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   مردم را متقاعد کنندندمی توان

  به جرمی که مرتکب نشده اند، اعتراف کنندکه 

  

 اعتراف اند نشده مرتکب که جرمی به آنھا که کرد ئیبازجو مظنونين از وریط توان می که دھند می نشان شواھد

 صورت قضيه اين روی آزمايشگاھی جديد تحقيقات .اند شده جرم مرتکب که شود باورشان ھم خودشان حتی و کنند

 چندۀ دور ازيک بعد ، داشتند شرکت تحقيق اين در که گناھی بی نبزرگساال که کرد ثابت تحقيقات .است گرفته

 توان می !.اند شده اسلحه با کشی آدم مثل جدی جرمھای مرتکب خود نوجوانی دوران در که شدند متقاعد ساعته

  !کنند اعتراف اند نشده مرتکب که جرمی به که کرد متقاعد را مردم

 می گفته آنھا به که ئیداستانھا کردن درونی به شروع تحقيق اين در کنندگان شرکت که بود کلش اين به کار روند

 می ارائه ، بودند نشده مرتکب که وجرمی بوده نيفتاده که اتفاقی از دقيقی توصيف ساعت چند از بعد و کردند می شد

 .دادند

 متھمين از ليسوپ که اعترافاتی به توان نمی خيلی :هک گويند می .اند داده انجام را تحقيقی کار اين که روانشناسانی

 حقيقی اعترافات يچيدگیپ به وحتی تر جزئیت اس ممکن حتی نادرست اعترافات که طوریه ب. کرد اعتماد گيرد می

 .باشند
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 با را غيرواقعی ۀخاطر يک ساعته ٣ دوستانه کامالً  ۀمصاحب محيط يک در که شد خواسته کنندگان شرکت از

 مددکاران با روانشناسان بزرگ، تحقيقی کار يک در .کنند تعريف را آن و ساخته خود ذھن در کامل جزئيات

 خاصی حوادث و کنند پر را ای پاسخنامه که خواستند آنھا از و گرفتند تماس تحقيق اين در کننده شرکت دانشجويان

 خواسته آنھا از .کنند ذکر باشد، افتاده اقاتف سال ١۴ تا ١١ سنين در کننده شرکت دانشجويان برای است ممکن که را

 با االتؤس مورد در که شد خواسته مددکاران اين از .کنند بيان کامل جزئيات با را تجربيات و حوادث اين شد

 .نکنند بحث دانشجويان

 بودند، نشده مرتکب را پاسخنامه در شده مشخص جرمھای از کدام ھيچ که ئیدانشجو ۶٠تحقيقی کار اين برای

 .کردند شرکت شد، برگزار ھفته يک ۀفاصل به که ی ئدقيقه ۴٠ ۀمصاحب ٣ در کنندگان شرکت اين. شدند انتخاب

 کرده تجربه نوجوانی در کننده شرکت دانشجوی که اتفاقی دو مورد در محققان مصاحبه اولين در و تحقيق اين در

 بود نيفتاده که اتفاقی آنھا از بعضی برای .بود افتاده قاتفا واقعيت در اتفاقات آن از يکی تنھا .کردند صحبت او با بود

 احساسی ماھيت نيفتاده اتفاق اين بقيه برای .آدمکشی و دزدی مثل بود ليسوپ با ارتباط در که بود جرمی به مربوط

 .زياد پول دادن ازدست يا خود به زدن صدمه مثل داشت

 دانشجويان اين زندگی از جزئياتی با ھمراه بود نيفتاده اندانشجوي اين زندگی در که اتفاقی به مربوط داستانھای

 .بودند رسانده محققان اطالع به مددکاران را جزئيات اين .شد می ارائه آنھا به و شده مخلوط

 در نظر مورد ۀکنند شرکت که وقتی .کنند صحبت جزئيات با اتفاق دو آن مورد در که شد خواسته نندگانک شرکت از

 را سعيش تمام که شد می خواسته او از شد می مواجه مشکل با واقعی غير ۀواقع مورد در کردن صحبت مورد

 بيشتری چيزھای دتوان می او شود استفاده خاصی ژيھایيسترات از او مورد در اگر که گفتند می او به محققان .بکند

 .آورد ياد به را

 مورد در آورند می ياد به که ئیجا تا که واستندخ کنندگان شرکت از ھم باز محققان مصاحبه، سومين و دومين در

 ئیگو که طوریه ب کردند می توصيف را وقايع اين کنندگان شرکت .کنند صحبت واقعی و غيرواقعی اتفاق ھردو

 .ھستند مطمئن آنھا مورد در و دارند ذھن در وضوح به را آنھا
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 .بود انگيز شگفت تحقيقی کار اين ۀنتيج
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 بودند شده متقاعد)%٧١( نفر٢١اند، شده جرم مرتکب نوجوانی در بود شده گفته آنھا به که ای کننده شرکت ٣٠از

 احساسی اتفاقات مورد در .کردند می ذکر ھم را واقعی غير اتاتفاق اين کامل جزئيات آنھا .اند شده جرم مرتکب که

 .کردند کامل اعترافات واقعی غير احساسی جرايم مورد در کنندگان شرکت از ئیباال درصد ھم

 آشناترو فرد برای را واقعی غير واقعه آن فرد دوستان نام مثل واقعی جزئيات کردن وارد که دارند عقيده محققان

 .کند یم تر باورکردنی

 يک با انسان جائزالخطای شدنی تجديد حافظه موقعيتی چنين در که است اين گيريم می تحقيق اين از که مھمی ۀنتيج

 ديديد که ھمانطور .آورند می يادش به نيفتاده اتفاق انسان برای که ئیچيزھا از خاطراتی باور، قابل غير ئیگرا واقع

 .دادند ارائه بودند، نشده مرتکب که جرايمی از جزئی و واضح توصيفی کنندگان شرکت تحقيق اين در

 برای .داشت وجود غيرواقعی حوادث از آنھا ۀخاطر با واقعی وقايع از کنندگان شرکت ۀخاطر بين ئیتفاوتھا ھرچند

 و کردند می صحبت بيشتری اطمينان با کردند می تعريف خود واقعی تجربيات را خود ۀخاطر وقتی آنھا مثال

 .کردند می ذکر را يشتریب جزئيات

 ديدگاه حدی تا ھا يافته اين .ھستند مھم بسيار قضاوت ۀروي در و مجرمان از ئیبازجو امر در ھا يافته اين

 يافته اين بايد خود درمانی ھای مصاحبه در روانشناسان طرفی از. داد خواھد رييتغ را جرمشناسان و قانونگذاران

 .بگيرند نظر در اين از بعد را ھا

 را آنھا راحتی به تواند می معمولی فرد يک و دارند وجود پيچيده غيرواقعی ھای خاطره اين که موضوع اين دانستن

 تحقيقی کار اين در که اين از بعد .است خاطرات اين شدن ساخته از جلوگيری برای قدم اولين بسازد، ذھنش در

 خاطرات ايجاد به منجر که است ئیکنيکھات منظور(شد، درک تجربی صورته ب مصاحبه بد تکنيکھای مضرات

 .کنند استفاده مصاحبه برای خوبی تکنيکھای از که اند شده قانع کنندگان مصاحبه)شوند می غيرواقعی

 تبھکاران ذھن علمی ھای داستان روانشناسی روی از جرم تشخيص ليسیوپ آزمايش روانشناسی آزمايش: ھا تگ

  جرم بينی پيشتبھکار افراد روانشناسی

 
 !کنند اعتراف اند نشده کبمرت که جرمی به که کرد متقاعد را مردم توان می

 

 

 


