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 چكیده
 نیب یتوازن خود در رابطه ساختار یانجیمطالعه نقش م نیمقدمه: در ا

. روش: روش شود می یبررس یو حل مسئله اجتماع یشناخت ییتوانا
 991زن و  911شرکت کننده ) 511است. یو همبستگ یفیپژوهش، توص

 ییکادر پرواز شرکت هوا انیدر دسترس از م یریگ مرد( به روش نمونه
 ییپرسشنامه: توانا 5ها از  داده یجمع آور ی. براشدندانتخاب  ریا رانیا

 اسی، مق نیخود هارد یناهمخوان کپارچهیشاخص  ،ینجات یشناخت
و نزو  زوریالینظر شده د دیفرم کوتاه تجد یحل مسئله اجتماع ییاناتو

 ییتوانا یها مؤلفه نینشان داد که ب جینتا یها: بررس افتهیاستفاده شد. 
 ریحل مسئله غ یها مؤلفهو با  یرابطه منف یانطباق هبا حل مسئل یشناخت
 1 نیوجود دارد. همچن 19/1 یرابطه مثبت در سطح معنادار یانطباق
 ریبطور مثبت و با حل مسئله غ یتوازن خود با حل مسئله انطباق مؤلفه
: با یریگ جهیرابطه دارند. نت 19/1 یدر سطح معنادار یبطور منف یانطباق

 دیمغز انسان، با یشناخت یندهایفرا یدگیچیو پ کاملت شیتوجه به افزا
حل مسئله  ت،یشخص انیارتباط م شیدر خصوص افزا یشتریمطالعات ب
 یها برنامهیزی. لذا طرح رردیصورت پذ یشناخت یها ییو توانا یاجتماع

 پرسنل مشاغل حساس از جمله کادر پرواز یثر جهت ارتقا شناختؤم
 .شود می شنهادیپ
 

عادم تاوازن خاود،     ،یحال مسائله اجتمااع    ،یشناخت ییتوانا :ها کلیدواژه

 .یشناخت اجتماع ،یمعادالت ساختار

 

Abstract 

This study examined the mediating effect of self-balance 

on the structural relationship between cognitive ability 

and social problem solving with attention. Method: 

Research method was descriptive and correlational. 

Subjects were 308 participants (188 female and 114 male) 

selected by available sampling among aircrew of Iran Air 

company. To collect data, the following questionnaires 

were used:Nejati’s Cognitive Abilities Questionnaire, 

Hardin’s Integrated Self-Discrepancy Index (ISDI) and 

Social Problem Solving Inventory-revised short-form by 

D’Zurilla, and Nezu. Results: The results revealed that all 

the subscales of cognitive ability are correlated negatively 

with the components of adaptive problem solving and are 

positively related with the non-adaptive problem solving, 

with the significant level of 0.01. Also, the four subscales 

of Self-Discrepancy were related positively with adaptive 

problem solving and negatively with the non-adaptive 

problem solving and are correlated significantly on the 

level of 0.01. Conclusion: Due to the increasing evolution 

and complexity of the cognitive processes of the human 

brain, further studies are needed to enhance the 

relationships among personality, problem solving and 

cognitive abilities. Therefore, effective programs are 

suggested for cognitive enhancement of employees in 

critical jobs like aircrew. 

 
Keywords: Cognitive Ability, Social Problem-

Solving, Self-Discrepancy, Structural Equation 
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 مقدمه 
 و 5دار پاردازش اطالعاات اجتمااعی    ، عهده9اجتماعیشناخت 

فرآینادهای   اسات. شاناخت اجتمااعی    5حل مسئله اجتمااعی 
خاود را معناا   ذهنی است که به وسایله آن دنیاای اجتمااعی    

تواند صحیح یا غلط و خطا باشد. در شاناخت   کنیم که می می
، ذخیااره کااردن، اجتماااعی توجااه بااه اطالعااات اجتماااعی 

)فیساک و   بخشی و در نهایت یادآوری مد نظر اسات  انسجام

شاناخت اجتمااعی    ، ترجماه زارع و همکااران(.  5191 ،4تیلور

ها را  یم، آنکن کند که ما چگونه به اطالعات توجه می بیان می
نحاوه تفکار   . آوریم کنیم و در موقع لزوم به یاد می ذخیره می

افراد درباره موقعیت اجتمااعی و تشاخیص موقعیات مسائله     
امااروزه . آفاارین همااه بازتااابی از شااناخت اجتماااعی هسااتند

در  ماؤثر هاای   شناخت اجتماعی به طور فراگیر بر تمام جنباه 
معنابخشی به جهاان اجتمااعی، افکاار و شاناخت، اهاداف و      

حال مسائله   ، هیجان، درک دیگران، شاناخت خاود،   انگیزش
(. باا توجاه باه    5191، 1)ریموند شود میبه کار برده 2اجتماعی

شاناخت خاود،    اینکه شناخت اجتمااعی باه عناوان تواناایی    
هیجانات افراد دیگر و اساتنتاج حااالت ذهنای آناان از روی     

حن، حاالت چهره و بدن، توانایی استدالل در ماورد حااالت   ل
هااای  ذهناای، هماادلی، درک کااردن معنااای رفتااار و نشااانه 

اجتماعی آنان، انطباق اجتماعی، به کارگیری قوانین و داناش  
مربوط به امورات اجتماعی به منظور تعامل با همناوع خاود و   

 ردگیا  عواطف خود در روابط بین فردی را در بار مای  مدیریت 
ای اسات کاه تحات     چارچوب نظاری عماده  (، 5191، 7)باک

باه هماین    شاود  مای عنوان نظریه شناخت اجتماعی خواناده  
انداز روشنی برای تفسیر عوامل شناختی در سطح  جهت چشم
دهد که مد نظر پاژوهش حاضار اسات. لغات      ه میئفردی ارا
دهد. بسیاری از  دیدگاه را نشان می تمرکز عمده این 1شناخت
هایی که با تجارب درونای ارتبااط دارناد یعنای توجاه،      فرایند

ریزی و حل مسائله اماروزه    ادراک، فهمیدن، استدالل، برنامه
)زارع و اساماعیلی،   شاود  مای تحت عناوان شاناخت خواناده    

دار حال مسائله اجتمااعی در     شناخت اجتماعی عهده(. 5197
حال مسائله اجتمااعی یاک فرایناد       و شاود  مای نظر گرفتاه  

                                                                         
1. Social cognition 
2. Social information processing 

3. Sosial problem solving 

4. Fiske& Taylor 
5. Sosial problem solving 

6. Raymond A. Mar 

7. Bak 
8. Cognition 

، هدفمناد و  1باه خاود  اجتمااعی معطاوف    شاناختی، –رفتاری
و به عنوان یک پیامد شاناختی   شود میآگاهانه در نظر گرفته 
(. شاواهد  5195)ابوالمعاالی،   شاود  مای هدفمند در نظر گرفته 

دهنده این است که نقص در حل مسئله اجتماعی  زیادی نشان
و  91)مالیاک  شناختی واجتمااعی ارتبااط دارد   با آشفتگی روان

ها بیانگراین است که افراد افسرده  (. پژوهش5111اران، همک
هاای ناکارآمادی را نسابت باه افاراد       حال  در حل مساائل راه 

(. 5197گیرناد )زارع و همکااران،    مضطرب و سالم به کار می
( نشاان داد،  5191) 99های لیندا و همکاران همچنین پژوهش

ه دانشاجویان آمااده ورود با    شود میحل مسئله باعث   مهارت
بازار کار شوند. حل مسئله اجتماعی در درون محیط اجتماعی 
طبیعی اتفاق می افتد و با مشاکالت فاردی، میاان فاردی و     

 (. 5117و همکاران،  95)دیزوریال باشد اجتماعی در ارتباط می
خواهید باشید  وقتی بین موقعیت کنونی و موقعیتی که می

رو هستید. یکی  های روب تفاوت وجود داشته باشد شما با مسئله
های اصلی مسئله این است که هدفی وجود دارد که  از ویژگی

دهید به آن دسات   خواهید از طریق اقداماتی که انجام می می
، 95)رابرتساون  یابید، اما نحوه رسیدن به آن مشخص نیسات 

هایی که تولید  ها و پاسخ حل راهرع و مرادی(. اترجمه ز ،5151
فقط یاک موقعیات معاین را     شود میتصمیماتی که گرفته  و

دهد، بلکه باه طاور باالقوه بار پیشارفت       نمی قرار تأثیرتحت 
 داردبسزایی  تأثیرگیری ما در زندگی  فردی، اجتماعی و جهت

-در همین راستا چاون ، ترجمه زارع(. 5192، 91)آیزیک وکین
( نشااان دادنااد کااه حاال   5111) و همکاااران 92هااات کااو  

آمیز مسئله موجب افازایش تواناایی افاراد در حیطاه      موفقیت
های تکنیکی و شغلی، اجتماعی، شاناختی، مادیریتی،    مهارت

 (5192) 91. ساایلویا کااووکشااود ماایتحقیقاای و آموزشاای 
رابطه مثبات معناادار باین    ای  مطالعه ( در5191) 97یروزخاناو

اناد. از   توانایی شناختی و حل مسئله اجتماعی را گزارش کرده
اجتمااعی دارد،   -که زنادگی انساان ماهیات زیسات     آنجایی

مسائل مختلف مطرح شده برای انسان به طور صریح ریشه و 
در مواجهه و باه   اساس اجتماعی دارند. به همین جهت انسان

ای که در طول روز پیش رو  منظور حل مسائل ساده و پیچیده

                                                                         
9. Self 

10. Malik 
11. Linda  

12. D'Zurilla 

13. S.Yan.Robertson 
14. Eysenck&Keane 

15. ChoonHuatkon 

16. Sylvia Kwok 
17. Erozkan 
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 هاای خاود و افاراد دیگار کماک بگیارد       دارد، باید از توانایی
هااای اساساای انسااان  (. ازجملااه توانااایی5191، 9رنبرگ)اساات
هاا را   است که گستره وسیعی از توانایی 5های شناختی توانایی

گیرد. توانایی شناختی آغاز فعالیات، متوقاف کاردن     در بر می
پذیری در معلومات، اساتنباط   فعالیت یا نظارت بر آن، انعطاف

هاای   تعقالنی، تفکر انتزاعی، واکانش باه شارایط و دریافا    
جدید، تسلسل معلومات، رفتاار صاحیح، کساب، نگهاداری و     

های شناختی به منظور پاسخ به تغییارات   ایجاد تغییر در آمایه
در تقاضاهای محایط، تصویرساازی و آزماون فرضایه، خاود      
نظااارتی، عماال هدفمنااد و ممانعاات از واکاانش بااه صااورت 

هاای   که بر گستره وسیعی از رفتارها و موفقیات  خودکاراست
ندگی همچون پیشرفت تحصیلی، اقدامات مرتبط با سالمت، ز

آوری، موقعیات شاغلی و    موقعیت اجتماعی و اقتصادی، تااب 
(. 5195و همکااران،   5)هافمن گذار استتأثیرهمچنین مرگ 

در  اطالعاات های فردی ممکن است بر توانایی ادغام  ویژگی
 گذاشته یا مناابع شاناختی فارد را در    تأثیرقالب حافظه کاری 

نتیجه تواناایی فارد    نتیجه مشغولیت شناختی محدود کرده در
هاای   برای انجام تکالیف را مختل سازند. بر این اساس ساازه 

مستقل بر عملکارد شاناختی اثار    ای  گونه توانند به فردی می
. فرایندهای شناختی انسان (5199و همکاران، 1)برمن گذارندب

شااناختی و هاادایت  ضاارورت حاال مشااکالت بااوم بااه دلیاال
اند. توانایی شاناختی   های اجتماعی پیچیده تحول یافته محیط

گیاری نقاش اساسای     در تنظیم رفتارهای اجتماعی و تصمیم
تحقیقات متعادد انجاام یافتاه بار     (. 5191، 2)شتل ور  دارد

هاای تفکار مانناد     سایر مهاارت  بر های شناختی نقش توانایی
. در (5191، 1بریاوکالر ) کنناد  له تأکید میئمسخالقیت و حل 

این میان تحقیقات بسیار اندکی به بررسی ارتباط عدم تاوازن  

و  7کروگالنساکی ها و حل مسئله اجتماعی پرداخته است) خود

 99خاود . (5192، 91، سایلویا 5191، 1فیلیاپس ، 0224، 1هیگینز

سازنده شخصیت انسان و موجب سازش شخصی فارد   عنصر
است. خود یک محصول اجتماعی است که در اثر تعامل فارد  

. همچناین  شود میآید و به تدریج پایدار  و محیط به وجود می

                                                                         
1. Sternberg 
2. Cognitive Abilities 

3. Hofmann 

4. Berman 
5. Shettle worth 

6. Breukelaar 

7. Kruglanski& Higgins 
8. Higgins 

9. Phillips 

10. Silvia 
11. Self 

یکای  (. 5117)هیگیناز،   گذارد می تأثیرخود، بر کیفیت روابط 
مباحث ماورد بحاث در شاناخت اجتمااعی، شاناخت      دیگر از 
هاای انجاام شاده شاناخت      با توجه به پاژوهش . است 95خود

اجتماعی در درک فرد از حاالت روانشناسی خاود و اساتنباط   
گذار اسات.  تأثیرهای اجتماعی  وی از مردم و روابط و موقعیت

این شناخت بخش مهمای از شاناخت فارد دربااره جهاان را      
های اجتماعی، نحوه قضااوت   وری دهد و در کنش تشکیل می
دیگران، حل مسئله اجتماعی و کنترل هیجانات درباره خود و 

هاای اصالی    (. یکای از کانش  5192گذارد )ابوالمعالی،  اثر می
خود توانمند نمودن افراد بارای برقاراری ارتبااط باا دیگاران      
است. خود در انزوای اجنماعی و از طریاق توجاه صارف باه     

آید. خود دارای کنش اجرایی اسات. ایان    نمی درون به وجود
کند، عملی را آغاز نماید و بر سازد انتخاب  را قادر می امر خود

 (. 5191، 95)بامیستر خود و دنیا کنترل داشته باشد
در چرخه زنادگی بسایار متغیار     91میزان عدم توازن خود

نظریاه عادم تاوازن    (. 5115و همکااران،   92است)جوهانسون
( به فاصله بین خودواقعی فرد با دو نوع 9111) 91خود هیگینز

خودبایاادی و خااود آرمااانی پرداختااه اساات و بااه دو نااوع    
نااهمخوانی خاود واقعای/     -9کند:  ناهمخوانی خود اشاره می

، که بیانگر فاصله بین خود واقعی فرد با خود بایادی  97بایدی
، کاه بیاانگر   91ناهمخوانی خود واقعای/ آرماانی   -5وی است 

فارد مای باشاد     میزان فاصله بین خود واقعی با خود آرماانی 
ناهمخوانی -9کند که:  (. این نظریه مطرح می9111هیگینز، )

خااود واقعاای/ آرمااانی باافسااردگی همااراه اساات چاارا کااه   
آرماانی شاخص را از    واقعی و خاود  ناهمخوانی زیاد بین خود
کند. در نتیجه فارد   هایش ناامید می رسیدن به اهداف و آرمان

  .شااود ماایپااذیر  نساابت بااه افسااردگی و ناامیاادی آساایب  
همخوانی خود واقعی/ بایدی اضاطراب را در پای دارد و   نا -5

گاذارد انتظاارات را باه     و نمای  شاود  میباعث نگرانی در فرد 
(. تااکنون  5191و همکاران،  91)واتسون درستی برآورده سازد

بینای   هاای مختلاف پایش    سنجش عدم توازن خاود درحاوزه  
حرمات خااود، علاوم اجتماااعی، مشاکالت رواناای، پیشاارفت    

 51)بروچ ستفاده از مواد مخدر به کار رفته استتحصیلی، سوءا

                                                                         
12. Self 

13. Baumeister 
14. Self Discrepancy 

15. Johnson 

16. Higgins 
17. Actual- Ought Self Discrepancy 

18. Actual-Ideal Self Discrepancy 

19. Watson 
20. Bruch 
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های بسیار اندکی در زمینه  (. ولیکن بررسی5111و همکاران، 
ارتباط عدم توازن خود و حل مسئله اجتماعی صاورت گرفتاه   

کند که عدم تطاابق   های انجام شده مطرح می است. پژوهش
که بارای خاویش ماد     5فرد و خوداستانداردها 9خودواقعیبین 

نظر دارد، منجر به پیامدهای روانی و عاطفی و مشاکالتی در  
 (. 5191، 5)باک گردد حل مسئله می

دهاد کاه چگوناه     نظریه عدم تاوازن خودهاا نشاان مای    
باورهای ناسازگارانه فرد در مورد خود، هیجاان، احساساات و   

و  1)اسااتیونس کننااد عواطااف منفاای مختلفاای را ایجاااد ماای
های خود  (. استاندارد5191و همکاران،  2ماسون، 5195همکاران، 

هم به طور مساتقیم و هام باه طاور غیرمساتقیم از طریاق       
 کند و نقش برانگیزاننده دارد عمل را هدایت می 1ارزیابی خود
( نشااان 5191) 7دیکسااون و مااوبرلی (. 5195)ابوالمعااالی، 

دهند عدم توازن خودها، حال مسائله اجتمااعی را تحات      می
دهاد. عادم تاوازن زیااد باین خاود واقعای و         قارار مای   تأثیر

شاخص در رسایدن باه اهاداف و      شاود  میخودآرمانی باعث 
در نتیجه ساطح اضاطراب   هایش احساس شکست کند  آرمان

. یاباد  یش مای آنها به هنگام حضور یا عمل در برابر جمع افزا
 تاأثیر تواند حل مسئله اجتماعی را تحت  که این اضطراب می

بااه نظاار (. 5117، 1)هیگینااز، کالیاان و اسااترامن قاارار دهااد
رسد امروزه به دلیل پیچیادگی مساائل کارکناان نیااز باه       می

های ناو وجاود    های پیچیده و چندجانبه در حوزه متغیر ارزیابی
لااذا هاادف پااژوهش حاضاار بااا توجااه بااه نقشاای کااه  دارد. 
های شناختی و عدم تاوازن خودهاا بار مهاارت حال       توانایی

هایی که باه   دارند و با توجه به اینکه پژوهشمسئله اجتماعی 
ای از  بررسی نقش این متغیرهاا در قالاب یاه مادل و شابکه     
وآزماون   روابط به طور همزمان بپردازد وجاود نادارد، تادوین   

مدل ساختاری توانایی شناختی و مهارت حل مسئله با بررسی 
 باشد. نقش میانجی عدم توازن خود می

 روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. برای پاژوهش حاضار   
چند تحلیل ابتدایی برای بدست آوردن بینش اولیه نسبت باه  

ها )میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی ساده( انجاام   داده

                                                                         
1. Actual Self 
2. Self- Standards  

3. Bak 

4. Stevens 
5. Mason 

6. Self Evaluation 

7. Deckson & Moberly 
8. Higgins& Klein &Strauman 

یابی معادالت ساختاری  شد، سپس تحلیل مدل به روش مدل
 . انجام شد AMOSهای  افزار با استفاده از نرم

 گیری ، نمونه و روش نمونهجامعه
جامعه آماری این پژوهش را کارکنان عملیات پرواز هواپیماایی  

دهند.  تشکیل می 9511)هما( در سال  جمهوری اسالمی ایران
گروه نموناه باه روش در دساترس و بناابر رضاایت افاراد باه        
مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. در زمینه برآورد بهینه برای 

یابی معادالت ساختاری نظرات متفاوتی  مدل مطالعات مربوط به
( معتقاد اسات حجام نموناه     5191وجود دارد از جمله کالین )

مطلاوب اسات.    511نامناسب و حجام بااالتر از    911کمتر از 
برای سازگاری با الگوی معادالت ساختاری تعاداد نموناه بایاد    

)اساتیونس،   هاای مشااهده شاده باشاد     برابر متغییر 92حداقل 
(. در این پژوهش بارای تعیاین   9515ه نقل از هومن، ، ب9111

هاای مشااهده شاده و     حجم نمونه باا توجاه باه تعاداد متغیار     
برای هر متغیر و با احتساب احتمال وجود  92تخصیص ضریب 
 911) نفر به عنوان نمونه انتخاب شادند  511پرسشنامه ناقص 

 نفر مرد(.  991نفر زن و 

 های پژوهش ابزار
پرسشانامه اساتفاده    5از  هاای پاژوهش  جهت سنجش متغیر

میازان آلفاای    کاه  توانایی شناختیالف(پرسشنامه  شده است:
 15/1کرونباخ گزارش شده توسط نجاتی برای این پرسشنامه 

 دار باود  معنی19/1و همبستگی آزمون باز آزمون آن در سطح 
بارای   این ابزار 91و پایایی 1مجموع روایی در(. 5195)نجاتی، 
شااخص  باشاد. ب(   مای کردهای شناختی مطلوب ارزیابی کار
زیر مقیااس   چهاردارای  هیگینز که ناهمخوانی خودیکپارچه 

نااهمخوانی خااود   ،نااهمخوانی خاود واقعی/بایادی شخصای    
 دیگران، آل شخصی، ناهمخوانی خود واقعی/بایدی واقعی/ایده

هاااردین و آل دیگااران اساات.  ناااهمخوانی خااود واقعی/ایااده
تاا   75/1را از  های خودناهمخوانی زیرمقیاسپایایی  99لیونگ
 انااد هااای مختلااف گاازارش کاارده در نژادهااا و قومیاات 11/1

(. ضریب پایاایی آلفاای کرونبااخ    5112 و لیونگ، 95)هاردین
هاای آن برابار    و پایاایی زیرمقیااس   112/1کل مقیاس برابر 

بااود. همچنااین پایااایی آلفااای کرونباااخ کاال  12/1تاا   77/1
 12/1تاا   77/1هاا از   و پایایی زیرمقیااس  11/1مقیاس برابر 

                                                                         
9. Validity 

10. Reliability 

11. Leong  
12. Hardin 
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مقیاس توانایی حل مسااله  ج((. 5111باشد)میرزا حسینی،  می
 نازو  ال ودیازوری  فرم کوتاه، این پرسشانامه توساط   ماعیتاج
 هاای رفتااری، شاناختی و    گیاری پاساخ   برای اندازه، (5115)

عاطفی به موقعیت حل مسئله در شرایط زندگی واقعی آمااده  

دیگاری   بررسای . در (5115یزوریال و همکاران، )د شده است
 دبدساات آماا11/1ضااریب آلفااای کرونباخاااین پرسشاانامه  

 (.5111ابولقاسمی و همکارارن، )

         
      

          
   

         
            

       

         
         
       

 

 ایی شناختی با حل مسئله اجتماعی با میانجیگری عدم توازن خود هاتوان میمدل مفهو .9شکل 

 

 روش اجرای پژوهش
هاای   برای اجرای پژوهش محقق پس از مراجعه باه قسامت  

مدیریتی و حراسات هواپیماایی جمهاوری اساالمی ایاران و      
هاای   هاا را در کاالس   های مربوطاه، پرسشانامه   کسب مجوز

آموزشاای، واحااد آمااوزش عملیااات پاارواز بااه اجاارا درآورد.   
ها در هر کالس درس پس از هماهنگی با مادرس   پرسشنامه

حقق و یاا دساتیار آماوزش دیاده محقاق      مربوطه با حضور م
 پخش، اجرا و سپس جمع آوری گردید. 

 ها تحلیل داده روش تجزیه و
هاای   ها عالوه بار محاسابه شااخص    در تجزیه و تحلیل داده

مقاادیر  های استنباطی اقدام شد.  توصیفی به محاسبه شاخص

عامال تاورم   کشیدگی و چولگی هماه متغیرهاای تحقیاق و    
متغیرهاای پاایش بااین   5ضااریب تحماال( و VIF) 9واریاانس 

 گیاری  به منظور آزماون مادل انادازه    مشخص گردید. سپس
 AMOSافزار  ییدی با استفاده از نرمأپژوهش، تحلیل عاملی ت

( انجام شد و برای مدل ML) 5برآورد بیشینه احتمال و 18.0
 .های برازش و ضرایب مسیر استخراج شد پیشنهادی شاخص

 ها یافته
میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین  9 جدول

 دهد. متغیرهای پژوهش را نشان می

                                                                         
1. Variance Inflation Factor 

2. Tolerance 
3. Maximum Likelihood 
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 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .9جدول 

 91 92 91 95 95 99 91 1 1 7 1 2 1 5 5 9 متغیرهای تحقیق

                - حافظه -. توانایی شناختی9

               - 11/1** کنترل مهاری -توانایی شناختی. 5

              - 11/1** 51/1** تصمیم گیری -. توانایی شناختی5

             - 11/1** 17/1** 57/1** برنامه ریزی -. توانایی شناختی1

            - 91/1** 51/1** 11/1** 51/1** توجه پایدار -. توانایی شناختی2

           - 55/1** 55/1** 95/1* 51/1** 59/1** شناخت اجتماعی -توانایی شناختی. 1

          - 11/1** 51/1** 52/1** 57/1** 21/1** 15/1** انعطاف پذیری -. توانایی شناختی7

         - -59/1** -17/1 -15/1 -15/1** -55/1** -57/1** -59/1** خود ایده ال فردی -. توازن خود1

        - 17/1** -19/1 95/1* -19/1 -51/1** -59/1** -59/1** -91/1** خود بایدی فردی -. توازن خود1

       - 15/1** 11/1** -91/1** -11/1 -12/1 -51/1** -51/1** -55/1** -91/1** خود ایده ال دیگری -. توازن خود91

      - 21/1** 21/1** 11/1** -95/1* -15/1 -11/1 -51/1** -55/1** -51/1** -91/1** خود بایدی دیگری -. توازن خود99

     - 52/1** 51/1** 11/1** 52/1** -57/1** -17/1 -91/1 -15/1** -51/1** -51/1** -55/1** گیری مثبت جهت -. حل مسئله انطباقی95

    - 21/1** 19/1** 51/1** 51/1** 55/1** -91/1** 11/1 -12/1 -57/1** -55/1** -55/1** -52/1** حل منطقی -. حل مسئله انطباقی 95

   - -57/1** -11/1** -51/1** -52/1** -51/1** -11/1** 15/1** 51/1** 57/1** 15/1** 52/1** 25/1** 19/1** گیری منفی جهت -. حل مسئله غیر انطباقی 91

  - 25/1** -52/1** -51/1** -55/1** -57/1** -57/1** -51/1** 51/1** 99/1 92/1** 51/1** 51/1** 51/1** 51/1** اجتنابی -. حل مسئله غیر انطباقی 92

 - 11/1** 25/1** -51/1** -51/1** -11/1** -19/1** -51/1** -51/1** 51/1** 59/1** 91/1 55/1** 52/1** 51/1** 51/1** تکانشی/بیدقتی -. حل مسئله غیر انطباقی 91

 11/95 15/7 17/99 71/91 97/97 51/5 91/5 21/5 59/5 15/1 21/91 22/1 17/1 11/99 91/91 11/99 میانگین

 15/5 11/5 11/5 11/1 11/5 15/1 17/1 12/1 19/1 21/5 11/5 11/5 79/5 51/5 11/1 71/5 انحراف استاندارد

P**< 19/1  وP*< 12/ 
 

هاای تواناایی شاناختی     مؤلفهدهد که  نشان می 9 جدول
ریاازی و  گیااری، برنامااه حافظااه، کنتاارل مهاااری، تصاامیم 

های حل مسائله انطبااقی باه صاورت      پذیری با مؤلفه انعطاف
های حل مسئله غیر انطباقی به صورت مثبت  منفی و با مؤلفه

همبساته بودناد. دو مؤلفاه توجاه      19/1و در سطح معناداری 
ی شناختی با هایچ یاک از دو   پایدار و شناخت اجتماعی توانای
گیری مثبت و حال منطقای    مؤلفه حل مسئله انطباقی )جهت

همبسته نبودند. در مقابل مؤلفه توجاه   12/1مسئله( در سطح 
گیری منفی و سابک اجتناابی حال     های جهت پایدار با مؤلفه

مسئله غیر انطباقی به صاورت مثبات و در ساطح معنااداری     
گیاری منفای و    های جهات  هو شناخت اجتماعی با مؤلف 19/1

 19/1دقتی آن به صورت مثبت و در سطح  سبک تکانشی/بی
های چهارگانه توازن خاود باا    همبسته بودند. در نهایت مؤلفه

های  های حل مسئله انطباقی به صورت مثبت و با مؤلفه مؤلفه
حل مسئله غیر انطباقی به صورت منفی و در سطح معناداری 

یر چاولگی و کشایدگی متغیرهاای    همبسته بودند. مقاد 19/1
باود و ایان موضاوع بیاانگر      ± 5پژوهش حاضر در محادود  

های تک متغیری در  برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع داده
(. 5192، 9هاای پاژوهش حاضار برقارار باود)کالین      بین داده

( و ضااریب VIF) 5همچنااین مقااادیر عاماال تااورم واریااانس
و  9/1بزرگتار از  متغیرهاای پایش باین باه ترتیاب       5تحمل

                                                                         
1. Kline 

2. Variance Inflation factor 
3. Tolerance 

بود، براین اساس مفروضه همخطی بودن نیز  91تر از  کوچک
های پژوهش حاضر برقرار بود. در نهایات مقاادیر    در بین داده

کشیدگی و چولگی مربوط به نمرات فاصاله مهلنوباایس باه    
باود کاه نشاان از برقاراری      152/1و  151/1ترتیب برابر باا  

چناد متغیاری در باین     هاای  مفروضه نرمال بودن توزیع داده
 های پژوهش حاضر دارد.  داده

باا  گیاری   به منظور آزمون چگونگی برازش مادل انادازه  
ییدی باا اساتفاده از   أهای گردآوری شده، تحلیل عاملی ت داده

( انجام ML) 4و برآورد بیشینه احتمال AMOS18.0افزار  نرم

گیاری و   های برازندگی مدل اولیه اندازه شاخص 5شد، جدول 
 دهد. مدل اصالح شده را نشان می

دهاد، نتاایج تحلیال عااملی      نشان می 5همچنان که جدول 
دیگار   GFIو  CFIهای  تأییدی نشان داد که به استثنای شاخص

گیری پژوهش با  های برازندگی از برازش مدل اولیه اندازه شاخص

، df/0=11/5)کنااد  هااای گااردآوری شااده حمایاات ماای   داده

111/1=CFI ،111/1 =GFI ،125/1 =AGFI  171/1و =
RMSEAگیری با ایجااد کوواریاانس باین     (. بنابراین مدل اندازه

پاذیری تواناایی شاناختی     نشانگرهای شناخت اجتماعی و انعطاف
های برازنادگی از بارازش قابال     اصالح و در نهایت همه شاخص

های گردآوری شده حمایت نمودناد   گیری با داده قبول مدل اندازه

(111/5=df/0 ،191/1 =CFI ،191/1 =GFI ،171/1 =

                                                                         
4. Maximum Likelihood 
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AGFI  111/1و =RMSEA خطااای بااار عاااملی 5(. جاادول ،
 ینشااانگرهااسااتاندارد و نساابت بحراناای را باارای هاار یااک از  

متغیرهای مکنون توانایی شاناختی، تاوازن خودهاا، حال مسائله      
 دهد. انطباقی و حل مسئله غیر انطباقی نشان می

 های اصالح شده گیری و مدل های برازش مدل اندازه شاخص .5جدول

 9نقطه برش پذیری شناخت اجتماعی و انعطافاصالح مدل با کوواریانس بین دو نشانگر گیری اولیه مدل اندازه برازندگی های شاخص

 - 51/551 11/511 9مجذور کای

 - 17 11 درجه آزادی مدل

df
9/5 11/5 11/5  5کمتر از 

GFI
9 11/1 19/1 < 11/1 

AGFI
9 12/1 17/1 < 12/1 

CFI
9 11/1 15/1 < 11/1 

RMSEA
9 17/1 11/1 > 11/1 

 مدل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی پارامترهای .5جدول

 b β SE t گر نشان -متغیر مکنون
   22/1 9 حافظه -توانایی شناختی

 51/1** 91/1 71/1 25/9 کنترل مهاری -توانایی شناختی

 17/1** 95/1 15/1 11/9 گیری تصمیم -توانایی شناختی

 15/1** 11/1 19/1 71/1 ریزی برنامه -توانایی شناختی

 51/1** 11/1 15/1 21/1 توجه پایدار -توانایی شناختی

 71/1** 11/1 55/1 51/1 شناخت اجتماعی -توانایی شناختی

 91/1** 11/1 15/1 77/1 پذیری انعطاف -توانایی شناختی

   11/1 11/9 ال فردی خود ایده -توازن خود

 17/1** 91/1 71/1 15/9 خود بایدی فردی -توازن خود

 11/1** 91/1 11/1 15/9 ال دیگری خود ایده -توازن خود

 22/91** 91/1 71/1 91/9 خود بایدی دیگری -توازن خود

   17/1 9 سبک تکانشی/بی دقتی -غیر انطباقیحل مسئله 

 75/1** 11/1 12/1 71/1 سبک اجتنابی -حل مسئله غیر انطباقی 

 97/99** 99/1 11/1 59/9 گیری منفی جهت -حل مسئله غیر انطباقی

   71/1 9 حل منطقی -حل مسئله انطباقی

 52/91** 91/1 71/1 11/9 گیری مثبت جهت -حل مسئله انطباقی 

19/1>P
** 

 

بارهای عاملی استاندار نشده مرباوط باه نشاانگرهای     نکته:

گیری مثبت  ال فردی، سبک اجتنابی و جهت حافظه، خود ایده
تثبات شاده، بناابراین خطاای اساتاندارد و نسابت        9 با عدد

 بحرانی آنها محاسبه نشده است. 
هااا و  باین عامال  دهاد کاه روابااط    نشاان ماای  5 جادول 
های مربوط به آنها معناادار و در جهات ماورد انتظاار      نشانگر

گیری منفای   است. باالترین بار عاملی متعلق به نشانگر جهت
ترین باار عااملی    ( حل مسئله غیرانطباقی و پایین =119/1)

( توانااایی  =555/1متعلااق بااه نشااانگر شااناخت اجتماااعی )
ارهاای عااملی بااالتر از    شناختی بود. به عبارت دیگر هماه ب 

گیاری از   بوده و بنابراین همه نشانگرهای مادل انادازه   55/1
گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر  توان الزم برای اندازه

 برخوردار بودند. 
هااای  متغیرهااای مکنااون و درجااات آزادی در ماادل   

برای  های برازندگی مشابهی گیری و ساختاری، شاخص اندازه
گیری شد که مدل  ت آمد و چنین نتیجهمدل ساختاری به دس
ضارایب مسایر باین تواناایی      1 جادول  ساختاری نیز همانند

شناختی، توازن خودها و حل مسائله انطبااقی و حال مسائله     
 1همچنااان کااه در جاادول  دهااد. غیرانطباااقی را نشااان ماای

، ضریب مسیر کل )مجماوع ضارایب مسایر    شود میمالحظه 
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ی شاناختی و حال مسائله    بین تواناای مستقیم و غیرمستقیم( 
،  <19/1)معنااادار اساات  19/1انطبااقی منفاای و در سااطح  

(. همچنین منطبق بر نتایج جدول فاوق ضاریب    =-155/1
بین توانایی شناختی و حال مسائله غیار انطبااقی     مسیر کل 

(.  =P ،717/1<19/1)معنادار اسات   19/1مثبت و در سطح 

 باا  توازن خودهابین مسیر ضریب  1 براساس نتایج جدول
مثبات و باا حال     ( =P ،175/1<19/1) حل مسئله انطباقی
منفی و در سطح  ( =-P ،571/1<19/1)مسئله غیر انطباقی 

. بناابراین نتاایج نشاان داد کاه تواناایی      معنادار اسات  19/1
شناختی و توازن خودها بر بعد انطباقی حل مسئله به صاورت  

هاای   گیاری باا داده   دازهمدل انمثبت و بر بعد غیرانطباقی آن 
گردآوری شده برازش دارد. پس از اطمینان از توان نشانگرها 

هاای مکناون، مادل سااختاری      گیری متغیر مکناون  در اندازه
یابی معادالت ساختاری مورد  پژوهش با استفاده از روش مدل

 آزمون قرار گرفت. در این مدل چناان فارض شاده باود کاه     
گاری   ستقیم و هم با میانجیتوانایی شناختی هم به صورت م

توازن خودها بر حل مسئله انطباقی و حل مسئله غیرانطبااقی  
منطبق بر انتظار و با توجه به برابری تعداد متغیرهای اثر دارد. 

به صاورت منفای و معناادار اثار دارناد. نتاایج        مشاهده شده،
باین  دهد که ضاریب مسیرغیرمساتقیم    جدول فوق نشان می
-P ،515/1<19/1) حال مسائله انطبااقی   توانایی شناختی و 

بین توانایی شناختی و غیرمستقیم  ضریب مسیر منفی و ( =
( مثبات و در   =P ،911/1<19/1)حل مسئله غیار انطبااقی   

دهاد کاه    معنادار است. این موضاوع نشاان مای    19/1سطح 
توازن خودها اثر توانایی شناختی بر بعد انطباقی حل مسئله را 

ر بعد غیر انطباقی آن را به صورت منفای  به صورت منفی و ب
رواباط باین تواناایی     9 شاکل کند.  گری می و معنادار میانجی

شناختی، توازن خودها و حل مسائله انطبااقی و حال مسائله     
دهاد کاه    دهد. شکل فوق نشان مای  غیرانطباقی را نشان می
های چندگانه برای بعد غیرانطباقی  مجموع مجذور همبستگی

 22/1و برای بعد انطباقی آن برابر با  75/1با  حل مسئله برابر
به دست آمده است. این یافته بیاانگر آن اسات کاه تواناایی     

درصاد از واریاانس بعاد     75شناختی و توازن خود در مجموع 
درصد از واریانس بعاد انطبااقی    22غیرانطباقی حل مسئله و 

 کنند. آن را تبیین می

 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری .1جدول

 حل مسئله غیرانطباقی حل مسئله انطباقی مسیرها
                        

 119/1 71/1 95/1 19/1 119/1 -15/1 95/1 -11/1 توانایی شناختی اثر کل

 اثر مستقیم
 119/1 21/1 99/1 11/1 119/1 -51/1 95/1 -21/1 توانایی شناختی
 119/1 -57/1 52/1 -21/9 119/1 17/1 21/1 19/5 توازن خودها

 119/1 91/1 12/1 55/1 119/1 -51/1 11/1 -51/1 توانایی شناختی اثر غیر مستقیم

 
 روابط بین توانایی شناختی، توازن خودها و حل مسئله انطباقی و حل مسئله غیرانطباقی .5شکل
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 گیری   نتیجهبحث و 
هدف از پژوهش حاضر تدوین وآزمون مدل ساختاری توانایی 
شناختی و مهارت حل مسئله با بررسی نقاش میاانجی عادم    

داد کاه تواناایی شاناختی باا     نتاایج نشاان   توازن خاود باود.   
بر ابعاد انطباقی و غیرانطباقی گری عدم توازن خودها  میانجی

های  های این پژوهش همسو با یافته حل مسئله اثر دارد. یافته
(، 5191، )5، مادریگال(5191و همکاران) 9پژوهش اسچ میدت

 توان میها  در تبیین این یافتهباشد.  می(5192) 5سیلویا کووک
و ساختار مغز بوده و  گفت که توانایی شناختی رابط بین رفتار

ها )برنامه ریزی، توجاه، باازداری    گستره ی وسیعی از توانایی
پاسخ، حل مسئله، انجام همزمان تکاالیف و انعطااف پاذیری    

هاای هدفمناد و    و منجر به فعالیت شود میشناختی( را شامل 
. از آنجاایی  ودش میسازگاری با تحوالت محیطی و اجتماعی 

که حل مسئله اجتماعی فرآیندی شناختی، اجتماعی و رفتاری 
هاای باالقوه و    است. به صورت مشخص این فرآیناد راه حال  

های شناختی  برای یک مشکل خاص را از طریق کارکرد مؤثر
ترین راه ماؤثر دهد و احتمال انتخاب  در دسترس فرد قرار می
، 1چانگ و دیازوریال هد)د ها افزایش می حل را از میان راه حل

یاافتن راه   ( توانایی شاناختی باه درک بهتار مسائله و    5191
هاای مناساب و اجارا و ارزیاابی راه حال مسائله کماک         حل
شناختی امکان درک مفاهیم،  توانایی بر همین اساسکند.  می

گیاری را باه    حل مسئله، توجه، به خااطر ساپردن و تصامیم   
تواند عالئم مشخصی  دهد و نقص در این حوزه می انسان می

مانند ناتوانی در درک مفهوم، نااتوانی در تولیاد مطلاب، بای     
های ارائه شده در زندگی روزمره را باه   توجهی به دستورالعمل

همچناین مشاخص شاد    (. 5191دنبال داشته باشاد)رحمتی،  
عدم توازن خودها بر بعد انطباقی حل مسئله به صورت مثبت 

رت منفی و معناادار اثار دارد.   و بر بعد غیر انطباقی آن به صو
(، زاناگ  5191) 2ماوبرلی نتایج سایر پژوهش ها، دیکسون و 

ماارکوس   ،(5197) 7اسچنتلر و کاالاوس (، 5191) 1چن و لیو

 و حیدری (و بارن5111) 1باری(، 5191و همکاران) 1پائولوس
در تبیاین  باشاد.   های این پژوهش مای  یید یافتهأدر ت (5195)

                                                                         
1. Schimdt 

2. Madrigal  
3. Sylvia Kwok 

4. Chand&D'Zurilla 

5. Deckson & Moberly 
6. Zhang ,Chen & Liu 

7. Schnettler & Klaus 

8. Paulus  
9. Barry 

از آنجایی که حل مسئله اجتماعی، یک گفتتوان  این یافته می
، عادم تاوازن   فرایند رفتاری/ شناختی معطوف به خاود اسات  

شااناختی حاال مساائله -خودهااا بااا ورود بااه فرآینااد رفتاااری
و ساازگارانه را بارای    ماؤثر هاای   اجتماعی، انتخااب راه حال  

های مشکل آفرین که در مسیر زندگی روزمره باا آن   موقعیت
(. 5195)ابوالمعاالی،   دهد قرار می تأثیر شویم، تحت مواجه می

افراد در شرایط گوناگون عملکردهای متفاوتی از خاود نشاان   
هاای گونااگون رفتااری     دهند و مفهوم خود به ایان روش  می

از آنجایی که خود، در برگیرنده دانش فارد  بخشد.  انسجام می
)داوودی،  اش است های شخصی ییها و توانا نسبت به ویژگی

دهای شاده و    هاای ساازمان   توان گفت که جنباه  می(، 5191
شناختی انسان با حضاور خاود صاورت     یکپارچه عملکرد روان

پذیرد. بر این اساس خود شامل بخاش مهمای از تجاارب     می
های اطرافمان شاکل   ماست که برداشت ما را از دنیا و انسان

دهد و در چگوناه رفتاار کردنماان و انساجام بخشای باه        می
ی اساسی و مهم دارد. از آنجاییکه حل مسئله عملکردمان نقش

 ،91معطاوف باه خاود   شاناختی  –اجتماعی یک فرایند رفتاری
و به عناوان   شود میهدفمند، مجدانه و آگاهانه در نظر گرفته 

تلقاای  مااؤثریااک پیامااد شااناختی هدفمنااد یااا عملیااات    
 .( و خود ادراکی است5195)ابوالمعالی، شود می

حااال حاضاار آن را هااایی کااه شااخص در   از ویژگاای
تاوان گفات عادم تاوازن خاود       (، می5111، 99دارد)هاردین

گذار باشد. هر  تأثیرتواند بر مهارت حل مسئله اجتماعی  می
هایی روبرو است که این پژوهش  کار پژوهشی با محدودیت

ها باه طاور    نیز از این قاعده مستثنی نیست. این محدودیت
فرهنگای،  کلی شاامل عواملیهمچاون مساائل اجتمااعی و     

عوامل خانوادگی، اساترس یاا تارس از ارزیاابی شاغلی در      
های انسانی که ممکان   ها و ویژگی پاسخ دهی به پرسشنامه

است شرکت کنندگان در پاسخ به سواالت حقایق را مطارح  
 شاود  مای های آتی توصیه  نکرده باشند. برای انجام پژوهش

هااای دیگاار  کااه ماادل پااژوهش حاضاار در زمینااه نظریااه 
ی شود. همچنین باه منظاور بررسای مهاارت حال      نیزبررس

مشااغل مختلاف برعادم     تاأثیر مسئله اجتمااعی کارکناان،   
 توازن خودها بررسی گردد.  

 سپاسگزاری
هاای آقاای دکتار     ضمن تشکر از مسااعدت هاا و راهنماایی   

                                                                         
10. Self 
11. Hardin 
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حسااین زارع، از کلیااه کارکنااان عملیااات پاارواز هواپیمااایی  
جرا پژوهش را جمهوری اسالمی  که با همکاری خود شرایط ا

ایجاد نمودند تشاکر مای نماایم. امیاد اسات ایان پاژوهش        
 راهگشای مطالعات آتی گردد.
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