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معـرفی کـتاب
 oروان شناسی شناختی
 oتألیف :دکتر حسین زارع

دکتر علی اکبر شریفی
 oناشر :دانشگاه پیام نور

□ روان شناسی شناختی بعد از افت و خیزهای زیاد در اواخر دهة  1950و اوایل دهة 1960
به صورت نوین شکل گرفت و در دهة  1970به رویکرد غالب در روان شناسی تبدیل شد .قیاس
ذهن با رایانه ،اطالعات را رمزگردانی ،ذخیره ،بازیابی و پردازش می کند .روان شناسان شناختی ،ایدة
پردازش اطالعات را به عنوان الگویی از چگونه کار کردن افکار انسان اتخاذ کردند و بر این اساس
فرض کردند که پردازش اطالعات در انسان ها ،همانند پردازش در رایانه هاست .اطالعاتی که از
محیط در دسترس است ،توسط یک سری از سامانه های پردازشی (مانند توجه ،ادراک ،حافظة کوتاه
مدت) پردازش می شود و این نظام های پردازشی ،اطالعات را به طور نظام مند اصالح می کند یا
تغییر می دهند.
□ عملکرد ذهن انسان ،به مراتب پیچیده تر از پیچیده ترین سامانه های جدید است .بیش از نیم
قرن است که ،محققان هوش مصنوعی در تالشند برنامه ریزی نمایند تا رایانه ها قادر به نمایش رفتار
هوشمند شوند .هرچند موفقیت های قابل توجهی در این زمینه به دست آمده است ولی با وجود این

محققان هوش مصنوعی دریافتهاند که تا زمان ایجاد برنامه ای که بتواند با انسان در «هوش»« ،انعطاف

پذیری»« ،یادآوری حقایق»« ،حل مسئله»« ،استدالل» و «یادگیری و پردازش زبان» رقابت کند ،فاصله
زیادی وجود دارد.
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□ کاربردهای عملی روان شناسی شناختی ،انگیزة زیادی برای مطالعة این رشته فراهم می کند.

اگر واقع ًا دانسته شود چگونه افراد به دانش و مهارت های فکری دست می یابند و چگونه آنها
شاهکارهای بی نظیر خلق می کنند ،آنگاه با استفاده از این دانش می توان آموزش و عملکرد آنها را
بهبود بخشیم.
□ در حالی که کاربردهای روان شناسی شناختی در آینده امیدواری زیادی را ایجاد کرده است
ولی اشاره به برخی از این کاربردها ضرورت دارد .به عنوان مثال پژوهش بر روی اعتماد به شهادت
شاهدان عینی ،پژوهش دربارة پردازش اطالعات و ادراک ،بهبود روش های مطالعه و همینطور درک
ما از اختالالت مغزی نظیر دمانس ضربه مغزی ،روان گسیختگی ،اوتیسم و  ...می باشد.
□ کتاب «روان شناسی شناختی» شامل سه بخش است .در بخش فرایندهای شناختی پایه ،بعد
از مقدمه ای بر روان شناسی شناختی ،در فصول جداگانه به توجه ،ادراک و حافظه پرداخته شده
است .بخش دوم با عنوان زبان و شناخت شامل فصل های درک زبان ،تولید زبان و زبان در بافت

است و نهایت ًا در بخش پایانی این کتاب با عنوان فرایندهای عالی شناخت به موضوع استدالل،
قضاوت ،حل مسئله ،تصمیم گیری و شناخت و هیجان اختصاص یافته است.

