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آیا کودکان به خطاهای ادراکی حافظۀ کاذب حساس هستند؟ 

 
 
 
  

ــول دوران  وجود حافظۀ کاذب در ط
ـــایعتر از دوران نوجوانــی و  کودکـی ش
بـزرگسـالی میباشـد. ایـن کـه کودکــان 
اغلب نسبت به حافظۀ کاذب آسیبپذیــر 
ــن خـاطر باشـد کـه در  هستند، شاید به ای
ـــرای  آنـها شـکلگـیری حافظـۀ دقیـق1 ب
رویدادهـای واقعـی زنـدگیشـــان نــاقص 
است؛ مثالً زمانیکــه اطالعـات غلطـی از 
ــتر  یک موضوع به آنها داده میشود، بیش
از کودکان بزرگتر و یا بزرگســاالن ایـن 
اطالعات را به حافظۀ خود میسپارند. بــا 
وجود شـواهد گسـتردهای کـه حـاکی از 
کاهش حافظۀ کاذب در طول دورۀ رشد 
و نمو است، فرضیــاتی وجـود دارنـد کـه 
بیـانگر افزایـش قـابل توجـه اشـــکالی از 
حافظۀ کاذب در این دوره میباشند. ایـن 
ــان و  انـواع در کودکـان کمـتر از نوجوان
ــاتی  بزرگساالن وجود دارند. چنین فرضی
راجع بــه فرآینـد دوگانـۀ حافظـۀ کـاذب 
ـــهم2 بحــث  مبتنـی بـر نظریـۀ ردیـابی مب
میکنند. نظریۀ ردیابی مبهم بیان میکنــد 
که تجارب دوگانۀ کودکان از واقعیتها 
یعنی ردیابی دقیق3 و مفهوم شــخصی آن 
تجربــه کــه ردیــابی کلــی4 اســــت در 
حافظهشـان ذخـــیره میشــود. در نتیجــه 

وقتی در آزمونهــای حافظـه تجـارب نقـل 
میشـوند، مخلوطـی از اطالعـــات دقیــق و 
کلی بیان میشود. با توجه به نظریۀ ردیــابی 
مبهم، حافظۀ کاذب دو نوع اصلــی دارد: 1) 
بــازخوانی5 یــا بازشناســی6 رویدادهــــای 
دروغی، به این علت که ردیابیهــای دقیـق 
جایگزین بیش از ردیابیهــای دقیـق تجربـۀ 
واقعی به حافظه برگشته است. 2) بــازخوانی 
و بازشناسی رویدادهای کاذب به این علـت 
ــتر از  که ردیابیهای کلی از آن رویداد بیش
ردیابیهـای دقیـــق از رویــداد بــه حافظــه 

برگشته است. 
ــد کـه کودکـان و  مطالعات نشان دادهان
نوجوانان گــاهی اوقـات قـادر بـه اسـتخراج 
ــن،  معنای شخصی رویدادها نیستند. در ضم
ــرای خـود محدودههـای معنـایی  کودکان ب

شخصی دارند. 
ــابی مبـهم مطـرح  هرچند که نظریۀ ردی
میسازد که حافظههای کاذب قدرتمنــد در 
بـزرگسـاالن، در دوران طفولیتشـــان بســیار 
ضعیف بودهاند، اما مثال مهم دیگر، خطــای 

ادراکی در آزمون لغات 7DRM میباشد. 
به منظــور تشـخیص اینکـه آیـا کـاهش 
حساسـیت بـه خطـای ادراکـی در آزمـــون 
DRM میتوانـد در کودکـان کـم سـن بــه 

ــه مرحلـهای ترتیـب داده  اثبات برسد مطالعهای س
شد: 

آزمون اول یک طرح بازخوانی آزاد بود کــه 
ــا  در آن کودکـان 5 سـاله فهرسـتهایی از واژهه
ــوت  لغاتی را از نسخۀ اصلی رودیگر  و مک درم
بازخوانی میکردند و میزان بازخوانیهــای غلـط 
آنـها بـا میزانهـای بـه دســـت آمــده از آزمــون 
ــون دوم نـیز یـک  بزرگساالن مقایسه میشد. آزم
آزمون بازخوانی آزاد بود کــه در آن کودکـان 5 
ساله و 7 ساله از فهرســتهای DRM کـه از نظـر 
توان ایجاد خطای ادراکی متفاوت بودند، واژههــا 
ــوم  را بـازخوانی میکردنـد و بـاالخره آزمـون س
شامل یک طرح بازخوانی– بازشناسی بود کـه در 
ــــاله و  آن کودکــان 5 ســاله و نوجوانــان 11 س
ــــاالن بـــا تحصیـــالت دانشـــگاهی از  بــزرگس
فهرســتهای DRM بــازخوانی آزاد را انجــــام 
ـــورد آزمــون بازشناســی  میدادنـد و در آخـر م
فهرسـتهای مشـابه قـرار مــیگرفتنــد.1در ایــن 
آزمونها کودکــان کـم سـنتر کـامالً نسـبت بـه 
ـــر وجــود حافظــۀ  خطـای ادراکـی DRM از نظ
ــال بـزرگسـاالن 64  کاذب مقاوم بودند. نتایج نرم
ـــده در  درصــد بــرای واژههــای مــهم بیــان نش
ــیزان در  فهرستهای بازخوانی شده بود که این م

                                                           
1- verbatim memory 2 - fuzzy-trace
3- verbatim traces 4 - gist traces
5- recall 6- recognition
7- Deese/Roediger/Mc Dermott
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کودکان 9 درصد بود. در سنین نوجوانی 
بازخوانیهـای کـاذب افزایـش مییــافت 
ولی همچنان نسبت به بزرگســاالن کمـتر 
بود. مهمترین نکتۀ ایـن پژوهـش آن بـود 
ـــابی مبــهم  کـه در نظریـۀ مبتنـی بـر ردی
مربوط به خطای ادراکــی حافظـۀ کـاذب 
ــه دو مـورد  مطرح شد. بر اساس این نظری

ــای ادراکـی،  از نشانههای کنترل کنندۀ خط
ــازی  قـدرت آزمـون شـونده بـرای ذخیرهس
ـــردازش  خـاطرات کلـی و تمـایل وی بـه پ
چنیــــن خــــــاطراتی در بازخوانیهـــــا و 
بازشناســیها میباشــند. در ایــــن رابطـــه 
ــان  مطالعات فراوانی انجام شده است که نش
میدهند در کودکان توانــایی درونـی بـرای 

ــی بـا کلمـات خـاص خودشـان  بیان خاطرات کل
ــون  محدود میباشد. لذا خطاهای ادراکی در آزم
DRM قابلیت آن را دارند که افزایــش انواعـی از 

حافظۀ کاذب همراه با رشد و نمو را نشــان دهنـد. 
اطالعات بهدست آمده از مطالعۀ فوق نیز تصدیق 

کنندۀ این گفتار است. 
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