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سخن مترجم
اطالعات  پردازش  نحوة  دانش  شناختی  روان شناسی 
به وسیلة مغز است. روان شناسی شناختی با فرآیندهایی 
ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت،  همچون احساس، 
حل مسأله، تصمیم گیری و... سروکار دارد. تاکنون به 
زبان فارسی کتاب های مختلفی در معرفی روان شناسی 
شناختی ترجمه شده است؛ یکی از این کتاب ها، کتاب 
دکتر  آقای  ترجمة  استرن برگ  شناختی  روان شناسی 
ارزشمنِد  کتاب  است.  دکتر حجازی  خرازی و خانم 
که  است  وکین  آیزنک  شناختی  روان شناسی  دیگر، 
حاضر  کتاب  اول  مترجم  به وسیلة  آن  هفتم  ویرایش 
در دو جلد به فارسی برگردان شده است. اولین کتاب 
به وسیلة  فارسی  زبان  به  شناختی  روان شناسی  تألیفی 
زارع و شریفی نوشته شد و انتشارات دانشگاه پیام نور 
آن را به عنوان یک کتاب درسی به چاپ رسانده است.
فضای  محصول  شناختی  روان شناسی  یافته های   
آزمایشگاهی است، همانند سایر علوم، در این دانش 
هم انتظار می رود با بهره گیری از نتایج آزمایشگاهی، 
برای مشکالت زندگی واقعی راه حل هایی ارائه گردد. 
در این راستا مترجمین با بررسی منابع موجود کتاب 
حاضر را جهت ترجمه انتخاب کردند. اولین نسخة این 
کتاب در سال 2005 به چاپ رسید. به باورِ نویسندگاِن 
یا  و  کتاب ها محدود  تعداد  زمینه  این  در  اثر حاضر، 
حتی می توانیم بگوییم که اثر جامعی وجود ندارد. به 
همین دلیل نویسندگان که از صاحب نظران و اساتید 
بهره گیری  با  هستند  شناختی  روان شناسی  برجستة 
دوم  ویرایش  نگارش  به  علمی  یافته های  آخرین  از 
کتاب تحت عنوان »مقدمه ای بر روان شناسی شناختی 

کاربردی« پرداخته اند. 
به کارگیری  به  کاربردی  شناختی  روان شناسی   
می پردازد.  واقعی  زندگی  در  شناختی  روان شناسی 

بر  شناختی  فرآیندهای  تأثیر  دانشی  حوزة  این  در 
تبیین  واقعی  زندگی  بافت  در  ما  عملکرد  و  رفتار 
شناختی  روان شناسی  کتاب  یک  محتوای  می شود. 
کاربردی می تواند متفاوت باشد. در اکثر منابع درسی 
بالینی و آموزشی  فایده مندی این دانش در دو حوزة 
به خوبی پرداخته شد لیکن سایر حوزه ها بحث نشد. به 
همین دلیل نویسندگان کتاب در چیدمان فصول به طور 
روان شناسی  شناخت،  بالینی  جنبه های  به  مستقیم 
سازمانی  روان شناسی  و  تربیتی  روان شناسی  سالمت، 
را  مباحثی  نوگرایانه  شیوة  یک  به  آن ها  نپرداختند. 
فصول  شد.  پرداخته  آن ها  به  کمتر  که  کردند  مطرح 
کتاب به یکدیگر وابستگی ندارند در نتیجه این مزیت 
که  را  فصلی  هر  می تواند  کتاب  خوانندة  که  دارد  را 

تمایل دارد، به صورت جداگانه مطالعه کند.
شناختی  روان شناسی  دانش  به  کاربردی  نگاهی   
از دو جهت مفید است: اول اینکه برای مشکالت و 
مسایل واقعی زندگی راه حل هایی ارائه می شود. فایده 
دیگر این است که پژوهش های کاربردی می توانند به 
بهبود رویکردهای نظری منتهی شود، در نتیجه درک 
می کند.  فراهم  شناختی  فرآیندهای  از  واقع بینانه تری 
دارا  را  فوق  مزیت  دو  هر  کتاب  این  فصول  مطالب 
ترتیب  منعکس کنندة  کتاب  فصول  ترتیب  هستند. 
می دهد؛  رخ  که  است  شناخت  گوناگون  جنبه های 
پایه و  به شناخت  ابتدا فصول مربوط  دلیل  به همین 
بعد به شناختی عالی )همچون تصمیم گیری( و دیگر 

حوزه های بین رشته ای مطرح گردید. 
این کتاب 14 فصل دارد. در فصل یک تاریخچه   
فصل  این  در  شد.  مطرح  شناختی  روان شناسی 
حوزه  این  تأثیرگذار  چهره های  مهم ترین  از  برخی 
دیگر  و  نیسر  برودبنت،  ابینگهوس،  گالتن،  همچون 



12

به  این فصل  در  اشاره شد. همچنین  پیشرو  محققین 
ضرورت های مطالعه روان شناسی شناختی کاربردی و 

برخی از چالش های پیش رو پرداخته شد. 
ادراک و تصادفات جاده ای بحث  در فصل دوم،   
علت  نهمین  جاده ای  تصادفات  حاضر  حال  در  شد. 
مرگ ومیر است اگر به همین صورت ادامه یابد تا سال 
2030 به پنجمین علت مرگ ومیر تبدیل می شود. عامل 
اصلی تصادفات جاده ای، عامل انسانی است. در این 
با استفاده از یافته های دقیق آزمایشگاهی برای  فصل 
کاهش تصادفات راهکارهای ارزشمندی ارائه گردید. 
مطرح  چهره  شناسایی  موضوع  سوم  فصل  در   
با معرفی پژوهش هایی در  این فصل  مباحث  گردید. 
زمینة تشخیص هویت مجرمان توسط شاهدان عینی 
متغیرهای روان شناختی مؤثر  شروع گردید. شناسایی 
همچون  جدیدی  مسایل  طرح  و  چهره  شناسایی  بر 
پزشکی  مباحث  ناآشنا،  و  آشنا  چهره های  شناسایی 
مباحثی هستند  از  نمونه ای  قانونی و مسئله گذرنامه، 

که در این فصل مطرح گردید. 
در فصل چهارم، ادراک شنیداری به بحث گذاشته   
شده است. در این فصل بعد از بیان تئوری های مربوطه، 
پرداخته شد. بخش عمدة  به تحلیل صحنه شنیداری 
این فصل به کاربرد یافته های پژوهشی در زمینة ادراک 
شنیداری اختصاص دارد. موضوع گوش- شاهدان از 
مطرح  فصل  این  در  که  است  بدیعی  موضوع  جمله 

شده است. 
و  حافظه کاری  موضوع  پنجم  فصل  در   
فصل  این  در  شد.  مطرح  عملکرد  محدودیت های 
دیدگاه های نظری ارزشمندی توضیح داده شد که از 
جمله آن ها مدل نظری بدلی و کوآن هست. بسیاری 
از تکالیف شناختی در زندگی روزمره مستلزم حفظ 
موقت و پردازش هم زمان مطلب است. روان شناسان 
نظام مسؤول  به  اشاره  برای  از اصطالح حافظه کاری 
این کارکردها استفاده می کنند. طرح مباحثی همچون 

در  حافظه کاری  نقش  و  حافظه کاری  و  سالخوردگی 
این  مطالب  هوایی،  ترافیک  کنترل  همچون  تکالیفی 

فصل را منحصربه فرد کرده است. 
فصول 6 و 7 به حافظه مربوط می شود. در فصل   
6 با ارایة مبانی نظری و پژوهشی جدید راهکارهای 
بهبود حافظه معرفی گردید. فنون مطرح شده در این 
هم  بازیابی  شامل  حافظه  رمزگردانی  بر  عالوه  فصل 
مطرح  روزمره  حافظه  موضوع   7 فصل  در  می شود. 
گردید. حافظه روزمره در مقابل حافظه آزمایشگاهی 
حافظه  همچون  مباحثی  فصل  این  در  دارد.  قرار 
شاهدان  شهادت  و  بالب  فالش  حافظه  شرح حالی، 

عینی به تفصیل به بحث گذاشته شد. 
بررسی  و  شهود  با  مصاحبه  موضوع   8 فصل  در   
بیان چگونگی  این فصل ضمن  جرم تشریح شد. در 
انجام مصاحبه، جهت پیشگیری از خطاهای احتمالی و 
دسترسی به یافته های دقیق مدل های کاربردی مصاحبه 
در فصل 9 تصمیم گیری  است.  با شهود مطرح شده 
تأثیر  تصمیم گیری،  نظری  مدل های  شد.  مطرح 
سوگیری های مختلف در تصمیم گیری و پیشنهادهای 
کاربردی جهت اتخاذ تصمیم با خطای کمتر، مهم ترین 

مباحث این فصل است. 
شاید مهم ترین مزیت کتاب حاضر نگارش فصول   
10 تا 14 است. در این چند فصل مباحث ارزشمندی 
کارکردهای  روی  مخدر  مواد  تأثیر  درخصوص 
شناختی،  کارکردهای  و  زیستی  چرخه های  شناختی، 
عملکرد  و  شناخت  و  موسیقی  شناخت،  و  هیجان 
ورزشی، فشار و شناخت مطرح شده است. با توجه 
به خالء دانشی موجود، مباحث فصول انتهایی کتاب 

بسیار ارزشمند است.
و  دانشجویان  بر  عالوه  حاضر  کتاب  مباحث   
آن،  به  نزدیک  حوزه ها  و  روان شناسی  رشته  اساتید 
مدیریت،  هنر،  علوم ورزشی،  در رشته هایی همچون 
است.  استفاده  قابل  مرتبط  رشته های  سایر  و  حقوق 
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از مطالب  با استفاده  امیدوارند  نگارندگان این سطور 
دو  هر  در  شناختی  روان شناسی  دانش  حاضر  کتاب 
انجام  یافت.  خواهد  اعتال  کاربردی  و  نظری  حوزه 
پژوهش های مختلف بومی و دستیابی به پیشنهادهای 
از ضرورت های  بومی  مشکالت  برای حل  کاربردی 
شاهد  نزدیک  آینده  در  است  امید  ماست.  کشور 

دستاوردهای ارزشمندی باشیم. 
ارجمند  انتشارات  وسیله  به  حاضر  کتاب  چاپ   
صورت گرفته است. شایسته است از دغدغه مدیریت 
محترم آن انتشارات و همکاران پرتالش آن ها جهت 

چاپ این اثر علمی روزآمد و اثربخش تشکر شود. 

حسین زارع
استاد گروه روان شناسی )شناختی(

دانشگاه پیام نور
hـzare@pnu.ac.ir

سید مرتضی نظری
smnazari1390@gmail.com
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مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی

کاربردی«  شناختی  روان شناسی  بر  »مقدمه ای  کتاب 
یک بررسی اجمالی و قابل درک از پژوهش های اخیر 
در به کارگیری روش ها، نظریه ها و مدل های شناختی 
سناریوهای  از  استفاده  با  کتاب  این  می دهد.  ارائه  را 
توضیحات  مثال های روزمرة جذاب،  و  واقعی  دنیای 
روان شناسان  یافته های  که  طریقی  دربارة  واضحی 
شناختی به کار گرفته می شوند، عرضه می کند. در این 
از  روان شناسی شناختی  اصلی  تمام حیطه های  کتاب 
جمله توجه، ادراک، حافظه، تفکر و تصمیم گیری، و 
همچنین برخی از عواملی که روی فرآیندهای شناختی 
چرخه های  و  مخدر  مواد  )همچون  می گذارند  تأثیر 

زیست شناختی( بررسی می شود.
این ویرایش کتاب که اکنون به صورت تمام رنگی   
و همراه یک وب سایت ارائه شده کاماًل به روزرسانی 
شده است تا دربرگیرندة آخرین پژوهش ها و نظریه ها 
باشد. فصل های جدیدی نیز در زمینة خطاهای ادراکی 
و  شناخت  بر  هیجان  تأثیر  همچنین  و  تصادفات،  و 
وجود  ورزش  و  موسیقی  در  شناختی  عوامل  نقش 

دارد.
شاخص  کارشناسان  مشارکت  با  که  کتاب  این   
مرتبط با روان شناسی شناختی نوشته شده است برای 
و  شناختی  روان شناسی  کارشناسی  دانشجویان  تمام 

زمینه های  در  که  دست اندرکارانی  و  اساتید  همچنین 
پوشش داده شده در این کتاب کار می کنند )همچون 
موسیقی(  و  ورزش  انتظامی،  نیروی  تربیت،  و  تعلیم 

قابل استفاده و مفید خواهد بود.
استاد  اصلی و  این مدرس  از  پیش  دیوید گروم1   
که  بود  وستمینستر2  دانشگاه  روان شناسی  باسابقه 
در  او  می کرد.  کار  آنجا  در   2011 تا   1970 سال  از 
آگوست 2011 از تدریس بازنشسته شد اما همچنان به 
پژوهش و نگارش کتاب ادامه می دهد. عالقه مندی های 
پژوهشی او عبارتند از: شناخت و حافظه و رابطه آن ها 
با اختالالت بالینی. او مقاالت و پژوهش های بسیاری 
در این زمینه ها به چاپ رسانده است، و قبل از این 

نویسندة مشترک 6 کتاب دیگر بوده است. 
دانشگاه  سابق  استاد  آیزنک3  دابلیو  مایکل   
افتخاری رویال هالووی دانشگاه  روهمپتون4 و عضو 
شناختی  روان شناسی  به  به خصوص  او  است.  لندن 
روی  او  اخیر  پژوهش های  بیشتر  و  است  عالقه مند 
جمعیت های  در  اضطراب  در  شناختی  عوامل  نقش 
کتاب   50 تقریبًا  او  است.  متمرکز  بالینی  و  عادی 
نوشته و درمجموع 160 فصل از کتاب های مختلف یا 
مقاالتی در مجله های تخصصی به چاپ رسانده است.

1. David Groome
2. Westminester
3. Michael W. Eysenck
4. Roehamton
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پیش گفتار
اولین نسخة این کتاب در سال 2005 به چاپ رسید. ما به این 
هیچ  نتوانستیم  که  بنویسیم  را  کتاب  این  گرفتیم  تصمیم  دلیل 
کتاب دیگری در زمینة روان شناسی شناختی کاربردی پیدا کنیم، 
و این وضعیت به طور عمده امروزه نیز همچنان به همان منوال 
وجود  شناختی  روان شناسی  زمینة  در  زیادی  کتاب های  است. 
دارد، اما تعداد معدودی از آن ها به خصوص با کاربرد روان شناسی 
شناختی در موقعیت های زندگی واقعی سروکار دارند. این وضعیت 
واقعیت  این  انعکاس دهندة  احتمااًل  اما  است،  تعجب آور  به نسبت 
است که روان شناسی شناختی کاربردی یک علم به نسبت جدید 
به یک حیطة  تبدیل  یا 30 سال گذشته  است که صرفًا در 20 
پژوهشی اصلی شده است. بااین حال، این واقعیت کم کم پذیرفته 
شده است که روان شناسان شناختی در زمینة عملکرد شناختی در 

موقعیت های زندگی واقعی حرف های مفیدی برای گفتن دارند.
شناختی  روان شناسی  کتاب های  فقدان  پیامدهای  از  یکی 
کاربردی این است که توافق روشنی دربارة این که کدام موضوعات 
باید در یک چنین کتابی آورده شوند، وجود ندارد، بنابراین، مجبور 
شدیم خودمان این کار را انجام دهیم. در ویرایش نخست کتاب، 
زمینة  در  پژوهش ها  کاربرد  مثال های  مهم ترین  کردیم  تالش 
گرد  کنیم  تصور  می توانستیم  که  کاربردی  شناختی  روان شناسی 
مرور  و  یادگیری  اثربخشی  بهبود  دربارة  فصل هایی  آوریم.  هم 
برای آزمون، بهبود دقت شاهدان عینی، شناسایی چهره و مجموعه 
افرادی که تحت فشار  عکس های پلیس، و بهینه سازی عملکرد 
افرادی  کار می کنند )همچون  با ورودی های چندگانه  یا  استرس 
که در برج های مراقبت، ترافیک هوایی را کنترل می کنند( وجود 
چرخه ای  و  مخدر  مواد  تأثیر  دربارة  فصل هایی  همچنین  داشت. 
زیست شناختی بر عملکرد شناختی و همچنین در زمینة عواملی که 
می توانند باعث خطا در تصمیم گیری شوند، وجود داشتند. این موارد 
همگی حیطه هایی هستند که یافته های روان شناسان شناختی در 
آن در عمل در دنیای واقعی به کار رفته است، و شما متوجه خواهید 
شد که همة این موضوعات را در این ویرایش جدید حفظ کرده ایم.

به  پاسخ  در  به خصوص  را  جدید  موضوع  چندین  بااین حال، 
بازخوردهایی که از خوانندگان و افرادی که در چند سال گذشته، 
کتاب ما را مرور کرده اند اضافه کرده ایم. چندین فصل جدید در زمینة 

خطاهای ادراکی و تصادفات، و همچنین در زمینة تأثیر هیجان بر 
عملکرد شناختی را افزوده ایم. همچنین فصل های جدیدی در زمینة 
عوامل شناختی در موسیقی و ورزش وجود دارد. بنابراین، کتاب ما 
تمام حیطه های اصلی روان شناسی شناختی )ازجمله توجه، ادراک، 
را پوشش  حافظة کاری، حافظة درازمدت، تفکر و تصمیم گیری( 
مواد  مثال،  )برای  عامل  چندین  تأثیرات  این،  بر  عالوه  می دهد. 
مخدر، چرخه های زیست شناختی، هیجان و موسیقی( بر همه این 

فرآیندهای شناختی را بررسی کرده ایم.
عمداً تصمیم گرفتیم که جنبه های بالینی شناخت )همچون 
اختالالت شناختی و درمان شناختی رفتاری( را در اینجا نگنجانیم، 
را  روان شناسی  از  کاملی  به خودی خود شاخة  آن ها هریک  چراکه 
تخصصی  بالینی  کتاب های  در  این  از  پیش  و  می دهند  تشکیل 
به خوبی پوشش داده شده اند. به همین دلیل، فصل هایی در زمینة 
روان شناسی سالمت، روان شناسی تربیتی و روان شناسی سازمانی 
را نیز نگنجانده ایم، که همگی در جای دیگر به خوبی پوشش داده 

شده اند.
و  جدید  حیطة  یک  به عنوان  کاربردی  شناختی  روان شناسی 
بنابراین به طرزی  در حال رشد تاحدودی ناقص و تکه تکه است، 
اجتناب ناپذیر فصل های این کتاب اغلب با حیطه های جداگانه و در 
برخی موارد به نسبت نامرتبط سروکار دارند. یکی از مزایای داشتن 
فصل های به نسبت مستقل این است که شما می توانید با هر ترتیبی 
بدون  می توانید  شما  بنابراین،  بخوانید؛  را  آن ها  دارید  دوست  که 
این که مجبور شوید ابتدا فصل های قبلی را بخوانید، در هر فصلی 

که برای شما جالب است غوطه ور شوید.
تالش کرده ایم مواردی را انتخاب کنیم که از نظر ما مهم ترین 
هرچند  هستند،  کتاب  این  در  شدن  گنجانده  برای  موضوعات 
به خوبی می دانیم که همه با ما موافق نیستند. بی تردید موضوعات 
دیگری نیز وجود دارد که برخی از شما فکر می کنید می توانست در 
این کتاب گنجانده شود، اما این اتفاق نیفتاده است. بنابراین، شاید 
بهتر آن است که با ما مکاتبه کنید و به ما بگویید از نظر شما کدام 
موضوعات باید گنجانده می شد تا ما در ویرایش بعدی تالش کنیم 

آن ها را بگنجانیم.

دیوید گروم و مایکل دابلیو. آیزنک
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مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی 1

دیوید گروم

1-1 روان شناسی شناختی کاربردی 
را  اطالعات  مغز  که  است  روشی  مطالعه  شناختی  روان شناسی 
پردازش می کند. به خصوص، روان شناسی شناختی با فرآیندهای 
ذهنِی درگیر در دستیابی و استفاده کردن از دانش و تجربه ای که 
آورد  ه ایم و همچنین فرآیندهای  از طریق حس هایمان به دست 
ذهنی درگیر در برنامه ریزی اقدام ارتباط دارد. فرآیندهای اصلی 
در شناخت عبارتند از: ادراک، یادگیری، اندوزش حافظه، بازیابی 
روزمره  گفتار  در  ما  که  هستند  اصطالحاتی  همگی  که  تفکر  و 
انواع  هستند.  آشنا  افراد  اکثر  برای  بنابراین  می کنیم  استفاده 
)از جمله  پردازش شناختی هستند  معرض  در  اطالعات  مختلف 
این  و  بویایی(  و  چشایی  المسه،  شنیداری،  دیداری،  اطالعات 
بستگی به نظام حسی ای دارد که آن اطالعات را ردیابی می کند. 
توسعه  را  نمادین1  زبان  از  استفاده  انسان ها همچنین  بااین حال، 
داده اند که می تواند بازنمایی شکل دیگر اطالعات باشد. بنابراین، 
زبان نوع مهم دیگری از اطالعات را تشکیل می دهد که می تواند 

توسط نظام شناختی مورد پردازش قرار بگیرد.
طرزی  به  شناخت  مختلف  جنبه های  از  این  قبیل  همه 
گسترده در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما در سال های 
شناختی  روان شناسی  به کارگیری  در  روزافزونی  اخیر عالقه مندی 
رویکرد  این  است.  آمده  وجود  به  واقعی  زندگی  موقعیت های  در 
نحوه  بررسی  به  که  می نامند،  کاربردی  شناختی  روان شناسی  را 
در  ما  عملکرد  و  رفتار  روی  شناختی  فرآیندهای  تأثیرگذاری 
بافت های زندگی واقعی می پردازد. همین حیطة پژوهشی موضوع 

اصلی کتاب حاضر است.

2-1 اولین پژوهش های شناختی
بیش  حدوداً  شناختی  روان شناسی  زمینة  در  پژوهش ها  اولین 
مورد  مدت ها  شناختی  فرآیندهای  شد.  انجام  پیش  قرن  یک  از 
اواخر قرن 19 میالدی  اما صرفًا در  بوده است،  مطالعة فالسفه 

1.  Symbolic language 

بود که اولین تالش ها برای بررسی فرآیندهای شناختی به روش 
علمی آغاز شد. اولین روان شناسان شناختی به کشف های مهمی 
 ،)1874 وونت،  مثال،  )برای  ادراک2  همچون  حیطه هایی  در 
تصویرسازی ذهنی3 )گالتن، 1879(، حافظه4 )ابینگهاوس، 1885( 
اولیه  این کارهای  یافتند.  )تورندایک، 1914( دست  یادگیری5  و 
انجام  پایه  شناختی  فرآیندهای  کشف  هدف  با  عمده  به طور 
تبیین  برای  نظریاتی  خلق  به  منجر  خود  نوبه  به  که  می شدند 
کشفیات به دست آمده شدند. روش های جدید پژوهش و طرح های 
یافتند، مواردی  توسعه  آغازین  تجربی جدید در همان سال های 
که برای روان شناسان شناختی بعدی ارزش ماندگار داشته است.

زیادی  تالش  تجربی  پژوهشگران  اولین  از  برخی  واقع،  در 
کردند تا پدیده های شناختی را در بافت های زندگی واقعی بررسی 

2. Perception
3. Imagery
4. Memory
5. Learning

شکل 1-1 تصویر فرانسیس گالتن، 1908.
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کنند. برای مثال، فرانسیس گالتن )1879( با استفاده از سرنخ های 
بازیابی1 برای کمک به افراد جهت یادآوری موقعیت، حافظة افراد 
در مورد رویدادهایی که در گذشته تجربه کرده بودند را آزمود. این 
مورد احتمااًل اولین مطالعة علمی در زمینة چیزی است که امروزه 
مراجعه   7 )به فصل  است  معروف  به »حافظة خودسرگذشتی2« 
شود(، و در واقع یکی از اولین مطالعات شناختی است که در بافت 

جهان واقعی انجام شد.
هرمن ابینگهاوس )1885( برخی از اولین آزمایش های علمی 
با  به طور عمده  که  آزمایش هایی  داد؛  انجام  را  حافظه  با  مرتبط 
بااین حال،  بودند.  مرتبط  حافظه  پایه  اصول  و  قوانین  بررسی 
اثربخش تر  زمانی  یادگیری  که  دریافت  همچنین  ابینگهاوس 
تمرین وجود  بین جلسات  مناسبی  زمانی  فاصلة  بود که  خواهد 
شوند.  برگزار  فشرده  صورت  به  جلسات  این که  نه  باشد  داشته 
برای  مفید  راهبرد  یک  به عنوان  بافاصله3  یادگیرِی  نتیجه،  در 
قرار  پذیرش  مورد  گسترده  طرزی  به  یادگیری  اثربخشی  بهبود 
گرفت، راهبردی که می توان از آن در محیط های یادگیری زندگی 
مراجعه   6 فصل  به  بیشتر  اطالعات  )برای  کرد  استفاده  واقعی 
این دست که  از  مثال های معدودی  با وجود  و  بااین حال،  شود(. 
از زندگی واقعی منجر می شد،  به کاربست هایی  در آن پژوهش 
1. Retrieval cues 
2. Autobiographical memory 
3. Spaced learning 

اولین پژوهشگران شناختی بیشتر با پژوهش های محض4 سروکار 
عمده  به طور  آن ها  یافته های  عملی  کاربرد  هرگونه  و  داشتند، 

تصادفی بود.
که  بود  نفری  اولین  احتمااًل   )1908( مانستربرگ5  هیوگو 
در  یافته هایشان  کاربرد  باید  شناختی  روان شناسان  داد  پیشنهاد 
این  تا  اما سال ها طول کشید  بگیرند،  نظر  در  را  واقعی  زندگی 
که  کرد  مطرح  نیز   )1932( بارتلت  فردریک  شد.  فراگیر  رویکرد 
نسبت  او  باشد؛  مرتبط  واقعی  زندگی  با  باید  شناختی  پژوهش 
ابینگهاوس(  )همچون  حافظه  زمینة  در  قبلی  پژوهشگران  به 
که آزمایش هایی را در مورد یادگیری طوطی وار6 ماده های آزمون 
بی معنا انجام داده بودند، انتقاد داشت. بارتلت به این نکته اشاره 
کرد که این روش ها و مطالب آزمون شباهت زیادی به تکالیف 
حافظه در زندگی واقعی نداشتند و اظهار داشت که پژوهشگران 
آزمون  محتوای  و  تجربی  پژوهشی  طرح های  از  باید  شناختی 

طبیعی تری استفاده کنند.
و  داستان ها  به  مربوط  حافظة  شامل  بارتلت  پژوهش های 
زندگی  در  حافظه  عملکرد  با  واضح تری  ارتباط  که  بود،  تصاویر 
)به  دادگاه(،  در  شهود  شهادت  همچون  )مواردی  داشت  واقعی 
فصل 7 مراجعه شود(. تأکید بر استفاده از رویه ها و مطالب آزمون 
4. Pure research 
5. Hugo Munsterberg
6. Rote learning 

شکل 2-1 سر فردریک بارتلت در حال نشان دادن یک مدل به بچه ها در مؤسسة رویال در سال 1949.
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طبیعی تر تأثیر به سزایی در آینده روان شناسی شناختی داشت.

3-1 پیشرفت های روان شناسی 
شناختی کاربردی پس از جنگ 

جهانی دوم
توسعه  برای  عمده ای  تسریع کنندة  عامل  دوم  جهانی  جنگ 
باعث  جنگ،  است.  بوده  کاربردی  شناختی  روان شناسی 
مورد  و همین  تکنولوژی شد،  در  زیادی  پیشرفت های چشمگیر 
باعث مطالبات بی سابقه افرادی گردید که با آن ها کار می کردند. 
هواپیماهای  و  رادار  همچون  جدید،  پیچیده  تجهیزات  توسعه  با 
و  شناختی  توانمندی های  درک  به  نیاز  سرعت باال،  جنگی 
پیدا  جدیدی  ضرورت  انسانی  کاربران  شناختی  محدودیت های 
کرد. در نتیجه، با هدف کلی بهبود عملکرد کاربران و شناسایی 
محدودیت های اجرایی که باید در طراحی تجهیزات در نظر گرفته 
می شد، عملکرد شناختی خلبان ها، کاربران رادار و کنترل کنندگان 
ترافیک هوایی در برج مراقبت، به شکل یک حیطه مطالعاتی مهم 

ظاهر شد.
یکی از اولین روان شناسانی که در طول جنگ جهانی دوم 
مکوورث1  نورمن  کرد،  کار  شناختی  پژوهش های  کاربرد  روی 
)روان شناس بریتانیایی( بود که توانایی کاربران رادار برای هوشیار 
متوجه  او  کرد.  بررسی  را  زمانی طوالنی مدت  بازه های  در  ماندن 
توانایی ردیابی  با گذشت زمان یک کاهش تدریجی در  شد که 
عالیم یا سیگنال ها وجود داشت، با نرخ میانگین کاهش 10 تا 
15 درصدی ردیابی تنها پس از 30 دقیقه نظارت بر صفحه رادار 

)مکوورث، 1948(.
یک روان شناس بریتانیایی دیگر که در خط مقدم این موج 
بود،  برودبنت2  دونالد  داشت،  کاربردی حضور  پژوهش های  جدید 
که به عنوان یک خلبان در طول جنگ آموزش دیده بود بنابراین 
خلبان ها  که  شناختی  مشکالت  از  اولی  دست  یا  عملی  تجربه 
تا  شد  عالقه مند  برودبنت  داشت.  دست  در  بودند  روبه رو  آن  با 
مشخص تر  به طور  و  اطالعات  پردازش  در  انسان ها  توانایی های 
توانایی آن ها در رسیدگی به دو یا چند درون داد ادراکی رقیب3 
مطلب،  این  بررسی  برای  او   .)1958 )برودبنت،  کند  بررسی  را 
شرکت کنندگان   گوش  دو  از  یک  هر  به  هدفون،  از  استفاده  با 
اطالعات درون داد متفاوتی ارائه کرد )تکنیکی که آن را »شنود 

1. Norman Mackworth
2. Donald Broadbent
3. Competing perceptual inputs 

از  برخی  توانست  این گونه  برودبنت  می نامند(.  گوشی4«  دو 
توانست  و  کند،  ثابت  را  انسان  توجه  اساسی  محدودیت های 
یافته هایش را در کمک به عملکرد خلبان ها و کنترل کننده های 
ترافیک هوایی )که اغلب مجبورند هم زمان با دو یا چند اطالعات 
ورودی سروکار داشته باشند( به کار گیرد. برودبنت )1980( عنوان 
کرد که مشکالت زندگی واقعی باید به طور ایده آل نقطه آغازینی 
برای پژوهش های شناختی باشد، چراکه این حالت باعث اطمینان 
)و  معتبر  واقعی،  زندگی  در  پژوهش ها  یافته های  که  می شود 

احتمااًل مفید( خواهد بود.

4-1 پژوهش های آزمایشگاهی در 
مقابل پژوهش های میدانی

اگرچه هدف از پژوهش های شناختی کاربردی این است که در 
جهان واقعی کاربرد داشته باشد، این هدف لزومًا بدین معنا نیست 
گاهی اوقات  شود.  انجام  واقعی  دنیای  بافت  در  همیشه  باید  که 
این امکان وجود دارد که بافت های دنیای واقعی را در آزمایشگاه 
بازآفرینی کرد )همان گونه که پیشتر در مورد پژوهش برودبنت در 
زمینة توجه تقسیم شده5 توصیف شد(. بااین حال، در سال های اخیر 
میدان  در  باید  شناختی  روان شناسی  آیا  این که  دربارة  مناقشاتی 

4. Dichotic listening 
5. Divided attention 

شکل 3-1 دونالد برودبنت
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انجام شود وجود  آزمایشگاه  یا در  واقعی(  دنیای  بافت  )یعنی در 
داشته است. نیسر1 )1976( مطرح کرد که پژوهش شناختی باید 
حتی المقدور در بافت های دنیای واقعی انجام شود، تا از چیزی که 
منظور  اطمینان حاصل شود.  بوم شناختی2« می نامید،  »اعتبار  او 
دنیای  در  وضوح  به  باید  پژوهشی  یافته های  که  بود  این  نیسر 
آزمایشگاهی.  شرایط  در  صرفًا  نه  و  باشد  داشته  صحت  واقعی 
کاماًل  که  دانشی  متن  بر  کردن  تکیه  محدودیت های  به  نیسر 
مبتنی بر پژوهش هایی است که در شرایط آزمایشگاهی مصنوعی 
انجام شده، اشاره کرد. برای مثال، ما از پژوهش های آزمایشگاهی 
متعددی  دیداری3  خطاهای حسی  معرض  در  افراد  که  می دانیم 
دقیقًا  که  کنیم  فرض  خودکار  به صورت  نمی توانیم  اما  هستند، 
که  جایی  داد،  خواهند  رخ  نیز  روزمره  زندگی  در  خطاها  همین 
در آن به ندرت با چنین شکل های ساده هندسی به صورت مجزا 
دیداری سه بعدی  از مجموعه  بخشی  اغلب،  اما  برخورد می شود 

پیچیده را شکل می دهد.
نداشت،  را  کاربردی  شناختی  پژوهش  دغدغه  فقط  نیسر 
چراکه احساس می کرد حتی الزم است پژوهش های نظری آزمون 
اعتبار بوم شناختی را پشت سر بگذارند، تا اطمینان حاصل شود 
که یافته های پژوهشی صرفًا توسط محیط آزمایشگاهی مصنوعی 

ایجاد نشده اند.
در طول 35 سال گذشته دعوت نیسر به اعتبار بوم شناختی 
استقبال  مورد  مشتاقانه  شناختی  پژوهشگران  از  بسیاری  توسط 
هانکین  و  پارکین  که  همان گونه  بااین حال،  است.  گرفته  قرار 
به »تغییر  بوم شناختی هنوز  اعتبار  )2001( عنوان کردند نهضت 
نکرده  پیدا  دست  داشتند  انتظار  برخی  که  چشمگیری  الگو4« 
مطالعات  که  است  واقعیت  این  مدعا  این  دالیل  از  یکی  است. 
در  که  علمی  سخت گیرانه  استانداردهای  با  نمی توانند  میدانی 
مطالعات آزمایشگاهی امکان پذیر است انطباق داشته باشند. برای 
مثال، باناجی و کراودر )1989( مطرح کردند که مطالعات میدانی 
حافظه، یافته های قابل اتکای معدودی را فراهم کرده است چراکه 
متغیرهای بیرونی5 فراوانی وجود دارند که خارج از کنترل آزمایشگر 
در  که  دارند  وجود  مهمی  متغیرهای  احتمااًل  واقع،  در  هستند. 
متغیرهایی  می گذارند.  تأثیر  رفتار  روی  واقعی  زندگی  بافت های 
که آزمایشگر حتی از آن ها آگاه نیست. باناجی و کراودر این گونه 

1. Neisser
2. Ecological validity 
3. Visual illusions 
4. Paradigm shift 
5. Extraneous 

از  به دست آمده  پژوهشی  یافته های  که  می کنند  نتیجه گیری 
بافت های دنیای واقعی را نمی توان به سایر بافت ها تعمیم داد، 
باشند.  درگیر  یکسانی،  متغیرهای  کرد  فرض  نمی توان  چراکه 
اگرچه باناجی و کراودر در اساس به پژوهش های در زمینة حافظه 
را مورد حمله قرار دادند، انتقادهای اساسی یکسانی در مورد سایر 
جنبه های شناخت که در این حیطه مورد پژوهش قرار گرفته اند، 
صادق است. گرونبرگ و همکاران )1991( در پاسخ به این انتقاد 
اشاره  نکته  این  به  کاربردی  روان شناختی  پژوهش های  مورد  در 
شرایط  تحت  اغلب  می توان  را  کاربردی  پژوهش های  که  کردند 
آزمایشگاهی کنترل شده انجام داد )برای مثال، بسیاری از مطالعات 
آزمایشگاهی شهادت شاهدان عینی6(. یک روش احتمالی دیگر 
در  متغیرهای کنترل نشده  به  مربوط  به مشکالت  پرداختن  برای 
و  میدانی  پژوهش های  که  است  این  واقعی  زندگی  بافت های 
یکدیگر  با  می پردازند  یکسان  پدیده  یک  به  که  را  آزمایشگاهی 
تلفیق کنیم )بدلی، 1993(. این امر در مورد موضوعاتی همچون 
شهادت شاهدان عینی و مصاحبه های شناختی7 محقق شده است 
که هم در پژوهش های آزمایشگاهی کنترل شده و هم در عمل 

6. Eyewitness testimony 
7. Cognitive interview

شکل 4-1 آلریک نیسر.



فصل  1: مقدمه ای بر روان شناسی شناختی کاربردی             25

در کارهای پلیس مورد بررسی قرار گرفته اند. این رویکرد دوجانبه 
مطالعات  با  میدانی  مطالعات  یافته های  کردن  مقایسه  احتمال 
بتوانیم مطابقتی  در جایی که  و  فراهم می آورد؛  را  آزمایشگاهی 
بیشتری  دالیل  کنیم  پیدا  میدانی  و  آزمایشگاهی  مطالعات  بین 

خواهیم داشت تا نتایج را متقاعد کننده بیابیم. 
از آن زمان به بعد، دعوت نیسر به اعتبار بوم شناختی به طور 
عمده به عنوان نقطه آغازینی برای افزایش سریع مطالعات کاربردی 
در نظر گرفته شده است. بااین حال، کواویالشوالی و الیس )2004( 
به این نکته اشاره کردند که اعتبار بوم شناختی و پژوهش کاربردی 
از  نیستند.  هماهنگ  هم  با  همواره  و  نبوده  یکسان  مقوله  دو 
است  پژوهشی  یافته های  مستلزم  بوم شناختی  اعتبار  آن ها  نظر 
در طیف  و  بوده  واقعی  زندگی  بافت های  در  کارکرد  نمایندة  که 
مختلفی از بافت های این چنینی قابل تعمیم است. با این وجود، 
این تعمیم لزومًا بدین معنا نیست که چنین پژوهش هایی را باید 
که  دارد  وجود  کاماًل  امکان  این  و  داد  انجام  میدانی  به صورت 
بتوان با پژوهش های آزمایشگاهی به اعتبار بوم شناختی دست پیدا 
کرد. در مورد مطالعات انجام شده در بافت های زندگی واقعی نیز 
این امر بسیار محتمل است که اعتبار بوم شناختی نداشته باشند. 
برای مثال، مطالعه صورت گرفته روی یک گروه بسیار کوچک از 
شرکت کنندگان که نمایندة خوبی نیستند، یا در یک بافت بسیار 
از  گوناگونی  طیف  به  نمی توان  احتمااًل  را  خاص  و  غیر معمول 

بافت های جهان واقعی تعمیم داد.

5-1 هدف های روان شناسی شناختی 
کاربردی 

برای مطالعه روان شناسی شناختی کاربردی دو دلیل اصلی مطرح 
شده است:

کاربردی  روان شناسی  پژوهش های  است  امید  اینکه،  اول 
دهند،  ارائه  راه حل هایی  واقعی  مسائل  و  مشکالت  برای  بتوانند 
بتواند در عمل  اختیار ما قرار دهند که  را در  بینشی  و دانش و 
است  این  دیگر  فایده  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  واقعی  جهان  در 
نظری  رویکردهای  بهبود  به  کاربردی می توانند  پژوهش های  که 
مرتبط با شناخت کمک کرده و آگاهی بخش آن ها باشند، بدین 
ترتیب پایه و اساس گسترده تر و واقع بینانه تری را برای درک ما از 

فرآیندهای شناختی فراهم آورند.
مشاهده  واقعی  زندگی  در  که  پدیده  یک  گاهی اوقات 
می شود در عمل می تواند الهام بخش یک اقدام پژوهشی جدید 
توجه مان  نسبی  تمرکز  روش  از  چری  کالین  مثال،  برای  باشد. 

)حتی  به خصوص  گفتگوی  یک  یا  خاص  فرد  یک  صدای  به 
بلند  گفتگوهای  با  که  حالی  در  شلوغ(  میهمانی  یک  میان  در 
دیگری محاصره شده ایم، شگفت زده شده بود. چری می خواست 
تمرکز  ورودی خاص  اطالعات  یک  روی  قادریم  ما  چگونه  بداند 
کنیم و بقیه اطالعات ورودی را متوقف کنیم. چری )1953( این 
موقعیت را »مسئله مجلس مهمانی1« نامید، و در ادامه با استفاده 
قرار  استفاده  مورد  هدفون  آن  در  که  آزمایشگاهی  روش های  از 
می گرفت تا ورودی های متفاوت را به هر یک از دو گوش ارائه 

دهد، به بررسی موضوع پرداخت.
نظری  و  کاربردی  شناختی  پژوهش های  موارد،  برخی  در 
دربرداشته اند.  را  متقابلی  منافع  و  انجام شده  یکدیگر  دوشادوش 
برای مثال، پژوهش های آزمایشگاهی مربوط به بازگماری بافت2 
منجر به توسعه مصاحبه شناختی3 شده است )به فصل 8 مراجعه 
شود(، تکنیکی که بعدها در کار پلیس مورد استفاده قرار گرفت. 
بازگماری بافت زمانی اتفاق می افتد که بافت و محیط پیرامونی 
که در آن رویدادی رخ داده است بازآفرینی می شوند )یا با برگرداندن 
فرد به موقعیت اولیه یا با تالش برای تصور کردن موقعیت اولیه( 
تکنیک ها  این  به کارگیری  کنند.  کمک  خاطرات  بازیابی  به  تا 
است،  شده  بیشتری  پژوهش های  باعث  پلیس  بازجویان  توسط 
که به نوبه خود به روان شناسی شناختی نظری بازخوردهایی را ارائه 
داشته  وجود  مسیر  دو  هر  در  اطالعات  سیر  بنابراین  است.  داده 
است، و پژوهش های کاربردی و نظری دوشادوش یکدیگر پیش 
رفته و هر دو رویکرد منافع متقابلی را به دنبال داشته اند. درک ما 
از شناخت انسان صرفًا با سیر دوطرفه ایده ها و الهام این چنینی 

گسترش خواهد یافت.

6-1 دربارة این کتاب
با  مرتبط  اخیر  پژوهش های  از  اجمالی  مروری  کتاب  این 
روان شناسی شناختی کاربردی ارائه می دهد؛ ما تالش کرده ایم که 
تمام حیطه های اصلی شناخت که در آن ها پژوهش در بافت های 
بااین حال،  بگنجانیم.  را  است  شده  گرفته  کار  به  واقعی  زندگی 
فصل هایی را که در زمینة کاربردهای بالینی روان شناسی شناختی 
به طورکامل  پیشاپیش  این موارد  نگنجانده ایم، چراکه  بوده است 

در کتاب های بالینی و عصب روان شناختی پوشش داده شده اند.
وقوع  ترتیب  از  بازتابی  کتاب  این  در  فصول  ارائه  ترتیب 

1. Cocktail party problem 
2. Context reinstatement 
3. Cognitive interview 
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بنابراین  جنبه های گوناگون شناخت است که اغلب رخ می دهد، 
ادراک(  و  )توجه  اطالعات  اولیه  دریافت  با  اولیه  فصل های 
سروکار دارند و پس از آن فصل هایی ارائه می شوند که با ذخیره 
فصل هایی  سپس  و  بازیابی(،  و  )حافظه  دارند  سروکار  اطالعات 
و  عینی  شهود  )شهادت  ذخیره شده  اطالعات  از  استفاده  دربارة 
که  ارائه می شوند  بعد فصل هایی  ارائه می گردند.  تصمیم گیری( 
با عوامل مؤثر بر شناخت )مواد مخدر، ریتم های ساعت بیولوژیک 
و هیجانات( سروکار دارند، و در نهایت در رابطه با نقش شناخت 

انجام می شود )موسیقی و  در فعالیت هایی که در جهان واقعی 
ورزش( فصل هایی ارائه می گردند.

البته موضوعاتی همچون حافظه و ادراک را می توان در سایر 
کتاب های روان شناسی شناختی یافت، اما کتاب ما کاماًل متفاوت 
از سایر کتاب های شناختی است از این جهت که با به کارگیری 
این موضوعات شناختی در بافت های جهان واقعی سروکار دارد. 
کتاب ما با شناخت در زندگی واقعی ارتباط دارد، و بسیار امیدواریم 

که محتوای این کتاب را مرتبط با زندگی شخصی تان بیابید. 

aspects of cognition tend to occur, so the early chapters are concerned with the initial uptake of
information (attention and perception), followed by chapters dealing with information storage
(memory and retrieval), and then chapters about the use of stored information (witness testimony,
decision making). Next there are chapters dealing with factors that influence cognition (drugs,
circadian rhythms, and emotions), and finally chapters on the role of cognition in particular
activities undertaken in the real world (music and sport).

Topics such as memory and perception can of course be found in other cognitive psychology
textbooks, but our book is quite different from most other cognitive texts in that it deals with the
application of these cognitive topics in real-world settings. Our book is concerned with cognition
in real life, and we very much hope that you will find its contents have relevance to your life.
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