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 چکیده
اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و سالم بود. این مطالعه از نوع  مسئلههدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانایی حل 

 48نفر از نوجوان بزهکار مقیم کانون اصالح و تربیت شهر تهران و  53تحقیقات همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش را تعداد 
تصادفی انتخاب شدند، تشکیل داد. از فرم کوتاه  از روشا استفاده ي شهر تهران که بها آننوجوان غیر بزهکار شاغل به تحصیل در دبیرست

اطالعـات اسـتفاده شـد. بـه      يآور جمع) جهت DMR يالگوحافظه کاذب ( یابزار بررس و یاجتماعهاي حل مسئله  پرسشنامه مهارت
آماري  افزار نرمعالوه بر روش هاي آمار توصیفی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده در  ها دادهمنظور تجزیه و تحلیل 

SPSS   ،بـا   مسـئله و سبک منطقـی حـل    مسئلهمثبت حل  یريگ جهتاستفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در نوجوانان بزهکار
با  مسئلهبی دقتی حل -و سبک تکانشی مسئلهمنفی حل  یريگ ، جهتن سالمحافظه کاذب همبستگی مثبت و معناداري دارد. در نوجوانا

حاصل از این پژوهش نشان داد که حافظه کاذب، ابعاد سازگارانه حل  هاي یافتهحافظه کاذب همبستگی منفی و معناداري دارد. همچنین 
 .کند یم بینی پیش) β=-368/0نفی (را به صورت م مسئله) و ابعاد ناسازگارانه حل β=352/0را به صورت مثبت ( مسئله

 
 کاذب، نوجوانان بزهکار ي حافظهاجتماعی،  مسئلهتوانایی حل  واژگان کلیدي:
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 مقدمه 
ي بـه طـور  گذارد،  یمرفتارهاي فردي و اجتمـاعی تأثیر  بر تمامي اسـت کـه ا گستردهمفهوم پیچیده، مبهم و 3حافظه

ي است دار نظام). حافظه انسان مستعد خطاهاي 2007، 4یست (میرزن متصورکه هیچ رفتاري بدون تأثیر گرفتن از آن 
مدت طوالنی اي است کـه  روانشناسان ینهمچنگیرند.  یمیاري از این خطاها بر اساس تجارب واقعـی شکل که بس

هـاي   یـه نظرتوانـد   یمـ چنـین خطاهـایی    یـن اعالقمنـد بررسـی خطاها و تحریفات حافظه هستند، به خـاطر اینکـه 
، 7؛ لیندسـی 2010، 6و شـانک  5ویناسـتین دهـد ( قـرار   تـأثیر کند را تحـت   یمچگونـه کـار  حافظه ینکهاربـوط بـه م

منـدي در تحقیقـات زیـادي تحـت عنــوان       عالقـه  ینا). در سالهاي اخیر نیز 2004، 11و گري 10، وید9، رید8هاگن
)؛ اصـطالح 2007؛ وید و همکاران، 2004، 15و فرید 14، آالرد13دي پرینساست (خود را نشان داده 12حافظـه کـاذب

نمونـه  با تجربیات واقعی مطابقـت نـدارد؛ بیشـترین     در حافظهحافظه کـاذب بـه مـوقعیتی اشـاره دارد کـه چیـزي 
از ي ا تجربـه شود، زمانی است کـه شـخص    یمیت مطرح و واقعي کـه از عـدم مطابقـت بـین حافظـه ا مالحظه قابل

) 1اصـلی دارد:  دو نوع . حافظه کاذب)2009(وین استین،  نداده استآورد کـه هیچگـاه رخ  یمیک حادثه را به یاد 
هایی دقیــق   یابیردیگزین، بیش از جا یقدق، به این علت که ردیابی هـاي کاذب یدادهايرویا بازشناسـی  یبازخوان
هاي کاذب به این علـت کـه ردیــابی    ی رویدادو بازشناس) بـازخوانی 2برگشـته اسـت.  به حافظهي واقعـی،  تجربه

، ١٦برگشته است (برینرد، رینا و فورست به حافظهرویداد بیشتر از ردیـابی هـاي دقیـق از رویـداد  از آنهـاي کلـی 
ي بررسـی  . بـرا خاطرات پیشینی که مشـاهده نشـده اسـت هماهنـگمی باشـد  اغلب باین خطاهاي حافظه . ا)2002

دهد که  یماست؛این پارادایم یک متدولوژي را نشان DRM17ردترین پارادایم ها، پارادایم حافظه کاذب یکی از پرکارب
 18یله دیـز بـه وسـ  شود آنها چیزهایی را به یادآورند که رخ نداده است، این روش اولین بار  یمسوگیري افراد باعث 

شـرکت   بـه  DRM رادایم گسـترش یافتـه اسـت. در پـا     ١٩یله مک درمنت و رودریگربه وسبکار گرفته شد و اخیراً 
شود که مربوط به یک کلمـه   یمکنندگان سیستمی از کلمات (براي مثال؛ رختخواب، استراحت، بیداري، رویا) ارائه 

کلمه شاخص را با وجود اینکه در لیست وجـود نـدارد،    غالباًشاخص (براي مثال؛ خواب) هستند؛ شرکت کنندگان 
 ). 2006، ٢٠دهند (ساگرو و هین یمگزارش 
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و  ؛ درومـی 1995، ٢١ها مانند کودکان (بروك، سسی، فرانکور و بار یتجمعي از تعدادحققان خاطرات کاذب را در م
) و 1994، 24)، شاهدان عینی (بلی، لیندسی، گالز و مـک کـارتی  2003، 23و رابینسون و ویتکومب 2002، 22نیوکومب
. بـه عـالوه   انـد  داده) مورد بررسی قـرار  2003و همکاران،  25گودمن(جنسی در کودکی  سوءاستفادهي  سابقهزنان با 

ي کاذب و تفاوت هاي فردي مختلف در ویژگـی هـاي شخصـیتی و سـالمت روان مـورد       حافظهي بین خلق  رابطه
؛ 2002)، اضطراب (روبرتز، 2005و همکاران،  27(گریرتز 26پذیري یبآستوجه قرار گرفته است؛ براي نمونه وسواس 

)، تجزیه و قرار گرفتن در معرض رویـداد هـاي آسـیب زا (گریرتـز و     2004، ٢٨رندل، فراروو لیستادونزل، جستاد، ب
 شده اشارهي کاذب و متغیر هاي مورد بررسی  حافظهبرخی رابطه مثبتی بین  شده اشاره). از تحقیقات 2005همکاران، 

 .اند نکردهي پیدا ا رابطهاند و برخی هیچ  در باال یافته
ي کاذب نیز ممکن است پیامد هـاي مثبتـی بـه همـراه داشـته باشـد        حافظهکه  اند پرداختهبه این مهم اخیرا محققان 

). در واقع یک مکتب فکـري وجـود دارد کـه عقیـده دارد     2011 ،32و جاکویز  31گورین ،30؛ اسچاکتر2011 ،29(هوه
هـا   یبررسهمسو با این عقیده،  خطاهاي حافظه نقش انطباقی دارند و حتی ممکن است با بقا ما ارتباط داشته باشد.

انـد از اطالعـاتی کـه بـا اهـداف دیگـري        شـده  یـره ذخدهند که اطالعاتی که به خاطر اهمیتشـان در بقـاء،    یمنشان 
ي انسـان   حافظـه شوند کـه سیسـتم    یمشوند. این مزایاي حافظه به این خاطر ناشی  یماند، بهتر یادآوري  شده یرهذخ

). در 2010، 33کند (نیـرن  یما را به خاطر نقش باالتري که در سازگاري دارند بهتر ذخیره ابتدائا اطالعات مرتبط با بق
) در پژوهش خود به این  نتیجه رسیدند که حافظه کاذب موجب تسهیل 2010این راستا هوه، گارنر، دیورث و بال (

ي خـاطرات کـاذب را مـورد    شود. ایشان همسو با سایر تحقیقات، کارکرد انطباقی و سکوسـاز  یمفرایند حل مسئله 
طرف روشنتر ") در پژوهش خود با عنوان: 2011( 36و نات 35، چارلزورث34، گارنردهند. همچنین هوه یمتاکید قرار 

که آیا  سؤالپاسخ به این  ، در"ي کنندانداز راهتوانند حل مسئله مبتنی بر بینش را  یمخطاي حافظه: خاطرات کاذب 
از سن، زمانی کـه   نظر صرفمثبتی بر روي شناخت افراد داشته باشد، نشان دادند که  تأثیرتوانند  یمخاطرات کاذب 

 ارائه  DRMي که در آغاز آن لیست ا مسئلهاغلب از  شده ارائهشد، مسئله  یمي طعمه به صورت کاذب یادآوري  کلمه
ه خـاطرات کـاذب در زمـان    کننـد کـه زمـانی کـ     یمگونه استدالل  یناشد. ایشان  یمتر حل  یعسرنشده بود، بیشتر و 

 یی براي مسائل مبتنی بر بینش در کودکان و بزرگساالن تولید کنند.ها حل راهتوانند  یمشوند، آنها  یمي تولید رمزگذار
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هاي مقابله مسئله مدار است و به معنی فرایند تفکـر منطقـی و منظمـی     مهارت حل مسئله یکی از کارآمدترین شیوه
ي متعددي را جستجو کند و سـپس بهتـرین   ها حل راهتا هنگام رویارویی با مشکالت،  کند است که به فرد کمک می

هاي مختلف ارتقاء بهداشت روان و پیشگیري از جمله: افـزایش   ریزي حل را انتخاب نماید. این مهارت در برنامه راه
ي از خودکشـی و ...  سازگاري، افزایش عزت نفس، رویارویی کارآمد با بحـران، بهبـود روابـط اجتمـاعی، پیشـگیر     

هـا و   ) بـا تلفیـق نتـایج حاصـل از مـرور نظریـه      2002). دي زوریـال و همکـاران (  1999، 37شود (الیوت استفاده می
هـایی کـه خـود انجـام داده بودنـد، الگـویی از حـل مسـئله          هاي گذشته در خصوص حل مسئله و پژوهش پژوهش

) PPO( 38یابی مثبت مسئله جهتبعد، دو بعد:  5. از این شود اجتماعی را گسترش دادند که روي پنج بعد متمرکز می
)، سبک RPS( 40یابی هستند و سه بعد: سبک حل مسئله منطقی ) متغیرهاي جهتNPO( 39یابی منفی مسئله و جهت

ابعاد سازنده  RPS و PPO ) الگوهاي حل مسئله هستند. در نتیجهAS( 42) و سبک اجتنابیICS( 41دقتی یبتکانشی/ 
یابی حل مسئله، اساساً یک فرآیند انگیزشی  ابعاد حل مسئله با کارکرد نامناسب هستند. جهت  ASو   NPO  ،ICSو 

هاي هیجانی شناختی نسبتاً مستقل است که افکار و احساسـات   واره اي از طرح است و در برگیرندة عمل به مجموعه
حل مسئله وي در مورد مسائل زندگی را یافته یک شخص (در ارتباط با مشکالت زندگی) و همچنین توانایی  یمتعم

هـاي   هاي حل مسئله به فعالیـت  اما سبک؛ هاي هیجانی) ها، باورها، انتظارات و پاسخ کند (مانند برداشت منعکس می
 کند اشاره دارد.  شناختی و رفتاري آشکاري که به یافتن راه حل براي یک مسئله خاص کمک می

حقق با این مسئله مواجه شد که آیا ممکن است حافظه کاذب در نوجوان، نقـش  با توجه به آنچه در باال اشاره شد م
ي کاذب با ابعاد سازگارانه حل مسئله، رابطه مثبت و بـا ابعـاد    حافظهچنین است پس باید  ؟ اگرسازشی داشته باشد

پاسـخ دهـد    ها ؤالسناسازگارانه حل مسئله، رابطه منفی داشته باشد؛ لذا محقق در این پژوهش درصدد است به این 
که: رابطه توانایی هاي حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب چگونه است؟ و اینکه آیا این رابطه در نوجوانان بزهکار 

 دهد یا خیر؟   یمو عادي به شیوه یکسانی رخ 

 روش  

داد. نمونه مورد جامعه آماري این پژوهش را کلیه  نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصالح و تربیت شهر تهران تشکیل 
بین نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصالح  دردسرسازی و از نوع تصادف یرغیري گ نمونهمطالعه این پژوهش به صورت 

مـدارس   آموزان دانشسالم نیز با همتاسازي سن و جنس از بین  انتخاب نوجوانانشد؛  تهران انتخابو تربیت شهر 
نفـر   50) براي هـر گـروه   1380دالور (ه نوع روش تحقیق بر اساس نظر راهنمایی انجام شد. حجم نمونه با توجه ب

نوجوان سالم) نمونه مورد مطالعه این پـژوهش را   48نوجوان بزهکار و  53نوجوان ( 101در مجموع  ؛ کهتعیین شد
 ي اطالعات الزم از ابزار هاي زیر استفاده شد:آور جمعتشکیل دادند. جهت 

 )2002ي حل مسئله اجتماعی دي زوریال و همکاران (ها فرم کوتاه پرسشنامه مهارت
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خرده مقیاس تشـکیل شـده اسـت (دي     5یدنظر شده حل مسئله اجتماعی از تجدهاي پرسشنامه  يگو 25فرم کوتاه 
یـري  گ جهت -2). 7-2-23-6-4شماره  سؤاالتیري مثبت نسبت به مسئله (گ جهت -1). 1996زوریال و همکاران، 

-16-21-24-25شـماره   سؤاالتسبک منطقی مسئله ( -3). 22-1-12-3-8شماره  سؤاالتمنفی نسبت به مسئله (
-18شـماره   سـؤاالت سبک اجتنابی  ( -5).23-5-14-10-19شماره  (سؤاالتدقتی  یبسبک تکانشگري /  -4). 20
 5کرت شود که پاسخ صحیح را بر روي یک مقیاس لی یمدرخواست  دهندگان پاسخ). در این پرسشنامه از 15-11-9

 انتخاب کنند.» درباره من کامال درست است«تا » به هیچ عنوان درباره من درست نیست«ي از ا درجه

) ضرایب آلفاي کرونباخ بـراي  1388اعتبار و روایی پرسشنامه: در مطالعه صالحی، کوشکی، سپاه منصور و تقی لو (
)، 0.62)، حـل منطقـی مسـئله، (   0.75سـئله ( میابی منفی به حـل   جهت ،)0.68مسئله ( یابی مثبت نسبت به حل جهت

) بـه دسـت آمـد. همچنـین روایـی همزمـان فـرم کوتـاه         0.68دقتی/ پرخاشگري ( ) و سبک بی0.68سبک اجتنابی (
)، نشـان داد کـه   2005؛ نقل از سو و شـک،  1982یدنظر شده حل مسئله اجتماعی (هیپنر و پترسون، تجدپرسشنامه 

یدنظر شده حل مسئله اجتماعی (به جز خرده مقیاس تجدخرده مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه  5چهار خرده مقیاس از 
ن جسـمی، اضـطراب، افسـردگی،    ي آشفتگی (شامل استرس، نشـانگا ها اندازهمعناداري با  طور بهحل مسئله منطقی) 

یـی، سـازگاري اجتمـاعی،    گرا بـرون نومیدي و افکار خودکشی) و بهزیستی (شامل عزت نفس، رضایت از زنـدگی،  
 دهند.  یمتوانش بین فردي و مهارت هاي اجتماعی) رابطه نشان 

 ):DMRي کاذب (الگوي  حافظهابزار بررسی  

) آن را رواج 1995شـد و رودریگـر و مـک درمـوت (     کاربرده به 43توسط دیس 1959این ابزار نخستین بار در سال 
لیست کلمه وجود دارد که هر لیست داراي کلمه کلیدي (طعمه) است که در لیست ارائـه   28دادند. در این پارادایم 

در هـا از طریـق    یآزمـودن شود، اما آزمودنی ممکن است آن را پردازش کند. بعد از بازیابی، میزان حافظه کاذب  ینم
). این آزمون توسط نجاتی، کمـري، راد  1995شود (رودریگر و مک درموت،  یمنظر گرفتن کلمات کلیدي سنجیده 

) هنجار شده و فرم ایرانی این آزمون به دست آمده است. این آزمون روشی آسان و معتبر بـراي  1391( یريشفر و 
و همکاران  44فراهم کرده است. بر اساس گزارش ویدکننده  یتداعمطالعه یادآوري و بازشناسی کاذب در فرایند هاي 

 DRMاز آزمون  2006ي کاذب تا سال  حافظهدر زمینه  شده انجام% از کل پژوهش هاي 40) حدود 2007همکاران (
) با استفاده از روش دو نیمه کردن، اعتبار آزمون یادآوري 1999، رودریگر و مک درموت (45. استدلراند کردهاستفاده 

. روایی و اعتبار این آزمون در جمعیت عمومی و دانشجویان اند کردهگزارش  85/0و  80/0ترتیب  و بازشناسی را به
 ).1391یید قرار گرفته است (نجاتی، کمري، رادفر و شیري، تأو کودکان ایرانی مورد 

 ها  یافته
بزهکار  جنـوب   نفر) از پسران 26%(54.2ها نشان داد که محل سکونت  یآزمودنبررسی اطالعات جمعیت شناختی 

بزهکار طالق گرفته بودنـد.   ) پسراننفر 15% (62.5نفر) غرب تهران بود. والدین  14% (29.2سکونت  و محلتهران 
% 21.3نفر) از پسران بزهکار اظهار نمودند که در خانواده سابقه بیماري جسمی وجود دارد و همچنـین   %15 (30.6
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خانواده سابقه بیماري هاي روانی وجود دارد. میانگین سن پسران بزهکار که در  اند کرده) از پسران بزهکار ذکر 10(
 ) است.  0.70سال (انحراف استاندارد=  16.19) و میانگین سن پسران سالم 0.72انحراف استاندارد= (سال  17
 
 
 
 
 
 
 

ضریب همبستگی حافظه کاذب با توانایی حل مسئله در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار .1جدول   
 0.01همبســتگی در ســطح  **

همبسـتگی در  *دار اسـت.  معنی
 دار است. معنی 0.05سطح 

 

نشان می  1هاي جدول  داده
ــان   ــه در نوجوانـ ــد کـ دهـ
بزهکار، جهت گیري مثبـت  

ــئله (  ــل مس  ؛R=0.288ح

sig≤0.05 ) 0.272) و سبک منطقی حل مسئله=R؛ sig≤0.05 ی مثبت و معناداري دارد و ، همبستگ) با حافظه کاذب
اما در ؛ مسئله اجتماعی (ابعاد ناسازگارانه حل مسئله) با حافظه کاذب همبستگی معناداري نداردسایر مولفه هاي حل 

بی دقتی حـل مسـئله   -) و سبک تکانشی sig≤0.05 ؛R=0.258نوجوانان غیر بزهکار، جهت گیري منفی حل مسئله (
)0.263=R؛ sig≤0.05 لفه هاي حل مسئله اجتماعی بـا  ) با حافظه کاذب همبستگی منفی و معناداري دارد و سایر مو

 حافظه کاذب همبستگی معناداري ندارد.  

 مسئلهخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه هاي آماري رگرسیون ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه حل  .2جدول 
حافظه کاذب بواسطه  

 گروه متغیر

 ناسازگارانه ابعاد ابعاد سازگارانه
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 -0.255 -0.006 -0.216 0.272* 0.288* بزهکار

 *-0.263 -0.204 *-0.258 143. 0.182 غیر بزهکار
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ــات  اطالعـ ــاس  ــر اس ب
در ایـــــن   ارائــه شــده 
ــریب  ضـــ ــدول،  جـــ
بـــــــــین  همبســتگی  
ــورد  مـــــ ــاي  متغیرهـ
ابعــــــــاد  مطالعــه در  

درصد از واریانس ابعاد سازگارانه حل  4/12) است؛ به عبارت دیگر 124/0معادل  R2( 352/0سازگارانه حل مسئله، 
و   F =026/14 یرمقـاد بـا توجـه بـه     ANOVAمسئله بر اساس حافظه کاذبقابل تبیین است. در ایـن مـدل، آزمـون    

sig=0.001 بینی متغیر وابسته تأیید می کند و می توان گفت که بین متغیر هاي  کارآیی مدل مورد استفاده را در پیش
 پیش بین وارد شده در مدل با ابعاد سازگارانه حل مسئله رابطه معناداري وجود دارد.

معـادل   R2( 368/0متغیرهاي مورد مطالعه،  همچنین در خصوص ابعاد ناسازگارانه حل مسالهضریب همبستگی بین 
درصد از واریانس ابعاد ناسازگارانه حل مسئله بر اساس حافظـه   5/13به عبارت دیگر ؛ ) به دست آمده است135/0

کارآیی مدل مورد  sig=0.001و   F =515/15 یرمقادبا توجه به  ANOVAکاذبقابل تبیین است. در این مدل، آزمون 
بینی متغیر وابسته تأیید می کند و می توان گفت که بین متغیر پیش بین وارد شده در مدل با ابعاد  شاستفاده را در پی

 ناسازگارانه حل مسئله رابطه معناداري وجود دارد.

 مسئله بر اساس حافظه کاذب . رگرسیون ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه حل3جدول 

ــل   ــاد ح ابع
 مسئله

 متغیر
B (غیـر   ضرایب

رداستاندا ) 

Β(ضـــــــــرایب 

 T sig استاندارد) بتا

 سازگارانه
 001. 13.461  24.486 عرض از مبدأ

 001. 3.745 352. 292. حافظه کاذب

 ناسازگارانه
 001. 18.537  40.617 عرض از مبدأ

 001. 3.939 -0.368 -0.370 حافظه کاذب

(ضـرایب رگرسـیون اسـتاندارد)     βخصوص ابعاد سازگارانه حل مسئله و بر اسـاس مقـادیر    در 3در جدول شماره 
بین ارائه شده است؛ با  یشپمیزان تغییر در متغیر مالك (ابعاد سازگارانه حل مسئله) به ازاء یک واحد تغییر در متغیر 

ه صورت مثبت، ابعاد سازگارانه حل توان نتیجه گرفت که حافظه کاذب ب یمو سطوح معناداري آن  tتوجه به مقادیر 
)،  β=352/0توان گفـت کـه حافظـه کـاذب بـا (      یمکند. بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد  یمبینی  مسئله را پیش

 بینی ابعاد سازگارانه حل مسئله دارد.  داري در پیش یمعنسهم 
رگرسیون استاندارد) میزان تغییـر در  (ضرایب  βهمچنین در خصوص ابعاد ناسازگارانه حل مسئله، بر اساس مقادیر 

بین ارائه شـده اسـت؛ بـا توجـه بـه       یشپمتغیر مالك (ابعاد ناسازگارانه حل مسئله) به ازاء یک واحد تغییر در متغیر 

رانه
زگا

اسا
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رسی

 0.135 0.368 001. 15.515 892.455 1 892.455 رگ

نده
یما

     57.523 99 5694.773 باق

کل
 6587.228 
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توان نتیجه گرفت که حافظه کاذب به صورت منفی، ابعاد ناسازگارانه حل مسـئله   یمو سطوح معناداري آن  tمقادیر 
)،  سـهم  β=-368/0توان گفت که حافظـه کـاذب بـا (    یمکند. بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد  یمبینی  را پیش

 بینی ابعاد ناسازگارانه حل مسئله دارد. داري در پیش یمعن

 گیري یجهنتبحث و 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانایی حل مسـئله اجتمـاعی و اهـداف پیشـرفت بـا حافظـه کـاذب در        
یري مثبت حل گ جهتهاي حاصل از این پژوهش در نوجوانان بزهکار،  اساس یافته . بربزهکار و سالم بود نوجوانان

ي حـل مسـئله   هـا  مؤلفـه مسئله و سبک منطقی حل مسئله با حافظه کاذب همبستگی مثبت و معناداري دارد و سایر 
یري گ جهتنوجوانان سالم،  اما در؛ ندارد اعی (ابعاد ناسازگارانه حل مسئله) با حافظه کاذب همبستگی معنادارياجتم

ي هـا  مؤلفهمنفی و معناداري دارد و سایر  همبستگیبی دقتی حل مسئله با حافظه کاذب -منفی حل مسئله و سبک تکانشی
هاي این پـژوهش نشـان داد کـه حافظـه      همچنین یافتهحل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب همبستگی معناداري ندارد. 

) و ابعاد ناسازگارانه حل مسئله را به صورت منفـی  β=352/0ازگارانه حل مسئله را به صورت مثبت (کاذب، ابعاد س
)368/0-=βکند.  یمبینی  ) پیش 

بینـی ابعـاد سـازگارانه و ناسـازگارانه حـل       هاي این تحقیق از جهت تاکید بر نقش مثبت حافظه کاذب در پیش یافته
؛ 2011هوه، (ش سازشی توانایی حل مسئله اجتماعی تاکید دارند، همسو است هاي تحقیقاتی که بر نق مسئله، با یافته

). همچنین نتایج ایـن فرضـیه بـا    2010 ،و هوه، گارنر، دیورث و بال 2010،؛ نیرن2011 ،اسچاکتر، گورین و جاکویز
طـرف   )، همسو است؛ ایشان در پژوهش خـود بـا عنـوان:   2011( 48و نات 47، چارلزورث46نتایج تحقیق هوه، گارنر

ي کنند، به بررسی این موضوع انداز راهتوانند حل مسئله مبتنی بر بینش را  یمروشنتر خطاي حافظه: خاطرات کاذب 
مثبتی بر روي شناخت افراد داشته باشد، طی دو آزمایش محققان بـه   تأثیرتوانند  یمپرداختند که آیا خاطرات کاذب 

الن خواسته شـد تـا مسـائل پیچیـده را حـل کننـد؛ بـه نیمـی از         بررسی این موضوع پرداختند؛ از کودکان و بزرگسا
ي طعمه در آن راه حل مسئله بود، ارائه شد. در آزمایش یک نتایج نشـان داد   کلمه که DRMها ابتدا لیست  یآزمودن

ي که ا مسئلهاغلب از  شده ارائهشد، مسئله  یمي طعمه به صورت کاذب یادآوري  کلمهاز سن، زمانی که  نظر صرفکه 
شد. زمانی کـه کلمـه طعمـه بـه صـورت کـاذب        یمتر حل  یعسرنشده بود، بیشتر و  ارائه  DRMدر آغاز آن لیست 

ارائـه نشـده    DRMداري نسبت به زمانی که لیسـت   یمعنشد، نرخ حل مسائل و زمان حل آن، تفاوت  ینمیادآوري 
دهند که زمانی که خاطرات کاذب در  یمنتایج نشان کنند که این  یمگونه استدالل  ینابود، نداشت. محققان در پایان 

یی براي مسائل مبتنی بر بینش در کودکان و بزرگساالن تولید ها حل راهتوانند  یمشوند، آنها  یمي تولید رمزگذارزمان 
 کنند.

یم از سویی این نتایج در قالب نقش حافظه کاذب در سکوسازي قابل تبیین است؛ محققان معتقدنـد کـه اگـر بپـذیر    
)، 2009 ،51و پالمپتـون  50، گـاگنون 49شود (هوه، ویمر یمي گسترده ایجاد ساز فعالي کاذب به وسیله مکانیزم  حافظه
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سکوسازي) بـه عنـوان   ( یرسازيزها است. در حافظه واقعی،  یبررس، یک موضوع ایده آل براي 52بنابراین زیرسازي
د تنه یک تکلیف کامل کردنی که کامل کردن آن شامل شود؛ مانن یمبهبود سرعت و تمایل به تکمیل تکلیف استنباط 

 ).1985 ،55و اسکوایر  54شیمامورا ،53(گراف اند شده گرفته یاد قبالًاستفاده از کلماتی است که 
همچنین در صورتی که نقش توانایی حل مسئله در سالمت روانشناختی را بپذیرم و از آنجا کـه نتـایج ایـن تحقیـق     

کند، نتایج حاصل از ایـن   یمبینی  باال، ابعاد سازگارانه حل مسئله را به صورت مثبت پیشنشان داد که حافظه کاذب 
ي و خودکارآمـد ) از جهت تاکید بر نقش توانایی حـل مسـئله بـر    2010و همکاران ( 56فرضیه با نتایج تحقیق کینگ

لـه سـالمت روانشـناختی و    مقو تـأثر سویی با توجه به پیوستگی و تأثیر و  . ازمدیریتی همسو است-رفتار هاي خود
داننـد همسـو    یمـ جسمی نتایج این پژوهش با رویکردهایی که توانایی حل مسئله را در سالمت روانشـناختی مـوثر   

) معتقدند که احساس درماندگی، ناتوانی و ناکارآمدي به عنوان یک 1994( 58و مارمارش 57است. براي نمونه  الیوت
هـاي پیچیـده بیرونـی، اسـتفاده از امکانـات عقالنـی و        راهبرد غیر سازندة حل مسئله اجتماعی در مقابـل موقعیـت  

سـطحی از  سازد. این احساس ناخوشایند درماندگی، توانمندي روانی و جسـمانی را بـا    ی را ناممکن میشناخت روان
روانـی و جسـمانی را فـراهم     به صـورت سازد و به تدریج، زمینۀ بروز بسیاري از اختالالت هم  بازداري مواجه می

توانـد بـه    مـی  دار مسئلههاي  هاي نامناسب نسبت به موقعیت یريگ جهتیرمنطقی و غباورهاي  به صورتآورد و  یم
کنـد؛   ها ناتوان حس می یتموقعگونه  خود را در مقابل اینالوقوع منتهی گردد، بنابراین فرد  یبقریک احساس خطر 

توانـد دامنـۀ    یمـ نمایـد. حتـی چنـین باورهـایی      در این صورت، واکنش ترس و اضطراب وجود فرد را تسخیر مـی 
) نشان داده است کـه  2003تجربیات فرد را محدود کرده و به اضطراب پایدار منجر شوند. در این راستا بورنشتاین (

از جملـه معیارهـاي    62دار مسـئله هـاي   و تشخیص به موقـع موقعیـت   61، خودپیروي60، خودکارآمدي59یابیخود ارز
 ی افراد را برآورد کرد. روان درستتوان سطح  آنها می باواسطههستند که 

، نیز نشان دادند که بین روش هاي حل مسئله سـازنده و سـالمت روان ارتبـاط معنـاداري     1997 64و مینتز 63هنسن
و روي آورد مثبـت بـه    66، مهـارگري 65بین: اعتمـاد  یشپبه عبارت دیگر، فرایند حل مسئله از متغیرهاي ؛ دوجود دار

ین تـأم و در نتیجـه   67است. افزون بر این، حل مسئله نقش بسیار مهمـی در کاهش تنیـدگی  دار مسئلههـاي  موقعیت
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و  68هدیـد جـدي علیـه بهداشـت روانـی     هاي غیر سازنده حل مسـئله، ت  کند. در مقابل، روش سالمت روانی ایفا می
 .باشد می دار مسئلههاي  نسبت به موقعیت 69افزایش ادراك اجتنابی

گونه استدالل کرد کـه حافظـه    یناتوان  یمیی که در باال اشاره شد ها پژوهشلذا با توجه به نتایج این تحقیق و سایر 
یی کـه نقـش   هـا  پـژوهش توان با استناد به نتایج  یما بینی کند؛ این نتایج ر تواند توانایی حل مسئله را پیش یمکاذب 

  ، تبیین کرد.اند نمودهحافظه کاذب را در سازگاري مشخص 
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