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  چکیده
ر پردازش اطالعات هیجانی بر الگوي ثاین پژوهش به تبیین ا :مقدمه

گر توازن خود با استفاده از حل مسئله اجتماعی بر اساس نقش میانجی
در این پژوهش  :روش .ازدپردمی )SEM( یابی معادالت ساختاريمدل
حضور داشتند که به شیوه ) مرد114زن و 188( شرکت کننده 308

دسترس از بین کارکنان عملیات پرواز هواپیمایی  گیري درنمونه
جهت سنجش  .جمهوري اسالمی ایران مورد آزمون قرار گرفتند

خوانی خود  شاخص یکپارچه ناهمپرسشنامه،  3متغیرهاي پژوهش از 
فرم کوتاه تجدید نظر شده  ماعیتله اجئمقیاس توانایی حل مسهاردین، 

استفاده شده باکر  هیجانی اطالعات مقیاس پردازش ونزو  ال ودیزوری
هاي پردازش هیجانی با دهد که همه مؤلفهنتایج نشان می :هایافته .است
هاي حل مسئله هاي حل مسئله انطباقی به صورت منفی و با مؤلفهمؤلفه

. اندهمبسته 01/0اقی به صورت مثبت و در سطح معناداري غیر انطب
هاي حل مسئله انطباقی هاي چهارگانه توازن خود با مؤلفهمؤلفههمچنین 

هاي حل مسئله غیر انطباقی به صورت منفی به صورت مثبت و با مؤلفه
ییدي أگیري تحلیل عاملی تبه کار. اندهمبسته 01/0و در سطح معناداري 

 )ML(و برآورد بیشینه احتمال AMOS18/0 از نرم افزار  با استفاده
هاي گردآوري شده به صورت گیري با دادهمدل اندازهنشان داد که 

گیري از توان الزم و همه نشانگرهاي مدل اندازه مطلوب برازش دارد
مدل  .گیري متغیرهاي مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودندبراي اندازه

هاي گردآوري شده برازش گیري با دادهدل اندازهساختاري نیز همانند م
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش آموزش  :گیرينتیجه .دارد

توانایی شناختی منجر به بهبود مهارت حل مسئله کارکنان  ءو ارتقا
  .شودعملیات پرواز می

  .توازن خود پردازش هیجانی، حل مسئله اجتماعی،: کلیدي واژگان

 

Abstract 
 

Introduction: Explaining the effect of cognitive ability on the 
social problem-solving skills through Structural Equation 
Modelling (SEM) with the mediating role of self-balance was 
the overarching goal of this study. Method: The participants of 
study were 308 persons(188 female and 114 male). The 
participants were selected using the convenience sampling 
technique from the aircrew of Iran Air who were tested 
thereafter. To collect data, the following four questionnaires 
were used: Hardin’s Integrated Self-Discrepancy Index (ISDI), 
Social Problem Solving Inventory-revised short-form by 
D’Zurilla, and Nezu, and Baker’s Emotional Processing Scale. 
Results: The results show that all the components of emotional 
processing with the components of adaptive problem solving are 
negatively correlated with the components of non-adaptive 
problem solving and are positively correlated with the 
significance level of 0.01. Also, the quadruple components of 
self- balance are correlated positively and correlated positively 
with the components of non-adaptive problem solving 
components negatively and at a significant level of 0.01. The 
use of confirmatory factor analysis using AMOS 18.0 and 
Maximum Likelihood Estimation (ML) showed that the 
measurement model was fitted with the collected data as 
desirable and all the indicators of the measurement model had 
the power to measure the variables. The structural model like the 
measurement model is fitted with the collected data. 
Conclusion:According to the results of this research, Training 
and upgrading cognitive ability lead to improvement of the 
problem-solving skills of flight operations personnel. 
Keywords: Emotional Processing, social problem-solving, self-
balance. 
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  مقدمه
تواند یهاي مغز و ذهن ماز کارکردشناخت 

ثیر بسزایی بر همه ابعاد حیات انسان داشته تأ
موضوعاتی از این قبیل که انسان چگونه  .باشد

پردازد در مسئله میو حل  تشخیص درك،ه ب
برخی  .هستندقابل بررسی  1حوزه شناخت

شناخت را به  )2010آیزیکوکین،(پژوهشگران 
 )ادراك و حافظه توجه،(دو حوزه شناخت پایه

 قضاوت، استدالل،(و شناخت عالی یا تفکر 
 تقسیم می کنند )گیريتصمیم حل مسئله و

ر ها د انسان همه ).1391 ،زارع و عبداله زاده(
روزمره خود به طور مداوم در حال حل  یزندگ

مسائل ساده  نیاز ا یبرخ .هستند 2مسئله
 يفکر يها تیبه فعال گرید یبرخ یول ،هستند

 یمسائل مهم زندگ .نددار ازین يادهیچیپ
 یروان ناکامی ،بمانند یچنانچه حل نشده باق

مسئله فرد را قادر  حل ییتوانا. کند می جادیا
را  یمسائل زندگ تريثرؤور متا به ط سازد یم

حل مسئله عملی شناختی است که با  .حل کند
بازشناسی مسئله آغاز و با طی مراحلی که به 

هاي اکثر شکل .یابدانجامد ادامه مییم  پاسخ 
آیزیک ( دیگر تفکر به نوعی حل مسئله هستند

حل مسئله عبارتست از در واقع  .)2010وکین،
موقعیت مفروض پردازش شناختی براي تبدیل 

 در حالی که شخص حل به موقعیت مطلوب،
واضحی کننده براي حل آن به طور آماده روش 

یک حل مسئله . )1397 زارع و شریفی،( ندارد

                                                             
1. Cognition 
2. Problem Solving 

که هر است فرایند خطی و سلسله مراتبی 
هایی از مرحله دیگر درون خود مرحله نشانه

به هم متصل وار که به صورت زنجیر دارد
هاي اوتتف .)1393 رادران،زارع و ب( هستند

مسائل خوب  .مهمی بین مسائل وجود دارد
ام مسائلی هستند که در آن تم3تعریف شده

مسائل  .جوانب مسئله به خوبی مشخص است
ستند که به مسائلی ه4خوب تعریف نشده
ي از مسائل یاربس. انددرستی تعریف نشده

زارع و ( اندروزمره به خوبی تعریف نشده
 5اجتماعی حل مسئله ).1391 فروزنده،

شود، که شخص براي  فرایندي را شامل می
اي هاي مقابله کشف و شناسایی پاسخ

سازگارانه و به منظور مواجه شدن با موقعیت 
خاص در زندگی روزمره تالش زاي مشکل

حل مسئله  ).2001، 6دي روزیال و نزو( کند می
شناختی معطوف ـ رفتاري  فراینداجتماعییک 

    ست که در طی آن فرد کوشش ا 7به خود
اي را ثر و سازگارانهؤهاي مکند راه حلمی

براي موقعیت مشکل آفرین خاص که در 
شود شناسایی و می واجهزندگی روزمره با آن م

یک  اجتماعی حل مسئلهدر واقع . کشف کند
مجدانه و آگاهانه در نظر  ،فعالیت هدفمند

اختی شود و به عنوان یک پیامد شنگرفته می

                                                             
3. Well-defined problems 
4. Ill-defined problems 
5. Social problem solving 
6. D'zurilla&Nezu 
7. Self 
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 ثر تلقی می شودؤهدفمند یا عملیات م
شواهد زیادي  ).1392 ابوالمعالی و همکاران،(

نشان دهنده این است که نقص در حل مسئله 
ه شناختی به ویژاجتماعی با آشفتگی روان

و  1مالیک( هاي محور یک رابطه دارداختالل
 ـ منطق زیستبا توجه به  ).2006همکاران،

مسائل مطرح براي اجتماعی زندگی انسان، 
گیري ریشه و اساس انسان به طور چشم

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

حل مسئله در درون . دیگران کمک بگیرد
دهد و با  محیط اجتماعی طبیعی رخ می

تماعی در ارتباط است مشکالت فردي و اج
حل مسئله یکی از  ).2007دیزوریال و نزو، (

درگیر در فرایند یادگیري  2فرایندهاي شناختی
مطالعات  ).2011، 3جاناسین( استانسان 

 یماعاند که حل مسائل اجتنشان داده يمتعدد
و  یشناخت يها از مهارت يابه عنوان مجموعه

حل  ).2007دزوریال و نزو، ( است یفراشناخت
توسط دو فرایند کلی جهت گیري  مسئله غالباً

نسبت به مسئله و مهارت حل مسئله مشخص 
جهت گیري نسبت به مسئله به  .شودمی

توجه انسان به محیط اطراف اشاره چگونگی 
هیجانی ثابتی ـ دارد و تا حدي مدل شناختی 

ل زندگی خودشان مسائ است که افراد نسبت به

                                                             
1. Malik 
2. Cognitive processes 
3. Janassen 

هاي آنان از ظرفیت چگونگی ارزیابیدارند و 
دیزوریال و ( دهدحل مسئله خود را نشان می

دي زوریال و نزو دو عامل جهت ). 2003نزو،
و جهت (PPO)4گیري مثبت نسبت به مسئله

 را مطرح (NPO)5گیري منفی به مسئله
 ، مؤلفه6لهئجهت گیري حل مس. کنند می

له است که پردازش حل مسئ 7انگیزشی
اپایداري از مجموعه عملیات نسبتاً ن

را  شناختی هیجانی باثباتی هاي روان طرحواره
ها و  اهیآگ شود، که بیان کننده شامل می

خود و  ادراکات کلی فرد از مسائل روزمره
این . استتوانایی براي حل مشکالت 

له را در تواند عملکرد حل مسئ ها می رحوارهط
هاي اختصاصی تسهیل یا بازداري  موقعیت

از  ها اقعی به بررسی راه حلو ل مسئلهح. کنند
له اختصاصی هاي حل مسئ طریق کاربرد تکنیک

با ) 2000(و همکاران  8مایدیو .اشاره دارد
له، شواهد تجربی در ارتباط با حل مسئ بررسی

این مدل دو . مدل پنج عاملی را طرح کردند
و ) منفی مثبت و(له بعد جهت گیري حل مسئ

 ـ انشیمنطقی، تک( 9لهسه سبک پاسخ حل مسئ
 .شود را شامل می) احتیاطی و اجتنابیبی ـ

، به تالش و 10لهجهت گیري مثبت به حل مسئ
پایداري و تعهد شخصی براي حل مشکالت 

                                                             
4. positive problem orientation 
5. Negative problem orientation 
6. Orientation to problem-solving 
7. Motivational 
8. Maydeu 
9. Problem-solving style 
10. Positive approach to problem solving 
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طرف دیگر جهت گیري منفی از  .اشاره دارد
شناختی  ـ هاي هیجانی ، پاسخ1لهبه حل مسئ

مختلفی است که گرایش کلی براي بررسی 
باور به حل  یا مشکل، به عنوان یک تهدید

له حل مسئ .است ناپذیر بودن مشکالت
اي است که به منطق بعد سازنده ،2منطقی

هاي  ه و کاربرد کافی مهارتآگاهانه، نظام یافت
سبک . سازگارانه و مؤثر اشاره دارد لهحل مسئ
ناکارآمد بعد منفی و ، 3بی احتیاطی ـ تکانشی

فردي که این سبک را دارد . له استحل مسئ
گیرد و  دي را در نظر میهاي معدو حلفقط راه 

رسیده به ذهن  به شیوه تکانشی از اولین ایده
 4سرانجام سبک اجتنابیکند و خود استفاده می

له است کننده و ناکارآمد حل مسئنیز بعد مختل
که با انفعال، وابستگی، تعلل و مسامحه 

دي که این سبک را دارد، فر. شود مشخص می
اجه شدن با له به جاي مودر حل مسئ

مایدیو و ( کند ها اجتناب میمشکالت، از آن
اي پیچیده و ها پدیده هیجان. )2000همکاران، 

هیجانات نقش اصلی را در  .چندوجهی هستند
کنند و همچنین  ارتباطات انسانی فراهم می

چه بدترین  نیروي انگیزشی براي چه بهترین و
ها  آن). 2002، 5دوالن( رفتار در انسان هستند

در تمامی فرآیندهاي روانی حضور دارند، و 
) شناسی روانیحتی آسیب(هر فعالیت انسان 

                                                             
1. Negative orientation to problem solving 
2. The logical problem solving 
3. Impulsive problem solving style 
4. Avoidant problem solving style 
5. Dolan 

و  6والنزا(تجارب هیجانی است  همراه
دهد که  ها نشان می داده). 2014، 7اسکلینگو

ناتوانی هیجانی و مشکالت اجتماعی 
در ) اختالالت(ها  هاي بهتري از آسیب شاخص

ه شناسی زندگی روزمره افراد از سطح نشان
که فی نفسه منجر به تأثیر منفی این  هستند

هاي تحصیلی، خانوادگی و  مشکالت بر حیطه
و همکاران،  8ارگانسکام(گردد  شغل می

 پردازش هیجانی نخستین بار توسط ).2013
از منظور راچمن. مطرح شده است9راچمن

پردازش هیجانی، عبارت بود از فرآیندي که 
هاي هیجانی  بدان وسیله، کاهشی در پاسخ

هاي عمده افراد با ناراحتی .شود ایجاد می
شوند و به زندگی عادي خود روانی سازگار می

    دهند یا به رفتارهاي خود ادامه ادامه می
 اي از افراد هم دریک تعداد عمده. دهندمی

 .خورندسازگار شدن موفقیت آمیز شکست می
پردازش هیجانی را فرایندي ) 1980(راچمن 

داند که به وسیله آن آشفتگی عاطفی جذب  می
یابد که تجارب و  اي کاهش میو به اندازه

تواند صورت  رفتارهاي دیگر بدون اغتشاش می
 ، 10فوآ و کوزاك اما برخالف راچمن،. بگیرد

ش هیجانی شامل تلفیق ازپردمعتقد بودند که 
از قبل  ت جدید با ساختار حافظهاطالعا

سخ عاطفی را تواند پا که می استموجود 

                                                             
6.Valenza 
7.Scilingo 
8. Marganska 
9. Ranchman  
10. Foa & kozak 
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پردازش هیجانی به  .دهدکاهش و یا افزایش 
طور خود به خود در تمام عمر به وقوع 

پیوندد و با تجارب زندگی کاهش یا افزایش  می
راچمن  .)1986 ،فوآ و کوزاك( یابد می

داند که از  پردازش هیجانی را فرایندي می
هاي عاطفی جذب شده و  طریق آن اغتشاش

به طوري که . ذارندگ سپس رو به کاهش می
سایر تجارب و رفتارها بتوانند بدون پریشانی 

اگر یک اغتشاش عاطفی به . صورت گیرند
طور رضایت بخش جذب شود، بعضی از 

ها به طور  این نشانه. ها ظاهر خواهند شد نشانه
شوند و ممکن است به  متناوب ظاهر می

صورت مستقیم و آشکارا و یا غیرمستقیم 
تداوم و یا برگشت مجدد  .وناآشکار باشند

از قبیل (هاي مزاحم فعالیت عاطفی  نشانه
ها،  ها، فشار تکلم، هراس ها، کابوس وسواس

نشانه اصلی ) طیابزار عاطفی نامتناسب و افرا
. غیررضایت بخش بودن پردازش هیجانی است

هاي غیرمستقیم شامل ناتوانی در تمرکز  نشانه
و تحریک قراري افراطی بی  بر تکالیف دستی، 

از موارد فوق چنین استنباط . پذیري است
شود که وقوف بر ناکامی در پردازش  می

هیجانی راحت تر از آگاهی از موفق بودن آن 
توان از پردازش موفق هیجانی  زمانی می. است

 سخن گفت که شخص بتواند بدون اغتشاش و
اي هیجانی هیجانی در مورد رویدادهناراحتی 

، ببیند، بشنود و دبه راحتی سخن بگوی
بسیاري از  ).1980راچمن، ( یادآوري نماید

اند که پردازش هیجانی آثار پژوهشی نشان داده
 .باشدر شناخت اولویت داشته تواند ب می

اي از تکامل به عنوان هیجانات در مرحله
ابزاري که موجودات زنده اهمیت شرایط 

ود، خاصی را براي رفع نیازهاي ضروري خ
والنزا، ( کنند نند، ظهور میک تعیین می

آموزش پردازش هیجانی  ).2014، 1اسکلینگو
هاي عاطفی براي  تواند در افزایش مهارت می

شکالت هیجانی و روانی کاهش آشفتگی و م
 ).2010، 2مارتینی وهمکاران( مؤثر باشد

پردازش هیجانی را در سه سطح  ،)2007(3باکر
پردازش  ه، کنترل و بیان وتشخیص و تجرب

هیجان طبقه بندي کرد و معتقد است  اکافین
پردازش هیجانی در هر یک از این سه سطح 

این سه سطح . رو شودتواند با نقصان روبهمی
هاي مربوط به سبک. شامل هشت سبک است

تشخیص و تجربه هیجانی شامل؛ فقدان 
هاي ، سبک6سازي، برون5، ناموزونی4همسویی

امل؛ هاي مربوط به کنترل و بیان هیجانات ش
و 10و عدم کنترل 9، اجتناب8، تجزیه7سرکوب

کافی هیجانات شامل سبک مربوط به پردازش نا
دهنده روابط  نشانها پژوهش .استمزاحمت 

توجه بین ابعاد هیجانی با توانایی حل  قابل
                                                             
1. Valenza & skingo 
2. Martini  
3. Bakar 
4. Lack of attunement 
5. Discordant 
6. Externalized 
7. Suppresion 
8. Dissociation 
9. Avoidance 
10. Uncontrolled 
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از  .)2013 و همکاران، 1سالیش(مسئله است 
نظر راجرز خود یک نیاز اساسی مثبت است 

به طور ز دو اصطالح را راجر). 1997، 2چان(
خود و  3خود واقعی: متداول به کار برده است

رشدي  هاي انواع خودها تا دوره .4ایده آل
لی، همگی سامختلفی مانند جوانی و میان

. رگون سازندرا دگتوانند زندگی یک فرد  می
در چرخه  5خوانی خودبنابراین میزان ناهم

 ).2003، 6جوهانسون(زندگی متغیر است 
هاي  خودناهمخوانی در حوزهن سنجش تاکنو

شناختی براي  مختلف علوم اجتماعی و روان
بینی حرمت خود، پیشرفت تحصیلی، سوء پیش

استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکی به کار 
). 2000، 7براچ، رایوت و لورانتی( رفته است

در  قالب شناختی سه حیطه از ) 1987(8هیگینز
براي درك  از باورهاي مربوط به خود را

، که 9خودواقعی. داند تجربه هیجانی مهم می
هاي  ادراك فرد نسبت به صفات و ویژگی

که شامل آرزوها و  ،10؛ خودآرمانیاستخویش 
یابی به صفات مورد تمایالت فرد براي دست

که بیانگر احساس  11نظراست؛ و خودبایدي

                                                             
1. Salish 
2. Chan 
3. Actual-Self 
4. Ideal-Self 
5. Self discrepancy 
6. Johanson 
7. Bruch, Rivet & Laurenti 
8. Higgins, E. T.  
9. Actual self  
10. Ideal  self 
11. Ought  self 

الزام و اجبار فرد براي دست یافتن به صفات و 
  . است هایی خاص ویژگی
به ) 1987(هیگینز نظریه خودناهمخوانی 

فاصله موجود بین خودواقعی فرد با دو نوع 
اشاره دارد که براین خودآرمانی و خودبایدي 

از یکدیگر  اساس دو نوع خودناهمخوانی
/ خودناهمخوانی واقعی ـ1گردد؛  متمایز می

که نشانگر میزان  فاصله بین خود  ،12آرمانی
خود  ـ2رمانی او است و واقعی فرد با خود آ

، که میزان فاصله 13بایدي/ ناهمخوانی واقعی
بین خود واقعی فرد با خود بایدي وي را نشان 

بینی اساسی اراي دو پیشاین نظریه د. دهد می
 آرمانی / خودناهمخوانی واقعی ـ1. است

گینز از نظر هی. صرفاً با  افسردگی همراه است
اقعی و ناهمخوانی زیاد بین  خودو) 1989(

شود که شخص در  باعث می خودآرمانی
هایش احساس  رسیدن به اهداف و آرمان

فرد را این نوع  خودناهمخوانی . شکست کند
آوري مانند افسردگی سبت به احساسات ماللن

 ـ2. سازد پذیر میآسیب و ناامیدي
صرفاً اضطراب بایدي / وانی واقعیخودناهمخ

در شخص  را به دنبال دارد یعنی باعث نگرانی
در . شود که نتواند انتظارات را برآورده کند می

پذیري نتیجه، احساس تخطی از وظیفه، آسیب
واري چون فرد را در مقابل احساسات آشفته

. دهد ب و ترس از مجازات افزایش میاضطرا
پژوهشگران دیگري که در این زمینه فعال 

                                                             
12. Actual-ideal  self  discrepancy 
13. Actual- ought  self  discrepancy 
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هاي دیگري از خود را گسترش  اند، جنبهبوده
هاي زیادي در این زمینه  و پژوهشاند داده

ز بین خود ها بر تمای این پژوهش. اندانجام داده
تأکید 1خود بایديواقعی، خود ایده آل و 

 ).1987، 3؛ هیگینز1962، 2ویلسون( اندداشته
زمانی که فرد بین آنچه که هست و آنچه که 
دوست دارد باشد، فاصله زیادي احساس 

شکالت ها و م کند، دچار ناراحتی می
جمله اضطراب و افسردگی شناختی از  روان

ها به صورتی  پژوهش). 1987هیگینز، ( شود می
دهند که مقایسه بین  کامالً شفاف نشان می

هاي دو حالت از خود به صورت اساسی  جنبه
چنین  .در جریان روابط بین افراد مؤثر است

از اي برپایه ارزیابی فاصله هر کدام مقایسه
). 1989هیگینز، (است علی فرد خود واقعی و ف

     از هر فردي براساس الگوهاي خاصی 
پیامدهاي  هایی از خود ناهمخوانی بین جنبه

این . کنند هیجانی متفاوتی را ادراك می
پیامدهاي هیجانی افراد را در درون رابطه براي 

کند  برانگیخته می هاي متفاوتی رفتار به روش
ه و احساسات این نظریه عاطفبه طوري که در 

ئله و هایش مس و تعارضات خود و ناهمگنی
). 1964، 4آدلر( کند مشکالت عاطفی تولید می

در مطالعه بر ) 2010( 5واتسون، بریان، تراش
روي خود و رابطه آن با اطرافیان نشان دادند 

                                                             
1. Ought-self 
2. Wilson 
3. Higgins 
4. Adler 
5. Watson, Bryan & Thrash 

که ابتدا خود ارتباط عمیقی به صورت شناختی 
در نمایش دیگران نسبت به شخص در ذهن 

دوم این که این ارتباط ممکن است از دارد و 
آل و بایدي گسترش یابد و طرف خود ایده

آل ارتباط زیادي با سوم، خود واقعی و ایده
نظریه . هاي منفی و افسردگی دارند جانهی

ناهمخوانی خود براي اولین بار هیجات خاص 
وانی را مورد مختص به اثرات این ناهمخ

بنابر ). 1987هیگینز، ( دهد مطالعه قرار می
مطابق با نظریه هاي انجام شده و  پژوهش

، عدم )1987هیگینز، ( ناهمخوانی خودها
ه چآنادراك شده فرد و  6تطابق بین خودواقعی

براي خویش در  7استانداردها به عنوان خود
یند روانی و گیرد، پیامدهاي ناخوشا نظر می

همچنین ). 2014، 8باك( کند عاطفی ایجاد می
کند که  نی خودها بیان مینظریه ناهمخوا

چگونه باورهاي ناسازگار در مورد خود، انواع 
مختلف احساسات و عواطف منفی را ایجاد 

  .)2013و همکاران،  9استیونز( نندک می
  

  روش 
جامعه آماري در این پژوهش کلیه کارکنان 

هواپیمایی جمهوري اسالمی  عملیات پرواز
در این پژوهش . است 1397سال ایران در 

نفر از  188کننده حضور داشتند که شرکت 308
که . نفر مرد بودند 114کنندگان زن و شرکت

                                                             
6. Actual  self 
7. Self- standards  
8. Baak 
9. Stevens 
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تخاب و مورد ان دسترسگیري دربه شیوه نمونه
میانگین و انحراف . آزمون قرار گرفتند
 50/36کنندگان به ترتیب استاندارد سن شرکت

جهت سنجش متغیرهاي پژوهش  .بود 25/9 ±
ـردازش هیجـانی پرسشنامه مقیـاس پ 3از 

ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ و  که )2007(بـاکر
و  92/0بازآزمـایی ایـن مقیـاس بـه ترتیـب 

 رانو همکا لطفی. گزارش شده است 79/0
ضـریب در تحقیقی مقدماتی ) 1392(

همبسـتگی ایـن مقیــاس را بــا مقیــاس 
بــهدســت  ـ54/0تنظــیم هیجــان 

چه ناهمخوانی شاخص یکپار .)>01/0p(آورد
) 1987(خود، که بر اساس نظریه هیگینز 

ساخته شد، داراي ) 2002( 1توسط هاردین
آل ایده/ مقیاس ناهمخوانی خود واقعیزیرچهار

بایدي / شخصی، ناهمخوانی خود واقعی
آل ایده/ شخصی، ناهمخوانی خود واقعی

بایدي دیگران / دیگران، ناهمخوانی خود واقعی
پایایی ) 2005( 2هاردین و لیونگ. است

تا  73/0هاي خودناهمخوانی  را از  زیرمقیاس
هاي مختلف گزارش  در نژادها و ملیت 88/0

پایایی آلفاي کرونباخ کل مقیاس برابر  .اندکرده
 85/0تا  77/0ها از  و پایایی زیرمقیاس 90/0

). 1387میرزاحسینی، ( گزارش شده است
ه فرم کوتا ماعیتله اجئمقیاس توانایی حل مس

، نزو  الدیزوری توسط که تجدید نظر شده
 هاي شناختی،گیري پاسخجهت اندازه، )2002(

                                                             
1. Hardin 
2. Leong 

ه در عاطفی و رفتاري به موقعیت حل مسئل
  .زندگی واقعی طراحی شده است

هاي این ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس
تــا  45/0پرسشــنامه در نمونــه آمریکایی از 

 85/0 تا 46/0و در نمونه اســپانیایی  91/0
در دو  میانگین این ضرایب. گزارش شده است

اي از دامنه نمونه اســپانیایی و آمریکایی در
این  ضریب آلفاي کرونباخ .است 80/0تا  58/0

 76/0هاي آن را از پرسشــنامه و خرده مقیاس
در . در جامعه سالم بدســت آوردند 92/0تا 

این  ضریب آلفاي کرونباخدیگري مطالعه 
والقاسمی و اب(د بدست آم 89/0 مهپرسشــنا
  ).1387کیامرثی، 

  
  هایافته

و ضرایب  میانگین، انحراف استاندارد 1 جدول
   متغیرهاي پژوهش شامل  همبستگی بین

سرکوبی هیجانی، ( هاي پردازش هیجانیمؤلفه
هیجانات تنظیم نشده، فقر تجربه هیجانی، 
هیجانات غیر پردازش شده و اجتناب 

ال فردي، خود خود ایده(ازن خود تو ،)هیجانی
ل دیگري و خود آبایدي فردي، خود ایده

- جهت( ، حل مسئله انطباقی)بایدي دیگري

و حل مسئله ) گیري مثبت و حل منطقی مسئله
گیري منفی، سبک اجتنابی جهت( غیر انطباقی

  . را نشان می دهد) دقتیبی/و سبک تکانشی
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  ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش .1جدول 
متغیرهاي 

  حقیقت
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 

پردازش 
هیجانیـ  
سرکوبی 
 هیجانی

 -                            

پردازش 
 - هیجانی

هیجانات 
 تنظیم نشده

**21/0   -                          

پردازش 
فقر  - هیجانی

 تجربه هیجانی

**49/0  **40/0   -                        

پردازش 
 - هیجانی

هیجانات غیر 
 پردازش شده

**34/0  **47/0  **52/0  -                      

پردازش 
 - هیجانی

اجتناب 
  هیجانی

**20/0  **43/0  **36/0 **39/0  -                    

 - توازن خود
خود ایده ال 

  فردي

**32/0 -  *14/0 -  **32/0 -  **32/0 - **21/0 -  -               

 - توازن خود
خود بایدي 

  فردي

**26/0 -  **16/0 -  **23/0 -  **25/0 - **19/0 - **47/0  -                

 - توازن خود
خود ایده ال 

  دیگري

**21/0 -  **29/0 -  **29/0 -  **35/0 - **22/0 - **44/0  **42/0   -              

 - توازن خود
خود بایدي 

  دیگري

**26/0 -  **19/0 -  **28/0 -  **27/0 - **18/0 - **46/0 **58/0  **59/0   -            

حل مسئله 
 - انطباقی

جهت گیري 
 مثبت

**23/0 -  **22/0 -  **31/0 -  **34/0 - **20/0 - **35/0  **40/0  **36/0  **35/0  -          

حل مسئله 
حل  - انطباقی

 منطقی

**17/0 -  **24/0 -  **27/0 -  **25/0 - **15/0 - **33/0 **39/0  **36/0  **41/0 **59/0  -        

حل مسئله غیر 
 - انطباقی

جهت گیري 
 منفی

**39/0  **35/0  **45/0  **40/0 **34/0 **34/0 - **39/0 -  **35/0 -  **36/0 -  **44/0 -  **37/0 -   -      
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P** *P 01/0و  <  05/0 >  

هاي پردازش دهد که همه مؤلفهنشان می 1جدول
قی به صورت هاي حل مسئله انطباهیجانی با مؤلفه
هاي حل مسئله غیر انطباقی به صورت  منفی و با مؤلفه

همچنین . اندهمبسته 01/0مثبت و در سطح معناداري 

هاي حل مسئله مؤلفههاي چهارگانه توازن خود با مؤلفه
هاي حل مسئله غیر انطباقی به صورت مثبت و با مؤلفه

 01/0انطباقی به صورت منفی و در سطح معناداري 
  .همبسته بودند

  
  کشیدگی، چولگی، عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغیرهاي پژوهش .2جدول 

هاي نرمال عدم برقراري مفروضه/براي ارزیابی برقراري
مقادیر کشیدگی و چولگی و براي ها بودن توزیع داده

 عامل تورممقادیر  مفروضه همخطی بودنارزیابی 

تورم  ضریب تحمل  کشیدگی  چولگی  متغیر
(واریانس

VIF(  
  510/1 662/0 -805/0 308/0 سرکوبی هیجانی ـپردازش هیجانی 

  501/1 666/0  -263/0 -061/0 نشدهتنظیمهیجانات  ـپردازش هیجانی 
  858/1 538/0 -304/0 -113/0 فقر تجربه هیجانی ـپردازش هیجانی 

  776/1 563/0 -471/0 -215/0 هیجانات غیر پردازش شده ـپردازش هیجانی 
 364/1  733/0 -195/0 -293/0  اجتناب هیجانی ـپردازش هیجانی 

  667/1  600/0  -433/0  -188/0  ال فرديخود ایده ـ توازن خود
  824/1  548/0  335/0  -649/0  خود بایدي فردي ـ توازن خود
  748/1  572/0  -058/0  -196/0  ال دیگريخود ایده ـ توازن خود
  006/2  499/0  055/0  -370/0  خود بایدي دیگري ـ توازن خود

 متغیر مالك متغیر مالك  -343/0  -267/0 گیري مثبتجهت ـ حل مسئله انطباقی
 متغیر مالك متغیر مالك -207/0  -345/0 حل منطقی ـل مسئله انطباقی ح

 متغیر مالك متغیر مالك  072/0  741/0 گیري منفیجهت ـحل مسئله غیر انطباقی 
 متغیر مالك متغیر مالك  580/0  599/0 سبک اجتنابی ـحل مسئله غیر انطباقی 

 متغیر مالك متغیر مالك  -486/0  163/0 دقتیبی/سبک تکانشی ـحل مسئله غیر انطباقی 
  

حل مسئله غیر 
 - انطباقی

 سبک اجتنابی

**21/0  **29/0  **27/0  **31/0 **20/0 **29/0 - **27/0 -  **27/0 -  **33/0 -  **34/0 -  **35/0 -  **52/0   -    

حل مسئله غیر 
 - انطباقی

سبک 
بی /تکانشی
 دقتی

**25/0  **36/0 **38/0 **36/0 **30/0 **36/0 - **34/0 -  **41/0 -  **40/0 -  **24/0 -  **28/0 -  **52/0  **49/0   -  

  04/12  92/7  07/11  79/16  17/17  30/3  19/3  58/3  31/3  18/13  41/13  79/12  77/11  07/12  میانگین
انحراف 
  استاندارد

58/4  02/3  56/3  26/4  24/3  91/0  85/0  87/0  82/0  90/3  00/4  99/3  94/2  62/3  
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بین متغیرهاي پیش 2ضریب تحمل و )VIF(1واریانس
قابل  2مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

  .مشاهده است
 2هاي کشیدگی و چولگی در جدول شاخصارزیابی 

هاي تک متغیري در توزیع دادهدهد که نشان می
هاي پژوهش حاضر نرمال است، زیرا که شاخص
هاي مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از متغیر

همچنین ارزیابی  .نیست ± 2پژوهش خارج از محدود 
دهد که نشان می ضریب تحمل و تورم واریانس مقادیر

مفروضه هم خطی بودن در بین متغیرهاي پیش بین 
ضریب تحمل و تورم واریانس زیرا که . برقرار است

تر و کوچک 1/0بین به ترتیب بزرگتر از متغیرهاي پیش
الزم  ).2006، 3وارینو و گامسترك میرز، گ(بود  10از 

بررسی مقادیر کشیدگی و چولگی  به توضیح است که 
و بررسی » D(4(فاصله مهلنوبایس«اطالعات مربوط به 

» 5استاندارد شده خطاها«هاي نمودار پراکندگی واریانس
هاي نرمال بودن توزیع دادههاي نشان داد که مفروضه

هاي ر بین دادهها نیز دهمگنی واریانسچند متغیري و 
ها از براي آزمون فرضیه .پژوهش حاضر برقرار است

در  .یابی معادالت ساختاري استفاده شدروش مدل
چنین فرض شده بود گیري پژوهش حاضر مدل اندازه

پردازش هیجانی به وسیله نشانگرهاي  که متغیر مکنون
سرکوبی هیجانی، هیجانات تنظیم نشده، فقر تجربه 

ت غیر پردازش شده و اجتناب هیجانی، هیجانا
هیجانی، متغیر مکنون توازن خود به وسیله نشانگرهاي 

                                                             
1. Variance inflation factor   
2. Tolerance   
3. Meyers,Gamest&Goarin 
4. Mahalanobis distance (D) 
5. Standardized residuals  

ال ال فردي، خود بایدي فردي، خود ایدهخود ایده
دیگري و خود بایدي دیگري، متغیر مکنون حل مسئله 

گیري مثبت و حل انطباقی به وسیله نشانگرهاي جهت
اقی به منطقی مسئله و متغیر مکنون حل مسئله غیر انطب

گیري منفی، سبک اجتنابی و وسیله نشانگرهاي جهت
گیري به کار .شوددقتی سنجیده میبی/سبک تکانشی

ییدي با استفاده از نرم افزار أتحلیل عاملی ت
18/0AMOS6و براورد بیشینه احتمال)ML(  نشان داد

هاي گردآوري شده به گیري با دادهمدل اندازهکه 
  =070/0( .صورت مطلوب برازش دارد

)71=df،308N = (٢ ،958/0 =CFI٧  ،941/0 =
GFI8 ،912/0 =AGFI053/0و  ٩ =RMSEA10.(  

، خطاي استاندارد و نسبت بار عاملی 3جدول 
متغیرهاي مکنون  ينشانگرهابحرانی را براي هر یک از 

حل مسئله  توازن خودها، پردازش اطالعات هیجانی،
جدول  .دهدمیانطباقی و حل مسئله غیر انطباقی نشان 

دهد که باالترین بار عاملی متعلق به نشانگر نشان می 3
حل مسئله غیر انطباقی ) β=795/0(گیري منفی جهت

ترین بار عاملی متعلق به نشانگر اجتناب و پایین
به . پردازش شناختی هیجان است) β=325/0(هیجانی 

بوده و  32/0عبارت دیگر همه بارهاي عاملی باالتر از 
گیري از توان الزم بنابراین همه نشانگرهاي مدل اندازه

گیري متغیرهاي مکنون پژوهش حاضر براي اندازه
  . برخوردار بودند

                                                             
6. Maximum Likelihood  
7. Comparative fit index   
8. Goodness of fit index 
9. Adjusted Goodness of fit index 
10. Root Mean Square Error of Approximation 

18 

19 



 
 
 

 ...اختاري اثر پردازش اطالعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی مدل یابی معادالت س :فاطمه سادات سپیده دم و همکاران

  

 

     به دنبال اطمینان از برازش مطلوب مدل 
گردآوري شده،  مدل ساختاري  هايگیري با دادهاندازه

یابی معادالت پژوهش با استفاده از روش مدل
  .ساختاري مورد آزمون قرار گرفت

پردازش  در این مدل چنان فرض شده بود که 
اطالعات هیجانی هم به صورت مستقیم و هم با 
میانجیگري توازن خودها بر حل مسئله انطباقی و حل 

و با توجه بق بر انتظار منط .مسئله غیر انطباقی اثر دارد

به برابري تعداد متغیرهاي مشاهده شده، متغیرهاي 
گیري و هاي اندازهمکنون و درجات آزادي در مدل

هاي برازندگی مشابهی براي مدل ساختاري، شاخص
گیري شد که ساختاري به دست آمد و چنین نتیجه

هاي گیري با دادهمدل ساختاري نیز همانند مدل اندازه
ضرایب مسیر  4جدول . ري شده برازش داردگردآو

بین پردازش اطالعات هیجانی، توازن خودها و حل 
  .دهد حل مسئله غیرانطباقی را نشان می مسئله انطباقی و

  
  گیري پژوهش در تحلیل عاملی تأییديپارامترهاي مدل اندازه .3جدول

P **01/0<

ندار نشده مربوط به بارهاي عاملی استا: نکته
ال فردي، نشانگرهاي سرکوبی هیجانی، خود ایده

تثبت  1گیري مثبت با عدد سبک اجتنابی و جهت

ها شده، بنابراین خطاي استاندارد و نسبت بحرانی آن
  . محاسبه نشده است

  b β  SE  t  گرنشان ـ متغیر مکنون

     534/0  1 نیسرکوبی هیجا ـپردازش هیجانی 

27/7**  098/0  578/0  714/0 هیجانات تنظیم نشده ـپردازش هیجانی   

29/8**  130/0  737/0  075/1 فقر تجربه هیجانی ـپردازش هیجانی   

18/8**  152/0  714/0  246/1 هیجانات غیر پردازش شده ـپردازش هیجانی   

70/6**  101/0  511/0  677/0  اجتناب هیجانی ـپردازش هیجانی   

     642/0  1  خود ایده ال فردي ـ وازن خودت

88/9**  104/0  704/0  025/1  خود بایدي فردي ـ توازن خود  

78/9**  107/0  694/0  041/1  خود ایده ال دیگري ـ توازن خود  

59/10**  104/0  782/0  101/1  خود بایدي دیگري ـ توازن خود  

     642/0  1 سبک اجتنابی ـحل مسئله غیر انطباقی 

64/9**  137/0  692/0  324/1 بی دقتی/سبک تکانشی ـه غیر انطباقی حل مسئل  

47/10**  160/0  795/0  679/1 جهت گیري منفی ـحل مسئله غیر انطباقی   

     775/0  1 جهت گیري مثبت ـ حل مسئله انطباقی

90/9**  102/0  762/0  008/1 حل منطقی ـحل مسئله انطباقی   
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  پژوهش در مدل ساختاري متغیرهاي ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین .4جدول

بین دهد که ضریب مسیر کل نشان می 4جدول 
با حل مسئله پردارش اطالعات هیجانی 

منفی و با حل مسئله غیر  )P ،528/0 -=β>01/0(انطباقی
 01/0در سطح مثبت و  )P  ،748/0=β>01/0(انطباقی 

با  توازن خودبین همچنین ضریب مسیر . معنادار است
مثبت و با حل  )P،565/0=β>01/0(حل مسئله انطباقی
منفی و در ) P  ،415/0 -=β>01/0(مسئله غیر انطباقی 

دهد که نشان می 4نتایج جدول . معنادار بود 01/0سطح 
اطالعات هیجانی  پردازشبین ضریب مسیرغیر مستقیم 

منفی و با  )P،311/0 -=β>01/0(سئله انطباقیبا حل م
و در مثبت ) P،229/0=β>01/0(حل مسئله غیر انطباقی

این یافته بیانگر آن است که .  معنادار است 01/0سطح 
ها اثر پردازش شناختی هیجان بر حل مسئله توازن خود

انطباقی را به صورت منفی و بر حل مسئله غیر انطباقی 
  .کندنادار میانجیگري میرا به صورت مثبت و مع

روابط بین پردازش اطالعات هیجانی، توازن  1شکل
و حل مسئله غیرانطباقی را  خودها و حل مسئله انطباقی

  .دهد نشان می

  
  روابط بین پردازش اطالعات هیجانی، توازن خودها و حل مسئله انطباقی و حل مسئله غیرانطباقی .1شکل 

شود مجموع میهمچنان که در شکل فوق مالحظه 
هاي چندگانه براي بعد غیر انطباقی حل مجذور همبستگی

به  50/0و براي بعد انطباقی آن برابر با  68/0مسئله برابر با 
این یافته بیانگر آن است که پردازش . دست آمده است

درصد از  68اطالعات هیجانی و توازن خود در مجموع 
رصد از د 50واریانس بعد غیر انطباقی حل مسئله و 

  . کنندواریانس بعد انطباقی آن را تبیین می
  

  حل مسئله غیرانطباقی  ل مسئله انطباقیح  مسیرها
b S.E  β  sig  b S.E  β  sig  

-662/0 پردازش شناختی اثر کل  104/0  528/0-  001/0  779/0  110/0  748/0  001/0  

 اثر مستقیم
-271/0 پردازش شناختی  123/0  216/0-  037/0  541/0  110/0  519/0  001/0  

961/2 توازن خودها  580/0  565/0  001/0  804/1-  451/0  415/0-  001/0  
اثر غیر 
 مستقیم

-391/0 پردازش شناختی  086/0  311/0-  001/0  238/0  071/0  229/0  001/0  
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  گیري و بحثنتیجه
- داده    گیري با مدل اندازهنتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

همه هاي گردآوري شده به صورت مطلوب برازش دارد و 
گیري اندازه   گیري از توان الزم براي نشانگرهاي مدل اندازه

این یافته . ر برخوردار بودندمکنون پژوهش حاضمتغیرهاي 
ها اثر پردازش اطالعات بیانگر آن است که توازن خود

هیجانی بر حل مسئله انطباقی را به صورت منفی و بر حل 
مسئله غیر انطباقی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگري 

هاي پژوهش زارع و نتایج بدست آمده همسو با یافته .کندمی
نشان دادند افراد افسرده در حل  است که)1396(همکاران

هاي ناکارآمدي را نسبت به افراد مضطرب و مسئله راه حل
افراد افسرده به دلیل خلق منفی و نقص  .گیرندسالم به کارمی

در کارکردهاي اجرایی، در بازیابی خاطرات سرگذشتی به 
شوند واین مشکل در می  طور اختصاصی دچار مشکل 

دهد و ثیر قرار میأنیز تحت تا را هبازیابی، حل مسائآلن
تولید  ثري راؤمهاي کمتر حل          شود که راه باعث می

توان اذعان داشت که با می .)1397 زارع و همکاران،( کنند
رشد و پیشرفت سطوح تفکر انتقادي، به عنوان توانمندي و 

 له، سطوح یادگیريئیتی اثرگذار برخودراهبري و حل مسقابل
 خواهد یافت ءله نیز در دانشجویان ارتقائو حل مس خودراهبر

آموزش حل مسئله  همچنین ).1396نهروانیان و زارع، (
هایی از خالقیت، بخش دار در بهبود آناي معناابداعی به گونه

نوآوري و تفکر اعضا هیئت علمی دانشگاه که بیشتر تحت 
، آذري و زارع( گرددمی ثر واقعؤر یادگیري است مثیأت

له ئ، آموزش حل مسدهدمینشان  یهاي پژوهشیافته ).1393
سازي، و بهینه   انتخاب،(دهنده بر فرآیندهاي خودجوش نظم

ذوالفقاري و ( ثیر معناداري داشته استأدر دانشجویان ت جبران
  ).1393، زارع

و  1هاي شی هونتایج بدست آمده همسو با یافته 
فی منجر به تسلیم نشان دادند که فیدبک من) 2018(همکاران 

 2شود از طرف دیگر یوشدن در رسیدن به هدف می
گزارش کرد که هماهنگی میان خودهاي موجود ) 2011(

  .تواند عملکرد روابط بین شخصی را بهبود بخشد می
که  ندنشان داد) 2015( 5و کاراگدیک 4ل، درما3دمیرال

 یملأمهارت تفکر ت نیرابطه متوسط مثبت و معنادار ب کیکه 
در  .وجود دارد اتیاضیل مسئله و نگرش نسبت به ربا ح

که عزت نفس و  کندبیان می )2009( 6هامارتااین راستا 
مثبت به حل  يریگ به طور مثبت با جهت یاز زندگ تیرضا

با  نفیدو به طور م نیا نیارتباط دارد و همچن یمسئله منطق
 .و اجتناب در ارتباط بودند یدقتیب ـ یمنف يریگ جهت
در پژوهشی به وجود رابطه بین هیجان و ) 2013(راج دورای

. کندهاي خود اشاره میپردازش اطالعات هیجانی و جنبه
، ارتباط  میان توانایی شخص در )2003( 7روبین و بولدرو

آل هاي ایده بهبود روابط صمیمانه را با خود هم خوانی
در بررسی جامع ) 2006(ران و همکا 8االین .اندگزارش کرده

 هاي شناختی،ساختار ه مدل و ارتباط بین حافظه،ه ارائجامع ب
  . پردازندخود و هیجان در ارتباط با افسردگی می

کید بر درك ریشه اضطراب بر اساس أدر این مدل ت
پژوهش  .حافظه و ساختار شناختی فرد است هیجان، خود،
دهد هیجانات می   نشان ) 2016( و همکاران 9راپاریا

گیري توجه موجب نقص در سوجاد مخدوش عالوه بر ای

                                                             
1. Shi hu 
2. yoo 
3. Demiral 
4. Dermal 
5. Karagdic 
6. Hamarta 
7. Robins & Boldero 
8. Elaine 
9. Raparia 
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شوند و افرادي که هنگام پردازش پردازش هیجانی می
گزینند در برابر مشکالت کارآمد را بر میهاي ناجانی سبکهی

رسد ها به نظر میبا توجه به یافته .تر هستندآسیب پذیر
هاي پردازش هیجانی در کارکنان جنبه ءآموزش و ارتقا

بخشد می ءی در آنان را ارتقامهارت حل مسئله اجتماع
  همچنین کمک به رفع عدم توازن خود در زمینه حل مسئله 

تواند نتایج مثبت سازمانی به همراه داشته اجتماعی می
  . باشد

که در با تشکر از زحمات جناب آقاي دکترحسین زارع 
راهنمایی و مساعدت  اجراي این پژوهشتمام مراحل 

شود سایر محققین در پیشنهاد می ،دصبورانه ایشان راه گشا بو
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