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اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮدن اﯾﻦ دروغﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دروغ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ دروغ ﻓﺮاﯾﻨﺪی دﺷﻮار اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دروغﺳﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﻠﯽﮔﺮاف« ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب اﻓﺮاد در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﺶزا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروغ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و دﺳﺘﮑﺎری
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ژورﻧﺎل
» «Journal of Applied Research in Memory and Cognitionﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ دروغ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻓﺮاد راﺳﺘﮕﻮ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن« ) (AIMﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ،ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﮐﻮﭼﮏ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻇﻬﺎرات و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎوی ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ دروغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روش  AIMﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼع ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ
دروﻏﮕﻮﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻓﺮاد راﺳﺘﮕﻮ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب و ﺑﺮای اﻓﺮاد
دروﻏﮕﻮ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻓﺮاد راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرات دﻗﯿﻖﺗﺮ و
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دروغ آنﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،ﺟﺮﺋﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن در ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ و راﺳﺘﮕﻮ ،ﺑﺎﻋﺚ دو ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در زﻣﺎن
اﻋﻼم ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،اﮔﺮ آنﻫﺎ اﻇﻬﺎرات ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد اﻇﻬﺎرات ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ درﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ  AIMﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ  ۱۰۴ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ  AIMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ .دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دروغ از  ۴۸درﺻﺪ ﺑﻪ  ۸۱درﺻﺪ ﺑﺎ  AIMاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ  AIMﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی  AIMرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درک ﮐﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ
روش اﺧﻼﻗﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

