بررسی اثر محدودیت زمانی در تکالیف بازشناسی حافظه
زهرا برجعلی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
دکتر ابولقاسم خوش کنش
استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
هدف :آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر فشردگی زمان بازشناسی در تکلیف های باز شناسی طراحی و اجرا گردید.
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روش :محرک آزمایش ،طرح هایی از موضوعات متفاوت بود .مجموعه ی اصلی شامل 20تصویر بود و 00تصویر دیگر از تغییر  20تصویر مجموعه
اصلی به دست آمده بودند نیز مورد استفاده قرار گرفت .در این آزمایش از روش سیگنال-پاسخ استفاده گردید .پاسخ ها در دو محدوده ی زمانی
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( 000و  0000میلی ثانیه ) بررسی شدند.

یافته ها :تحلیل واریانس درون آزمودنی نشان داد که محدودیت زمانی موجب پاسخ دهی سریعتر می شود ،اما دقت پاسخ ها را کاهش می
دهد.
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نتایج :بر طبق نتایج این آزمایش ،میزان تشابه محرک ها بر سرعت و دقت باز شناسی اثر می گذارد .به گونه ای که عملکرد باز شناسی در
مورد محرک های ناآشنا نسبت به محرک های آشنا ،کندتر و صحیح تر انجام گرفت.
کلید واژه ها  :حافظه بازشناسی ،زمان پاسخ بازشناسی ،محرک های آشنا و ناآشنا ،روش سیگنال -پاسخ ،باز شناسی تصویر
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مقدمه :
کدگذاری و بازیابی دو کارکرد مهم حافظه هستند .بر اساس مدل های پردازش دوگانه حافظه ،بازیابی از طریق دو فرایند مستقل؛ یادآوری و
باز شناسی روی می دهد .یاد آوری از طریق نشانه های ساختاری موجود در محیط ایجاد می شود که بر حسب درجه آشنا بودن محرک ،و شدت اثر
محرک عمل می نماید .حافظه یاد آوری ،به خاطر آوردن اطالعات ،پس از مواجهه با آنها است .در حالیکه ،حافظه باز شناسی ،شناسایی و تشخیص
محرک آشنا از بین انواع محرک هاست( واتکینز 1و تالوینگ.)0790 ،2
نظریه های بسیاری در مورد گستره ی حافظه بازشناسی وجود دارند که یافته های تجربی این فرایند را توضیح می دهند .مدل پردازش
دوگانه فرض می کند که قضاوت بازشناسی ،بازتاب خروجی دو فرایند مجزا است .اولین فرایند ،پردازشی سریع بر اساس آشنا بودن است .در این
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فرایند اطالعات به سرعت گردآوری می شود که ممکن است چندان دقیق نباشد .فرایند دوم ،روند فراخوانی کندتری است و فرض بر این است که
دقیق تر از فرایند اول است(المبرت 3و همکاران .)2002،بنابراین ،مدل پردازش دوگانه ،دو فرایند اساسی را در تشخیص محرک های آشنا از
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محرک های ناآشنا را دخیل می داند :یادآوری و آشنابودن( لنگلی 4و همکاران)2002،
به طور کلی ،ب ازشناسی حداقل باید شامل سه فرآیند باشد .اولین فرآیند ،دریافت اطالعات محرک است .اول بایستی اطالعات محرک بدست
آید تا فرآیندهای بعدی را حمایت نماید .این فرآیند اکتساب ،اغلب به عنوان فرآیند ذخیره سازی اطالعات بیان می شود .دوم این که باید اطالعات از
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حافظه بازیابی شوند که اغلب تئوری های بازشناسی روی این قسمت متمرکز است که در چگونگی ذخیره سازی اطالعات و مکانیسم های بازیابی
تفاوت دارند( براک دراف 5و المبرت2000،؛ بازی 6و الفتوس0770،7؛ الفتوس و مک لین ) 0777،8در آخر تصمیم آشنا و ناآشنا بودن بایستی بر
اساس اطالعات دریافت شده و بازیابی اطالعات از حافظه انجام گیرد(المبرت و همکاران.)2002،
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پارکر )0792( 9بیان می کند که عمل باز شناسی تصویر شامل  0فرایند است ؛ نخست اطالعات از محدوده ی وسیعی از مرحله آزمون
دریافت می شود .دوم این اطالعات کسب شده با انتظاراتی که از اطالعات موجود در حافظه ایجاد شده است مقایسه می گردد .سوم  ،یک فرایند
تصمیم گیری این مساله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا یک مدرک برای انطباق و یا عدم انطباق میان اطالعات کسب شده و انتظارات ،برای
دادن پاسخ وجود دارد یا نه .چهارم ،اگر عدم انطباق در ایجاد پاسخ به حد کافی تعیین کننده نباشد ،یک فرایند هدایت کننده چشم ها را به محل
عدم انطباق بالقوه هدایت می کند.
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برای مطالعه نقش این فرآیندهای ادراکی ،زمان های پاسخ بازشناسی بطورگسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند .مدل های پردازش

A

دوگانه با دامنه وسیعی از داده ها همخوان هستند .با این وجود ،محاسبه پردازش دوگانه نمی تواند روابط میان ادراک و بازشناسی را بیان کند و
محاسبه ناکاملی از دوره زمانی بازشناسی را دارد .همچنین ،این مدل نمی تواند الگوهای پاسخ پیچیده را برای محرک های مشابه در تکلیف
بازشناسی توصیف کند(المبرت و همکاران.)2002،

یکی از تکنیک های مورد استفاده برای اندازه گیری دوره های زمانی عملکرد باز شناسی حافظه ،تکنیک پتانسیل مرتبط با رویداد)ERP( 10
است .یعنی سیگنالهای الکترو مغناطیسی مغزی که در فواصل متفاوت بعد از ارایه محرک ایجاد می شود.اما این امکان نیز وجود دارد که زمان باز
1 - Watkins
2 - Tulving
3 - Lambert
4 - Langley
5 - Brockdorff
6 - Busey
7 - loftus
8 -McLean
9 - Parker
10 - event-related potentials
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شناسی تنها از طریق اندازه گیری زمان رفتار باز شناسی بدست آید(هیت 1و همکاران .)2003،از این رو ،در مطالعات بسیاری ،سیگنال های پاسخ یا
ضرب العجل های پاسخ برای محدود نمودن زمان فرآیند بازشناسی استفاده شده اند( براک دراف و المبرت2000،؛ المبرت و همکاران 2002،؛ هیت
و همکاران2003،؛ روتلو 2و هیت.)0777،
المبرت و همکاران ( )2002الگوهای پاسخ بازشناسی رادر فواصل سیگنالی متفاوت بررسی نمودند و یک مدل بازشناسی آشنا-ناآشنا 3را
پیشنهاد کردند و آن را نظریه ویژگی نمونه برداری شده 4بازشناسی ) (FESTHERنامیدند که در آزمایش های بازشناسی توام با ضرب العجل های
پاسخ ،امکان محاسبه ی دقیق الگوی پاسخ را فراهم می کند FESTHER .یک مدل نمونه ای از حافظه بازشناسی است .این مدل فرض می کند هر
محرک در حافظه اثر متفاوتی را برجای می گذارد و قضاوت های بازشناسی بعدی بر اساس شباهت های کلی یک محرک با اثرهای مذکور در حافظه
است .از میان مدل های پردازش حافظه بازشناسی FESTHER ،در پیش بینی کردن پیوند میان زمان ادراک و زمان بازشناسی منحصر به فرد است.
مدل های پردازش سنتی بازشناسی نمی توانند نقش عملکردی مرکزی را برای فرایندهای ادراکی بیان کنند( لفتوس و مک لین )0777 ،
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در  FESTHERفرض بر این است که مراحل مقدماتی بازشناسی شامل ساخت بازنمایی محرک ارایه شده از طریق ویژگی هایی است که به
طور اتفاقی نمونه برداری شده اند .زمان این فرآیند برای فهم نتایج بازشناسی بسیار مهم است .وقتی که یک محرک ارائه می شود ،ویژگی های آن
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بطور همزمان و مستقل از یکدیگر پردازش
می شوند(المبرت و فریمن.)0777،5

یک تکلیف بازشناسی می تواند هم فرایند بازیابی و هم فرایند دریافت و ادراکی را اندازه بگیرد .پس دوره زمانی فرایند ادراکی می تواند یک
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عنصر مهم برای محاسبه دوره زمانی بازشناسی باشد .در تکلیف بازشناسی تمام نشانهای راه انداز سست هستند .به این دلیل که محرک هایی را که
فرد می خواهد باز شناسی کند بوسیله فاصله ی زمانی و محرک های دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد .
از این رو ،آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر فشردگی زمان بازشناسی در تکلیف های باز شناسی طراحی شد و برای درک و شناخت بیشتر
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دوره زمانی عملکرد باز شناسی حافظه در پی پاسخ به این سوال برآمد که آیا محدودیت زمانی می تواند قضاوت های بازشناسی افراد را تحت تاثیر
قرار دهد؟
آزمایش:
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آزمایشی که ما خواستیم به آن بپردازیم یک آزمایش بازشناسی است که اثر فشردگی زمان را در قضاوت های بازشناسی افراد مورد بررسی

A

قرار می دهد .محرک آزمایش ما طرح هایی از موضوعات متفاوت بود .با مجموعه ای از  20تصویر شروع کردیم که  00تصویر دیگر نیز که از تغییر
 20تصویر مجموعه اصلی به دست آمده بودند نیز اضافه شد .این تغییرات اغلب شامل حذف یک ویژگی کوچک از تصویر اصلی بود و تصاویر بازتاب
آیینه ای نیز جهت جلوگیری از حدس شرکت کنندگان از روند آزمایش استفاده شد .تصاویر اصلی به نحوی انتخاب شده بودند که قرینه آنها یک
تغییر مشخص را ایجاد نماید .نمونه های تصویر اصلی و تغییر یافته در پیوست الف نشان داده شده است .پاسخ ها در دو محدوده ی زمانی ( 000و
 0000میلی ثانیه ) بررسی شدند .بعد از فاز اولیه تحقیق که تصاویر اصلی نمایش داده شد ،این تصاویر با دو نوع متفاوت از هر تصویر اصلی برای
بازشناسی ارائه شدند.

1 - Heit
2 - Rotello
3 - old-new
4 - feature-sampling
5 - Freeman
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شرکت کنندگان:
افرادی که مورد آزمون قرار گرفتند ؛ 00مرد و 00زن با میانگین سنی  26سال بودند که مشکلی در بینایی نداشتند و داوطلبانه در این
آزمایش شرکت نمودند .
لوازم و محرک:
آزمایش با یک رایانه با پنتیوم  000 mhzو صفحه نمایش رنگی  09اینچ انجام شد .پاسخ ها توسط  2کلید در صفحه کلید متصل به
رایانه ثبت گردیدند  .پاسخ ها با دقت  0msاندازه گیری شدند و آزمودنی ها از فاصله  60سانتیمتری صفحه مانیتور را نگاه می کردند.
در مجموع  60تصویر در آزمایش استفاده شد که  00تصویر متفاوت و  20تصویر به عنوان تصاویر اصلی بودند .به همه شرکت کنندگان
تصاویر یکسانی ارائه شد ،اما به طور تصادفی توالی ارایه تصاویر میان آنها متفاوت بود .طرح ها بصورت رنگی با پس زمینه سفید بودند و اندازه هر
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تصویر  00 cm ×00cmبود که در مرکز صفحه نمایش داده می شد.
طرح و روش:

این آزمایش در  2فاز انجام گرفت که از طرح اندازه گیری مکرر در اجرای آزمایش استفاده کردیم ،برای جلوگیری از اثرات ترتیب ،متوازن
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سازی تقابلی استفاده شد .بدین منظور ،نیمی از شرکت کنندگان ابتدا آزمون را با محدوده ی زمانی  000میلی ثانیه و سپس با محدوده ی 0000
میلی ثانیه را انجام دادند و نیمی دیگر از آنان ابتدا آزمون را با محدوده ی  0000میلی ثانیه و سپس با محدوده ی زمانی  000میلی ثانیه انجام
دادند.
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در شروع هر مرحله دستورالعمل آن در وسط صفحه نشان داده می شد که شرکت کنندگان پس از خواندن دستورالعمل می توانستند با
فشردن یک کلید وارد مرحله آزمایش شوند .آزمایش در دو فاز انجام شد .در یک فاز  ms000و در فاز دیگر ms0000بعد از نشان دادن هر تصویر
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،صدایی با تن  HZ 0000برای محدود نمودن زمان پاسخ استفاده شد .شرکت کنندگان می بایست به محض شنیدن صدا پاسخ دهند .قبل از شروع
مراحل آزمایش یک مرحله ی تمرینی جهت آشنایی شرکت کنندگان با روند آزمایش انجام شد که در آن از محرک های غیر آزمایشی استفاده شد و
به پاسخ های سریع اهمیت داده می شد.

در مرحله اول هر فاز تصاویر اصلی با سرعت هر تصویر به مدت 2sارایه گردید .از شرکت کنندگان خواسته شد تا به تصاویر دقت کنند و
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آنها را به خاطر بسپارند .سپس به مدت  00دقیقه یک معمای تصویری هوش را که در برنامه اکسل رایانه طراحی شده بود ،انجام می دادند .این معما
به منظور گذشت زمان و حواس پرتی آزمودنی بود و نتایج آن در این آزمایش هیچ اهمیتی نداشت.

A

در مرحله دوم هر فاز تصاویر اصلی همراه با تصاویر تغییر یافته ارایه شدند و از شرکت کنندگان خواسته شد که اگرتصاویر با آنچه که در
مرحله اول دیده اند بطور کامل مطابق است کلید "یکسان" را فشار دهند و با مشاهده هر نوع تغییری در تصویر ،کلید "متفاوت" را فشار دهند و تا
حد امکان با دقت و سرعت پاسخ دهند .محرک ها تا زمان پاسخ در صفحه باقی می ماند یا اینکه بعد از  2ثانیه محو می شدند .هر کدام که زودتر
اتفاق می افتاد.
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نتا یج و بحث :
طرح مورد استفاده یک طرح تحلیل واریانس  2×2درون آزمودنی بود .عامل اول میزان شباهت تصاویر با دو سطح (یکسان و متفاوت ) و
عامل دوم اثر محدودیت زمانی با دو سطح ( 000و  0000میلی ثانیه ) بود تمام شرکت کنندگان تحت هر یک از ترکیبات محتمل این دو عامل،
مورد آزمون قرار گرفتند .متغیر وابسته زمان قضاوت و صحت وسقم عملکرد بازشناسی بود.
جدول  0میانگین زمان های پاسخ و انحراف استاندارد دو محدوده زمانی ( 000و  0000میلی ثانیه ) را ارائه می کند .تفاوت میان
میانگین زمان های پاسخ در دو سطح نشان می دهد که محدودیت زمانی  000میلی ثانیه باعث سریعتر شدن پاسخ ها نسبت به زمان  0000میلی
ثانیه می شود(( )m diff =00/62جدول.)0
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جدول  -0میانگین وانحراف معیار زمان های پاسخ بازشناسی در دو محدوده ی زمانی
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زمان

فاصله اطمینان %59

میانگین

انحراف معیار
حد پایین

o
e

حد باال

ms 955

1111/854

26/171

021/416

4111/451

ms 4955

4411/414

31/941

555/134

4143/441
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همچنین ،اختالف بین میانگین های تصاویر یکسان و متفاوت نشان داد باز شناسی تصاویر یکسان سریعتر از تصاویر متفاوت انجام گردیده
است ((.)M dif =32/2جدول )2

جدول -2میانگین وانحراف معیار زمان های پاسخ بازشناسی تصاویر یکسان و متفاوت
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A

فاصله اطمینان %59

میزان تشابه

میانگین

انحراف معیار

حد پایین

حد باال

یکسان

1116/011

22/020

051/815

4191/153

متفاوت

4414/354

95/331

4553/445

4143/341

به منظور بررسی اثر محدودیت زمانی ایجاد شده در تکلیف بازشناسی تصاویر و اثر نوع محرک ها در این تکلیف ،تحلیل واریانس دو طرفه
درون آزمودنی انجام شد .همان گونه که در جدول  3قابل مشاهده است .آنوای درجات این مراحل ،اثر نیرومند قابل انتظاری را از محدودیت زمانی
ایجاد شده با سیگنال نشان داد (F )0،07(=6/0؛ .) p>0/00
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بنابراین در مراحلی که محدود سازی زمان پاسخ بیشتر بود ( 000میلی ثانیه) نسبت به موقعیتی که این محدودیت زمانی کمتری برای
پاسخ اعمال شده بود ( 0000میلی ثانیه)؛ زمان پاسخ کوتاه تر بود.
عالوه بر این  ،همان گونه که در جدول  3قابل مشاهده است اثر نوع محرک ها معنی داری کمی را نشان دادF )0،07(=2/60( .؛
.) p>0/00
جدول  – 3تحلیل واریانس اثر نوع محرک ها و محدودیت زمان در تکلیف بازشناسی حافظه
منابع پراکندگی

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

Sig.

عامل تشابه

25451/064

2

25451/064

1/624

4/202

میزان خطا(تشابه)

52940/014

29

5565/259

عامل زمان

25850/844

2

25850/844

میزان خطا(زمان)

15684/465

29

1404/650

تشابه * زمان

1464/815

2

1464/815

29

2984/824
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میزان خطا

o
e

25000/459

6/499

2/056

iv

4/486

4/155

در عین حال ،تعامل معنی داری میان نوع محرک ها یعنی یکسان یا متفاوت بودن تصاویر و اثر محدودیت زمانی دیده نشد (=0/09
(F )0،07؛ .) p=0/20

h
c

همانگونه که در نمودار  0نشان داده شده است .با کاهش محدودیت زمانی برای پاسخ ،یعنی در مراحلی که سیگنال پاسخ  0000میلی ثانیه
بعد از ارایه تصویر اعمال می شد؛ میزان پاسخ های صحیح نیز از  90درصد در محدوده ی  ms 000به  70/20درصد در محدوده ی زمانی

r
A

 ms 0000افزایش نشان داد.
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91.25
70.5

90
75
60
45
30
15
0

500 ms

1500 ms

نمودار -0درصد پاسخ های صحیح در محدوده های زمانی  000و  0000میلی ثانیه
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نمودار  2درصد پاسخ های صحیح را به تصاویر یکسان و متفاوت نشان می دهد .همان گونه که مشخص است درصد پاسخ های صحیح به
تصاویر یکسان  93/2درصد نسبت به پاسخ های صحیح به تصاویر متفاوت  26/2درصد نشان می دهد که میزان صحت پاسخ ها به محرک های

S
f

جدید و ناآشنا نسبت به محرک های آشنا افزایش نشان
می دهد.

86.8

o
e

73.2
90
75

v
i
h

60
45
30
15

0

different

نمودار -2درصد پاسخ های صحیح به تصاویر یکسان و متفاوت

same

c
r

A

بحث کلی :

در این آزمایش ،بر آن شدیم تا به منظور درک و شناخت بیشتر اثر محدودیت زمانی در میزان صحت و سقم قضاوت های باز شناسی
بپردازیم .همان گونه که بیان گردید ،دوره زمانی فرایند ادراکی می تواند یک عنصر مهم برای محاسبه دوره زمانی بازشناسی باشد .اما آیا این باز
شناسی به طور صحیح انجام می گیرد و یا در آزمایش های متدوالی که برای محاسبه زمان باز شناسی از تکنیک های سیگنال – پاسخ استفاده می
کنند؛ اثر محدودیت زمانی در قضاوت صحیح باز شناسی خلل وارد می کند .محرک هایی که موقعیت منطقی یکسانی دارند ( مانند تصاویر مشابه این
پژوهش) می توانند الگوهای پاسخ بسیار متفاوتی را ایجاد نمایند.
گرچه ،تحلیل واریانس دو طرفه درون آزمودنی ،اثر نیرومند قابل انتظاری را از محدودیت زمانی ایجاد شده با سیگنال نشان داد .بدین معنی
که ،در مرحله فشردگی زمان پاسخ ( 000میلی ثانیه) نسبت به موقعیتی که محدودیت زمانی کمتری برای پاسخ اعمال شده بود ( 0000میلی
ثانیه)؛ زمان پاسخ کوتاه تر بود .اما ،همانگونه که نشان داده شد کاهش محدودیت زمانی پاسخ ،یعنی در مراحلی که سیگنال پاسخ  0000میلی ثانیه
بعد از ارایه تصویر اعمال می شد؛ با افزایش پاسخ های صحیح همراه بود.
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نتایج این آزمایش همخوان با آزمایش المبرت و همکارانش ( )2002است .در آزمایش آنان نیز افزایش یکنواخت در نسبت پاسخ های
صحیح با افزایش تأخیرهای سیگنالی همانند دیگر آزمایش های بازشناسی توأم با سیگنال های پاسخ(براک دراف و المبرت )2000 ،وجود داشت.
المبرت وهمکارانش ( )2002پیشنهاد می کنند که در آزمایش با سیگنال های پاسخ ،دور از واقعیت است که بخواهیم فکر کنیم همه پاسخ های
"متفاوت" واقعاً بر اساس کشف تفاوت است .خصوصاً در فاصله های سیگنالی کوتاه تر،که فشردگی زمان شدت می یابد.
عالوه بر این ،اثر نوع محرک ها نیز نشان که باز شناسی تصاویر یکسان سریعتر از تصاویر متفاوت انجام گردیده است .همچنین ،صحت پاسخ
های بازشناسی انجام شده در مورد تصاویر یکسان کمتر از تصاویر متفاوت بود .به عبارت دیگر ،ایتم های ناآشنا کندتر و در عین حال صحیح تر باز
شناسی شده اند.
این آزمایش نیز ،همخوان با نتایج برخی از آزمایشات (المبرت و همکاران؛ )2002بیان می کند که دقت باز شناسی با میزان شباهت
آیتمهای آشنا و ناآ شنا رابطه عکس دارد ،به عبارت دیگر با افزایش شباهت ،دقت کاهش می یابد .اما ،تالوینگ )0720( 1فرضیه ای را بر خالف آن
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پیشنهاد می کندکه دقت باز شناسی ارتباطی مثبت و مستقیم با میزان شباهت تصویر دارد .
الفتوس و بل )0790( 2نشان دادند که جزییات تصویر ،عملکرد بازشناسی را تحت تاثیر قرار می دهد .بنابراین ،وقتی که اطالعات در مورد
جزییات رمزگذاری می شود عملکرد باز شناسی بهتر انجام می گردد (الفتوس وکالمن .)0797،3همچنین ،آگوستینلی 4و همکارانش( )0726بیان
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f

کردند که تشخیص خصوصیات حذف شده از تصویر نسبت به خصوصیاتی که اضافه می شود مشکل تر است .هلی )0720(5اثر مشابهی در حذف و
اضافه ویژگی هایی از حروف یک متن را نشان داد.

o
e

پوتر 6ولوی ) 0767 ( 7متوجه شدند وقتی که یک تصویر به مدت  069msنشان داده میشود ( یعنی  6تصویر در هر ثانیه ) یک یا دو
دقیقه بعد از آن فقط  %20از تصاویر به درستی باز شناسی می شوند .و تعدادی از تصاویربا ارایه کوتاه قابل باز شناسی نبودند آنها پیشنهاد می کنند
که فراموشی جزییات تصویری اغلب در همان لحظه اتفاق می افتد حتی  20msبعد از ارایه تصویر ،آزمودنی ها در تشخیص ویژگیهای تغییر یافته

v
i
h

تصویر مشکل داشتند .هالینگورث )2003( 8در این مورد بیان می کند که اطالعات قبل از تغییر ،ممکن است کدگذاری شده باشند  ،اما مقایسه
فوری آن با اطالعات بعد از تغییر ،مشکل است.

براک دراف و المبرت( )2000تصریح می کنند که سرعت و زمان پردازش ویژگی ها متفاوت است .هر ویژگی پردازش شده درون بازنمایی
ادراکی محرک کامل می گردد .و همانگونه که ویژگی های بیشتری پردازش می شوند این بازنمایی نیز کاملتر می گردد .پس در آزمایش هایی که با

c
r

سیگنالهای پاسخ یا ضرب العجل های پاسخ همراه است ،پاسخ ها ممکن است قبل از پردازش کامل محرک راه اندازی شوند( یعنی قبل از این که
همه ویژگی های محرک پردازش شده باشد).

این دلیل دیگری از خطای بازشناسی می تواند باشد .المبرت و همکارانش ( )2002معتقدند که اگر در باز شناسی ،یک بعد خاص پردازش

A

نشود این امر می تواند به علت شکست فرایند دریافت ( این شکست ممکن است دیده نشود)یا شکست بازیابی (این شکست ممکن است به دلیل
ذخیره نشدن در مکان اول باشد یا به دلیل عدم توانایی برای بازیابی باشد) یا شکست در هر دو مورد اتفاق بیافتد .بنابراین یک تکلیف بازشناسی می
تواند هم فرایند بازیابی وهم فرایند دریافت و ادراکی را اندازه بگیرد .زمان بازیابی یک ویژگی  ،با زمان پردازش ادراکی آن متناسب است .همان
گونه که ویژگی هایی با سرعت دریافت می شوند همان گونه به سرعت بازیابی می شوند .و دیگر آنکه زمان بازیابی رابطه ای معکوس با تعداد ویژگی
های دریافت شده دارد.
1

- Tulving
2 - Bell
3 - Kallman
4
- Agostinelli,
5

- Holley
- Potter,
7
- Levy
8
- Hollingworth
6
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 همخوانی داشت در نتیجه نشان داده شد که زمان باز شناسی صحیح یکFESTHER یافته های این آزمایش با یافته های حاصل از مدل
.شی متناسب با زمان پردازش و ادراک آن شی است
 بر طبق، همچنین. می توان اینگونه بیان کرد که فشردگی زمانی با میزان قضاوت های باز شناسی ناصحیح رابطه ای مستقیم دارد،بنابراین
 به گونه ای که عملکرد باز شناسی در مورد محرک های ناآشنا. میزان تشابه محرک ها بر سرعت و دقت باز شناسی اثر می گذارد،نتایج این آزمایش
. کندتر و صحیح تر انجام گرفت،نسبت به محرک های آشنا
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