهش،  پرسشنامه

ها داده  دهی به سواالت، به آنها و نحوه پاسخپرسشنامه

ن، به گمنام بودن شد. همچنین به منظور جلب اعتماد آنا

 ها اشاره شد.پرسشنامه
 ابزار گردآوری

:  12های پردازش اطالعات ی سبك. پرسشنامه1     

ی پرسشنامه 1999در سال  13اپستین پاسینی و

را برای سنجش  (REI) 14تجربه گرايی -خردگرايی

های پردازش اطالعات توسعه  ترجیحات افراد در سبك

سئوال است و از  22(. اين پرسشنامه شامل 18) دادند

شود تا عقايد خودشان پاسخ دهندگان خواسته می

ی هر سئوال يا ماده را بر روی يك مقیاس پنج درباره

=کامال موافقم( 5=کامال مخالفم و 1ای لیکرتی )درجه

مشخص کنند. در اين پرسشنامه برخی از سئواالت 

شوند. گذاری میپرسشنامه به صورت معکوس نمره

با استفاده از تحلیل عاملی، دو  1391ل رضايی در سا

(. تحقیقات 19) عامل را در اين پرسشنامه شناسايی کرد

انجام گرفته با اين پرسشنامه به صورت همخوان نشان 

اند که هر دو مقیاس اين پرسشنامه از همسانی داده

( خوبی .<r/76) ( و باز آزمايی<85/0α) درونی

نیز در  17فلیپس و 16، بوند15(. اسالک19) برخوردارند

پايايی همسانی درونی يعنی آلفای کرونباخ  2010سال 

برای مقیاس  84/0برای مقیاس خردگرايی و  90/0

 .(18) اندگرايی را گزارش کردهتجربه

: که يك 2018-يمیا تورنتوا. پرسشنامه آلکسی ت2     

سؤالی است و سـه زيـر مقیاس دشواری در  20آزمـون 

ماده(، دشواری در  7ل ها )شامتشخیص احساس
                                                                 
12 . IRE 

13 . Pacini & Epstein 

14 . Rational- Experiential Inventory 

15 . Sladek 

16 . Bond 
17 . Philip 
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ماده( و تفکر عینی )شامل  5ها )شامل  توصیف احساس

 1ای لیکرت از نمره های پنج درجهماده( را در اندازه 8

سنجد. يك )کامالً موافق( می 5تا نمره  )کامالً مخالف(

شود.  يمیا کلی محاسبه میانمره کل نیز برای آلکسی ت

 20-میا تورنتوياهای روانسنجی مقیاس آلکسی تويژگی

های متعدد بررسی و تأيید شده اسـت. در  در پژوهش

، 20-نسخه فارسی مقیاس ناگويی هیجانی تورنتو

ضرايب آلفای کرونباخ برای ناگويی هیجانی کل و سه 

ها، دشواری زير مقیاس دشواری در تشخیص احساس

 ها و تفکر عینی به ترتیبدر توصیف احساس

سبه شد که نشانه همسانی محا 72/0و 75/0، 85/0،82/0

در پژوهش   .اين پرسشنامـه است درونی خوب مقیاس

 (.20) به دست آمد 89/0حاضر آلفای کرونباخ 

 

 هایافته

  2.287 51.33 نفر زن با میانگین سنی 329تعداد       

( 10.6) نفر 35در پژوهش حاضر شرکت نمودند. که 

( 9.7) نفر 32( زير ديپلم، 79.6) نفر 262سواد، ها بی آن

 آمار تحلیل و تجزيه به مربوط اطالعاتديپلم  بودند. 

 استاندارد انحراف و میانگین بر اساس توصیفی

 .است جداول زيرآمده در مورد مطالعه متغیرهای

 

 : شاخص های مركزی و پراكندگی متغیر سن1 جدول

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین فراوانی سن

329 51.33 2.287 32 67 

n=329 

سال بود و  67تا  32دامنه سنی افراد مورد پژوهش از 

 میانگین و انحراف استاندارد سنی اين افراد به ترتیب

بود. متغییر مورد بررسی ديگر، سطوح  287/2و   33/51

تحصیلی افراد بود که نتايج اطالعات توصیفی آن در 

 نشان داده شده است.  2جدول 

 

 ی افراد نمونه بر حسب سطوح تحصیلی: فراوان2 جدول

 سطح تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تراکمی

 بی سواد 35 10.6 10.6

 زير ديپلم 262 79.6 90.3

 ديپلم 32 9.7 100

 

سواد، زير ديپلم و ديپلم به ترتیب برابر تعداد زنان بی     

م در اين نفر بود. تعداد زنان زير ديپل 32، و 262، 35با 

 6/79های تحصیلی بود و  پژوهش بیشتر از ديگر گروه

کنندگان را به خود اختصاص داد. درصد کل شرکت

درصد از  7/9کنندگان تنها همچنین از کل شرکت

 افراد توانسته بودند مدرک ديپلم را کسب کنند.

  
 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص :3جدول 

 اردانحراف استاند میانگین متغییر

 0.600 3.69 سبك پردازش منطقی

 0.637 3.19 ای سبك پردازش تجربه

 1.498 1.74 دشواری در شناسايی احساسات
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 1.128 1.87 دشواری در توصیف احساسات

 0.995 1.56 مدار( تفکر عینی)تفکر برون

میانگین متغیرهای مورد پژوهش به عنوان معتبرترين      

فوق قابل مشاهده شاخص گرايش مرکزی در جدول 

توان ديد که میانگین سبك است. برای مثال می

بود.  3.69برابر با  6/1-5پردازش منطقی با دامنه 

شاخص انحراف استاندارد نیز بیانگر میزان پراکندگی 

ها حول میانگین است. برای مثال در جدول فوق  نمره

دشواری در شناسايی »توان ديد که نمرات می

-تفکر عینی»تر از نمرات پراکنده (1.498« )احساسات

 ( بودند. 0.995« )مدار تفکر برون

 
 آمار استنباطی پژوهش

  سوال اصلی این پژوهش این بود كه آیا سبک     

توانند ناگویی )منطقی و تجربی( می پردازش اطالعات

 بینی كنند؟ خلقی در زنان را پیش

 های پردازش ی سبك در ابتدا برای بررسی رابطه     

اطالعات با ناگويی خلقی، ضرايب همبستگی دو به 

دويی متغیرها با روش پیرسون تحلیل شد. نتايح اين 

تحلیل در جدول زير قابل مشاهده است. همانطور که 

شود، سبك پردازش منطقی با تمامی  مشاهده می

های ناگويی خلقی رابطه معکوس و معنادار  زيرمولفه

معنادار است. اين  001/0دارد و اين رابطه در سطح 

يافته به اين معناست که هرچه افراد اطالعات را بیشتر 

بینی کنند، از ناگويی خلقی  بصورت منطقی پیش

شود که  کمتری برخوردارند. از طرف ديگر مشاهده می

ی معناداری با  ای هیچ رابطه سبك پردازش تجربه

 های ناگويی خلقی ندارد.  زيرمولفه

 

 های پردازش اطالعات همبستگی متغییرهای ناگویی خلقی با سبک: ماتریس  4 – 4جدول 

 5 4 3 2 1 متغییر

     1 سبك پردازش منطقی 1

    1 -10/0* ای سبك پردازش تجربه 2

   1 01/0 -22/0** دشواری در شناسايی احساسات 3

  1 39/0** 03/0 -21/0** دشواری در توصیف احساسات 4

 1 41/0** 36/0** -07/0 -31/0** ار(تفکر عینی )تفکر برون مد 5

0.01P<   :  ** ،0.05P<  :* 

برای بررسی اين سوال پژوهشی، تحلیل رگرسیون      

چندگانه به شیوه همزمان انجام شد که نتايج اجرای سه 

شود. در ديده می 3مرتبه تحلیل رگرسیون در جدول 

اين سه مرتبه تحلیل، دشواری در شناسايی احساسات، 

 اری در توصیف احساسات، و تفکر عینیدشو

 مدار( به ترتیب متغییر مالک بودند. )برون

  
 های پردازش اطالعات : خالصه مدل ناگویی خلقی بر پایه سبک 3 جدول

R R بین متغییر پیش متغییر مالک
2 

F معناداری β T معناداری 

 001/0 -979/3 -215/0 001/0 834/15 18/0 22/0 سبك پردازش منطقی  دشواری در شناسايی احساسات

 713/0 264/0 046/0 ای سبك پردازش تجربه

 001/0 -801/3 -206/0 001/0 448/14 13/0 21/0 سبك پردازش منطقی   دشواری در توصیف احساسات    

 682/0 327/0 064/0 ای سبك پردازش تجربه
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 001/0 -964/5 -313/0 001/0 566/35 20/0 28/0 سبك پردازش منطقی   مدار( تفکر عینی)تفکر برون

 891/0 223/0 097/0 ای سبك پردازش تجربه

باشد و آزمون می هآمار Fفرضیه معنادار بوده است. 

نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبك پردازش 

از واريانس  درصد5تواند  اطالعات منطقی به تنهايی می

بطور معنادار  را« دشواری در شناسايی احساسات»

های پردازش  بینی کند. در پرسشنامه سبك پیش

اطالعات، نمرات باالتر نشان دهنده استفاده بیشتر از آن 

سبك پردازش خاص است و از طرف ديگر نمرات 

های ناگويی خلقی نشان از سطح  تر در مولفه پايین

ناگويی باالتر است. بنابراين با توجه به اين سبك 

شود  اينطور تفسیر میها، اين يافته  امهگذاری پرسشن نمره

با سبك پردازش منطقی باالتر، ناگويی خلقی  که افراد

 کمتری دارند. 

در تحلیل رگرسیون دوم فرضیه معنادار بوده است.      

F دهد که سبك  باشد و نشان میآماره ازمون می

يانس راز وا درصد4توانند  پردازش منطقی به تنهايی می

بینی  را پیش« اری در توصیف احساساتدشو»تغییرات 

کنند. به عبارت ديگر با سطح باالی سبك پردازش 

دشواری در »تر  توان میزان پايین منطقی در افراد می

 بینی کرد.  ها پیش را در آن« توصیف احساسات

در تحلیل رگرسیون سوم فرضیه معنادار بوده      

ه دهد ک باشد و نشان میآماره آزمون می Fاست. 

از  10/0تواند  سبك پردازش اطالعات منطقی می

بینی کند.  را پیش« مدار برون -تفکر عینی»تغییرات 

دهد که  مقدار بتای معنادار در اين تحلیل نشان می

ها حاکم  کسانی که سبك پردازش منطقی در آن

کمتری رنج « مدار برون-تفکر عینی»است، از 

 برند. می

شان داد که سبك بطور کلی اين سه تحلیل ن     

بینی معنادار  پردازش اطالعات منطقی قادر به پیش

ناگويی خلقی است و بر اساس میزان سبك پردازش 

ها را  توان میزان ناگويی خلقی در آن منطقی در افراد می

 19/0بینی کرد. با توجه به اينکه هرسه متغیر فقط  پیش

م الزاند درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده

متغیرهای ديگری در پیش  ،است، عالوه براين سه متغیر

 بینی ناگويی خلقی تاثیر دارند. 

نتايج ديگر پژوهش نشان دادکه ضرايب همبستگی      

های ناگويی  دو به دويی سبك پردازش منطقی با مولفه

نتايج  4خلقی به شیوه پیرسون محاسبه شد. جدول 

 هد. داجرای تحلیل همبستگی را نشان می
 

 : ماتریس همبستگی سبک پردازش منطقی با ناگویی خلقی4 جدول

 4 3 2 1 متغییر

    1 سبك پردازش منطقی 1

   1 -0.22** دشواری در شناسايی احساسات 2

  1 0.39** -0.21** دشواری در توصیف احساسات 3

 -0.31** مدار(  تفکر عینی)تفکر برون 4
**0.36 **0.41 1 

0.01P<   :**
   ،0.05P<  :* 

دهد  نشان می 4نتايج تحلیل همبستگی در جدول      

های ناگويی  با تمامی مولفه« سبك پردازش منطقی»که 

عبارت ديگر رابطه ه خلقی رابطه منفی و معنادار دارد. ب

طوری است که استفاده بیشتر از سبك ه ها ب بین آن

اه تر همر پردازش منطقی در زنان با ناگويی خلقی پايین

است. سبك پردازش منطقی بیشترين همبستگی را با 
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( دارد. از طرف 31/0) مدار( )تفکر برون تفکر عینی

ديگر کمترين ضريب همبستگی ارتباط نیز با دشواری 

( برقرار است. البته الزم 21/0) در توصیف احساسات

معنادار  01/0ذکر است که تمامی روابط در سطح ه ب

 باشند. می

نتايج اين پژوهش ضرايب همبستگی دو به  از ديگر     

های ناگويی  ای با مولفه دويی سبك پردازش تجربه

نتايج  5خلقی به شیوه پیرسون محاسبه شد. جدول 

 دهد.اجرای تحلیل همبستگی را نشان می

  
 های ناگویی خلقی ای با مولفه : ماتریس همبستگی سبک پردازش تجربه5 جدول

 4 3 2 1 متغییر

    1 ای   دازش تجربهسبك پر 1

   1 0.01 دشواری در شناسايی احساسات   2

  1 0.39** 0.03 دشواری در توصیف احساسات 3

 1 0.41** 0.36** -0.07 مدار( تفکر عینی)برون 4

0.01P<   :**
   ،0.05P< :  * 

دهند  نشان می 5نتايج تحلیل همبستگی در جدول      

با هیچکدام از  ای که سبك پردازش اطالعات تجربه

های ناگويی خلقی همبستگی معناداری ندارد. با  مولفه

 .بینی هم معنادار نیست گرسیون پیشاين وجود تحلیل ر

ای  عبارت ديگر بر اساس سبك پردازش تجربهه ب

بینی انجام  توان از میزان ناگويی خلقی در افراد پیش نمی

 داد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ايمیا به معنی ناتوانی نسبی در حال حاضر آلکسی ت    

های عاطفی خود  استفاده از کالم برای درک حالت در

توانند از و ديگران است. در ابتال به آلکسی تايمیا نمی

توانايی خود در به کارگیری کالم برای تنظیم و تعديل 

اين ويژگی در جامعه  عواطف استفاده کنند و متاسفانه

ژوهش حاضر (. در پ21) ترش پیدا کرده استسگ

)دشواری در  ارتباط و توانايی پیش بینی آلکسی تايمیا

یف احساسات، و تفکر عینی شناسايی احساسات، توص

مدار( و ابعاد آن در تغییرات مربوط به  يا برون

های پردازش اطالعات )منطقی و تجربی( مورد  سبك

 بررسی قرار گرفت. 

 پژوهش مورد نظر از لحاظ نظری در جهت تايید     

ای قرار دارد. طبق  فرضیات نظريه خودشناختی تجربه

تعريف، سبك پردازش بصورت روش ترجیحی انسان 

ها تعريف  برای تفسیر، پردازش و واکنش به موقعیت

-(. طبق مفروضات نظريه خودشناختی22) شده است

های شناختی متفاوت، ادراکات و ای، سبك تجربه

اشت. به اين شکل های متفاوتی از دنیا خواهد دبازنمايی

های پیرامون  که ممکن است انسان در پاسخ به موقعیت

فقط از اين جهت تجارب هیجانی گوناگونی داشته 

باشد که، با دو سبك شناختی متفاوت به محیط پاسخ 

(. از طرف ديگر اختالل در پردازش 23) دهد می

گیری ناگويی  اطالعات هیجانی نقش مهمی در شکل

اند که  های مختلف نشان داده خلقی دارد و پژوهش

خلقی  خلقی باال نسبت به افراد با ناگويی افراد با ناگويی

های  پايین در تکالیفی که نیازمند هماهنگی محرک

های هیجانی  هیجانی کالمی و غیرکالمی با پاسخ

 کنند تر عمل می کالمی و غیرکالمی است، ضعیف

(24.) 

اگويی خلقی های پردازش اطالعات با ن رابطه سبك     

توان فرض کرد که اگر سبك  را به اين شکل می
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پردازش اطالعات افراد بصورت فرايندمدار، منطقی و 

شود و  تحلیلی باشد، کمتر دچار اختالل در پردازش می

ناگويی خلقی کمتری در او به وجود خواهد آمد. اين 

کنند و  افراد اطالعات را با سبکی تحلیلی پردازش می

شود که هماهنگی بیشتری در پردازش  اين باعث می

های هیجانی کالمی و غیرکالمی داشته باشند و  محرک

 ها فراهم نشود. زمینه بروز ناگويی خلقی در آن

از طرف ديگر از آنجا که مبانی نظری نظريه      

کنند، سبك منطقی و  ای اعالم می تجربه -خودشناختی

اس در رابطه ای با هم ارتباطی ندارند و بر اين اس تجربه

توان اينطور استنباط کرد که سبك  با ناگويی خلقی می

خلقی رابطه معناداری  ای با ناگويی ازش تجربهدپر

 ها ؛ زيرا کسانی که مبنای پردازش اطالعات آنردندا

بصورت سريع، غیر تحلیلی و بر اساس رفتار و 

توانند هماهنگی الزم در  عملکردهای بازتابی است، نمی

هی عوامل مرتبط با انی را برای ساماندپردازش هیج

تامین کنند. بنابراين انتظار ما بر اين بود  ناگويی خلقی

های ناگويی خلقی  ای با مولفه که سبك پردازش تجربه

های پژوهش بر اساس  مرتبط نیست. در ادامه يافته

-گیری قرار میفرضیات پژوهشی، مورد بحث و نتیجه

 گیرند.

که سبك پردازش اطالعات  نتايج نشان دادند     

های آلکسی تايمیا رابطه منفی و  منطقی با تمامی مولفه

دارد. يعنی هرچه افراد از سبك  01/0معنادار در سطح 

تری برخوردار باشند، در مقابل ناگويی  پردازش منطقی

 شود.  ها مشاهده می خلقی کمتری در آن

بینی معنادار  سبك پردازش منطقی قادر به پیش     

است. بتای منفی در « دشواری در شناسايی احساسات»

شود که افرادی که  اين تحلیل اينطور تفسیر می

تر و فرايندمدارتر تحلیل  اطالعات را بطور تحلیلی

مشکل  خود ند، در مقابل در شناخت احساساتکن می

های  توانند در موقعیت کمتری دارند. اين افراد می

نوع احساساتی  مختلف به خوبی تشخیص دهند که چه

ها در جريان  دارند و احساساتی را که در زمان در آن

 توانند درک کنند.  به خوبی می، است

های پردازش اطالعات منطقی  همچنین سبك     

بینی  را پیش« دشواری در توصیف احساسات»تواند  می

کند. تفسیر ما از اين يافته اين است که افرادی که 

با دخالت تفکر و تحلیل  اطالعات را بطور منطقی و

توانند  تری می ر مناسبکنند، بطو منطقی پردازش می

را توصیف کنند و در توصیف نوع  خود احساسات

احساسات و کم و کیف آن عملکرد بهتری دارند. به 

را با در نظر  ديگر افرادی که پردازش اطالعاتعبارت 

گرفتن جوانب مختلف و بصورت تحلیلی و فرايند مدار 

دهند، در توصیف احساساتشان مشکلی ندارند  م میانجا

توانند آن را ابراز و  های مختلف می و در موقعیت

 تشريح کنند. 

مدار( به عنوان سومین  )تفکر برون تفکر عینی     

های پردازش  زيرمولفه ناگويی خلقی توسط سبك

بینی است و اين سبك  اطالعات منطقی قابل پیش

درصد از تغییرات آن را  10يی تواند به تنها پردازش می

ت که افرادی که بینی کند. اين يافته به اين معناس پیش

و ديگران تفسیری سازمان يافته و  داز واقعیت خو

مدار کمتر  مند دارند، از تفکر صرفاً عینی و برون قاعده

کنند. به عبارت ديگر اين افراد در زندگی،  استفاده می

نات درونی و بیرونی هیجا تفکری بر اساس احساسات و

را  خود توانند هیجانات طور مطلوبی میه ب دارند و

 (.25) تنظیم و مديريت کنند

های  که يافته شود با توجه به اين مطالب مشاهده می     

ای  تجربه-اين پژوهش مبانی نظریِ نظريه خودشناختی

کند و از طرف ديگر مبانی  ( را تايید می2008) اپستاين

مبنی بر ناتوانی در پردازش  ،لقی رانظری ناگويی خ
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تايید  ،ها اطالعات هیجانی و تنظیم هیجان 19شناختی

 (. 26) کند می

های پژوهش بشرپور و  های اين پژوهش با يافته يافته     

 دخو  ها در پژوهش ( همسو است. آن27همکاران )

دريافتند که افرادی که دارای ناگويی خلقی باال هستند، 

 عات هیجانی مشکل دارند. در پردازش اطال

 های ما با نتايج پژوهش حاتمی و همکاران همچنین يافته

های پژوهشِ حاضر  در مجموع يافته( همسو است. 28)

(، 5) شاه قلیان و همکاران  های پژوهش با يافته

سوارت، کورتکاس و (، 29آبادی) زادگان و فتح عیسی

 ( همسويی دارد1997)20( بوسی30) (،2009) آلِمان

(31 .) 

تبیین ديگر پژوهش نشان دادند که سبك پردازش      

های ناگويی خلقی  اطالعات منطقی با تمامی مولفه

شود،  مشاهده می 5رابطه دارد. همانطور که در جدول 

اين روابط بصورت منفی بودند و سطح معناداری اين 

قرار دارشت. روابط منفی بین  01/0روابط در سطح 

ناست که هرچه افراد از سبك پردازش ها به اين مع سازه

منطقی بیشتری برخوردار باشند، در مقابل از ناگويی 

برند و بالعکس. بر اساس مبانی  خلقی کمتری رنج می

بنیادی روش تحقیق و تحلیل آماری همانطور که 

 . ی نداريممها استنباط عل ما از اين يافتهتر گفته شد  پیش

که سبك پردازش نشان دادچنین هماين پژوهش      

های ناگويی  ای هیچ ارتباطی با مولفه اطالعات تجربه

خلقی ندارد، بنابراين سوال پژوهشی سوم ما رد 

شود. سبك پردازش تجربه ای را می توان نیمه  نمی

هشیار، خودکار، بدون تالش، کلی، عینی، تداعی 

محور، شهودی و سريع معرفی کرد که با روابط بین 

باط دارد و بر اساس اصول اکتشافی فردی و هیجانی ارت

                                                                 
19.Cognitive processing  
20.Bussi  

عمل می کند و از طريق تجارب زندگی گسترش می 

 (. 20) يابد

ای  تجربه-ی خودشناختی بر اساس مبانی نظريه     

های پردازش اطالعات منطقی و  ( سبك2008) اپستاين

ها دارای  کنند اما آن ای يکديگر را تکمیل می تجربه

ز لحاظ رابطه همبستگی هايی جدا از هم هستند و ا حیطه

با هم ارتباط ندارند. يعقوبی در پژوهشی که بر روی 

دانشجو انجام داده بود به اين يافته دست يافت که  467

سبك پردازش منطقی هیچ ارتباط معناداری با سبك 

 (. 32) ای ندارد پردازش تجربه

لذا با توجه به عدم وجود ارتباط آماری معنادار بین      

ای و وجود رابطه معنادار بین  و تجربه سبك منطقی

سبك پردازش منطقی و ناگويی خلقی اين يافته 

ای با ناگويی  پذير است که سبك پردازش تجربه توجیه

 نداشته باشد.   خلقی رابطه

ای،  تر گفته شد که سبك پردازش تجربه پیش     

(، با 25) سبکی کمترين نیاز را به منابع شناختی دارد

توان يافته  ای می ن ويژگی سبك تجربهتوجه به اي

پژوهش حاضر را توجیه کرد، زيرا ناگويی خلقی 

ای است که به شدت با پردازش شناختی در ارتباط  سازه

 است. 

ای از لحاظ شناختی  سبك پردازش منطقی و تجربه     

با يکديگر همپوشانی دارند و مکمل يکديگرند اما اين 

ملکردی دو حیطه دو نوع سبك پردازش از لحاظ ع

مجذا دارند و عملکردی متفاوت دارند. مبانی نظری 

کنند که اين دو سبك پردازش اطالعات ارتباط  بیان می

معناداری با يکديگر ندارند و اين نشان دهنده دو حوزه 

متفاوت عملکرد است که در پژوهش حاضر نیز اين 

مبنای نظری رد نشد، به عبارت ديگر بین سبك 

ای معنادار وجود  ای رابطه ی و تجربهپردازش منطق

 نداشت. 
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ای و  اما عدم وجود رابطه بین سبك پردازش تجربه

ناگويی خلقی به اين صورت قابل تبیین است که، 

وجود رابطه قابل توجه بین سبك پردازش منطقی و 

ای  دهد که ناگويی خلقی سازه ناگويی خلقی نشان می

پردازش  است مرتبط و قابل تبیین از طريق سبك

منطقی؛ بنابراين با توجه به حیطه عملکرد متفاوت سبك 

ای، اين يافته  پردازش منطقی با سبك پردازش تجربه

رسد که ناگويی خلقی توسط سبك  منطقی به نظر می

 ای قابل تبیین نباشد.  پردازش تجربه

تر گفته شد،  طور که پیش از طرف ديگر همان     

با هیجانات و ای است که  ناگويی خلقی سازه

های هیجانی  احساساتی مرتبط است که در موقعیت

مختلف فرد بايد قادر به توصیف، شناسايی و تفکر 

عالوه توصیف، شناسايی و  هها باشد، ب عقالنی درباره آن

تفکر عقالنی نیز همانطور که گفته شد با سبك 

پذير است و با سبك پردازش  پردازش منطقی امکان

 ندارد.  ای ای رابطه تجربه

های پیشین پژوهشی در دست نیست که  در پژوهش     

را سنجیده باشد اما با توجه به ای  سبك پردازش تجربه

ای با منابع شناختی،  سبك پردازش تجربه کم ارتباط 

مبتنی بر   های پردازش هايی که رابطه سبك پژوهش

منابع شناختی را با ناگويی خلقی سنجیده باشند در 

ن پژوهش يافته ما در اي هو تايید کنند ،دست هستند

های اين پژوهش با فرضیات  . بنابراين يافتهباشند می

(؛ 5های شاهقلیان، مرادی و کافی ) پژوهش

 (؛ حاتمی و همکاران29) آبادی زادگان و فتح عیسی

(؛ تايلر و 31) (؛ بوسی27) (؛ بشرپور و همکاران28)

اس و (؛ سوارت، کورتک2008) (؛ اپستاين8) باگبی

 ( همسو است. 30) آلِمان

به شـیوه در که گیری مطالعه حاضر نمونه شیوه     

دسترس بود و همچنین شرايط خاص زندگی زنان 

 )ره( سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امام خمینی

اطالعات و های پردازش  تواند در کیفیت سبك می

های  در تعمیم نتايج به گروه .ناگويی خلقی موثر باشد

احتیاط الزم را  رست خانواده، بايدمونه غیر زنان سرپن

داشت؛ زيرا ممکن است اين عوامل نتايج پژوهش را 

به طور کلی با توجه به  .تحت تأثیر قرار داده باشند

های مرتبط  شود که در بخشنتايج پژوهش پیشنهاد می

شناختی زنان سرپرست خانوار،  با درمان مشکالت روان

درمانی در نظر  ناختی و روانمراکز خدمات روانش

های روانی نیز انجام  ها و راهنمايی گرفته شود تا درمان

شود تا کیفیت زندگی افراد افزايش يابد و بیماران 

شان کنار بیايند و به  بتوانند بهتر با شرايط خاص

 .زگاری بیشتری در زندگی دست يابندسا
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Abstract 
Backgrounds and Aim: Alexithymia is an important psychological component that 

significantly associated with quality of lifestyle and on the other hand   explains the 

relationship between alexithymia and information processing styles so it can provide useful 

information. The aim of this study was to investigate information processing styles with 

alexithymia among women who were covered by the Committee of Imam Khomeini (RA) in 

Kermanshah.  

Material and Methods: In this cross – correlation study  329 women by the charity of Imam 

Khomeini for sampling was conducted in Kermanshah, logical inventory data through 

questionnaires experience (ERI) and questionnaire alexithymia (AI) were collected, And then 

analyzed  by using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis at the 

same time using spss20   

Results: The results showed that the logical processing style has a negative correlation with 

alexithymia even though can predict it, but light processing experience had no significant 

correlation with alexithymia. In other words, those with high processing lower alexithymia 

level can be predicted. 

Conclusion: Therefore recommending individual or group mentoring programs besides 

supporting and treatment activities by regarding to the information processing styles.  

Keywords: Alexithymia, logical processing styles, Experience 
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