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Abstract
People with borderline personality disorder experience problems in a variety
of cognitive areas, including information processing, decision making,
planning, memory, and problem solving. The aim of the study was to
modeling the intermediate role of metacognitive awareness on the
relationship between overgeneral autobiographical memory and problem
solving. The research was fundamental and in terms of implementation
method was correlational. The statistical population included all individuals
with borderline personality disorder who referred to psychological and
psychiatric clinics in Kurdistan province in 1397-98. 300 patients with
diagnosis of borderline personality disorder based on clinical interview and
willing to participate in the study were selected. They answered the
Autobiographical memory test, metacognition awareness questionnaire and
social problem solving inventory. Data were analyzed using Amos software.
Findings showed that overgeneral autobiographical memory has a direct
effect on problem solving skills and metacognitive awareness with
coefficients of 0.17 and 0.20, respectively. Also, the direct effect of
metacognitive awareness on problem solving was 0.35. Overgeneral
Autobiographical memory predicted 4% of the variance of metacognitive
awareness, and Overgeneral autobiographical memory with metacognitive
awareness predicted 17% of problem-solving changes. On the other hand,
the indirect effect of Overgeneral autobiographical memory on problemsolving skills was 0.07, which shows that the indirect effect of Overgeneral
autobiographical memory on problem-solving skills is significant. Therefore,
it can be concluded that metacognitive awareness acts as a mediator as an
observer, which increases the scores of problem-solving skills.
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افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی در زمینههای مختلف شناختی ازجمله پردازش
اطالعات ،تصمیمگیری ،برنامهریزی ،حافظه و حل مسئله مشکالتی را تجربه میکنند.
هدف از پژوهش حاضر مدل یابی نقش میانجی آگاهی فراشناختی در رابطه حافظه
سرگذشتی بیش کلیگرا و حل مسئله بود .پژوهش از نوع بنیادی و از نظر روش اجرا از
نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمام افراد دارای اختالل شخصیت مرزی
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و کلینیکهای روانشناسی و روانپزشکی استان کردستان
در سالهای  1397- 98بود 300 .نفر دارای تشخیص اختالل شخصیت مرزی بر اساس
مصاحبه بالینی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب شدند و به آزمون حافظه
سرگذشتی شرححال ،پرسشنامه آگاهی فراشناخت و پرسشنامه حل مسئله اجتماعی پاسخ
دادند .داده ها با استفاده از نرمافزار  Amosمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته ها
نشان داد حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا با ضریب  0/17بر مهارتهای حل مسئله و با
ضریب  0/20بر آگاهی فراشناخت اثر مستقیم داشت .همچنین ،اثر مستقیم آگاهی
فراشناختی بر حل مسئله  0/35بود .حافظه سرگذشتی  4درصد از واریانس آگاهی
فراشناختی و همچنین حافظه سرگذشتی به همراه آگاهی فراشناختی  17در صد از
تغییرات حل مسئله را پیشبینی کردند .اثر غیرمستقیم حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا بر
مهارتهای حل مسئله  0/07بود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که آگاهی فراشناختی
بهعنوان واسطه همانند یک ناظر عمل میکند که موجب افزایش نمرات مهارت حل مسئله
میشود.
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باروکالف و لوبان ،)2007،تصمیمگیری ن امطلوب (پ ارت،
ج نن اس تینمتز و اس چمبل )2017،و ی اد نگ رفتن از
انتخابهای نامطلوب ،حتی اگر عواقب منفی داش ته باش د
(اسچارمن ،کاتمن ،استگلمایر ،رنینبرگ و ان دراس)2011،
هستند ،لذا دارای نقص در عملکرد اجتماعی اند .همچنین
یکی از ریسک فاکتورهایی ک ه موج ب اف زایش اق دام ب ه
خودکشی در میان مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی در
مقایسه با سایر جمعیت های غیر بالینی می شود ،داش تن
نقص در حل مسئله است(برو ،جگلیک ،براون ،هن ریکس
و بک .)2007،بنابراین توجه به حل مسئله در مبتالیان به
اختالل شخصیت مرزی امری مهم است .

مقدمه
اختالل شخصیت مرزی آس یبهای مک رر و ش دیدی در
زندگی ف رد در زمین ههای مختل ف ش ناختی ،هیج انی و
عملکردی به بار میآورد (تامسون ،پ انی ،ه ورنر و م وری،
2012؛ برنین  ،دی کل رو ،ویل ی و ویرگ و2020 ،؛
استراتون ،مندوزا آلوارز ،الب ریش ،بارنه ارت و م ک م این،
 .)2020افراد مبتال به این اختالل بیش تر ب ه محروه ای
منفی توجه میکنند ،بیشتر به خ اطرات منف ی دسترس ی
دارن د ،طی ف وس یعی از باوره ای منف ی در م ورد خ ود،
دیگران و جهان اط راف دارن د و از محروه ای خنث ی ی ا
مبهم ،تفسیر و ارزیابی سوگیرانه و منفی به عمل میآورن د
(بی ر ،پیت رز ،ایس نالرمول ،گیگ ر و س اور .)2012 ،آنه ا
همچنین در زمینههای برنام هریزی ،تص میمگیری و ح ل
مسئله دارای عملکرد ضعیفی هستند (اکبری ،رحمتی نژاد
و محمدی.)2019 ،

حافظه سرگذشتی عاملی است که با حل مسئله در ارتبا
است :به میزانی که بازیابی خاطرات از حافظ ه سرگذش تی
بهصورت بیش کلیگرا باشد ،به هم ان می زان ش خص در
ح ل مس ئله دارای نق ص و مش کل اس ت (پیت رز و
شلدون )2021،حافظه سرگذش تی مس ئول ثب ت تج ارب
گذشته و رمزگردانی ویژگیهای محیط و زمان م ی باش د
که بازیابی از آن به شکل اختصاصی و بیش کلیگرا صورت
می گیرد (میک،استیلی و سوپوکی )2021،به ی ک اعتب ار
حافظه سرگذش تی پایگ اهی از اطالع ات دان ش شخص ی
است ،که شامل :خاطرات رویدادی خاص از وقایع گذش ته،
اطالعات مفهومی و اطالع ات مرب و ب ه خ ود م ی ش ود
(کانوی و پلیدلپرس .)2000،بنابراین ظرفیت ح ل مس ئله
فرد ،بسته به میزان دسترسی به حافظ ه سرگذش تی دارد
(ملندز ،ردوندو ،اکودرو ،ساتوریس و پیت اکور )2019،پ س
اگر هر اشکالی بر سر راه ب ازخوانی اطالع ات از حافظ هی
سرگذشتی وجود داشته باشد ،همانند بازی ابی ب ه ص ورت
کلی گرا ،احتمال شکس ت در ح ل مس ئله وج ود خواه د
داشت (پیترز ،فن و ش لدون .)2019،ل ذا در مبتالی ان ب ه
اختالل شخصیت مرزی ،وون بازیابی از حافظه سرگذشتی
به صورت بیش کل ی گ را اس ت ،بن ابراین دارای نق ص در
ت وان ح ل مس ئله هس تند (م ارکس ،لکن در ،نیلس ون،
اندرسون ،اسبرگ و اوهمن.)2010،

داشتن توانایی در حل مسئله ،موج ب بهب ود در عملک رد
اجتم اعی میش ود (دزوری ال ،ن زو ،مای دووالو ،الی ورس و
دزوریال .)2002،عملکرد اجتماعی ناتوان یکی از مؤلفههای
مه م اخ تالل شخص یت اس ت (ن زو ،تی رور ،مرس ون و
جانسون .)2004،باتوج ه ب ه اینک ه مبتالی ان ب ه اخ تالل
شخصیت مرزی دارای جهتگیری منفی به مسئله ،س بک
تکانشی /بیدقتی نس بت ب ه مش کالت اجتم اعی (ب اری،

نکته قابل تامل این است که پژوهش هایی که ب ه بررس ی
رابطه حافظه سرگذشتی بیش کلی گ را و ح ل مس ئله در
نمونه مبتال به اختالل شخصیت م رزی و س ایر نمون ه ه ا
پرداخته اند نتایج متضادی را گزارش کرده اند برای مث ال
پژوهش های ملندز و همکاران 2019 ،و اس ماعیلی ،زارع،
3
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حل مسئله فرآیندی شناختی-رفتاری است ک ه ف رد ،زو
ی ا گروه ی از اف راد ب ه وس یله آن س عی در شناس ایی
راهحلهای مؤثر برای مشکلی خاص که در زندگی روزم ره
با آن روبرو هستند دارند .این فرایند ،امکان انتخ اب ان واع
مختلفی از راهحلهای بالقوه مؤثر برای یک مشکل خ اص
را افزایش میدهد و نشاندهنده یک فرایند مهم مقابل های
عمومی است که در صورت کارآم د ب ودن ،باع ف اف زایش
مقابله موقعیتی میشود؛ که بهنوبه خود میتوان د از اث رات
مخرب رویدادهای استرسزای زن دگی بکاه د و ب هویژه از
پریش انی ع اطفی جل وگیری کن د (الو ،فان  ،ون و
وون  .)2019،در حالی که اگ ر ت وان ح ل مس ئله پ ایین
باشد ،می توان انتظار ایج اد اخ تالالت را داش ت (ون ،
تیان ،جیان  ،یای ،لیو ،بای و لی .)2020،برای مثال نقص
در عملکرد حل مسئله با ایده خودکش ی در ارتب ا اس ت
(نزو ،نزو ،استرن ،گرینفایلد ،دیاز و هیز.)2017،
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علی پور و اورکی 2018 ،نشان داده اند که ناکارآمدی حل
مسئله در افراد مبتال به اختالل شخصیت م رزی ناش ی از
اختالل در تنظیم عواطف ،شدت احساسات منفی و عالئ م
افسردگی است ،نه دسترسی محدود به حافظه سرگذشتی،
در واقع انچه که بر حل مسئله تاثیر می گذارد خلق و خ و
است نه بازیابی کلی گرا از حافظه سرگذش تی .ام ا برخ ی
پژوهش ها مثل پیتر ،فن و ش لدون2019،؛ لیهی،ری دوت،
موس تاش و هوالن د 2018،؛ ش لدون ،ون درم وریس،
الها ،کوهن ،وینکور و موس کوویچ  2015،نش ان داده ان د
که بازیابی از حافظه سرگذشتی به شکل بیش کلی گرا ب ا
حل مسئله ناکارآمد ارتبا دارد .بنابراین به نظر می رسد،
رابطه این دو همچنان نا مشخص باش د و ل ذا بای د م ورد
توجه قرار گیرد.
عامل دیگری که در افراد مبتالبه اختالل شخصیت م رزی
دارای کمب ود اس ت و ب ا ح ل مس ئله در ارتب ا اس ت،
فراشناخت است ،به ای ن ص ورت ک ه ای ن اش خاص دارای
نقایص فراشناختی در تمرکز و تس لط هس تند (لیس اکر و
همک اران  .)2017آگ اهی فراش ناختی ب ه احساس ات و
تجارب افراد به هنگام درگیر شدن در فرایندهای شناختی،
مثل بازیابی ،اش اره دارد (ک الیو ،ک الیو ،ویرت ا ،لیس کاال و
هوتوالنین .)2021 ،رابطه آگاهی فراشناختی با حل مسئله
در پژوهشهای مختلفی نشان دادهشده است ب رای مث ال:
موفق بودن یا نبودن افراد در حل مسائل ب ه عل ت تف اوت
عملکرد آن ان در مهارته ای فراش ناختی اس ت (آلین درا،
فوزان و آسمر2019،؛ دیندر ،جاروال و جارونوجا)2020،؛ و
وون آگاهی فراشناختی با حل مس ئله رابط ه مثب ت دارد
(کاس ما ،ک ارتونو و زان وری2019،؛ ماری ک و س اکیک،
 )2018میت وان اینگون ه نتیج ه گرف ت ک ه نق ص ح ل
مسئله در مبتالیان به اخ تالل شخص یت م رزی ناش ی از
کمبودهای فراشناختی است ،وراک ه آگ اهی فراش ناختی
نقش نظارتی دارد ،و نیز آگاهی فراشناختی ب اال منج ر ب ه
سازماندهی ،تجزیه و تحلی ل ،تعم یم و تفس یر م ی ش ود
(تورم ان ،اوراک ی و آک ان .)2020 ،ل ذا داش تن آگ اهی
فراشناختی باال موجب داشتن مهارت حل مس ئله ب االتری
می شود (محمید ،محمید و ابدین.)2020 ،
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از دیگر سو بر اس اس م دل دزوری ال و ن زو ( )1999ح ل
مسئله اجتماعی از سه مجموعه توانایی تشکیلشده اس ت:
(الف) سطح فراشناختی (ب) سطح عملک رد و ( ) س طح
شناختی اساسی  .سطح فراش ناختی ،از آگ اهی و ارزی ابی
کل ی ف رد از مش کالت زن دگی و توان ایی ح ل مس ئله
تشکیلشده است .سطح عملک ردی از س بک خ اص ح ل
مسئله فرد یا روشی که فرد ب هطور خ اص س عی در ح ل
مسئله میکند تش کیل ش ده اس ت .در س طح ش ناختی،
تواناییهای ذهنی و پردازش اطالعات قرار دارند که اساس
و زیربن ای ی ادگیری و انج ام تواناییه ا و مهارته ای دو
سطح اول هستند و آنها را تحت تأثیر خود قرار میدهند.
هنوز مشخص نیست ب رای ح ل مس ئله اجتم اعی ک دام
توانایی شناختی اساسی از همه مهمتر اس ت ک ه احتم اال
تواناییهای متعددی را شامل میشود مانند مجموعه لغات
و روانی گفتار ،توجه ،حافظ ه ،تمرک ز ،درو مطل ب ،فه م
اجتماعی ،قضاوت اجتم اعی ،تولی د واگ را (مانن د توان ایی
خلق افکار تازه و متعدد) و توانایی تفکیک اطالعات مربو
و نامربو با تکلیف .مدل دزوریال و نزو تواناییهای س طح
شناختی اساسی را بررسی نمیکند .وراکه فرض می کند،
بیشتر افراد وه جمعیتهای بالینی و وه هنج ار ،از قب ل،
تواناییهای کافی اساسی دارند که به آن ان اج ازه ده د از
تجربهها بیاموزند و مهارته ا و تواناییه ای ح ل مس ئله
س ازنده در س طوح فراش ناختی و عملک ردی را اکتس اب
کنند .اما باید تواناییهای شناختی اساسی ک ه ب رای ح ل
مسئله اجتماعی م ؤثر هس تند مش خص ش وند .بن ابراین
پژوهش حاضر بر اساس م دل دزوری ال و ن زو و ب ه دنب ال
مش خص ک ردن تواناییه ای ش ناختی پای ه و همچن ین
تعیین نقش دقیق سطح فراشناختی بر عملکرد می باش د.
سوال و مسئله این است :آیا آگاهی فراشناختی با توجه ب ه
مدل دزوریال و نزو میتوان د نق ش می انجی ب ین حافظ ه
سرگذشتی بیش کلی گرا به عنوان سطح شناختی پای ه ب ا
حل مسئله در اف راد مب تال ب ه اخ تالل شخص یت م رزی
داشته باشد یا خیر؟
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رها کردن

مثبت

حل مسئله

جهت گیری

منطقی

مثبت به مسئله

سبک تکانه

منفی

ای -بی دقت

جهت گیری

سبک اجتنابی

منفی به مسئله

خرو از حل
مسئله
شکل  -1مدل پنج عاملی حل مسئله دزوریال و نزو ()1999

برافراشتگی در مقیاس بالینی مرزی ،دارا بودن حداقل
تحصیالت کالس نهم و داشتن سن بین  18تا  60سال.
علت انتخاب این دامنه سنی به خاطر این بود که اختالل
شخصیت مرزی برای اولین بار از سن  18سالگی به باال
تشخیص داده میشود .همچنین مشکالت حافظه از 60
سالگی به باال شیوع باالیی دارد .مالو خرو از پژوهش
شامل دریافت درمانهای دارویی و روانشناختی در شش
ماه گذشته ،سوءمصرف مواد یا الکل و وجود اختالالت
روانشناختی همایند.

روش
این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی و با توجه به ماهیت
موضوع و اهداف آن استنباطی-تحلیلی بود .جامعه آماری
شامل تمام افراد دارای اختالل شخصیت مرزی
مراجعهکننده به مراکز مشاوره ،کلینیکهای روانشناسی و
روانپزشکی استان کردستان در سالهای  1398و 1399
بود .برمبنای هومن ( )1391با توجه به داشتن  20نشانگر،
برای هر نشانگر  15نفر لحاظ گردید که در مجموع 300
نفر از کسانی که بر اساس مصاحبه تشخیصی و با در نظر
گرفتن مالوهای  DSM-5مبتالبه اختالل شخصیت
مرزی تشخیص داده شدند و مایل به شرکت در پژوهش
بودند بر اساس روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند .پس از انتخاب نمونه ،یک قرار مالقات در مرکز
مشاوره یا کلینیک که فرد از آن انتخابشده بود گذاشته
شد .ابتدا پرسشنامه حافظه سرگذشتی به دلیل اینکه
ازلحاظ اجرایی با سایر آزمونهای پژوهش متفاوت بود
اجرا شد و پسازآن پرسشنامههای حل مسئله و آگاهی
فراشناخت اجرا میشدند .مالو ورود به پژوهش تشخیص
اختالل شخصیت مرزی بر مبنای مصاحبه تشخیصی بر
اساس  ،DSM-5پاسخ دادن به آزمون میلون و داشتن

ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از:

ذهنش میرسد بگوید ،طول زمانی رخداد موردنظر
نبایستی بیشتر از یک روز باشد .تأخیر زمانی در
5
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آزمون حافظه سرگذشتی شرححال ( :)ATMاین
آزمون دارای  15محرو-واژه با بار هیجانی خوشایند،
خنثی و ناخوشایند است .این واژههای هیجانی از میان
واژههایی برگزیده میشوند که در یک بررسی مقدماتی
برای فرهن ایرانی اعتبار یابی نسبی شدهاند (کاویانی،
رحیمی ،نقوی .)1999 ،ترتیب ارائه خوشایند-خنثی-
ناخوشایند واژهها بهصورت متوازن می باشد .آزمودنی پس
از شنیدن هر واژه بایستی نخستین رویدادی را که به
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پاسخگویی ،اندازهگیری خواهد شد ،همچنین میزان
اختصاصی بودن .بیش کلیگرایی محتوای پاسخها بر پایه
مقیاس ( 10-0صفر برابر با بیش کلیگرایی تام و  10برابر
با اختصاصی بودن تام) درجهبندی کمی میشوند .ارزیاب
برای کمی سازی محتوای سخن از یک فهرست وارسی
دارای معیارهای زمان (تاریخ ،روز ،ماه ،فاصله زمانی،
مدتزمان) ،مکان (نام مکان ،جزئیات مکان) ،اشخاص
(جنس ،نام ،نسبت ،سن) ،اشیا (نام شیء ،شکل ،رن ) و
موقعیت (جشن ،عزا ،عید) سود میبرد .در راستای بررسی
شاخصهای روانسنجی این آزمون مطالعه مقدماتی و
پیگیر توسط (کاویانی ،رحیمی ،نقوی )1999،انجامگرفت
که ضریب آلفای کرونباخ ثبات درونی سواالت آزمون را
 0/86گزارش نمودند .همچنین عبدی ،مرادی و
اکرمیان( ) 2009گزارش کردند که همبستگی درون طبقه
ای بین نمره گذاری دو ارزیاب برای خاطرات اختصاصی
بین 0/83تا  0/94در نوسان بود (زارع و عبداهلل زاده،
 .)2021آلفای کرونباخ پژوهش حاضر برای پرسشنامه
فوق  0.76محاسبه شد.
پرسشنامه آگاهی فراشناخت :پرسشنامه سنجش
آگاهیهای فراشناختی نخستین بار توسط ،شراو و
دنیسون ( ،)1994مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه
دارای  52گویه است که بعدهای آگاهی فراشناختی
(دانش شناخت و تنظیم شناخت) را مورد سنجش قرار
میدهد .شراو و دنیسون ضریب همسانی درونی مقیاس
مذکور را بین  88تا  %93و ضریب پایایی را به روش آلفای
کرونباخ  %93گزارش کردهاند .در تحقیقات داخلی دالور
پور ( )2008ضریب همبستگی بین مؤلفهها را برای کل
مقیاس  %95و ضریب پایایی  %90را برای کل مقیاس به
دست آوردند ،متحدی ( )2007پژوهشی را در ارتبا با
روایی و پایایی این پرسشنامه انجام داد که نتایج پایایی از
 0/76تا  0/86و نتایج اعتبار درونی پرسشنامه از  0/71تا
 0/91و برای کل پرسشنامه  0/94را نشان داد .در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ  0.81به دست آمد.

یافتهها

پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی
( :)SPSI-Rدزوریال و نزو ( )2002این پرسشنامه را که

توصیف ویژگیهای دموگرافیك نمونه آماری بحث و

یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای  25سال
است باهدف اندازهگیری مهارت افراد در حل مسئله
اجتماعی تهیه کردند .خرده مقیاسهای آن (مقیاس

نتیجهگیری

6
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جهتگیری مثبت به مسئله ( ،)PPOجهتگیری منفی
به مسئله ( ،)NPOحل مسئله منطقی ( ،)RPSسبک
تکانشی /بیاحتیا  ،سبک اجتنابی) است .این مقیاس
مبتنی بر کار قبلی مؤلفان است که پنج خرده مقیاس
اصلی داشته و پنج بعد مختلف مدل حل مسئله اجتماعی
دزوریال و همکاران را اندازهگیری میکند .دو مقیاس
جهتگیری مثبت به مسئله ( )PPOو حل مسئله منطقی
( )RPSبهعنوان خرده مقیاس حل مسئله سازنده ،در نظر
گرفته میشوند و بهصورت مثبت نیز نمرهگذاری میشوند؛
اما دیگر مقیاسها که شامل سبک تکانشی /بیاحتیا
( ،)ICSسبک اجتنابی ( )ASو جهتگیری منفی به
مسئله ( )NPOهستند ،خرده مقیاسهای حل مسئله
ناکارآمد را تشکیل میدهند که بهصورت منفی (وارونه)
نیز نمرهگذاری میشوند؛ بنابراین بر اساس این ابزار
توانایی حل مسئله اجتماعی «خوب» توسط نمرات باال در
جهتگیری مثبت به مسئله ،مقیاس حل مسئله منطقی و
نمرات پایین در مقیاس جهت گیری منفی به مسئله،
سبک تکانشی /بیاحتیا و سبک اجتنابی مشخص
میشود درحالیکه توانایی حل مسئله اجتماعی «ضعیف»
توسط نمرات پایین در جهتگیری مثبت به مسئله و حل
مسئله منطقی و نمرات باال در جهتگیری منفی به
مسئله ،سبک تکانشی /بیاحتیا و سبک اجتنابی
مشخص میشود .پایایی آزمون مجدد برای این پرسشنامه
بین  0/68تا  0/91و ضریب آلفای آن بین  0/69تا ./95
گزارششده است ،روایی سازه این پرسشنامه نیز با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر
مقیاسهای حل مسئله و سازههای روانشناختی همپوش،
تائید شده است دزوریال و نزو ( .)2002در ایران مخبری،
درتا  ،دره کردی ( ،)2010ضریب آلفای  0/85را برای
پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی باز آزمایی 0/88
را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده به
دست آوردند .آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  0.73به
دست آمد.
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در جدول  1توزیع فراوانی نمونه مورد مطالع ه ب ر حس ب
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه گزارش شده است.
جدول  -1توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ی آماری برحسب ویژگی های فردی

متغیر
جنسیت

تحصیالت

سن

وضعیت تاهل
وضعیت اشتغال

مقوله

مقدار فراوانی

درصد فراوانی

مرد

31

10/3

زن
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
20-18
30-21
40-31
-41به باال
متاهل
مجرد

269
47
221
23
9
52
165
79
4
184
116

89/7
15/7
73/7
7/7
3/0
17/3
55
26/3
1/3
61/3
38/7

آزاد
خانه دار

31
269

10/3
89/7

300

100

کل

نتایج جدول  1نشان می دهد که در متغیر جنسیت

متغیر وضعیت شغلی هم خانه دار ها با  269نفر دارای

بیشترین فراوانی مربو به گروه زنان با تعداد  269نفر

بیشترین فراوانی هستند .در ادامه شاخص های توصیفی

می شود ،همچنین ،بیشترین فراوانی در متغیر تحصیالت

متغیرهای پژوهش گزارش شده است.

مربو به گروه دیپلم با تعداد  221نفر می باشد و نیز

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر

بیشترین فراوانی در متغیر سن مربو به گروه سنی -21
 30با تعداد  165نفر می شود ،در متغیر وضعیت تاهل
بیشترین فراوانی مربو به متاهل ها به تعداد  184نفر ،در

جدول  -2شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا

8/44

2/13

-0/11

-0/52

شناخت دانش

0/43

0/19

-0/20

-0/76

تنظیم دانش

0/68

0/17

-0/14

-0/33

مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله ()PPO

5/82

1/02

-0/46

-0/32

مقیاس جهت گیری منفی به مسئله ()NPO

7/87

2/09

-0/22

-0/77

مقیاس حل مسئله منطقی ()RPS

11/13

4/11

0/34

-0/09

مقیاس سبك تکانشی /بی احتیاط

9/35

3/25

-0/12

0/50

مقیاس سبك اجتنابی

10/01

0/89

0/21

-1/09

مهارت حل مسئله کل

39/12

8/87

0/13

-0/03

7
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متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی
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جدول  2نتایج شاخص های توصیفی مربو به متغیرهای

آزمون الگوی نظری و فرضیه های پژوهش

پژوهش را نشان می دهد ،شاخص های میانگین و انحراف

برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش مدل یابی معادالت
ساختاری در نرمافزار  Amosاستفاده شد .با توجه با این
نکته که ماتریس همبستگی مبنای تجزیهوتحلیل
مدلهای علی ،خصوصا مدل یابی معادالت ساختاری است
(کارشکی ،) 1391 ،لذا قبل از پرداختن به آزمون الگوی
نظری ،ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان/مکنون
پژوهش همراه با ضرایب همبستگی و سطوح معنیداری
آنها به دست آمد که نتایج آن در جدول  3ارائهشده
است.

استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی مناسب داده ها و
شاخص های وولگی و کشیدگی حاکی از طبیعی بودن
توزیع متغیر های پژوهش می باشند .مبحف نرمالیته از
دیگر مباحف مهم در مدل های علی می باشد ،غالبا به
دلیل تعداد باالی نمونه ها در این مدل ها برای بررسی
این مقوله از شاخص های وولگی و کشیدگی استفاده می
شود ،برای بررسی نرمال بودن تک متغیری توزیع داده ها،
قدر مطلق وولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از
 3و  10بیشتر باشد (کالین.)2011 ،

جدول  - 3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر

1

.1حافظه سرگذشتی

1

.2آگاهی فراشناختی

*

2

.3حل مسئله

**

0/12
0/37

3

1
**

0/28

1
*p<0.05, **p<0.01.

4

هستند ،مجذور میانگین مجذورات ،خطای تقری ب
( )RMSEAکه مقادیر کمتر از  0/08نشانگر برازش
مناسب مدل هستند .شکل  2نتایج مدل آزمون شده را
نشان میدهد.

با توجه به ماتریس ،رابطه حل مسئله با حافظه سرگذشتی
 ،0/37رابطه حل مسئله با آگاهی فراشناختی  0/28و
رابطه آگاهی فراشناختی با حافظه سرگذشتی نیز 0/12
است که در سطح  0/01معنیدار هستند.
آزمون مدل نظری پژوهش حاضر

1

Comparative Fit Index
Goodness of Fit Index
3
Adjusted Goodness of Fit Index
2

Root Mean Square Error of Approximation
8

4
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در راستای آزمون مدل نظری ،الگوی مفهومی
پیشنهادشده از طریق مدل یابی معادالت ساختاری به
روش بیشینه احتمال بررسی شد .از شاخصهای برازشی
که گیفن ،استراپ و بودریو ( )2000پیشنهاد نمودهاند،
برای بررسی برازش مدل استفاده شد .این شاخصها
شامل موارد زیر هستند :شاخص نسبت مجذور خی به
درجه آزادی ( )X2/d.fکه مقادیر کمتر از  3قابلپذیرش
هستند ،شاخص برازش تطبیقی ،)CFI( 1شاخص نیکویی
برازش )GFI( 2و شاخص تعدیل نیکویی برازش)GFI( 3
که مقادیر بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب مدل
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شکل  - 2مدل آزمون شدهی روابط بین متغیرهای پژوهش

همراه آگاهی فراشناختی  17در صد از تغییرات حل
مسئله پیشبینی میکنند .در ادامه در جدول  ،4ضرایب
اثرات مستقیم و در جدول  5برآورد ضرایب اثرات
غیرمستقیم با استفاده از آزمون بوت استراپ نشان داده
شدهاند.

با توجه به شکل  2حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا با
ضریب  0/17بر مهارتهای حل مسئله اثر مستقیم دارد،
حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا بر آگاهی فراشناخت
( ) 0/20اثر مستقیم دارد و اثر مستقیم آگاهی فراشناختی
بر حل مسئله نیز  0/35است .حافظه سرگذشتی  4درصد
از واریانس آگاهی فراشناخت و حافظه سرگذشتی به

جدول  -4برآورد ضرایب اثرات مستقیم

متغیرها

آماره t

ضریب مسیر

سطح معنیداری

-

به روی آگاهی فراشناختی از

2

R

04

حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا

0/20

2/68

0/01

به روی حل مسئله از

-

-

-

حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا

0/17

2/84

0/01

آگاهی فراشناختی

0/35

5/11

0/001

0/17

متغیرها

ضریب مسیر

سطح باال

سطح پائین

سطح معنیداری

اثر حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا بر
حل مسئله

0/12

0/07

9

0/03

0/01
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جدول  - 5برآورد ضرایب اثرات غیرمستقیم
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اثر غیرمستقیم حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا به روی
مهارتهای حل مسئله  0/07است که نشان میدهد اثر
غیرمستقیم حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا بر مهارتهای
حل مسئله معنیدار است.
در این پژوهش شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 1شاخص
نیکویی برازش تعدیلیافته )AGFI( 2و ریشه میانگین
مربعات باقیمانده استانداردشده ( )RMRبهعنوان
3
شاخصهای برازش مطلق ،شاخص برازش تطبیق ی
( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده )NFI( 4و شاخص
برازش افزایشی ( )IFIبهعنوان شاخصهای برازش تطبیقی
و مجذور خی بر درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازش
6
ایجاز )PCFI( 5و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب
( )RMSEAبهعنوان شاخصهای برازش مقتصد در نظر
گرفته شدند .در جدول شماره  ،6این شاخصها به تفکیک
گزارششدهاند.

Goodness of Fit Index
Adjusted Goodness of Fit Index
3
Comparative Fit Index
4
Normed Fit Index
5
Parsimony Fit Index
6
Root Mean Square Error of Approximation
2
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جدول  - 6شاخصهای نیکویی برازش مدل آزمون شده پژوهش

شاخص
مقدار بهدستآمده
حد قابلپذیرش

شاخصهای برازش مطلق
AGFI
GFI
0/84
0/91
بیشتر از 0/80
بیشتر از 0/90

RMR
0/13
مقدار کووک

شاخص
مقدار بهدستآمده
حد قابلپذیرش

شاخصهای برازش تطبیقی
NFI
CFI
0/91
0/92
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90

IFI
0/91
بیشتر از 0/90

شاخصهای برازش تعدیلیافته
شاخص
مقدار بهدستآمده
حد قابلپذیرش

X2/df
1/66
کمتر از 3

PNFI
0/75
بیشتر از 0/60

با توجه به جدول  ،6برای مدل آزمون شده شاخص
نیکویی برازش ( 0/91 )GFIو شاخص نیکویی برازش
تعدیلیافته ( 0/84 )AGFIهستند .همچنین ریشه
میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده (0/13 ،)RMR
است .شاخص برازش تطبیقی ( 0/92 )CFIو شاخص
برازش هنجار شده ( ،0/91 )NFIشاخص برازش افزایشی
( 0/91 )IFIهستند .مجذور خی بر درجه آزادی ()X2/df
برابر با ( 1/66مقدار خی دو ( )193/651و مقدار درجه

RMSEA
0/07
کمتر از 0/08

نقش ی مثب ت داش ته باش د ،ب ه ای ن معن ا ک ه داش تن
فراشناخت باال می تواند منجر به بازیابی خاطرات خاص از
حافظه سرگذشتی شود .که نتایج این پژوهش ه م همس و
با نتایج پژوهش حاضر بود.

آزادی ( )116بود ،و شاخص برازش ایجاز ( 0/75 )PNFIو
نهایتا مجذور میانگین مربعات خطای تقریب ()RMSEA
 0/07به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون مدل نشان داد که حافظ ه سرگذش تی ب یش
کلیگرا اثر مثبت ی روی آگ اهی فراش ناختی دارد .در ای ن
راستا پ ژوهش ون ووی ،پیالگیت ی ،هانزوش کی و کی وری
( )2019نش ان داد ک ه ب ا اف زایش آگ اهی فراش ناختی و
افزایش توجه ،بازیابی خ اطرات از حافظ ه سرگذش تی ب ه
صورت کلی گرا نخواهد ب ود .ب ه واق ع نش ان از رابط ه دو
طرفه آگ اهی فراش ناختی و حافظ ه سرگذش تی دارد ک ه
پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش ون وکی و همک اران
( )2019ب ود .همچن ین پ ژوهش می دیاویال و همک اران
( )2021نشان داد ک ه فراش ناخت م ی توان د در بازی ابی
خاطرات سرگذشتی خاص ،در مبتالی ان ب ه اس کیزوفرنی
11
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برای تبیین نتایج فوق می توان به این امر توجه ک رد ک ه
هدف آگاهی فراشناختی ارزیابی ،کنترل ،نظارت بر تفکر و
پردازش اطالعات است و بر تشخیص خط ا ،اص الح خط ا،
برنامهریزی و بر بازیابی از حافظه نظارت می کند (ک الیو و
همک اران .)2021 ،همچن ین یک ی از مؤلف ههای آگ اهی
فراشناختی ،تنظیم فراشناختی است که یک جنبه مهم در
توانایی بازیابی خاطرات و نظارت ب ر می زان واقع ی ب ودن
خاطرات است (نظارت بر حافظه) .درواق ع بع د از بازی ابی،
موضوع بازیابی شده موردبررسی قرار میگیرد که آیا پاسخ
ص حیح اس ت ی ا غل ط (لیس اکر و همک اران.)2019 ،
بهعبارتدیگر توانایی تفکیک خاطرات مرب و و ب یرب ط،
حل مشکالت ،برنام هریزیه ا و س ایر کاره ای پیچی ده و
عالوه بر این ،نظ ارت ب ر حافظ ه ب رای وظ ایف حافظ ه و
تصمیم در مورد اینکه خاطره بازیابی شده درست است ی ا
غلط به عه ده آگ اهی فراش ناختی اس ت .پ س نق ص در
نظارت بر حافظه باعف شناخت نادرست و فراموشی منب ع
میشود .فراموشی منب ع ممک ن اس ت ش امل ن اتوانی در
یادآوری شخص یا مکانی باشد ک ه اطالع ات را ارائ ه داده
اس ت ،همچن ین امک ان کنت رل فرآین دهای ش ناختی را
ممکن می کن د ک ه بهنوب ه خ ود من ابع توج ه را بهب ود
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میبخشد ،درنتیجه منجر به برنامهریزی ،نظارت و ارزی ابی
عملکرد میشود (مورفی و کاستل .)2020 ،با ای ن تفاس یر
می توان اینگونه نتیجه گرفت که آگاهی فراشناختی منجر
به نظارت بر حافظه و بازیابی از آن میشود .این نظارت ب ر
حافظه میتواند منجر به افزایش مهارت حل مس ئله ش ود
که در مطالعات ملندز و همکاران ( )2019و پیت رز ،ف ن و
شلدون ( )2019نشان دادهشده است.
از ط رف دیگ ر ت أثیر عوام ل ش ناختی ب ر ح ل مس ئله
مخصوصا حافظه توس ط گرین و ( )1998نش ان دادهش ده
است که پیوند مستقیم میان ساختار حافظه و حل مس ئله
را مطرح میکند .بنا بر نظر گرینو در فرایند ح ل مس ئله،
افراد بر اساس ،اطالعات ،فنها و ایدههایی ک ه از گذش ته
میدانند ،مسائل را حل میکنند .مراح ل ح ل مس ئله در
مدل حافظه گرینو ( )1998شامل الف :ایجاد یک سیستم
ش ناختی ک ه مس ئله را نش ان م یده د و ب :ش ناخت
مجموعهای از مناسبات ربط دهنده ب ین ش بکه مس ئله و
شبکه مطلوب راهحل که در حافظ ه رخ م یده د .ب هواقع
ساختاری است که در حافظ ه ش کل م یگی رد و در ی ک
فهرست سازمانیافته از متغیره ا و فهرس تی از ارتباط ات
بین متغیرهای مشخص و خصوص یات مطل وب اس ت ک ه
راهحل ی ب رای مس ئله ایج اد م یکن د (گرین و.)1998 ،
بنابراین هروقدر بازی ابی خ اطرات از حافظ ه سرگذش تی
بهصورت کلیگرا باشد در مقابل حل مسئله کاهش مییابد
و برعکس ،که نشان از رابط ه مثب ت ب ین ای ن دو متغی ر
است؛ بنابراین ازآنجاییک ه فراش ناخت ام ری مه م ب رای
دانستن زمان استفاده از مهارته ا ،وگ ونگی هم اهنگی و
نحوه نظارت بر مهارتهای مختلف در ح ل مس ئله اس ت
(مایر )1998 ،و نیز با توجه به نتایج پژوهشه ای کاس ما،
کارتونو و زاینوری ( ،)2019ماریک و س اکا ( ،)2018آروم،
وی دجاجانتی و ریتن واتی ( ،)2019لی و و لی و ( )2020و
سانتوسو ،ناپیتوپوال و آمری ( ،)2019که همس و ب ا نت ایج
پژوهش حاضر بوده اند ،آگاهی فراشناختی ی ک پیشب ین
قوی برای عملکرد مناسب در حل مسئله است.

تشکر و قدردانی
در پایان از تمام افراد شرکتکننده در پژوهش و همچنین
مراکزی که کمال همکاری را با پژوهش حاضر داشتند،
تشکر و قدردانی میشود .الزم به ذکر است که پژوهش
حاضر از پایاننامه کارشناسی ارشد (رشته روانشناسی
دانشکاه رازی) نویسنده اول و باراهنمایی نویسندگان دوم
و سوم مستخر شده است.

همچنین نتایج آزمون اثرات میانجی نشان داد ک ه حافظ ه
سرگذشتی بهواسطه آگاهی فراشناختی بر حل مس ئله اث ر
غیرمستقیم دارد .میتوان ونین استدالل کرد که اف زایش
نم رات حافظ ه سرگذش تی براف زایش نم رات آگ اهی
فراشناختی و متقابال افزایش نمرات آگاهی فراشناختی ب ر
12

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

افزایش نمرات حل مسئله در ب ین بیم اران دارای اخ تالل
مرزی اثر دارد .درواقع به میزانی که آگاهی فراشناختی باال
باشد به همان میزان بازیابی از حافظه به شکل اختصاص ی
خواهد ب ود و هم ین ام ر ب ه فراین د ح ل مس ئله کم ک
میکند ،وراکه آگاهی فراش ناختی دراینب ین نق ش ی ک
ناظر را خواهد داشت؛ پس میتوان اینگونه نتیج ه گرف ت
ک ه ب ر اس اس نظری ه دزوری ال و ن زو ( ،)1999س طح
فراشناختی که در این پژوهش آگاهی فراشناختی ب ود؛ در
میان حافظه سرگذشتی بیش کلیگرا با حل مسئله نق ش
ناظر را داشته است .به این صورت که به میزانی که آگاهی
فراشناختی باال باشد به هم ان می زان نظ ارت ب ر بازی ابی
خاطرات از حافظه سرگذشتی بهصورت خاص صورت م ی
گیرد و همین امر منجر ب ه ب اال رف تن ت وان ح ل مس ئله
میشود؛ اما نکت ه مه م ای ن اس ت ک ه در اف راد مبتالب ه
اختالل شخصیت م رزی و ون س طح فراش ناختی پ ایین
است (لیس اکر و همک اران )2017 ،ل ذا در ح ل مس ائل و
مشکالت دوار نقصهای اساسیاند .بنابراین نتایج پژوهش
حاضر همسو با مدل دزوریال و نزو( )1999بود .با توجه ب ه
نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود ب رای بهب ود مهارته ای
فراشناختی و حل مسئله بیماران مبتالبه اختالل شخصیت
مرزی ،مهارت حافظه سرگذشتی آن ان را ب عن وان عام ل
تأثیرگذار در نظر گرفت .از محدودیتهای پژوهش حاض ر
استفاده از پرسش نامه ی ا اب زار خ ودگزارشدهی ب ود ک ه
همواره میتوان د موج ب س وگیری ش ود؛ مح دود ب ودن
جامعه موردمطالعه به افراد دارای اختالل شخصیت م رزی
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و کلینیکهای روانشناس ی
و روانپزش کی اس تان کردس تان در مح دوده س الهای
 1398و  1399بود و همچنین تشکیل  89درصد از نمونه
را زنان تشکیل دادن که در تعمیم نتایج به جامع ه م ردان
باید جانب احتیا را رعایت نمود.
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