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سخن مترجم

به مفاهیمی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری شناخت گویند. 
هر یك از مؤلفه های شناختی فوق، متأثر از اجتماعی بودن متغیر مورد نظر است. شناخت اجتماعی از 
دو واژه "شناخت" و "اجتماعی" ترکیب یافته است. واژه شناختی بیانگر این است که چگونه انسان ها 
واقعیت اجتماعی را به صورت ذهنی می سازند چون این باور وجود دارد که رفتار اجتماعی بیش از اینکه 

تحت تأثیر محرک های خارجی باشد به بازنمایی های ذهنی و درونی آن موقعیت ارتباط دارد. 
واژه "اجتماعی" بیانگر این است که ذهنی سازی یك واقعیت، تحت تأثیر اجتماعی بودن آن واقعیت 
هم، هست. به عبارت دیگر ماهیت اجتماعی محرک ها و ارتباط  آنها با ادراک کننده، بر شناخت ما از آن 
واقعیت تأثیر می گذارد. مثال درک ما از "امنیت" با تخمین مساحت یك مربع متفاوت است زیرا مفهوم 

اول ماهیت اجتماعی دارد، ولی مفهوم دوم ماهیت غیر اجتماعی دارد.
پژوهش های شناخت اجتماعی به مطالعه دانش ما از اجتماع و پردازش های شناختی می پردازد که با 
ساخت واقعیت اجتماعی افراد سروکار دارد. از این رو محققان شناخت اجتماعی به بررسی چگونگی 
رمزگردانی، ذخیره سازی و فراخوانی اطالعات اجتماعی از حافظه می پردازند، و این که چگونه دانش 
اجتماعی ساخته شده و بازنمایی می شود. همچنین در شناخت اجتماعی این موضوع بررسی می شود که 

چه پردازش هایی در زمان شکل دهی قضاوت ها و تصمیم گیری ها دخالت دارند.
هدف از شناخت اجتماعی، ارائه مدل های مبسوط و دقیق اطالعات اجتماعی مبتنی بر روان شناسی 
شناختی بوده که مرکب از دو حوزه روان شناسی شناختی و روان شناسی اجتماعی است. تلفیق رویکرد 
شناختی و روان شناسی اجتماعی تاریخچه طوالنی دارد و بیش از همه مدیون تأثیر افکار روان شناسانی 
همچون کرت لوین و فریتز هایدر است. شناخت در سه سطح تدوین مسئله، روش شناسی و نظریه پردازی 
بر روان شناسی اجتماعی تأثیر گذاشته است. سه پرسش بنیادین، زیربنای مطالعه شناخت اجتماعی است: 
چگونه  دوم،  می یابد؟  سازمان  چگونه  و  شده  ذخیره  ما  حافظه  در  اجتماعی  اطالعات  نوع  چه  اول، 
اطالعات ذخیره شده در حافظه بر پردازش اطالعات، داوری و رفتارهای بعدی تأثیر می گذارد؟ و سوم 
چگونه و چه وقت اطالعات ذخیره شده به وسیله اطالعات جدید و یا فرایندهای شناختی تغییر می کند؟ 

)آیزنك، 1994؛ ترجمه خرازی، دولتی، رییس قاسم و کمالی، 1379(. 
انسان ها واقعیت اجتماعی ذهنی خود را بر اساس تفسیرشان از درون دادها می سازند. در معنا داری و 
ساخت واقعیت اجتماعی، قبل از اینکه درون دادهای عینی، تعیین کننده این معناداری باشد، به چگونگی 
ما  با  ندارد  تمایل  فالنی  که  باشیم  داشته  باور  اگر  مثال  برای  دارد.  بستگی  آنها  احساس  و  اندیشیدن 
احوال پرسی کند، همین تفسیر ذهنی رفتارمان را تعیین می کند، حتی اگر واقعیت این باشد که او فقط ما 
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را ندیده است.
نقطه محوری شناخت اجتماعی این است که انسان ها چگونه واقعیت اجتماعی را می سازند؟

چگونه یك واقعیت عینی به یك واقعیت ذهنی تبدیل می شود؟
در تبیین این فرآیند دیدگاه های مختلفی وجود دارد. همچنان که در این کتاب آمده است اولین دیدگاه 
این است که انسان ها سعی می کنند طبق باورشان جهان پیرامون را درک کنند. به عبارت دیگر انسان ها در 
جستجوی همسانی هستند. نمونه ای از نظریه هایی که تابع این دیدگاه هستند، نظریه کالسیك ناهماهنگی 
فستینگر است. دانینگ )2015(، در یکی از کتاب های ارزشمند خود به تبیین تاریخی این دیدگاه پرداخته 

است.
دومین رویکرد این است که انسان ها تمایل دارند اطالعات مختلف را بدون اینکه دست به انتخاب 
بزنند گرد آوری کرده و بدون سوگیری، واقعیت اجتماعی را بسازند، در این دیدگاه انسان را به عنوان یك 
متفکر اجتماعی تلقی می کنند که دنیا را به صورت منطقی و علمی تفسیر می کند. طبق این دیدگاه هر 
فردی یك دانشمند غیر حرفه ای است، نمونه ای از این دیدگاه، نظریه های اسنادی هستند. در این رویکرد 
فرض بر این است که انسان ها اطالعات موجود را به دقت بررسی می کنند و آنها را بدون سو گیری 
پردازش می کنند تا علت یك رویداد را دریابند. اما در عمل دیده شد به دالیلی انسان ها منطقی عمل 
نمی کنند، هر چند توانایی آن را دارند. همین ویژگی باعث شد تا واژگانی همچون "خست شناختی" 

شکل بگیرد.
باعث شکل گیری دیدگاه سوم شده است. هدف  به عنوان خسیسان شناختی هستند  انسان ها  اینکه 
از میانبرها  اینکه به هدف شان برسند  اما برای  خسیسان شناختی همانند دانشمندان غیر حرفه ای است، 
استفاده می کنند. مثاًل وقتی فرصت بررسی دقیق یك محصول را نداریم پیش خودمان می گوییم اگر فرد 
معروفی آن محصول را بخرد پس آن محصول با کیفیت است. بعد از سه دیدگاه فوق دیدگاه چهارمی 
عرضه شد که طبق این دیدگاه انسان ها همانند متخصصان »باانگیزه« هستند. طبق این رویکرد، انسان ها 
راهبردهای متعددی دارند که بسته به موقعیت، از آنها استفاده می کنند. نظریه پردازش دوگانه نمونه ای 

از دیدگاه چهارم است.
حیطه  با  دوگانه  های  مدل  اجتماعی،  واقعیت  معنا سازی  در  کردیم  بحث  تا کنون  که  رویکردهایی 
خاص بودند. اما در دیدگاه پنجم مدل های با حوزه مستقل پیشنهاد می گردد. در این مدل فرض می شود 
اکثر رفتارهای اجتماعی به صورت خود مختار بوده و نیاز به زمان و کوشش کمی هستند. این دیدگاه را 
دیدگاه بازیگران فعال نام نهادند. طبق این دیدگاه، سر نخ های موجود در محیط، دانش مربوط به تفسیر و 

رفتار مناسب را به صورت خودکار به ذهن تداعی می کند. 
مباحث بنیادی و کاربردی ارزشمندی در کتاب حاضر بحث و بررسی شده است. اثر حاضر بوسیله 
برجسته ترین اساتید و محققان حوزه شناخت اجتماعی تألیف شد. این کتاب در ده فصل تدوین گردید. 
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رویکرد غالب کتاب، طرح مباحث اساسی شناختی به خصوص حافظه ، قضاوت و تصمیم گیری است. 
یکی از نکات برجسته کتاب حاضر طرح تعامل شناخت و هیجان و اختصاص فصولی به این موضوع 

مهم است.
در زبان فارسی در حوزه شناخت اجتماعی منابع در دسترس، بسیار محدود هستند. یکی از کتاب های 
کالسیك مرتبط کتاب شناخت اجتماعی تألیف زیوا کاندا )1999(، با ترجمه جناب آقای دکتر کاویانی 
)1384(، بوده که حدود دو دهه قبل ترجمه گردید بعد از کتاب فوق اثر منسجم و معتبری دیده نشد. 
کتاب "شناخت اجتماعی و آموزش تعامل"  ترجمه مترجمین اثر حاضر از منابع متأخر است که بوسیله 

انتشارات ارجمند در سال 1397 به چاپ رسیده است.
در راستای ترویج رشته علمی شناخت اجتماعی و ارتقاء مهارت های مأخوذ از آن، در سال 1391 
مجله علمی پژوهشی شناخت اجتماعی با سردبیری دکتر حسین زارع و مدیر مسئولی همکار ارجمند 
جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا راه اندازی گردید. امید است با تالش های انجام شده، حوزه دانشی 
شناخت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه همکاران دانشگاهی و سیاست گذاران ارشد جامعه قرار بگیرد. 
برای بهتر زیستن استفاده از رهیافت های علوم جدید همچون »شناخت اجتماعی« اجتناب ناپذیر است.

اثر حاضر مجموعه منسجم، روز آمد و جامعی است که برای آشنایی همکاران محترم و دانشجویان 
عزیز به حوزه شناخت اجتماعی، بوسیله انتشارات ارجمند به چاپ رسیده است. امید است مورد استفاده 
قرار بگیرد. سرکار خانم آزاده نجفی مطالعه و بازبینی فایل نهایی کتاب را به عهده داشتند بدین وسیله 

از زحمات ایشان تشکر می شود. 

                                                                                   دکتر سوسن علیزاده فرد
                             s.alizdeh@pnu.ac.ir                                                                             

                                                                                    
                                                                                     دکتر حسین زارع 

       h_zare@pnu.ac.ir                                                                               
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مقدمه1
تحقیقات شناخت اجتماعی دربارة چیست

هربرت بلس و رینر گریفندر

معناداری: ساخت واقعّیت اجتماعی
نماییم؟  احساس  آن را  یا  کنیم  فکر  خود  اجتماعی  محیط  دربارة  چگونه  که  می کند  تعیین  چیزی   چه 
برداشت ما از دیگران چگونه شکل می گیرد؟ رفتار اجتماعی ما را چه چیزی تعیین می کند؟ به طور کلی، 
محیط اجتماعی بسیار پیچیده و پویاست، به شکلی که هیچ دو موقعیّتی شبیه یکدیگر نیستند. اّما افراد 
برای تعامل موفّق با دیگران، نیازمند درک و فهم همة موقعیّت ها هستند. درحالی که اغلب معنا بخشیدن 
به موقعیّت های اجتماعی در نگاه اّول ساده به نظر می رسد، ولی در واقع کاری بسیار چالش برانگیز است. 
در نتیجه افراد نیازمند یك سیستم  بسیار متنوع از ابزارهای مختلف هستند، تا این وظیفة ضروری را به 

انجام رسانند.
برای شناخت شّدت و بزرگی این چالش، به چند مثال ساده  فکر کنید. تصّور نمایید در یك مهمانی 
شلوغ، شبیه تصویر 1-1 قرار دارید. مهما ن ها در اطراف سالن مشغول صحبت و معاشرت با یکدیگر 
هستند. برخی از آنها را از قبل می شناسید، اّما سایرین را هرگز مالقات نکرده اید. درحالی که با چند نفر 
حرف می زنید، می شنوید که شخصی در امتحان به دوستش برای تقّلب کمك کرده است. همان طور که 
در سالن قدم می زنید، می شنوید که فردی بلند بلند ادعا می کند هر وقت کاری را شروع می کنم، می دانم 
که موفّق خواهم شد«. در گوشة دیگری، دو نفر از دوستان شما با صدای بلند دربارة موضوعی مشاجره 
می کنند، اّما شما متوّجه موضوع مورد بحث نمی شوید. باالخره مهمانی تمام می شود. فردا در مسیر رفتن 

به کالس، یکی از آن مهمان ها را می بینید، اّما او اظهار آشنایی نمی کند.
نظر شما دربارة افراد مختلفی که در این موقعیّت ها بودند، چیست؟ اگر با آنها تعاملی داشتید، چگونه 
عمل می کردید؟ اگر همیشه به یك موقعیّت خاص با شیوه ای یکسان واکنش نشان می دادیم، جواب این 
پرسش ها بسیار آسان بود. اّما همان طور که از رفتارمان مشخص است، اینگونه نیست. از آنجا که افراد در 
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واکنش به موقعیّت های اجتماعی بسیار انعطاف پذیر هستند، معموالً پاسخ سؤاالت باال این است: بستگی 
دارد. برای مثال بستگی به این دارد که ادراک کننده چه طور رفتار خاّصی را که شاهد آن بوده است، تعبیر 
و تفسیر نماید. اگر تصّور شما این باشد که این آشنای تازه، صرفًا شما را ندیده، نسبت به وقتی که 
فرض کنید شما را دیده ولی مخصوصًا از سالم و احوالپرسی اجتناب کرده است، احساس کاماًل متفاوتی 
خواهید داشت. احتماالً دفعة بعد هم که او را ببینید، بنابر چگونگی تعبیرتان، به شکل های متفاوتی پاسخ 
خواهید داد. مشابه این مفهوم در مثال های دیگری نیز منعکس شده است که درون دادهای1 عینی یکسان، 
می توانند به شکل های بسیار متفاوتی تعبیر و تفسیر شوند. شما ممکن است فردی را که در امتحان به 
دوستش کمك می کند، آدم نادرستی بدانید چرا که تقّلب کرده است؛ و یا او را فرد یاری گری درنظر 
بگیرید، چون از دوستش حمایت نموده است. مانند کسی که ادعا می کند در هر طرح و نقشة جدیدی 

موفّق خواهد شد، او را می توان مغرور و متکبّر/ یا با اعتماد به نفس دانست. 
همان طور که این نمونه ها نشان می دهند، درون داد محرک های2 یکسان، ممکن است به تفسیرهای 
متفاوتی دربارة یك موقعیّت خاص منتج شود. افراد، واقعیّت اجتماعی3 ذهنی خود را بر اساس تفسیرشان 

1.  input
2.  stimulus input
3.  social reality

تصویر 1-1( افراد برای تعامل موّفق با دیگران، نیازمند معنابخشیدن به دنیای اجتماعی خود هستند
Rawpixel.com/Shutterstock.com :منبع
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از درون دادها می سازند. در ساخت واقعیّت اجتماعی، بیش از درون دادهای عینی این امر تعیین کننده است 
که افراد در یك دنیای اجتماعی پیچیده، چه طور فکر، احساس و رفتار می کنند. برای مثال اگر باور داشته 
باشید که آن فرد، مخصوصًا از سالم و احوالپرسی با شما اجتناب کرده است، همین تفسیر ذهنی رفتارتان 
را هدایت می نماید- حتّی اگر واقعیّت این باشد که او فقط شما را ندیده است. اگر تاکنون با دوستی 
به خاطر یك سوءتفاهم بحث کرده باشید، به خاطر خواهید آورد که چه طور ممکن است تجربة دو نفر از 
یك موقعیّت یکسان، بر اساس چشم انداز هر یك آنها، واقعیّت های ذهنی بسیار متفاوتی را بسازد. گاهی 
تفاوت در تفسیر، آن چنان خودنمایی می کند که به سختی می توان باور کرد، این دو نفر به یك موقعیّت 

یکسان واکنش نشان داده اند.
این فرض که افراد واقعیّت اجتماعی خود را می سازند و این کار اساس رفتار اجتماعی را فراهم 
می نماید، ما را به قلب پژوهش های شناخت اجتماعی رهنمون می سازد: چه طور یك موقعیّت عینی به 
یك واقعیّت ذهنی تبدیل می شود؟ چگونه افراد واقعیّت اجتماعی را می سازند؟ چه پردازش هایی بین 
درون داد یك موقعیّت خاص و رفتار، میانجی گری می کنند؟ چرا درون دادهای یکسان، اغلب به تفسیرهای 
متفاوتی منتج می شوند؟ بنابراین پژوهش شناخت اجتماعی، به مطالعة دانش اجتماعی و پردازش های 
روان شناختی مربوط است که افراد هنگام ساختن واقعیّت ذهنی خود با آنها سروکار دارند. پردازش های 
معنا  موقعیّت  یك  به  یعنی چگونه  می کنیم؛  رمزگردانی  را  اّطالعات  ما چگونه  این که  دربارة  متعددی 
می بخشیم، چگونه اّطالعات را در حافظه ذخیره و بعداً بازیابی می نماییم، و چگونه قضاوت ها را شکل 

می دهیم و تصمیم می گیریم وجود دارد.

دیدگاه های مختلف دربارة اندیشمند اجتماعی1  
مثال هایی از موقعیّت مهمانی نشان داد که مانند چیدمان دقیق واژگان در یك سخنرانی، یك درون داد 
به  وسیله خودِ  از یك سو  این تفسیر  به آن درون داد است.  برای معنابخشیدن  نیازمند تفسیری  عینی 
تجربیات  طریق  از  افراد  شد.  خواهد  تعیین  روزمره  تجربیات  واسطه  به  دیگر  سوی  از  و  درون داد 
روزمره برای تفسیر یك موقعیّت خاص انعطاف پذیری قابل  توّجهی دارند. با توّجه به انعطاف پذیری، 
فّعال   افراد  تفسیری  پردازش های  در  زمینة  عمومی  انگیزه های  کدام  که  می کند  پیدا  اهمیّت  امر   این 
هستند. برای مثال گاهی نیاز داریم خیلی سریع به تفسیر و تصمیم برسیم، به این معنا که تحت فشار 
زمانی شدیدی عمل می کنیم. در چنین مواردی، مهم آن است که پردازش شناختی با صرف زمان و 
کوشش اندکی انجام پذیرد. در موارد دیگر، سرعت، ارزش کمتری دارد و این مهم است که تفسیر 
به طور کاماًل دقیق و صحیح باشد. و باالخره ممکن است در برخی موقعیّت ها، پردازش های تفسیری 

1.  social thinker
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ما به شکل خاّصی توسط انگیزه های عمومی هدایت شوند، تا دنیا را به شکلی همسان درک کنیم. این 
سه جنبه- سرعت، دقّت، همسانی1، و ترکیبی از آنها- در رویکردها و دیدگاه های مختلف پژوهش های 

شناخت اجتماعی منعکس شده است.

همسان طلبان2
اّولین دیدگاه بیان می دارد که افراد سعی می کنند تا دنیا را مطابق با آن  چیزی درک نمایند که به آن باور 
دارند. به عبارت کلی تر، افراد در جستجوی همسانی هستند )س.ت. فیسك و تیلور، 2017(، آنها سعی 
نمایند. تصّور  از یك موقعیّت جدید همسان  با تفسیرشان  دنیا را  قبلی خود دربارة  اعتقادات  تا  دارند 
کنید کسی که باور دارد فرد باهوشی است، باخبر شود که در یك امتحان نمرة پایینی آورده است. به 
عنوان مثال می تواند برای ایجاد همسانی بین خودانگاره یك فرد باهوش، و عملکرد ضعیفش در امتحان، 
را  بی اهمیّتی  جانبی  توانایی های  امتحان  این  که  نمایند  استدالل  و  بکاهد  امتحان  تشخیصی  ارزش  از 
می سنجید. این تفسیر به او اجازه می دهد تا اعتقاد قبلی خود را حفظ کند. پژوهش ها نشان داده اند که 
نیاز به همسان سازی، تأثیر مهّمی بر شیوة ساخت واقعیّت اجتماعی افراد می گذارد. این نیاز در بسیاری 
است   )1957( فستینگر  ناهماهنگی3  نظریة  آنها  برجسته ترین  که  شده،  گنجانده  نظری  رویکردهای  از 
)همچنین ووگل و وانکی، 2016(. فرضیة اساسی در نظریة فستینگر )مانند بسیاری از نظریه های همسانی 
دیگر، رجوع کنید به آبلسون و همکاران، 1968(؛ این است که ناهمسانی در تفکر اجتماعی می تواند 
منجر به احساسات منفی و نامطلوب شود. برای مثال، دو شناخت »من فرد باهوشی هستم« و »من در 
یك امتحان مهم شکست خوردم« ناهمسان است و بنابراین منجر به یك وضعیت نامطلوب خواهند شد. 
این وضعیت نامطلوب فرد را برمی انگیزد تا با تغییر یکی از اجزای آنها )آن امتحان واقعًا مهم نبود(، یا 
شاید با اضافه کردن اجزای اضافی )اگر شب قبل از امتحان به مهمانی نمی رفتم، بهتر امتحان می دادم(، 
هدایت  هدفشان  به وسیلة  افراد  اّطالعات  پردازش  که  است  آن  کلی  مفهوم  دهد.  کاهش  را  ناهمسانی 
می شود تا به یك نتیجة خاص دست یابند، و این در پدیده های مختلفی دیده می شود. برای مثال بیشتر 
مردم دوست دارند دربارة خودشان ارزیابی مثبتی داشته باشند. با توّجه به این موضوع، قضاوتشان اغلب 
بازتابی از انگیزة آنها برای درک دنیا به شکلی همسان با این نظر شخصی مثبت است. بنابراین، جای 
تعجب نیست اگر مردم به شکلی غیرواقعی، دربارة آینده خود خوشبین باشند )شیپرد، واترز، واینستین 
و کلین، 2015(، و اغلب تفکر مثبتی از خود و موقعیّت شان داشته باشند )تیلور و بروان، 1988(. برای 
نشان دادن این موضوع، می توان از دانشجویان یك کالس خواست تا به اطراف نگاهی کنند و سپس 

1.  consistency
2.  consistency seekers
3.  Dissonance theory



1: م دمه       19

موقعیّت نسبی خودشان را در بین سایرین از نظر هوش، جّذابیت بدنی، یا توانایی رانندگی تخمین بزنند. 
معموالً به شکل معناداری بیش از 50 درصد دانشجویان خود را باهوش تر، خوش قیافه تر و مجرب تر از 
میانگین کالس می بینند- به طوری که حداقل در نگاه اّول، در تضاد با انتظارمان از معنی هنجار است،  که 
طبق تعریف باید 50 درصد دانشجویان، خودشان را زیر متوسط بدانند. چنین مثال هایی نشان می دهند 
که بخشی از تفکر اجتماعی، تحت تأثیر انگیزة ما برای همسانی قرار دارد ) برای مفهوم سازی این مسیر 

پژوهشی رجوع کنید به دانینگ، 2015؛ کاندا، 1990(.
خوشبختانه یا متأسفانه، دنیای اجتماعی همیشه با تجربیات و آرزوهای ما همسان نیست. افرادی که 
تنها برای همسان سازی تالش می کنند، و برای مثال اجزای ناهمسان را تغییر می دهند )آن امتحان واقعًا 
مهم نبود(، در معرض ساخت غیر دقیقی از واقعیّت اجتماعی هستند. به هر حال رفتار موفّقیت آمیز در 
یك دنیای اجتماعی پیچیده، نیازمند ادراک دقیق دنیا است، و ساختارهای نادرست ممکن است کاماًل 

ناسازگار باشند )فستینگر، 1954(.

دانشمندان غیرحرفه ای 1
نیاز به درک دقیق دنیا در حیطة دّومین دیدگاه متفکر اجتماعی قرار دارد. طبق این دیدگاه، افراد همة 
بدون سوگیری می سازند.  را  اجتماعی  واقعیّت  انتخاب گردهم می آورند و  بدون  را  مربوطه  اّطالعات 
این دیدگاه مدعی است که تفسیر دنیا به سختی تحت تأثیر تمایالت فکری )تفکر خودکامبخش( قرار 
می گیرند و نتایج تقریبًا به روشی منطقی و علمی به دست می آیند. چنین دیدگاهی انسان متفکر را مانند 
یك دانشمند غیرحرفه ای درنظر می گیرد، که این حالت به خصوص در نظریه های اسنادی دیده می شود. 
نظریات اسنادی بیان می کنند که مردم چگونه رفتار و حوادث را توضیح می دهند )مانند جونز و دیویس، 
1965؛ اچ. اچ. کلی، 1987؛ اچ. اچ کلی و ماکیال، 1980(. مثاًل برای یافتن توضیح این که چرا در امتحان 
شکست خوردید، باید عملکرد سایر دانشجویان در این امتحان، و عملکرد خودتان در سایر امتحانات، و 
شرایط موقعیّتی خاّصی که موجب شکست شما شده است را بررسی کنید. دیدگاه دانشمند غیرحرفه ای 
باور دارد که ما اّطالعات موجود را با دقّت بررسی و آنها را بدون سوگیری پردازش می نماییم تا علت 

یك حادثه را دریابیم.

خسیسان شناختی2
عمل  غیرحرفه ای  دانشمندان  مانند  می توانند  خاّصی  شرایط  تحت  مردم  که  می دهند  نشان  تحقیقات 
کنند. اّما در بسیاری از مواقع، قادر نیستند، یا انگیزة کافی ندارند تا با یك شیوة تفکر دقیق و منظم 

1.  naive scientists
2.  cognitive misers
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عمل نمایند. در واقع، در زندگی روزمره اغلب نیاز داریم تا در یك بازة زمانی منطقی پاسخ بدهیم، 
نیز  اجتماعی  ساده  تعامالت  در  حتّی  گذشته،  این  از  نماییم.  قضاوت  سریع  خیلی  که  مجبوریم  یا 
اّطالعات زیادی برای پردازش وجود دارد، که همیشه مایل یا قادر نیستیم تا با آنها مانند یك دانشمند 
غیرحرفه ای برخورد کنیم. در این مواقع، به جای این کار از میانبرهای ذهنی استفاده می کنیم. میانبرهایی 
متفکران  که  سّوم  دیدگاه  در  فرض  این  پذیرند.  انجام  سادگی  به  پردازش ها  تا  می دهند  اجازه  که 
اجتماعی را مانند خسیسان  شناختی1 می داند نهفته است )ت. س. فیسك و تیلور، 2017(. این دیدگاه 
مدعی است که انسان ها به خصوص هنگامی که تحت محدودیّت زمانی قرار دارند، یا با یك موقعیّت 
تا پردازش های شناختی را ساده سازی نمایند )برای  پیچیدة غیرمعمول روبه رو هستند، سعی می کنند 
مثال، تصویر 2-1 را ببینید(. هدف خسیسان شناختی هم مانند دانشمند غیرحرفه ای، رسیدن به دقّت 
اّما با استفاده از راهبردهایی که سریعتر هستند و نیاز به تالش کمتری دارند. برای مثال،  باال است- 
اّطالعات  که  دارد  وجود  کمی  احتمال  می کنیم،  تماشا  را  تلویزیونی  تبلیغات  از  زیادی  حجم  وقتی 
تکیه  ساده سازی  بر  است  ممکن  اغلب  درعوض،  کنیم.  پردازش  گسترده  شکلی  به  را  آمده  به دست 
اگرچه در  بپسندد، حتمًا چیز خوبی است«(.  را  این محصول  »اگر یك شخص معروف  )مثاًل  نماییم 

1.  برای مطالعة بیشتر به کتاب "روان شناسی شناختی؛ زبان، تفکر، هیجان ها و هشیاری" تالیف ایزنك و کین، ترجمه حسین زارع، انتشارات 
ارجمند 1397 مراجعه نمایید.

تصویر 2-1( در بسیاری از مواقع، افراد در حجم زیادی از اّطالعات غرق می شوند که قادر به درک و استفاده از همة آنها نیستند و مجبورند 
تا از راهبردهایی استفاده کنند که پردازش اّطالعات را ساده می کند و میانبر بزند.

Monotoomono/Shutterstock.com :منبع
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مقایسه با کسانی که مانند دانشمندان غیرحرفه ای، اّطالعات موجود را کاماًل منطقی ارزیابی و بررسی 
میانبرهای  اّما توسعة  به دست آورند.  را  متفاوتی  نتایج  می کنند، خسیسان شناختی ممکن است گاهی 
ذهنی، اغلب در زندگی روزانه کارایی خوبی دارد. همان طور که خواهیم دید، افراد در انبارهای ذهنی 
از  مواجه می شوند،  آنها  با  که  فراوانی  تکالیف  در  تا  دارند  بالقوه  میانبرهای  از  معتنابهی  تعداد  خود، 

آنها استفاده کنند.

متخصصان انگیزه مند1 
انتخاب  در  ذهنی،  اجتماعی  واقعیّت  ساختن  هنگام  افراد  می رسد  به نظر  که  است  آن  مهّم  موضوع 
راهبردهای خود انعطاف زیادی دارند. گاهی در جستجوی همسانی و گاهی مانند دانشمندان غیرحرفه ای 
انعطاف پذیری در دیدگاه چهارم  نیز مانند یك خسیس شناختی عمل می نمایند. این  هستند، و زمانی 
انگیزه مند است )س. ت.  مانند یك متخصص  اجتماعی،  اندیشمند  نهفته شده است که می گوید یك 
فیسك و تیلور، 2017(. طبق این دیدگاه افراد ممکن است راهبردهای چندگانه ای داشته باشند، که بسته 
به موقعیّت از آنها استفاده کنند. آنها با در اختیار داشتن راهبردهای مختلف پردازش، می توانند بر حسب 
موقعیّت موجود، راهبردهای پردازشی گسترده تر یا ساده تری را به کار گیرند. این نظر کلی دربارة تفاوت 
مسیرهای پردازش ساده یا گسترده، توّجه بسیاری را جلب نمود که منجر به ظهور مدل های به اصطالح 
پردازش دوگانه2 شد، و در حوزه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت )برای مرور کلی رجوع کنید 
به چایکن و تروپ، 1999(. برای مثال در موضوع متقاعدسازی3، منطق کلی می تواند به این صورت 
باشد: هرگاه افراد موقعیّتی را خیلی مربوط به شخص خود درک کنند، بیش از آن که مانند یك خسیس 
شناختی عمل نمایند، احتماالً با یك پردازش گسترده و عمیق سروکار خواهند داشت. درعوض زمانی 
که تحت فشار زمانی شدیدی قرار دارند، کمتر احتمال دارد که مانند یك دانشمند غیرحرفه ای، تمامی 
اّطالعات مربوط را بررسی نمایند و احتماالً از میانبرهای در دسترس و کاربردی استفاده می کنند )رجوع 
نیز، دربارة ادراک شخص به کار  کنید به: چایکن، 1987؛ پتی و کاسیوپو، 1986(. مشابه همین منطق 
گرفته می شود: افراد می توانند دیگران را بر اساس تمامی اّطالعات موجود قضاوت کنند )که البتّه یك 
راهکار زمانبر و گسترده است( و یا به سادگی و بر اساس کلیشه های قبلی که در حافظه ذخیره شده اند، 
قضاوت نمایند )بروئر، 1988؛ س. ت. فیسك و نیوبرگ، 1990؛ همچنین برای مرور کلی رجوع کنید 

به مکری و کوادفالگ، 2010(. 

1.  Motivated tacticians
2.  duall process models 
3.  persuasion
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بازیگران فّعال 1
عالوه بر مدل های دوگانه حوزة خاص2، مدل های حوزة مستقل3 نیز پیشنهاد شده اند که به تعامل کلی 
حالت های مختلف اشاره دارند )مانند استرک و دویچ، 2004؛ ای. آر. اسمیت و دیکاستر، 2000؛ برای 
مرور کلی رجوع کنید به شرمن، گورونسکی و تروپ، 2014(. برخی از آنها این فرض را بیان می کنند که 
بیشتر تفکر و رفتار اجتماعی ما در سطح باالیی به صورت خودمختار و مانند سایر پردازش های خودکار، 
نیازمند زمان و کوشش کمی هستند و موجب می شوند تا یك موقعیّت به سرعت ارزیابی شود )برای 
مرور کلی رجوع کنید به بارگ و داکسترهاوس، 2010(. فیسك و تیلور )2017( این نوع را بازیگر فّعال   
نامگذاری کردند. طبق این دیدگاه، سرنخ های موجود در محیط، دانش مربوط به تفسیر و رفتار مناسب 
را به صورت خودکار به ذهن می آورند. برای مثال وقتی چراغ راهنمایی قرمز می شود، به صورت خودکار 

ترمز می کنیم- کاری که نیازمند زمان پردازش بسیار کوتاهی است.
در طول دورة تحقیقات شناخت اجتماعی، میزان تمرکز بر این پنج دیدگاه متفاوت بوده است )رجوع 
تفکر  ماهیّت  دربارة  آنها  زیربنایی  مفروضات  از  نظر  تیلور، 2017(. صرف  و  فیسك  به س. ت.  کنید 
اجتماعی، محّققان شناخت اجتماعی در طول زمان، به شکل فزاینده ای عالقه مند به پردازش های شناختی 
خاّصی شدند که واقعیّت اجتماعی را می سازند. این که چگونه دانش اجتماعی در حافظه ذخیره می شود؟ 
چگونه افراد با حجم زیاد اّطالعات دریافتی روبه رو می شوند؟ و چگونه اّطالعات جدید را به دانش 
اجتماعی قبلی ربط می دهند؟ در دو دهة گذشته، تمرکز اّولیه روی تحقیق دربارة این موضوعات بود 
که چگونه اّطالعات اجتماعی رمزگردانی، ذخیره و از حافظه بازیابی می شوند، چگونه دانش اجتماعی 
سروکار  افراد  تصمیم گیری  و  قضاوت  شکل گیری  با  پردازش هایی  چه  و  می شود،  بازنمایی  و  ساخته 
دارند. آن چه که در حال حاضر از اصطالح شناخت اجتماعی برمی آید، دو مؤلفة شناختی و اجتماعی را 
در تحقیق شناخت اجتماعی ترکیب می کند. به طور خالصه در دو بخش بعدی، به اهمیّت این دو مؤلفه 

اشاره خواهیم نمود.      

مؤلفة شناختی در شناخت اجتماعی
بررسی  افراد  در  را  ذهنی  به صورت  اجتماعی  واقعیت  ساخت  چگونگی  اجتماعی،  شناخت  محّققان 
یك  خارجی  محرک های  به واسطة  مستقیمًا  آن که  از  بیش  اجتماعی  رفتار  دارند  باور  چراکه  می کنند. 
موقعیّت تعیین شود، به بازنمایی های ذهنی و درونی آن موقعیّت ارتباط دارد. فهم رفتار اجتماعی، از 
اساس نیازمند درک همین پردازش های درونی میانجی است. از این دیدگاه اگرچه بررسی پردازش های 

1.  activated actors
2.  domain-specific dual models
3.  domain-independent models
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بین محرک  خارجی و  ارتباط مخفی  به  اّما روان شناسان همیشه  به نظر می رسد،  میانجی خیلی واضح 
پاسخ های رفتاری آشکار عالقه مند نبودند. به خصوص رفتارگرایان، پیشنهاد می کردند که رفتار )اجتماعی( 
یا   ،)1938 اسکینر،  به  کنید  رجوع  تنبیه،  یا  )پاداش  تقویت1  احتمال  مانند  اصطالحاتی  با  می توان  را 
مجاورت2 )رجوع کنید به واتسون، 1930(، بهتر از اصطالح پردازش های شناختی میانجی توضیح داد. 
پردازش های  استدالل می کردند که  اّما چنین  نبودند.  پردازش های ذهنی  این محّققان منکر وجود  البتّه 
نتیجه  نیستند. در  قابل مشاهده  شناختی برخالف محرک های خارجی و رفتار آشکار، به صورت عینی 
پیشنهاد می کردند که با این پردازش های درونی  به عنوان پدیده های جعبه سیاه رفتار کنیم که خارج از 

قلمرو علم روان شناختی قرار دارند.  
منظم  بررسی  سمت  به  چشمگیری  شکل  به  تحقیقات  تمرکز  اسکینر،  و  واتسون  زمان  از  بعد 
پردازش های ذهنی درونی کشیده شد، و تحقیقات مهّمی در حوزة روان شناسی شناختی انجام گردید. 
در روان شناسی شناختی، محّققان به پردازش های شناختی بسیار متفاوتی مانند نقش توّجه، ادراک پایه 
و سطح باال، سازمان دهی و عملکرد حافظة انسان، نقش حیاتی حافظة کاری ، استدالل منطقی، خالقیت، 
حل مسئله و مانند آن )برای عمق بخشیدن به اصول اساسی در روان شناسی شناختی رجوع کنید به ای. 
جی.، ج. آر. آندرسون، 1990؛ ماتلین، 2013( اشاره کردند. درک این که »ذهن چگونه کار می کند« تأثیر 

فراوانی بر حوزة شناخت اجتماعی داشته است. 
باالیی وابسته  پردازش های شناختی در سطح  مفهوم کلی که  این  انسان،  اساس شناخت  بر  عالوه 
به زمینه3 هستند نیز همیشه نقش مهم و خاّصی در شناخت اجتماعی ایفا کرده است )ای. آر. اسمیت 
و سمین، 2004(. پژوهش های وابسته به زمینه، عمیقًا مبتنی بر نظریه های گشتالت است )مانند کافکا، 
بر  تنهایی  به  که  نیستند  محرک ها  این  داشتند،  تأکید  همواره  نظریه ها  این   .)1945 ورتهایمر،  1935؛ 
رفتارمان تأثیر می گذارند، بلکه ادراک ما از آنها تأثیرگذار است. به بیان دیگر، ما به صورت ذهنی واقعیّت 
را می سازیم و آن را بازنمایی می کنیم. آنها پیشنهاد کردند که پاسخ شخص به یك محرک خاص، بستگی 
به بافت یا زمینه ای دارد که محرک ها در آن قرار دارند. در نتیجه، کل یك چیز، بیش از جمع اجزاء آن 
است. در یك بیان خیلی کلی، زمینه ای که یك محرک خاص در آن تفسیر می شود، می تواند دو شکل 
متفاوت بگیرد: زمینه  به عنوان تابعی از سایر محرک هایی که در همان موقعیّت حضور دارند، یا  به عنوان 
تابعی از دانش )اجتماعی( که قباًل برای تفسیر محرک هدف مورد استفاده قرار گرفته است. هر دو مورد 
را می توان با یك تکلیف نسبتًا ساده نمایش داد. برای مثال، بیشتر مردم با خواندن کلمه ای که در شکل 
3-1 نشان داده شده است، مشکلی ندارند. اگرچه حرف میانی در هر کلمة شکل 3-1 به صورت عینی 

1.  reinforcement
2.  contiguity
3.  context-dependent
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یکسان  است، اّما به صورت متفاوتی تفسیر می شود و در کلمة THE  به عنوان H و در کلمة CAT  به عنوان 
A تفسیر می گردد )سلفریج، 1955(.

در مثال »THE  CAT«، تفسیر محرک های مشابه، بسته به شکل سایر محرک های حاضر در موقعیّت، 
تغییر یافته است. یك حالت دیگر آن است که دانش اجتماعی قبلی که به موقعیّت آورده شده، ممکن 
است زمینة متفاوتی را شکل دهد تا مطابق با آن، تفسیر محرک تغییر یابد. برای نشان دادن این موضوع، 
نگاهی به تصویر 4-1 )الف( بیندازید که یك محرک مبهم را نمایش می دهد. این محرک می تواند  به عنوان 
یك زن جوان، یا یك خانم پیر دیده شود. نکتة جالب آن که وقتی افراد برای اّولین بار با این تصویر 
اینجا،  قبلی )در  اجتماعی  این رو دانش  از  پیر را می بینند.  احتمال زیاد یك خانم  به  روبه رو می شوند، 
رویارویی با محرک های دیگر(  به عنوان یك زمینة تفسیری تعریف می شود تا یك محرک مبهم، بر اساس 
آن یك خانم جوان، یا پیر دیده شود. به طور کلی، این مثال همچنین نشان می دهد که دانش اجتماعی 

قبلی می تواند  به عنوان زمینه یا پیشینه، در مقابل داده های اّطالعاتی قرار گیرد که باید تفسیر شوند.  
وابستگی به زمینه در قضاوت اجتماعی، یك پدیدة بسیار شگفت انگیز است و نمونه های بسیاری 

تصویر 3-1( برای نشان دادن مفهوم زمینة اّطالعات، نگاهی به حرف دّوم در هر دو کلمه بیندازید. بسته به زمینه ای که به وسیلة هر کلمه 
فراهم شده است، یک شکل یکسان، به صورت متفاوت H  یا  A تفسیر می شود.

منبع: سلفریج، 1955

تصویر 4-1( در )ب( بیشتر افراد یک زن جوان را درک می کنند؛ و در )ج( بیشتر افراد یک زن پیر  را می بینند. شکل )الف( می تواند به هر 
دو صورت درک شود. آن چه افراد در این شکل می بینند، بیشتر وابسته به اّطالعات زمینه ای است.

منبع: بورینگ )1930( 




