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آنچه می بینید تصویری از ونیز در هنگام صبح است؛ زمانی که خورشید در حال طلوع است. به احتمال زیاد شما 
این تصویر را قباًل ندیده اید اما می توانید بگویید که چه چیزی را نشان می دهد. توانایی فهمیدن این تصویر به دلیل 
دانش  گسترده ای است که شما در مورد مقوله های مختلف دارید. مقوالتی که در اینجا شما می توانید شناسایی 
کنید عبارتند از آدم ها، چراغ ها، بناها، ایستگاه ها، سنگ فرش، نور خورشید و سایه ها. این فصل به موضوع مقوله ها 
می پردازد؛ اینکه چگونه اشیا را در مقوالت جای گذاری می کنیم، اینکه توصیف یک شیء به عنوان عضوی از یک 
مقوله چه اطالعاتی را به ما می دهد و نهایتاً اینکه چگونه می توان بین اعضای یک مقوله تمایز قائل شد. مثاًل در 
تصویر مقابل، شما هم ساختمان های بلند ردیف شدۀ سمت چپ و هم سازۀ کوچکتری را که زن و مرد داخل تصویر 
به سمت آن در حال حرکت هستند، با وجود تفاوت زیادشان در مقولۀ »بناها« قرار می دهید. افراد داخل تصویر 
همگی »انسان« هستند، اما برخی از آنها از جنس مرد و برخی دیگر از جنس زن هستند. در این فصل خواهید 
دید که رویکردهای مختلفی به موضوع مقوله بندی وجود دارد. آزمایش های رفتاری، مدل های شبکه ای و پژوهش های 

فیزیولوژیک از جمله رویکردهای متفاوتی هستند که مسئلۀ مقوله بندی را بررسی می کنند.
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خصوصیات اصلی مفاهیم و مقوله ها
اشیا چگونه در مقوله ها قرار می گیرند؟

چرا استفاده از تعاریف در توصیف مقوله ها کارآمد نیست
رویکرد مصداق نوعی: یافتن نمونۀ متوسط

اشیای نوعی شباهت خانوادگی زیادی دارند
g	آشنایی بیشتر: شباهت خانوادگی

عبارات مربوط به اشیای نوعی سریعًا شناسایی می شوند
g	آشنایی با یک تکنیک پژوهشی: فّن تأیید جمله

اشیای نوعی زودتر به ذهن می آیند
اشیای نوعی بیشتر تحت تأثیر آماده سازی قرار می گیرند

g	رویکرد مصداق شاخص: تفکر دربارۀ نمونه ها
کدام رویکرد کارآمدتر است؛ مصداق نوعی یا شاخص؟

آیا یک سطح روان شناختی »پایه« از مقوله ها 
وجود دارد؟

پایه وجود  مقوالت سطح  مورد  در  رُش: چه چیز خاصی  رویکرد 
دارد؟

g	آشنایی بیشتر: فهرست کردن خصوصیات مشترک
g	آشنایی بیشتر: نام بردن اشیا

دانش چطور بر مقوله بندی اثر می گذارد؟
g	9-1 خودآزمایی

مدل های شبکه ای از مقوله بندی
بازنمایی روابط میان مقوله ها: شبکه های معنایی

معرفی شبکه های معنایی: مدل سلسله مراتبی کالینز و کویلیان
g	آشنایی با یک تکنیک پژوهشی: تکلیف داوری واژگانی

انتقادات به مدل کالینز و کویلیان

رویکرد پیوندگرایی
مدل پیوندی چگونه مدلی است؟

مفاهیم چطور در یک شبکۀ پیوندی بازنمایی می شوند؟
بازنمایی یک قناری

آموزش شبکه
g	9-2 خودآزمایی

مدل های شبکه ای از مقوله بندی
چهار پیشنهاد دربارة نحوة بازنمایی مفاهیم در 

مغز
فرضیۀ حسی-عملکردی

رویکرد چندمؤلفه ای
رویکرد مقوله های معنایی

رویکرد مبتنی بر بدن مندی
خالصۀ رویکردها

چند نکتة پایانی: مدل مرکز و انشعاب
g	 مغناطیسی تحریک  پژوهشی:  تکنیک  یک  با  آشنایی 

)TMS( مغز
g	9-3 خودآزمایی

9 دانش مفهومی

خالصه.فصل
در.این.مورد.بیاندیشید

اصطالحات.کلیدی
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برخی از پرسش هایی که در 
این فصل به آنها می پردازیم:

برای  � تعریف  از  استفاده  چرا 
مشخص کردن اینکه آیا یک 
مقولۀ  یک  به  خاص  شیء 
نه،  یا  دارد  اختصاص  خاص 

کار دشواری است؟
مختلفی  � اشیای  خصوصیات 

»بایگانی شده«  که در ذهن 
هستند چیست؟

به  � مربوط  اطالعات  چطور 
مغز  در  مختلف  مقوالت 

ذخیره می شوند؟

وقتی دارید از دانش تان استفاده می کنید، دقیقًا به چه چیزهای فکر می کنید؟ احتمااًل مواردی 
را مانند آنچه در ادامه می آیند، در ذهن تان می آورید. اطالعاتی که برای امتحان روان شناسی 
شناختی الزم است، اسامی افرادی که می شناسید، شاید هم با چیزی مثل سیاه چالۀ فضایی. 
همۀ این موارد را می توان دانش محسوب کرد. واقعیت این است که فهرست دانسته های 
شما بسیار طوالنی است، چون دربارۀ چیزهای زیادی اطالعات دارید. این شیوۀ فکر کردن 
دربارۀ دانش شبیه تعریفی است که در فرهنگ های لغت می آید. به نمونه هایی از تعریف 

دانش در فرهنگ لغت توجه کنید:

دست  به  پژوهش  یا  مطالعه  از  که  اصولی  یا  واقعیت ها،  حقایق،  با  آشنایی 
می آید. 

Dictionary.com

حقایق،  مثل  اشیا  یا  اشخاص  به  نسبت  فهم  یا  آگاهی،  آشنایی،  داشتن 
اطالعات، توصیفات و یا مهارت ها که در طی تجربه یا آموزش از راه درک، 

کشف یا یادگیری حاصل شده است. 
Wikipedia

تعاریف ارائه شده در باال دیدگاه عموم مردم را دربارۀ مفهوم دانش نشان می دهد. این تعاریف به طور خالصه، 
از عنوان این فصل برمی آید، ما به تصویر محدودتری  اما همان طور که  نشان دهندۀ چیزی است که ما می دانیم؛ 
از دانش می پردازیم که روان شناسان شناختی آن را با عنوان دانشمفهومی می شناسند. دانشی که به ما امکان 

شناسایی اشیا و رویدادها و نیز استنباط خصوصیات آنها را می دهد.
پرداختن به دانش مفهومی با پاسخ به پرسش هایی مثل این موارد همراه است:

g هنگام مواجهه با یک شیء یا رویداد جدید، چطور از ماهیت آن مطلع می شویم؟
g  را روزنامه ها  و  دریاچه ها،  درختان،  دوچرخه ها،  اسب ها،  مثل  خود  اطراف  محیط  عناصر  می توانیم  چطور 

بشناسیم؟
g انواع مختلف »اشیا« در جهان چه هستند )راجرز و کاکس، ۲۰۱۵(؟

ما مدام به پرسش هایی شبیه آنچه در باال آمده است، پاسخ می دهیم و معمواًل هم متوجه آن نمی شویم؛ مثاًل 
تصور کنید به شهری ناآشنا رفته اید. جایی که تا به حال پایتان را در آن نگذاشته اید. همین طور که در خیابان قدم 
این حال  با  بودند؛  در شهر خودتان  نیستند که  دقیقًا همان جوری  از چیزها،  بسیاری  متوجه می شوید که  می زنید 
چیزهای بسیاری هم هستند که آشنا به نظر می رسند. ماشین هایی که از کنارتان می گذرند؛ ساختمان هایی که در 
دو طرف خیابان ساخته شده اند؛ پمپ بنزینی که سر چهارراه قرار گرفته است و گربه ای که دارد از وسط خیابان رد 
می شود. خوشبختانه شما اطالعات زیادی دربارۀ ماشین ها، ساختمان ها، پمپ بنزین و گربه ها دارید؛ به همین دلیل 

هیچ مشکلی در درک رویدادهای جاری نخواهید داشت.
این فصل دربارۀ دانش مفهومی است. دانش مفهومی شما را قادر می سازد تا اشیایی را که در خیابان یا در هر 
کجای جهان مشاهده می کنید، بشناسید و درک کنید. این دانش در قالب مفاهیم سازماندهی شده است. »مفاهیم« 
را می توان به شیوه های مختلف تعریف کرد؛ مثل »بازنمایی ذهنی یک طبقه یا یک شیء« )اسمیت، ۱۹۸۹( و یا 
»مقوالتی از اشیا، رویدادها و انگاره های انتزاعی« )کیفر و پولورمولر، ۲۰۱۲(؛ اما اگر بخواهیم تعریف ملموس تری ارائه 
دهیم، می توانیم بگوییم که مفهوم »گربه«، پاسخ به پرسش »گربه چیست؟« است؛ یعنی اگر در پاسخ به این سؤال 
بگویید: گربه حیوانی است پشمالو که میو میو می کند، حرکت می کند و موش می خورد، مفهومی را که از »گربه« 

نزد خودتان دارید بیان کرده اید )کیفر و پولورمولر، ۲۰۱۲(.
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از آنجایی که بحث ما در مورد دانشمان دربارۀ جهان است، باید از موضوع گربه ها فراتر برویم و نگاه کالن تری 
اوضاع  دهیم،  گسترش  رز  گل های  و  تربچه ها  دربازکن ها،  ماشین ها،  به سگ ها،  را  نگاهمان  وقتی  باشیم.  داشته 
پیچیده تر و البته جالب تر می شود، چون پرسشمان آن وقت این خواهد بود که «چگونه همۀ اینها در ذهن ما سازمان 

می یابند؟» یک راه برای سازمان بخشی به مفاهیم، گنجاندن  آنها در قالب «مقوله ها» است.
یک مقوله، تمام نمونه های ممکن از یک مفهوم خاص را در بر می گیرد. برای همین مقولۀ «گربه ها» شامل 
از این زاویه  لئوپاردها و غیره می شود. وقتی  ایرانی، گربه های وحشی،  گربه های پلنگی، گربه های سیاه، گربه های 
تعیین می کند که  «گربه»،  از  ما  بازنمایی ذهنی  بنابراین  نگاه کنیم، مفاهیم، قواعد ساختن مقوله ها هم هستند؛ 
چه حیواناتی را گربه بدانیم. چون مفاهیم، قواعد جای دادن اشیا درون مقوله ها را فراهم می کنند، معمواًل مفاهیم و 
مقوله ها با هم مورد بحث قرار می گیرند و پژوهش های بسیاری به فرایند مقوله بندی )فرآیندی که طی آن چیزها 

درون مقوله ها قرار می گیرند( پرداخته اند.
مقوله بندی کاری است که با قرار دادن یک شیء درون مقوله انجام می دهیم؛ و وقتی شیئی را درون مقوله اش 
بتوانیم مطمئن شویم آن حیوان  اگر  مثاًل،  زیادی در موردش می دانیم؛  معنایش  این است که چیزهای  گذاشتیم، 
پشمالو که آن سوی خیابان می بینیم، یک «گربه» است، اطالعات زیادی در موردش به دست خواهیم آورد )شکل.
1-9(. برای همین، مقوله ها «راهنماهای دانش» نامیده شده اند )یومائوچی و مارکمن، 2000(. وقتی بدانید که چیزی 
متعلق به کدام مقوله است، تنها کاری که باید انجام دهید این است که انرژی خود را صرف کنید تا خصوصیات 
متمایزکنندۀ آن شیء را بفهمید چون وقتی توانستید آن شیء را در مقولۀ خودش بگذارید، بقیه اطالعات را از مقوله 
می دانید. فرقی هم نمی کند که چه چیزی باشد؛ «گربه»، «پمپ بنزین»، یا «یک نقاشی امپرسیونیستی» )سولومون 

و همکاران، 1999(.

شکل.1-9.دانستناینکهشیئیبهیکطبقهتعلقدارد،اطالعاتزیادیدرموردآندراختیارمامیگذارد..	
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مقوله بندی عالوه بر درک رویدادهای محیط، به ما در انجام اعمالمان هم کمک می کند؛ مثاًل برای اینکه بتوانید 
مربا را روی نان بمالید، نه تنها باید شیشۀ مربا، نان و کارد صبحانه را تشخیص دهید، بلکه باید از خصوصیات مربوط 
به آنها هم آگاه باشید )نان نرم است مگر اینکه برشته شده باشد، کارد صبحانه تیز است و مربا چسبناک است(. 
عالوه بر ابن باید بدانید که چطور دستۀ چاقو را با دست راست خود بگیرید تا بتوانید مربا را از داخل شیشه بردارید 

)المبون رالف و همکاران، 2017(.
توانایی جای دادن اشیا درون مقوله ها می تواند به ما در درک بهتر رفتارهایی که در حالت عادی، عجیب به نظر 
می رسند کمک کند؛ مثاًل، اگر مردی را ببینیم که یک سمت صورتش را آبی و سمت دیگر را اناری کرده است، شاید 
نتوانیم کار او را بفهمیم؛ اما وقتی بفهمیم او دارد به سمت استادیوم فوتبال می رود، می توانیم آن فرد را به عنوان 
یک «طرفدار بارسلونا» دسته بندی کنیم. جای گذاری او در آن مقولۀ خاص، صورت رنگ شده و دیگر رفتارهای عجیب 

احتمالی او را که در روز مسابقه عادی است، تبیین می کند )سولومن و همکاران، 1999(.
کاربردهای بسیار متنوع مقوله ها در زندگی روزمره، به خوبی اهمیت آن ها را نشان می دهد. اغراق نیست اگر 
بگوییم که بدون مقوله ها، زندگی ما در این جهان سخت و دشوار می شد. تصور کنید چه اتفاقی می افتاد که اگر 
هربار که با یک شیء جدید برخورد می کردید، هیچ چیزی در موردش نمی دانستید و برای همین مجبور بودید خودتان 
تک تک خصوصیاتش را ]از اول[ شناسایی کنید. واضح است که اگر نمی توانستیم بر دانشی که مقوله ها در اختیارمان 

می گذارند، تکیه کنیم زندگی برای ما بسیار سخت و پیچیده می شد.
بله مقوله ها مهم هستند؛ اما برای فهم مقوله ها چه چیزی را باید بدانیم؟ این پرسش، پاسخ سرراستی ندارد؛ 
چون ما همواره در حال مقوله بندی چیزهای مختلف هستیم و به نظر می رسد که این فرایند، فرآیندی خودکار باشد. 
واضح است گربه ای وجود دارد که روی صندلی آن طرف اتاق نشسته است )گربه، صندلی و اتاق مقوله های مختلفی 
هستند(. مقوله بندی  این چیزها و هزاران مورد دیگر، به قدری آسان است که به نظر می رسد مسئلۀ خاصی برای حل 

کردن وجود ندارد.
از لحظاتی که  به معنای سادگی آن نیست. یکی  توانایی  توانایی های شناختی، راحتی یک  اما همانند دیگر 
می توان دشواری مقوله بندی را فهمید، هنگام مواجهه با امور ناآشنا است. «اون چیه اون جاست؟ یک موریانه خوار؟ 
خیلی عجیبه!». و دشواری مقوله بندی وقتی بیشتر آشکار می شود که کسی به نوعی آسیب مغزی دچار شود که به 
خاطر آن آسیب، شناسایی اشیای مختلف یا بازشناسی چیزهای آشنا برایش دشوار شود. فهمیدن اینکه شرایطی وجود 
دارند که در آنها مقوله بندی دشوار می شود، می تواند از جهت دیگری جالب باشد. شناسایی و فهم این موقعیت ها 

می تواند به ما در پیدا کردن سازوکارهای مقوله بندی کمک کند.
مورد  را  روزمره  مقوله بندی های  در  دخیل  سازوکار  و  مقوله بندی  دشواری های  اصلی،  بخش  در سه  فصل  این 
بررسی قرار می دهد. هر یک از این سه بخش، داستانی را روایت می کنند که هریک، رویکرد متفاوتی را به مقوله بندی 
دنبال می کند. ابتدا در بخش «خصوصیات اصلی مفاهیم و مقوله ها»، رویکرد رفتاری را بررسی می کنیم که ریشه 
در آزمایش هایی دارد که در دهه 1970 انجام شده بودند و به ما در فهم چگونگی قرار دادن اشیا در مقوله ها کمک 
شایانی کردند و نشان داد که «همۀ اشیا به طور برابر ساخته نشده اند». در بخش دوم، یعنی «مدل های شبکه ای از 
مقوله بندی»، رویکرد شبکه ای به مقوله بندی را که در دهه 1960 آغاز شد، مرور می کنیم. این مدل ها از ظهور علم 
رایانه الهام گرفته بودند و مدل های رایانه ای را از نحوۀ بازنمایی مقوله ها در ذهن فراهم کردند. در بخش سوم، یعنی 
«نحوۀ بازنمایی مقوله ها در مغز»، از رویکردی فیزیولوژیک استفاده کردیم که به ارتباط میان مفاهیم و مغز می پردازد. 
در ادامه خواهیم دید که هر رویکرد دیدگاه خاص خودش را به مقوله بندی دنبال می کند و ترکیب هر سه با هم نسبت 

به هر کدام به تنهایی، تبیین پیچیده تری را برای مقوله بندی فراهم می کنند.
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خصوصیات اصلی مفاهیم و مقوله ها
سؤاالتی که ما در مورد خصوصیات اصلی مقوله ها بررسی می کنیم به شرح ذیل هستند:

اشیا، رویدادها و یا انگاره های مختلف چطور به یک مقولۀ خاص منتسب می شوند؟ 	
مقوله ها را چطور می توان تعریف کرد؟ 	
چرا می گوییم «تمام اشیای یک مقوله ساخت مشابهی ندارند»؟ 	

چگونه◄اشیا◄ذیل◄مقوله◄ها◄قرار◄می◄گیرند؟◄◄
برای شناختن خصوصیات هر شیء باید به تعریف آن توجه کرد. این نوع نگاه به موضوع مقوله ها زمانی بسیار مهم 
و مورد توجه بوده است؛ اما ما در همین ابتدا توضیح خواهیم داد که چطور روان شناسان شناختی نشان دادند که این 
«رویکرد تعریف  محور» برای جای گذاری اشیا درون مقوله ها کارآمد نیست. سپس به بررسی رویکرد دیگری خواهیم 

پرداخت که اساس آن، تعیین شباهت یک شیء به اشیای دیگر هر مقوله است.

چرا◄استفاده◄از◄تعاریف◄در◄توصیف◄مقوله◄ها◄کارآمد◄نیست
از  با تعریفی که  با بررسی تطابق یک شیء خاص  رویکرد تعریف محور به مقوله بندی ما می توانیم  بر اساس 
یک مقوله داریم، به این نکته پی ببریم که آیا آن شیء به آن مقوله تعلق دارد یا خیر. در برخی موارد تعاریف بسیار 
کارامد هستند مانند وقتی که می خواهیم اشیای هندسی را تعریف کنیم؛ مثاًل تعریف کردن یک مربع به صورت 
«یک شکل مسطح که چهار ضلع برابر دارد و تمام زوایای داخلی اش یکی هستند» کارآمد است؛ اما در مورد بیشتر 
اشیای طبیعی )همچون پرنده ها، درختان و گیاهان( و بسیاری از اشیای دست ساز )صندلی ها(، تعاریف به هیچ عنوان 

کارآمدی الزم را ندارند.
با آنها مواجه می شویم، خصوصیات  مشکل اینجاست که تمام اعضای مقوالت مختلف که در زندگی روزمره 
یکسانی ندارد؛ مثاًل هرچند ممکن است در لغت نامه، صندلی به صورت «جزئی از اثاثیۀ منزل که جای نشستن، پایه، 
پشتی و معمواًل دسته دارد و برای نشستن انسان طراحی شده است» تعریف  شود و به نظر هم معقول برسد، اما 
اشیای زیادی هستند که ما آنها را «صندلی» می نامیم و در تعریف فوق نمی گنجند. برای نمونه به این تصویر توجه 
کنید. اشیایی که در شکل 2-9 الف و 2-9 ب می بینید مطابق تعریف باال، صندلی به شمار می روند؛ اما اشیای 
2-9 ج و 2-9 د با این تعریف سازگار نیستند. بیشتر صندلی ها، همان طور که در تعریف فوق هم آمده است، پایه و 
پشتی دارند؛ اما عموم افراد، وسیلۀ بشقاب  مانند شکل 2-9 ج را هم یک صندلی می دانند و ممکن است بگویند که 

از صخرۀ شکل 2-9 د هم به عنوان صندلی استفاده می شود.
لودویگ ویتگنشتاین )1953( فیلسوف، به این مشکل در تعریف، توجه نشان داده و راه حلّی را برای آن ارائه 

کرده است:

برای نمونه، فعالیت هایی را در نظر بگیرید که ما آنها را «بازی» می نامیم؛ مانند بازی های تخته ای، 
بازی ها را  بازی های دیگر. اگر تک تک  این  المپیک و  بازی های  بازی های توپی،  بازی های کارتی، 
تمام  و  روابط  شباهت ها،  اما  یافت؛  نخواهید  آنها  میان   مشترکی  هیچ خصوصیت  بگیرید،  نظر  در 
مجموعۀ آنها با هم به شما وجوه مشترکی را نشان خواهند داد که من هیچ عبارت بهتری جز «شباهت 

خانوادگی» برای آنها سراغ ندارم.

ویتگنشتاین برای حلّ این مشکل که تعاریف معموالً نمی توانند همۀ اعضای یک مقوله را در بر گیرند، مفهوم 
شباهت خانوادگی را مطرح کرد. شباهت خانوادگی، به این موضوع اشاره دارد که اشیای هر مقوله، از ابعاد مختلف 
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به اشیای دیگر شبیه هستند. به همین جهت، رویکرد شباهت خانوادگی تعریفی ارائۀ نمی کند که همۀ اعضای یک 
مقوله را در بر گیرد؛ بلکه در عوض فضای منعطفی فراهم می کند که در آن، امکان برخی تغییرات در مقوله ها فراهم 
باشد. صندلی ها ممکن است اندازه ها و شکل های بسیار متنوعی داشته باشند و از مواد بسیار متفاوتی ساخته شده 
باشند؛ ولی هر صندلی به نحوی به یک صندلی دیگر شبیه است. اگر  این گونه به عضویت در مقوله ها نگاه کنیم، 
خواهیم دید که صندلی شکل 2-9 الف و صندلی شکل 2-9 د هر دو جایی برای نشستن، تکیه گاهی برای کمر و 

احتمااًل جایی برای راحتی بازوها فراهم می کنند.
انگارۀ شباهت خانوادگی  از  الینور رُش و همکاران،  آغاز شد،  آزمایش هایی که در دهۀ 1970  از  در یک سری 
به عنوان نقطۀ آغاز آزمایش هایی استفاده کردند که به بررسی ماهیت اساسی مقوله ها می پردازند. یکی از نخستین 

انگاره های متولد شده در این آزمایش ها، انگارۀ مصداق نوعی بود.

رویکرد◄مصداق◄نوعی:◄یافتن◄نمونۀ◄متوسط
بر اساس رویکرد مصداق نوعی به مقوله بندی، عضویت در هر مقوله، مستلزم مقایسۀ شیء جدید با یک الگوی 

نوعی است که نماینده آن مقوله محسوب می شود. یک مصداق نوعی، عضو «تیپیکال» یک مقوله است.

شکل.2-9.اشیایمختلفیکههمگیمیتوانند«صندلی»باشند..	
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عضو تیپیکال یک مقوله به چه معناست؟ الینور رُش )1973( پیشنهاد داد که یک نمونۀ تیپیکال، بر اساس 
نوعی  مصداق  مثالً،  می شود؛  ساخته  می شویم،  مواجه  آنها  با  معموالً  که  مقوله  یک  اعضای  ویژگی های  متوسط 
«پرنده ها» ممکن است بر اساس برخی ویژگی هایی از پرندگانی که شما هر روز می بینید )مانند گنجشک، سینه سرخ 
و زاغ آبی( ساخته شود؛ ولی الزاماً مانند هیچ کدام از آنها نباشد؛ بنابراین مصداق نوعی الزامًا یک عضو واقعی از آن 

مقوله نیست بلکه بازنمایی «متوسط» آن مقوله محسوب می شود )شکل.9-3(.
مطمئنًا همۀ پرنده ها شبیه گنجشک، سینه سرخ و زاغ آبی نیستند. جغدها، شاهین ها و پنگوئن ها هم همگی 
پرنده  هستند. رُش این پراکندگی های درون مقوله ها را نمایانگر تفاوت در نوعی بودن می داند. اگر میزان نوعی بودن 
باال باشد، اعضای یک مقوله، شباهت زیادی با مصداق نوعی آن مقوله خواهند داشت )شبیه مصداق نوعی آن مقوله 
هستند(. اگر میزان نوعی بودن پایین باشد، آن عضو آن مقوله، شباهت زیادی با مصداق نوعی آن مقوله ندارد. رُش 
)1975 الف(  این انگاره را بدین شکل کمّی سازی کرد که به شرکت کننده  های خود اسم یک مقوله، مانند «پرنده» یا 
«وسیله»، را ارائه می کرد و سپس فهرستی از پنجاه عضو آن مقوله را معرفی می کرد. تکلیف شرکت کننده  ها این 
بود که با دادن امتیازهایی در یک بازۀ 7 نمره ای، نشان دهند که هر عضو لیست، چقدر به اسم مقوله نزدیک است. 
امتیاز 1 یعنی آن عضو، نمونۀ خوبی از مقولۀ خود است و امتیاز 7 یعنی آن عضو، نمونۀ دوری از آن مقوله محسوب 

می شود یا اصالً عضوی از آن مقوله به شمار نمی رود.
نتایج به دست آمده برای برخی از اشیا در مورد 
کشیده  تصویر  به  شکل.9-4  در  متفاوت،  مقولۀ  دو 
نشان دهندۀ  گنجشک،  برای   1.18 امتیاز  است.  شده 
این واقعیت است که بیشتر مردم گنجشک را نمونۀ 
خوبی از یک پرنده می دانند )شکل.4-9.الف(. امتیاز 
نشان دهندۀ  خفاش،  برای   6.15 و  پنگوئن  برای   4.53
خفاش ها،  و  پنگوئن ها  که  است  واقعیت  این 
نمونه های خوبی از مقولۀ پرنده ها به شمار نمی روند. 
به همین نحو صندلی و مبل )امتیاز=1.04( نمونه های 
خیلی خوبی برای وسایل خانه به شمار می روند ولی 
آینه )4.93( و تلفن )6.68( نمونه های ضعیفی هستند 
)شکل.4-9.ب(. اینکه یک گنجشک نسبت به یک 

«پرنده»  یک  از  بهتری  نمونۀ  خفاش،  یک  یا  پنگوئن 
است، خیلی جای تعجب ندارد؛ اما رُش با انجام تعدادی 

شکل.3-9.سهپرندۀواقعی)گنجشک،سینهسرخوزاغآبی(ویکپرندۀمصداقنوعیکهبازنماییمتوسطمقولۀپرندهاست..	

بر.	 را اشیا شرکتکنندهها که الف( ۱۹۷۵( رُش آزمایش نتایج .9-4 شکل.
اساسمقیاسیکهاز۱)نمونۀخوبمقوله(تا۷)نمونۀبدمقوله(مرتبشده

بود،ارزیابیکردند.الف(نمراتپرندهها؛ب(نمراتوسایلخانه.
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آزمایش از چنین نتایجی که از پیش هم معلوم بودند، فراتر رفت و تفاوت های میان نمونه های خوب و بد هر مقوله 
را نشان داد.

اشیای نوعی شباهت خانوادگی زیادی دارند. نمونه های خوب و نمونه های بد هر مقوله، چقدر شبیه به 
اعضای آن مقوله هستند؟ آشنایی بیشتر پیش  رو بر اساس یکی از آزمایش های ُرش و کارولین مرویس )1975( 

است. طراحی شده 

آشنایی بیشتر: شباهت خانوادگی
دستورالعمل رُش و مرویس )1975( به این صورت بود: برای هر یک از اشیای زیر، تمام خصوصیات و ویژگی های 
متعارفی را که به نظر شما میان تمام انواع آنها مشترک است، یادداشت کنید؛ مثاًل برای خصوصیات متعارف 
دوچرخه ها می توان به: داشتن دو چرخ، داشتن پدال، داشتن دسته، اینکه می توان آنها را راند، اینکه از سوخت 
استفاده نمی کنند و مانند اینها اشاره کرد. برای نوشتن خصوصیات هر کدام از موارد زیر، یک دقیقه به خودتان 

زمان دهید:
3. مبل 1. صندلی   
4. تلفن 2. آینه    

اگر مانند شرکت کننده  های رُش و مرویس پاسخ داده باشید، خصوصیات متعارف مشابهی را به صندلی و مبل 
اختصاص داده اید؛ مثاًل، صندلی ها و مبل ها هر دو پایه دارند، پشتی دارند، رویشان می نشینیم، ممکن است کوسن 
داشته باشند و مانند اینها. وقتی خصوصیات یک مورد، هم پوشانی زیادی با خصوصیات مصداق های دیگر یک مقوله 
داشته باشد، به این معناست که شباهت خانوادگی میان این مصداق ها، زیاد است؛ اما اگر تلفن و آینه را در نظر 
بگیریم، درمی یابیم که هم پوشانی اندکی  میان آنها وجود دارد، حتی اگر رُش و مرویس هر دو را به عنوان «وسایل 
خانه» طبقه بندی کرده باشند )شکل 4-9 ب(. معنای هم پوشانی کم با اعضای دیگر یک مقوله، این است که شباهت 

خانوادگی اندکی میان آنها وجود دارد.
رُش و مرویس از داده های خود به این نتیجه رسیدند که رابطۀ قدرتمندی میان شباهت خانوادگی و نوعی بودن 
مصداق وجود دارد. برای مثال، مصداق های خوب مقولۀ «وسایل خانه»، مانند صندلی و مبل، خصوصیات مشترک 
زیادی با دیگر اعضای آن مقوله دارند؛ ولی مصداق های ضعیف، مانند آینه و تلفن، چنین مشابهتی با اعضای دیگر 
آن مقوله ندارند. عالوه بر ارتباط میان نوعی بودن مصداق و شباهت خانوادگی، پژوهشگران تعدادی ارتباطات دیگر 

نیز میان نوعی بودن مصداق و رفتار پیدا کرده اند.

عبارات مربوط به اشیای نوعی، سریعًا شناسایی می شوند. ادوارد اسمیت و همکاران )1974( از روندی 
به نام فّن تأیید جمله استفاده کردند تا در بیایند که چگونه افراد می توانند سریعًا به سؤاالت مربوط به مقولۀ یک 

شیء پاسخ دهند.
وقتی اسمیت و همکاران )1974( با استفاده از این تکنیک دریافتند که شرکت کننده  ها برای مواردی که بیشتر 
مصداق نوعی محسوب می شوند )مانند سیب برای مقولۀ «میوه ها»( نسبت به مواردی که کمتر این ویژگی را دارند 
نوعی  بیشتر مصداق  که  مواردی  در  دادن سریع تر  پاسخ  توانایی  پاسخ می دهند.  شکل.5-9(، سریع تر  انار؛  )مانند 

هستند، اثر گویابودن نامیده می شود.
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از  وقتی  می آیند.  ذهن  به  زودتر  نوعی  اشیای 
شرکت کننده  ها خواسته می شود که تمام مواردی را که از یک 
اعضای  ابتدا  آنها  کنند،  فهرست  می رسد،  ذهنشان  به  مقوله 

نوعی تر آن مقوله را بیان می کنند )مرویس و همکاران، 1976(؛ بنابراین در مقولۀ پرنده ها، گنجشک زودتر از پنگوئن 
می شود. ذکر 

محرک،  یک  ارائۀ  که  است  زمانی  آماده سازی،  می گیرند.  قرار  آماده سازی  تأثیر  تحت  بیشتر  نوعی  اشیای 
پاسخدهی به محرک دیگری را که معمواًل پس از محرک نخست می آید، تسریع کند )نگاه کنید به فصل 6، صفحه 
233(. رُش )1975 ب( نشان داد که اعضای نوعی یک مقوله نسبت به اعضای کمتر نوعی آن مقوله، بیشتر تحت 
تأثیر آماده سازی قرار می گیرند. فرآیند آزمایش رُش در شکل.6-9 نشان داده شده است. شرکت کننده  ها ابتدا محرک 
آماده ساز را دریافت می کنند؛ که در این مورد شنیدن نام یک رنگ مانند «سبز» بود. دو ثانیه بعد، یک جفت رنگ کنار 

هم می بینند و باید با فشردن هرچه سریع تر یک کلید، بگویند که این دو رنگ، یکی هستند یا خیر.
رنگ های کنار هم که شرکت کننده  ها پس از شنیدن محرک آماده ساز مشاهده می کردند، به سه شکل مختلف 
قرمز،  رنگ  پر  )نمونه های  بودند  مقوله شان  از  گویایی  نمونه های  که  یکسانی  رنگ های  )الف(  بودند:  شده  جفت 
آبی، سبز و غیره. شکل.6-9.الف(؛ )ب( رنگ های یکسانی که نمونه های ضعیفی از مقوله شان بودند )نمونه های 
کم رنگ تری از رنگ های اصلی مثل آبی کم رنگ، سبز کم رنگ و غیره. شکل.6-9.ب(؛ )پ( رنگ های غیر یکسانی 

که هر یک به مقولۀ متفاوتی تعلق داشتند )برای مثال جفت کردن قرمز و آبی. شکل.6-9.ج(
مهم ترین یافته ها، متعلق به گروه های «هم رنگ» است. در این شرایط، هم رنگی منجر به پاسخدهی سریع تر 
نوعی  کمتر  نمونه های  با  مقایسه  در  میلی ثانیه(   610  =  )RT( واکنش  )زمان  )گویاتر(  نوعی تر  مصداق های  برای 
)ضعیف تر( )زمان واکنش= 780 میلی ثانیه( می شد؛ بنابراین وقتی شرکت کننده  ها واژۀ «سبز» را می شنیدند و سبز های 

پیش روی آنها نمونه های گویاتری بودند، سریع تر واکنش نشان می دادند.
رُش این داده ها را به این شکل توضیح می دهد: وقتی شرکت کننده  ها واژۀ «سبز» را می شنوند، یک سبز «گویا» 
)مصداق نوعی( را تصور می کنند )شکل.7-9.الف(. اصل زیربنایی آماده سازی این است که محرک آماده ساز با ارائۀ 
اطالعاتی در مورد محرک بعدی، شرکت کننده  را برای پاسخ به آن محرک آماده می کند. این اثر وقتی ظاهر می شود 
که سبزهای گویا در آزمون ارائه شوند )شکل.7-9.ب( و نه سبزهای ضعیف )شکل.7-9.ج(؛ بنابراین نتایج آزمایش های 
آماده سازی، از این ایده حمایت می کنند که شرکت کننده  ها در پاسخ به شنیدن نام رنگ ها، مصداق های نوعی آنها 

آشنایی با یک تکنیک پژوهشی: فّن تأیید 
جمله

شرکت کننده  ها  به  دارد.  ساده ای  فرآیند  جمله  تأیید  فّن 
گزاره هایی ارائه می شود و از آنها خواسته می شود تا اگر فکر 
می کنند که آن جمله درست است، بگویند «بله» و اگر جمله 
را غلط می دانند، بگویند «خیر». این کار را خودتان با دو گزارۀ 

زیر، امتحان کنید.
سیب، یک میوه است.

انار، یک میوه است.

آزمایش.	 از وهمکاران)۱۹۷۴( اسمیت ای.ای. دادههای شکل.9-5.
تأییدجمله.زمانواکنش)RT(درمواردیکهنمونۀبهنجارتریداشتند،

سریعتربود.
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شکل.6-9.فرآیندآزمایشآمادهسازیرُش)۱۹۷۵،ب(.نتایجوضعیتیکهدرآنهردورنگارائهشدهیکسانبودند،در.	
سمتراستتصویرآمدهاست.)الف(مصداقنوعیکهفرداز«سبز»میبیند،نمونۀگویاییاستاما)ب(نمونۀضعیفی

ازرنگسبزاستو)ج(وضعیتیرانشانمیدهدکهدرآنرنگهایارائهشده،متفاوتبودند.

شکل.9-7..	
توضیحرُشدر
موردنتایجیکه
نشانمیدهند
آمادهسازیدر
ارتباطبارنگهای
«نوعی»گویاتر،
پاسخدهی
سریعتریرانسبت
بهرنگهایغیر
نوعیبههمراه
دارد.
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