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توانند می درصد 8هاي شناختی به میزان نتایج نشان داد که سبک :هایافته
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Abstract 
Aim:  Human problems are significantly rooted in 
society. The aim of this study was prediction of social 
problem solving ability of students based on their 
cognive styles. Method: This research was descriptive -
correlation (prediction) study, which was performed on 
500 students of Tabriz University who were selected by 
relational random method. Data were gathered by using 
Linda Dalberg et.al’s(1387) questionnaire of social 
problem solving and Kolab’s cognitive styles 
questionnaires. The data were analyzed by multiple 
regression, one way ANOVA, and Tooky tests . Results: 
The results showed that cognitive styles predicted 
changes on social problem solving up to 8 percent (p= 
0/001). Cognitive Styles involved 4 types: divergent, 
assimilation, convergent, and accommodation cognitive 
styles which explained changes in social problem solving 
ability. Results also showed that significant 
differences in social problem solving are based on 
different cognitive styles. (p < 0/001). Conclusions: 
Based on the findings, we can say that considering 
the cognitive styles in social problem solving is 
necessary.  

Key words: Cognitive styles, Social problem solving, 
Student`s   Population. 
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  مقدمه

با توجه به منطق زیست اجتماعی انسان، مسائل مطرح براي 
گیري ریشه و اساس اجتماعی دارند که انسان به طور چشم

اي که انسان در مواجهه و به منظور حل مسائل ساده و پیچیده
هاي خود و دیگران همه روزه پیش رو دارد، باید از توانایی

ز مهارت حل مسئله در واقع هنگامی که افراد ا. کمک بگیرد
کنند به براي برطرف کردن مسائل فردي و اجتماعی استفاده می

مراحل . شودآن مهارت، مهارت حل مسئله اجتماعی گفته می
هاي حل مسئله اجتماعی مشابه حل مسئله است و فقط در زمینه

دالبرگ و (شود کار برده میهروابط بین فردي و اجتماعی ب
شناختی آشکاري  ـله فرایند رفتاريأحل مس). 1387همکاران، 

هاي دشوار را است که هم پاسخ هاي بالقوه موثر براي موقعیت
کند و هم احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از بین فراهم می

هاي علمی بسیاري پژوهش. دهدهاي متعدد افزایش میپاسخ
هاي اجتماعی از اند که پیوندهاي اجتماعی و حمایتنشان داده

دیگران، حل مشکالت اجتماعی و فشارهاي اجتماعی را  طرف
  .نمایندقابل تحمل و آسانتر می

دهد نگاهی به سیر و تحول تعامالت اجتماعی انسان نشان  می
هاي آدمی در حل مسائل که ظهور و گسترش توانمندي

هاي فردي و اجتماعی بستگی دارد؛ اي توانمندياجتماعی به پاره
نمایی ذهنی مسائل از اهمیت وافري ه بازکه در این میان نحو

برخوردار است؛ بدین معنی که آدمی در فرایند رشد و تحول 
 هاي خویش، شیوهاي متنوعی از درك و تحلیل موقعیت

ها به واسطه این شیوههدهد که بزاي زندگی را شکل میمشکل
  یابد و با استمرار چنینها دست میشناخت آن موقعیت

دار، رویکردهاي نسبتاً ثابتی لهأهاي مسبا موقعیتهایی مواجهه
گیرد که این رویکردها به شکل در نظام شناختی فرد شکل می

له فردي و بین فردي او را تعیین أساختاري، چگونگی حل مس
        .نامندکنند که این رویکردها را سبک شناختی میمی

ماندهی شناختی به یک ویژگی و یک رویکرد ثابت در سازسبک
اي هاي شناختی مجموعهسبک .و پردازش اطالعات اشاره دارد

از عادات یا رفتارهاي ذهنی منظمی هستند که به راه حل مسئله، 
هاي پردازد و بر اساس تواناییمی هاي ذهنیپردازش یا نقشه

طور منطقی در مورد رجحان شود و بهمی اي افراد بنااولیه و پایه
براي یادگیري موضوع، متفاوت خواهد شناختی به تالش فرد 

باشند و ممکن است بر بود و از فردي به فرد دیگر متغیر می
یادگیري، به خصوص بر نحوه عملکرد فرد تأثیر بگذارند 

  ). 2002، 1روبینز(

هاي شناختی را به چهار بعد تقسیم کرده که به دیوید کلب سبک
، مشاهده کنند که شامل تجربه عینیاي عمل میصورت چرخه

هاي تاملی، مفهوم سازي انتزاعی و آزمایش فرضیه در موقعیت
پین و ویتاکر ). 1985، 2کلب( عینی به صورت فعال است 

اند که یاد گیرنده ابتدا عملی موضوع را بدین گونه توضیح داده
پردازد بعد درباره آن به تفکر می) تجربه عینی(دهد انجام می

سازي مفهوم(سازد آن نظریه می و به دنبال) مشاهده تاملی(
پردازد و سرانجام درباره آن به انجام آزمایش می) انتزاعی

  ).1380سیف، ) (آزمایشگر فعال(

کلب چهار بعد متضاد این چرخه را به عنوان چهار سبک 
سازي انتزاعی وي آزمایشگري فعال و مفهوم. متفاوت بیان کرد

نی و مشاهده تأملی را به عنوان سبک همگرا، تجربه گرایی عی
را به عنوان سبک واگرا، آزمایشگري فعال و تجربه عینی ) فکر(

را به عنوان سبک انطباق یابنده و مشاهده تاملی و مفهوم سازي 
کلب، (انتزاعی را به عنوان سبک جذب کننده عنوان کرده است 

1985.( 

                                                             
1 Robbinz 
2 Kolb 
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هاي مختلف را از شناختی واگرا، موقعیتافراد حائز سبک
 اي بر موقعیتسنجند و رویکرد مشاهدهتلف میزوایاي مخ

هاي دیدگاه هایی که در آن امکان  ابرازدارند، این افراد موقعیت
گران خوبی تحلیل دهند ومختلف وجود دارد را ترجیح می

شناختی همگرا هستند توانایی و افرادي که داراي سبک. هستند
دهند  و می هاي هوش از خود نشانعملکرد باالیی را در آزمون

این . دهندمسائل فنی را بر مسائل انتزاعی و اجتماعی ترجیح می
هاي هاي ممکن و فرضیهله تمام راه حلأافراد در برخورد  با مس

به . رسندموجود را بررسی و به یک پاسخ و راه حل واحد می
افراد . باشدها در مسائل باال میبیان دیگر، قدرت ترکیب آن

ی جذب کننده توانایی درك اطالعات گسترده شناختداراي سبک
      . باشندو تبدیل آن به صورت خالقانه و دقیق را دارا  می

چنین در استدالل استقرایی قوي بوده و در علوم پایه و هم
. ورزندریاضیات موفق هستند و بر مسائل انتزاعی تأکید می

  یح شناختی انطباق یابنده هستند ترجسبک افرادي که داراي
دهند که با اعمال مختلف و چالش انگیز و محسوس کار می

کنند و این افراد در حل مسائل خود به اطالعاتی که از دیگران 
آورند وابسته بوده و نظر دیگران را با نظر خود به دست می

هاي کنند و انعطاف باالیی در انطباق خود با موقعیتمنطبق می
  .)1380سیف، (دهند جدید نشان می

هاي فوق داراي نقاط قوت و ضعف مخصوص هر یک از سبک
  به خود هستند و لذا افرادي که از یک سبک خاص استفاده 

براي یادگیرنده کامل شدن الزم . کنند یادگیرنده کاملی نیستندمی
هاي مختلف است که فرد بتواند متناسب با موقعیت از سبک

این است که میان  تصور بر). 1975، 1کلب و فراي(استفاده کند 
هاي شناختی ارتباط توانایی حل مسائل اجتماعی و سبک

نظریه پردازان علوم شناختی و پردازش . تنگاتنگی وجود دارد
اند که مسائل اجتماعی زیر مجموعه اطالعات بر این عقیده

هاي ها بیرون از ساختآن مسائل انسانی بوده و ظهور و بروز
                                                             

1 Fry 

، 2وولف(ابل ارزیابی نیست ذهن آدمیان چندان مشهود و ق
2006.(  

شناختی بر این باورند که از سوي دیگر نظریه پردازان سبک
ارتباط و همسانی قابل تشخیصی در مورد نحوه کار ما در فرایند 
رمزگردانی اطالعات وجود دارد و این همسانی نه فقط در شیوه 

د و له، بلکه در برخورد با مسائل اجتماعی نیز کاربرد دارأحل مس
کنیم ها برخورد میبه واقع در تمام مسائلی که ما در زندگی با آن

شناختی را بعنوان از این رو نظریه پردازان، سبک. رودکار میهب
  .اندله اجتماعی پذیرفتهأبخشی اصلی و الینفک حل مس

   دهد که نشان می) 1990( 3همین راستا، ریف وگربردر  
. باشندمی له اجتماعیأحل مسهاي شناختی، پایه و اساس سبک

هاي حل دهند که افراد در موقعیتبا این همه مطالعات نشان می
، 2003 4جاکوبسن(کنند نمیي اجتماعی به یکسان عمل لهأمس

به این معنی که برخی ). 2006 6و شوماخر 2005 5هربرت
شناختی از قبیل نحوه پردازش اطالعات مربوط هاي روانویژگی

عامل میانجی در برخورد با مسائل ) شناختیسبک(ا هبه موقعیت
ي هاي آشکاري در چگونگی مواجههاجتماعی بوده و تفاوت

چنین هم). 2002روبینز، (افراد با این گونه مسائل وجود دارد 
شناختی واگرا آرنولد نشان داده است افرادي که حائز سبک

تند، در شناختی همگرا هسهستند نسبت به افرادي که حائز سبک
آرنولد، به نقل از (حل مسائل میان فردي عملکرد بهتري دارند 

 اندهاي دیگري نشان دادهبا این حال پژوهش). 1384عاصمیان، 
کننده در عملکرد افراد که ماهیت مسائل اجتماعی، عنصري تعیین

بدین معنی که در مسائل . هاي شناختی متفاوت استبا سبک
هاي شناختی همگرا و جذب سبک اجتماعی عینی، افراد حائز

در صورتی که در مسائل اجتماعی . کننده، عملکرد بهتري دارند
                                                             

2 Wolff 
3 Rieff & Berger 
4 Jakobsen 
5 Herbert 
6 Schmacher 
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هاي شناختی واگرا و انطباقی بهتر عمل انتزاعی، افراد حائز سبک
  ).1971، 1گلد فرید(کند می

با توجه به اهمیت مهارت حل مسئله اجتماعی و ارتباط آن با 
له أپژوهشگران به عنوان مسهاي شناختی افراد آنچه براي سبک

توان بر مطرح است این است که آیا در بین دانشجویان می
 له اجتماعی راأهاي شناختی توان حل مساساس انواع سبک

  .بینی کردپیش

  روش

جامعه آماري، پژوهش دانشجویان دانشگاه تبریز در سال 
در مقطع کارشناسی بود که از جامعه فوق،  88 ـ 89تحصیلی 

نفر به صورت تصادفی نسبتی انتخاب شدند  500اي شامل نمونه
 40دانشجوي دختر و ) نفر 300(درصد  60که در این نمونه 

دانشجوي پسر بود که در مجموع با افت ) نفر200(درصد 
  .نفر تقلیل یافت 350ها تعداد نمونه ها به آزمودنی

  گیريابزارهاي اندازه

تماعی لیندا دالبرگ پرسشنامه میزان مهارت حل مشکالت اج) 1
االت راه وال است و این سووکه شامل هشت سو: وهمکاران

هاي کارهاي پرخاشگرانه بین فردي را که قابل طرح در موقعیت
با استفاده از ضریب آلفاي . کنداند را اندازه گیري میتعارض

االت پرسشنامه اطمینان حاصل وکرونباخ از پایایی درونی سو
روایی صوري و محتواي سواالت این  شد و به منظور بررسی

پرسشنامه از چند نفر از اساتید دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 
) 2003(چنین در مطالعه جاکوبسون تبریز نظر خواهی شد و هم
  .گزارش شده است% 86پایایی درونی این پرسشنامه 

                                                             
1 Gold Fried 

 112این پرسشنامه شامل : پرسشنامه سبک شناختی کلب) 2 
جمله  112باشد در واقع شامل ن پرسشنامه میسوال اصلی در مت

است که هر جمله شامل چهار قسمت با عناوین تجربه عینی 
)CE( مشاهده تاملی ،)OR( مفهوم سازي انتزاعی ،)AC ( و

در پژوهشی با ) 1985(کلب . باشدمی) AE(آزمایشگري فعال 
   نفر دانشجوي مرد وزن پایایی این پرشنامه را در 1446

) ROـ  AE(و ) CE ،OR ،AC ،AE ،)AC–CE هايقسمت
، گزارش نموده % 81، % 88، % 78، % 83، % 73،% 82به ترتیب 

  .است

آزمودنی ضریب پایایی  410با ) 1379(همچنین حسینی لرگانی 
73%= EA  ،76=%AC  ،64 %RO=  68و = %CE  را گزارش

با استفاده از ) 1379(نموده و در پژوهشی دیگر رحمانی شمس 
نفر دانشجوي مرد  417م ترجمه شده پرسشنامه کلب روي فر

سال تحصیالت دانشگاهی داشتند ضریب 2وزن که دست کم 
% AE ،65 %AC = ،80 =%71هاي پایایی ذیل را براي قسمت

RO =  73و%CE= چنین اعتبار را گزارش نموده است هم
شناسی پرسشنامه فوق به تأیید چند نفر از اساتید دانشکده  روان

و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تبریز رسیده 
  . است

  هایافته

له در ارتباط با مؤلفه أبراي بررسی قدرت تبیین توان حل مس 
همزمان و گام (گانه هاي شناختی، از روش رگرسیون چندسبک
  .استفاده شد) به گام
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  .هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهششاخص -1جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  تغیرم
  37/4  2943/29  حل مسأله

  96/0  3943/2  سبک شناختی
  .هاي شناختیبینی حل مسئله اجتماعی بر اساس سبکپیش - 2جدول 

  ضریب تبیین Tآزمون   ضریب بتا  مدل همزمان
سطح معنی 

  داري
ضریب 
  همبستگی

          56/12  مقدار ثابت
  0/10  01/0  %8/3  57/2  11/0  سبک شناختی

شناختی توانسته سهم دهد که سبکنشان می) 2(نتایج جدول 
له اجتماعی ایفا کنند به أبینی توان حل مسداري در پیشمعنی

 داري در معادله خطدرصد تغییرات معنی 4طوري که به میزان 

له اجتماعی را أمربوط به حل مس رگرسیون داشته باشد و نقش 
  .تبیین می کند

  .گانه شناختی 4هاي له بر حسب سبکأواریانس یک راهه توانایی حل مستحلیل  - 3جدول 

  داريسطح معنی Ss Df F  هاشاخص  منابع تغییر
  001/0  8/17  3/64  886/93  تغییرات بین گروهی

      16/71  57/75  تغییرات درون گروهی
        7/68  تغییرات کل

نه دهد که هر کدام از انواع چهارگانشان می) 3(نتایج جدول 
 له اجتماعی با أداري بر توانایی حل مسطور معنیهشناختی ب

دار معنی    P>/001در سطح ) 68/17(محاسبه شده   Fتوجه به 
 .است

.لهأهاي شناختی از نظر توانایی حل مسهاي زوجی بین سبکتعیین تفاوت - 4جدول 

  تفاوت میانگین  شناختیسبک  شناختیسبک
خطاي استاندارد تفاوت 

  ها
  داريح معنیسط

  همگرا
  01/0  4/0  - 85/1  واگرا

  01/0  55/0  - 35/1  جذب کننده
  001/0  81/0  - 88/5  انطباق یابنده

  69/0  57/0  22/0  جذب کننده  واگرا
  001/0  82/0  - 30/4  انطباق یابنده

  001/0  75/0  - 53/4  انطباق یابنده  کنندهجذب
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شناختی هاي دهد که بین همه سبکنشان می) 4(نتایج جدول 
له اجتماعی أبه جز واگرا و جذب کننده، از نظر توانایی حل مس

  . داري وجود داردبا یکدیگر تفاوت معنی

  گیريبحث و نتیجه

له أشناختی و حل مسپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک
در این راستا دو فرضیه مطرح بود  فرضیه . پردازداجتماعی می

له بر اساس سبک شناختی أمسبینی حل اول  بررسی توان پیش
هاي بود و فرضیه دوم این بود که در مقایسه زوجی سبک

له تفاوتی وجود أبینی توان حل مسچهارگانه شناختی از نظر پیش
هاي شناختی قدرت پیش دارد؟ به عبارتی کدام یک از سبک

  له اجتماعی دارند؟أبینی بیشتري در توان حل مس

ه اول حاکی از آن است که نتایج این پژوهش در مورد فرضی
هاي شناختی و توانایی حل داري بین سبکارتباط مثبت و معنی

کننده، شناختی واگرا، جذبو سبک. له اجتماعی وجود داردأمس
همگرا و انطباق یابنده به ترتیب باالترین میزان همبستگی را با 

شناختی واگرا افرادي که داراي سبک .له اجتماعی دارندأحل مس
هاي مختلف را از زوایاي مختلف سنجیده و به ند موقعیتهست

هاي مختلف وجود آن امکان ابراز دیدگاه هایی که درموقعیت
گران خوبی هستند و به تبع دارد تمایل بیشتري دارند و  تحلیل

له اجتماعی را نسبت به کسانی که داراي این أآن توانایی حل مس
        ي که داري سبک اما افراد. باشند، دارندنمی خصوصیت

ورزند کید میأها و مفاهیم انتزاعی تکننده هستند بر اندیشهجذب
شناختی و در نتیجه توانایی کمتري نسبت به افراد داراي سبک

افراد داراي سبک همگرا که . له اجتماعی دارندأواگرا در حل مس
   هاي تحقیق میزان توانایی کمتري نسبت به سبک طبق یافته

له اجتماعی دارند، کسانی هستند که أکننده را در حل مسجذب
توانایی باالیی در حل مسائل فردي و فنی داشته و این مسائل را 

افراد داراي . دهندبه مسائل اجتماعی و بین فردي ترجیح می

شناختی انطباق یابنده در حل مسائل خود به اطالعاتی که سبک
ده و نظر دیگران را با نظر آورند وابسته بواز دیگران به دست می

نمایند و انعطاف باالیی در انطباق خود با خود منطبق می
دهند و به تبع آن توانایی خوبی در هاي جدید نشان میموقعیت
هاي این یافتهور خالصه طبه. دهندله اجتماعی نشان میأحل مس

؛ و 2005؛ هربرت، 1990ریف و گربر، (پژوهش با مطالعات 
هاي شناختی پایه و دهند سبککه نشان می) 2006شوماخر، 

 . باشدله اجتماعی است همسو میأاساس حل مس

  :ها نشان دادند کهدر مورد فرضیه دوم تحقیق، یافته

له أشناختی همگرا و واگرا از نظر توانایی حل مسبین سبک: الف
داري وجود دارد و افرادي که حائز سبک اجتماعی تفاوت معنا

له اجتماعی أهستند، عملکرد بهتري در حل مس شناختی واگرا
توان گفت که افرادي که داراي در تبیین این یافته می. دارند

سبک شناختی واگرا هستند، افرادي هستند که در حل مسائل 
گران خوبی هستند این افراد قدرت تخیل باالیی دارند و تحلیل

بیشتر شناختی همگرا هستند و نسبت به افرادي که داراي سبک
بر مسائل انتزاعی و اجتماعی سرو کار دارند، در حل مسائل 

  ).1971و گلدفرید،  1380سیف، (کنند تر عمل میاجتماعی قوي

کننده از نظر توانایی حل بین سبک شناختی همگرا و جذب: ب 
له اجتماعی تفاوت معنا داري وجود دارد و افرادي که حائز أمس

له أعملکرد بهتري در حل مسسبک شناختی جذب کننده هستند، 
توان گفت که در واقع در تبیین این یافته می. اجتماعی دارند

شناختی جذب کننده داراي استدالل استقرایی افراد داراي سبک
قوي هستند و در درك اطالعات گسترده و تبدیل آن به صورت 

کنند به همین دلیل در حل مسائل خالق و دقیق عمل می
ها که عمدتاً بر مسائل انتزاعی و اجتماعی اجتماعی از همگرا
  ).1380سیف، (ترند تأکید دارند، موفق
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بین سبک شناختی همگرا و انطباق یابنده از نظر توانایی حل : ت
داري وجود دارد و افرادي که حائز اوت معناله اجتماعی تفأمس

سبک شناختی انطباق یابنده هستند، عملکرد بهتري در حل 
افراد داراي سبک شناختی انطباق یابنده . دارندله اجتماعی أمس

چنین گرایش به حل مسائل محسوس و چالش انگیز دارند، هم
خود  اند و اصوالًدر حل مسائل خود به اطالعات دیگران وابسته

این افراد از همگراها . کنندي مختلف منطبق میهارا با موقعیت
دارند، در حل  که بیشتر با مسائل اجتماعی و انتزاعی سرو کار

  ). 1380سیف، (کنند مسائل اجتماعی بهتر عمل می

بین سبک شناختی واگرا و انطباق یابنده از نظر توانایی حل : ث 
داري وجود دارد و افرادي که حائز له اجتماعی تفاوت معناأمس

سبک شناختی انطباق یابنده هستند، عملکرد بهتري در حل 
فراد داراي سبک شناختی واگرا در واقع ا. له اجتماعی دارندأمس

هایی که در حل مسائل از قدرت تخیل باالیی یعنی آن
کنند در حل برخوردارند و به مسائل به شیوه تحلیلی نگاه می

 انطباق ه افراد داراي سبک شناختیمسائل اجتماعی نسبت ب
یابنده یعنی کسانی که در برخورد با مسائل انعطاف بیشتري 

هاي بق کردن خود با افراد و موقعیتدارند و سعی بر منط
  ).1380سیف، (تري دارند مختلف دارند، عملکرد ضعیف

شناختی جذب کننده و انطباق یابنده از نظر بین سبک: ج 
داري وجود دارد و له اجتماعی تفاوت معناأتوانایی حل مس

یابنده هستند، عملکرد شناختی انطباقافرادي که حائز سبک
داراي  بدین معنی که افراد. له اجتماعی دارندأبهتري در حل مس

هایی که استدالل استقرایی کننده یعنی آنسبک شناختی جذب
قوي دارند، در حل مسائل اجتماعی نسبت به افراد داراي سبک 

هایی که حل مسائل محسوس و شناختی انطباق یابنده یعنی آن
خود را  دهند و در حل مسائل اجتماعیانگیز را ترجیح میچالش

   تر عمل کنند، ضعیفبا موقعیت و افراد مختلف منطبق  می
  ).1380سیف، (کنند می

 ها ازآزمودنی توان به افتهاي پژوهش حاضر میاز محدودیت
هاي محدودیت چنین از دیگرنفر اشاره کرد؛ هم 350نفر به  500

این پژوهش استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهی بود که 
چنین محدودیت سازد، همتعمیم نتایج را محدود میتوانایی 

انتخاب نمونه بود که شامل دانشجویان شهر بعدي مربوط به 
هاي غیر دانشجویی و سایر تبریز بود که تعمیم نتایج را به گروه

  .سازدمناطق کشور دشوار می

  تشکر و قدردانی

کننده در این پژوهش از تمامی دانشجویان دانشگاه شرکت
  .شودنه تشکر و قدردانی میصمیما
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