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5. Todd Tucker, The Great Starvation Experiment: Ancel Keys and the Men Who 

Starved for Science, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).
6. A. Keys, J. Brožek, A. Henschel, O. Mickelson, and H. L. Taylor, The Biology of  

Human Starvation, 2 vols. (Oxford: University of Minnesota Press, 1950).
7. S. A. Russell, Hunger: An Unnatural History (New York: Basic Books, 2006).
8. R. Radel and C. Clement-Guillotin, “Evidence of Motivational Influences in Early  

Visual Perception: Hunger Modulates Conscious Access,” Psychological Science 23, 
no. 3 (2012): 232–34. doi:10.1177/0956797611427920.

9. B. Libet, C. A. Gleason, E. W. Wright, and D. K. Pearl, “Time of Conscious Intention 
to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity (Readiness-Potential): The Unconscious 
Initiation of a Freely Voluntary Act, ”Brain 106, no. 3 (1983): 623–42.

10. H. Aarts, A. Dijksterhuis, and P. de Vries, “On the Psychology of Drinking: Being 
Thirsty and Perceptually Ready, ”British Journal of Psychology 92, no. 4 (2001): 631–
42. doi:10.1348/000712601162383.

11. P. Saugstad and P. Schioldborg, “Value Size and Perception,” Scandinavian Journal of 
Psychology 7, no. 1 (1966): 102–14. doi:10.1111/j.1467-9450.1966.tb01344.x.

کـه  ۱۲. در حـوزۀ درک بصـری، تمرکـِز بیشـتر لزومـًا بـه معنـی دقـت بیشـتر نیسـت. مطالعاتـی متعـدد دریافته انـد 
انگیـزه و توجـه می توانـد پـردازش بصـری اولیه را تحت تأثیر قرار دهند. شـواهد روان شـناختی، نوروفیزیولوژیک 
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۱۳. در ایـن مطالعـه بچه هـای فقیـر بیـش از بچه هـای ثروتمنـد به سـکه ها ارزش می دادنـد. کارهای تازه تـر ارزش را 
به شـکل آزمایشـگاهی القـا می کننـد، به جـای اینکـه تفاوت هـای سـطوح جمعیتـی را مـد نظر قـرار دهنـد. برای 

مشـاهدۀ مقالـه ای تـازه با این رویکـرد ر. ک:
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ً مهارت هـای اجتماعـی بیشـتری دارنـد. برعکـس، بایـد منظورمـان 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
۱6. ایـن بـه آن معنـی نیسـت کـه افـراِد تنهـا کال

از »مهارت هـای اجتماعـی« را دقیقـًا مشـخص کنیـم. ایـن مطالعـه ظرفیـت رمزگشـایی سـرنخ های اجتماعـی 
را انـدازه می گیـرد. از سـوی دیگـر، مطالعـات متعـدد نشـان داده انـد کـه افـراِد تنهـا ظرفیـت کمتـری بـرای تنظیم 
رفتارهایشـان در ترتیبـات اجتماعـی دارنـد. در فصـل ششـم خواهیـم گفـت کـه ایـن عملکـرد نازل تـر در تنظیـم 
رفتارهـا در ترتیبـات اجتماعـی نیـز پیامـد قابـل پیش بینـی کمیابـی اسـت. کتابـی فوق العـاده این ایده هـا را به 

شـکلی بسـیار جزئی تـر کاوش کـرده اسـت:
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کمیابی این ایده را برجسـته  کار می رود. اصل  ۲۱. واژۀ کمیابی برای توصیف تأثیری دیگر در روان شناسـی نیز به 
می کنـد کـه وقتـی چیـزی کـم باشـد افـراد از آن بیشـتر می خواهنـد. برای مثـال بازاریاب ها اسـتفادۀ گسـترده ای 
یـا در  از قفسـه،  کمـی  اقداماتـی مثـل پیشـنهادهای محـدود زمانـی، خالی گذاشـتن  بـا  ایـن اصـل دارنـد،  از 
کنـارش می نویسـد »تنهـا ۳ عـدد باقـی مانـده«. بـرای توضیحـی مناسـب از اصـل  کـه  پیشـنهادهای آنالینـی 

کمیابـی می توانیـد بـه فصـل هفتـم ایـن کتـاب مراجعـه کنیـد: 

Robert B. Cialdini, Influence: Science and Practice, vol. 4 (Boston, Mass.: Allyn and  
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۲۲. در اقتصـاد ایـن اصـل مطلوبیـت فزاینـده اسـت. بیشترداشـتِن یـک منبـع مطلوبیـت یـا بهـروزی بیشـتری بـه 
کار مـا( ایـن ترجیحـات، یـا بـه عبارتـی  دنبـال دارد. در بخـش عظیمـی از تحلیل هـای اقتصـادی )ازجملـه در 

گرفتـه می شـوند. توابـع مطلوبیـت، مفـروض در نظـر 
۲۳. یکی از مطالعات در حوزۀ رژیم و احواالت افراد این مطالعه است:
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مطالعه ای تازه تر راه های روان شناختی را مورد بررسی قرار داده است:
Doris Stangl and Sandrine Thruet, “Impact of Diet on Adult Hippocampal Neurogenesis,” 

Genes and Nutrition 4, no. 4 (2009): 271–82.
برای مطالعه ای مربوط به فرهنگ و فقر ر. ک مجموعه مقاالت در:

David J. Harding, Michèle Lamont, and Mario Luis Small, eds., The Annals of the  
American Academy of Political and Social Science 629 (May 2010).

24. E. R. Kandel, In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind 
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که از شـهرت به دسـت آمدۀ آن  کوهن تنها به این دلیل این غذا را در منو قرار داده  که امندا  کند  کسـی فکر  شـاید 
کند: مردم به رسـتوران می آیند تا غذای درست شـده در برنامه را بچشـند. اما  در برنامۀ »آیرن شـف« اسـتفاده 
واقعیـت ایـن اسـت کـه او ایـن غـذا را مدت ها پیش از پخش شـدن برنامـه در منو قرار داده بـود. این غذا چیزی 

بیش از یک ترفند بازاریابی اسـت.
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۴. رابطـۀ میـان خالقیـت و فشـار زمانـی بسـیار پیچیده تـر از این هاسـت. در بسـیاری از موارد فشـار زمانی می تواند 
کاری نیـاز بـه تفـرق )ایجـاد ایده هـای تـازه(  کـه وقتـی  کلـی مـا چنیـن اسـت  مانـع خالقیـت شـود. برداشـت 
کاری نیازمنـد تمرکـز )تلفیـق ایده هـای  کوهـن،  دارد، فشـار زمانـی مشـکل آفرین اسـت. زمانی کـه، ماننـد مـورد 
متعـدد در قالـب یـک ایـده( باشـد، فشـار زمانی می تواند مفید باشـد. مقالـه ای خوب که به بررسـی این ایده ها 

پرداختـه ایـن مقاله اسـت:

Teresa M. Amabile, Constance N. Hadley, and Steven J. Kramer, “Creativity Under the 
Gun,” Harvard Business Review (August 1, 2002).

۵. با وجود آثاری که بعد از مقالۀ اول منتشر شده، آن مقاله همچنان مطلبی خواندنی دراین باره است:
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Development,” Academy of Management Journal 31, no. 1 (1988): 9–41.

کرده و به  که در اینجا ساده سـازی  کرده اسـت. اگرچه  گروه شـرکت  در این پژوهش، او در همۀ جلسـات هشـت 
کرده در چندین جلسـه اتفاق افتاده اسـت. که او مطالعه  کردیم، فرایندی  یک جلسـه اشـاره 

ببرنـد: بهـره  ایده هـا  ایـن  از  می تواننـد  چطـور  رهبـران  کـه  شـده  پرداختـه  موضـوع  ایـن  بـه  نیـز  مقالـه  ایـن  در 

Ruth Wageman, Colin M. Fisher, and J. RichardHackman, in “Leading Teams When the 
Time Is Right” (Organizational Dynamics 38, no. 3 [2009] 192– 203).

6. D. Ariely and K. Wertenbroch, “Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control 
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کـه یـک هفتـه وقـت دارنـد  گـر ویرایـش مقالـه اختیـاری باشـد، دانشـجویانی  کـه ا مطالعـه ای تازه تـر دریافتـه اسـت 
کـه سـه هفتـه وقـت دارنـد مقـاالت را بـر می گرداننـد:  بیـش از دانشـجویانی 

A. Tversky and E. Shafir, “Choice under Conflict: The Dynamics of Deferred Decision,” 
Psychological Science 3, no. 6 (1992): 358– 61.

کـه  اقتصاددانـان قـدرت ضرب االجل هـا را در چهارچوبـی متفـاوت، یعنـی تنزیـل هایپربولیـک، بررسـی کرده انـد 
درواقـع همـان تمایـل مـا بـه دادن وزن بـه زمـان حـال نسـبت بـه آینـده اسـت. بـرای مطالعـه در ایـن زمینـه ر. ک:

Shane Frederick, George Loewenstein, and Ted O’Donoghue, “Time Discounting: A Critical 
Review,” Journal of Economic Literature (2002).

کاراتـر می کننـد، زیـرا پاداش هـای دور و دراز آینـده را بـه پاداش هایـی  از ایـن منظـر ضرب االجل هـای میانـی مـا را 
نزدیک تـر بـه زمـان حـال تبدیـل می کننـد.

7. J. J. Inman and L. McAlister, “Do Coupon Expiration Dates Affect Consumer Behavior?” 
Journal of Marketing Research (1994): 423–28; A. Krishna and Z. J. Zhang, “Short or 
Long-Duration Coupons: The Effect of the Expiration Date on the Profitability of Coupon 
Promotions,” Management Science 45, no. 8 (1999): 1041–56.
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8. نمونه ای از مقاله ای که این اثر را ثبت کرده است:
Paul Oyer, “Fiscal Year Ends  and Nonlinear Incentive Contracts: The Effect on Business 

Seasonality”.
کمتـر از مـا روان شـناختی اسـت و مسـئله را بیشـتر بـه تغییـر تـالش در طـول زمـان نسـبت داده اسـت. تفسـیر او 
9. S. Kaur, M. Kremer, and S. Mullainathan, “Self-Control and the Development of Work 

Arrangements,” American Economic Review Papers and Proceedings (2010).
10. M. Hastings, Finest Years: Churchill as Warlord, 1940–45 (London: HarperPress, 

2009).
۱۱. در اینجـا اشـاره ای کوتـاه بـه مجموعـه ای از مطالعـات داشـتیم. جزئیات ایـن مطالعات، ازجمله انـدازۀ نمونه 

و آزمون هـای آمـاری دقیق تـر، را می توانیـد اینجـا بیابیـد:
Shah, Mullainathan, and Shafir, “Some Consequences of Having Too Little,” Science 338, 

no. 6107 (November 2012): 682–85.
کار آن قدر زمان صرف  که افراد پربلوبری خسـته شـدند یا نمی خواسـتند روی این  ۱۲. مشـکل احیانًا این نیز نبود 

کنند. کنند و بازی را متوقف  کمتری بازی  گر مشـکل این بود، می توانسـتند در مجموع دورهای  کنند. ا
۱۳. شـواهد قلقلـِک خـود از آزمایش هایـی کـه بـا کنتـرل یـک شـیء خارجـی انجـام می شـود تـا داده هـای fMRI را 

در بـر می گیـرد. ایـن مقالـه مـروری بسـیار خـوب در ایـن زمینه اسـت:
Sarah Jayne Blakemore, Daniel Wolpert, and Chris Frith, “Why Can’t You Tickle Yourself?” 

Neuroreport 11, no. 11 (2000): R11–R16.
دیـدگاه غالـب ایـن اسـت کـه حرکت هـای خودانگیختـه را می تـوان پیش بینـی کـرد و به این ترتیب اثرشـان خنثی 
یـم. در ایـن حـوزه  می شـود. مـا مطالعـۀ تجربـی دقیقـی روی ضرب االجل هـا یـا فشـار زمانـی فرضـی سـراغ ندار
کـرۀ دوبـاره اشـاره شـده اسـت. ضرب االجل مفروض بـه این دلیل مؤثـر نمی افتد که فرد  معمـواًل بـه موضـوع مذا

کـره کند. پـس ذهنـش می دانـد کـه می توانـد در ایـن مـورد بـا خـودش دوبـاره مذا
14. State Fire Marshal’s Office Firefighter Fatality Investigation, no. 05-307-04  , 

Texas Department of Insurance, Austin, Texas.
بایـد از جسـیکا گـروس بـرای پژوهـش مفیـد دراین بـاره و از دکتـر برتـون کالرک بـرای هماهنگـی در ایـن مـورد تشـکر 

کنیم.
15. P. R. LeBlanc and R. F. Fahy, Full  Report: Firefighter Fatalities in the United 

States—2004 (Quincy, Mass.: National Fire Protection  Association, 2005).
16. Firefighter fatality retrospective study, April 2002. (Prepared for the Federal Emergency 

Management Agency, United States Fire Service, National Fire Data Center, by TriData 
Corporation, Arlington, Virginia).

17. C. Lumry (January 21, 2010). Amarillo Firefighter Fatality—COFT|Council On 
Firefighter Training.

برگرفته از:
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http://www.coft-oklahoma.org/newsupdates/m.blog/21/amarillo-firefighter-fatality.
18. C. Dickinson, Chief ’s Corner (February 27, 2007).

برگرفته از:

http://www.saratogacofire.com/seatbelt.htm.
19. L. J. Williams, “Tunnel Vision Induced by a Foveal Load Manipulation,”  Human  

Factors27 , no. 2 (1985): 221–27.
ـــورد  ـــال ها آن را م ـــه س ک ـــت  ـــوس اس ـــزی ملم ـــی )Vision Tunneling( چی ـــگاه تونل زن ـــارت ن ـــان از عب ـــور محقق منظ
مطالعـــه قـــرار دادنـــد. افـــراد روی اهدافـــی متمرکـــز می شـــوند کـــه درســـت روبـــه روی گودالـــه، مرکـــز شـــبکیۀ چشـــم، قـــرار 
ـــه می شـــود. ســـپس پژوهشـــگران  گودالـــه، مرکـــز شـــبکیۀ چشـــم ارائ دارد. ســـپس چیزهـــا در ســـطح فراگودالـــه، دور 
کـــه در حاشـــیه  کارهایـــی مشـــخص هســـتند توانایـــی آن هـــا در تشـــخیص آن چیزهـــا  ـــراد مشـــغول  ـــه اف درحالی ک
گرفته انـــد را می ســـنجند. و یافتـــۀ آن هـــا در ایـــن زمینـــه قابل توجـــه اســـت. آن هـــا همـــۀ داده هـــای بصـــری را  قـــرار 
کارهـــای سپرده شـــده بـــه افـــراد را تغییـــر می دهنـــد. یعنـــی مثـــاًل همـــۀ آن هـــا  دســـت نخورده باقـــی می گذارنـــد و فقـــط 
ـــا ایـــن حـــرف A اســـت )ســـاده(، و یـــا  کـــه آی حـــرف A را مشـــاهده می کننـــد. حـــال بعضـــی بایـــد تشـــخیص دهنـــد 
کـــه، اگرچـــه تجربـــۀ بصـــری یکـــی اســـت،  یـــک حـــرف صـــدادار اســـت )دشـــوار(. و یافتـــۀ آن هـــا نشـــان می دهـــد 
کننـــد چیزهـــای جنبـــی را کمتـــر  گودالـــۀ چشمشـــان اســـت فکـــر  کـــه پیـــش   A ـــه حـــرف ـــد بیشـــتر ب کـــه بای کســـانی 
ـــر آن مشـــابه شـــناختی  ـــی عـــالوه ب ـــوط اســـت، تونل زن ـــه چشـــم فیزیکـــی مرب ـــه ایـــن موضـــوع ب ک می بیننـــد. اگرچـــه 
کـــه باعـــث می شـــود بســـیاری از آنچـــه در  ایـــن تجربـــۀ بصـــری نیـــز هســـت. ایـــن همـــان نـــگاه تک بعـــدی اســـت 

گرفتـــه شـــود. حاشـــیه قـــرار دارد نادیـــده 

20. Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (New York: Farrar, Straus and  Giroux, 
2002), 46.

21. N. J. Slamecka, “The Question of Associative Growth in the Learning  of Categorized  
Material,” Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 11, no. 3 (1972): 324–32.

مطالعـه ای دیگـر از افـراد خواسـته بـود کـه ایالت هـای ایاالت متحـده را نـام ببرنـد و دریافـت که »کمک« بـه آن ها با 
نام بـردن از چنـد ایالـت تنهـا باعـث کاهـش تعـداد ایالتی می شـود کـه آن ها نـام خواهند بـرد. ر. ک:

Raymond Nickerson, “Retrieval Inhibition from Part-Set Cuing: A Persisting Enigma in 
Memory Research,” Memory and Cognition 12, no. 6 (November 1984): 531–52.

22. J. Y. Shah, R. Friedman, and A. W. Kruglanski, “Forgetting All Else: On the Antecedents 
and Consequences of Goal Shielding,” Journal of Personality and Social Psychology 
83, no. 6 (2002): 1261.

23. C. M. MacLeod, “The Concept of Inhibition in Cognition,” in Inhibition in Cognition, 
ed. David S. Gorfein and Colin M. Macleod (Washington, D.C.: American Psychological 
Association, 2007), 3–23.
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که در اینجا ارائه شده چند مورد سیاه و سفید است. آنچه در آزمایش اصلی انجام شده بود از دو  ۲۴. تصویری 
جهـت تفـاوت داشـت. اول اینکـه شـرکت کنندگان بـا موارد متعـدد دیگری روبـه رو بودند. دوم اینکـه این موارد 

در رنگ هـای متفـاوت ارائـه می شـد و افـراد بایـد رنگ ها را نیز به خاطر می سـپردند.
۲۵. ایـــن نتایـــج حاصـــل آزمایشـــی منتشـــر نشـــده اســـت. شـــرکت کنندگان زمانی کـــه یـــک و ســـه حـــدس داشـــتند 

.)0.05 < P , N=33( کـــه در هـــر دو مـــورد یـــک حـــدس داشـــتند عملکردشـــان 7 درصـــد بدتـــر از زمانـــی بـــود 
26. Woody Allen—Biography, IMDb, http://www.imdb.com/name/nm0000095/bio.
27. B. Arends, “How to Save $10,000 by Next Thanksgiving,” Wall  Street Journal,  

November 20, 2011. 
برگرفته از:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204323904577040101565437734.
html.

۲8. بحثی کوتاه در این مورد و فهرستی از مثال های آن را می توانید در اینجا بیابید:
Michael J. McCord, Barbara Magnoni, and Emily Zimmerman, “A Microinsurance Puzzle: 

How Do Demand Factors Link to Client Value?” MILK Brief, no. 7. Available at http://
www.microinsurancecentre.org/milk-project/milkdocs/doc_details/835-milk-brief-
7-a-microinsurance-puzzle-how-do-demand-factors-link-to-client-value.html.

29. X. Giné, R. Townsend, and J. Vickery, “Patterns of Rainfall Insurance Participation in 
Rural India,” The World Bank Economic Review 22, no. 3 (2008): 539–66.

30. A. Aizer, “Low Take-Up in Medicaid: Does Outreach Matter and  for Whom?” The 
American Economic Review 93, no. 2 (2003): 238–41.

31. D. L. Strayer, F. A. Drews, and D. J. Crouch, “A Comparison of the Cell Phone Driver 
and the Drunk Driver,” Human Factors 48, no. 2 (2006): 381–91. Also, D. Redelmeier 
and R. Tibshirani, “Association Between Cellular-Telephone Calls and Motor Vehicle 
Collisions,” New England Journal of Medicine 336, no. 7 (1997), 453–58.

همین طـور مـد نظـر داشـته باشـید کـه مطالعه ای تـازه از تأثیر کـم موبایـل روی احتمال تصادفات حکایت داشـته 
اسـت. ر. ک:

Saurabh Bhargava and Vikram Pathania, “Driving Under the (Cellular) Influence” (2008), 
available at SSRN 1129978.

ݩݩً مانـع ایـن نوع مطالعات میدانـی خطر رانندگی می شـود عبور کرده  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ تی کـه معمـوالݧ ایـن مطالعـۀ آخـر، کـه از مشـکال
جالـب توجـه اسـت، امـا بـا مجموعـۀ عظیمـی از داده هـای دیگـر در تضـاد اسـت و نیازمنـد بررسـی های بیشـتر 

است.
کـــه در اختیـــار  یـــم. بهتریـــن داده هایـــی  ۳۲. هیـــچ آزمایشـــی دربـــارۀ غذاخـــوردن در هنـــگام رانندگـــی ســـراغ ندار
ــا ۱۳  ــده و ۱۲ تـ ــب شـ ــین ها نصـ ــی روی ماشـ ــتگاه های ردیابـ ــه دسـ کـ ــت  ــین« اسـ ــۀ ۱۰۰ ماشـ ــم از »مطالعـ یـ دار
کـــه برابـــر اســـت بـــا ۴۳ هـــزار ســـاعت و بیـــش از دو میلیـــون مایـــل داده. ایـــن  گرفتنـــد،  مـــاه مـــورد بررســـی قـــرار 
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کـــه غذاخـــوردن هنـــگام رانندگـــی احتمـــال تصـــادف یـــا اتفاقـــات نزدیـــک بـــه تصـــادف را  داده هـــا نشـــانگر آن بـــود 
گرفتـــن  ـــا ۵7 درصـــد افزایـــش می دهـــد. تلفن حـــرف زدن ایـــن ریســـک را ۲9 درصـــد افزایـــش می دهـــد. شـــماره  ت
ــری  ــه حواس پرتـــی بصـ کـ ــد  ــه مشـــخص می کنـ کـ ــد،  ــد افزایـــش می دهـ ــل ایـــن ریســـک را ۲79 درصـ ــا موبایـ بـ

ک: ــد. ر.  ــار باشـ ــیار مرگ بـ ــد بسـ می توانـ
Sheila G. Klauer et al., “The Impact of Driver Inattention on Near-Crash/Crash Risk: An 

Analysis Using the 100-CarNaturalistic Driving Study Data,” no. HS-810 594 (2006).
33. Paul Taylor and C. Funk, “Americans and Their Cars: Is the Romance on the  Skids?” 

(2006), available on the Pew Research Center website.
34. B. Boon, W. Stroebe, H. Schut, and R. Ijntema, “Ironic Processes in the Eating Behaviour 

of Restrained Eaters,” British Journal of Health Psychology 7, no. 1 (2002): 1–10.
35. “Recession-Proof Your Business,” About.com Small Business: Canada, retrieved 

October 22, 2012, from http://sbinfocanada.about.com/od/management/a/recession-
proof.htm.

کـه نمی خواهیـم انجـام دهیـم،  کاری را انجـام می دهیـم  کـه مـا بـا خودمـان درگیـر هسـتیم، یعنـی  ۳6. ایـن ایـده 
تاریخچـه ای غنـی دارد. ایـن مسـئله بیشـتر بـه عنوان پیامد مشـکالت خودمهاری مطرح می شـود. بـرای مثال 

ک: ر. 
T. C. Schelling, “Self-Command in Practice, in Policy and in a Theory of Rational Choice,” 

American Economic Review11–1 :(1984) 74 .

]2[تنگنایپهنایباند

توانایـی  هـوش،  متعـدد  شـاخص های  ازجملـه  مختلـف  َاشـکال  در  محاسـباتی  ظرفیـت  یـا  بانـد  پهنـای   .۱
اسـتدالل، ظرفیـت حافظـۀ کوتاه مـدت، ظرفیت حافظۀ بلندمدت، حافظۀ سـیال، کنترل شـناختی، کنترل 
بـرای پژوهشـگران  مـوارد  ایـن  ازاین دسـت مطالعـه شـده اسـت.  توجـه و چیزهـای دیگـری  کنتـرل  اجرایـی، 
حرفـه ای تمایـزات مهمـی دارنـد کـه خـارج از دایرۀ بحث فعلی ماسـت. مثـاًل برخی پژوهشـگران مدعی اند که 

ک: حافظـۀ فعـال جـزء اصلـی بسـیاری از دیگـر معیارهاسـت. بـرای مثـال ر. 
R. W. Engle, “Working Memory Capacity as Executive Attention,” Current Directions in 

Psychological Science 11 (2002): 19–23.
2. A. L. Bronzaft, “The Effect of a Noise Abatement Program on Reading Ability,” Journal  

of Environmental Psychology 1, no. 3 (1981): 215–22; A. L. Bronzaft and D. P.  
McCarthy, “The Effect of Elevated Train Noise on Reading Ability,” Environment and 
Behavior 7, no. 4 (1975): 517–28. doi:10.1177/001391657500700406.

و  شـناختی  عملکـرد  در  حواس پرتـی  نقـش  شـناختی  روان شناسـِی  در  توجـه  مـورد  بسـیار  مـوارد  از  یکـی   .۳
به خصـوص تعامـل آن بـا توجـه و بـار شـناختی اسـت. حتـی حواس پرتی هـای کوچـک نیـز آثـار عظیمـی دارنـد 
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کـه معمـواًل بسـیار فراتـر از چیـزی اسـت که به نظر می رسـد. مطالعات تجربـی آثار حواس پرتـی، از آزمایش های 
زمـان پاسـخ تـا اسـتفاده از شبیه سـازها و مطالعـات میدانـی، را در بـر می گیرنـد و  آزمایه هـای متفاوتـی ازجملـه 
بصـری، شـنیداری، ادراک درد، رانندگـی، جراحـی، عملکـرد کاری و موفقیت هـای آموزشـی را شـامل می شـوند.
که، در زمان وجود  که توسـط الوی )Lavie( و همکارانش انجام شـده نشـان از آن دارند  ۴. مطالعات متعددی 
یـاد، حواس پرت کن هـا بیـش از پیـش توجـه را تسـخیر می کننـد. بـرای مثـال در یـک مطالعـه، دو  بـار حافظـۀ ز
آزمایـۀ نامرتبـط )توجـه بصـری و حافظـۀ فعـال( بـا یکدیگـر ترکیـب شـدند. بـار افزایش یافتـه در آزمایـۀ حافظـۀ 
ایـن  کنیـد در  بـود. تصـور  کاهـش داده  را  افـراد در نادیده گرفتـن حواس پرت کن هـای بصـری  توانایـی   

ْ
فعـال

کامپیوتـر خیـره می شـوید، و دنبالـه ای از اعـداد ماننـد ۰، ۳،  کرده ایـد. بـه صفحـۀ  آزمایـش نامعمـول شـرکت 
کـه بایـد  کـه بایـد بـه خاطـر بسـپارید. سـپس نـام فـردی مشـهور را روی صفحـه می بینیـد  ۱، ۲، ۴ را می بینیـد 
که از شـما خواسـته  بگویید سیاسـت مدار اسـت یا سـتارۀ موسـیقی. این نام ها با چهره هایی همراه هسـتند 
کـه پـس ازآن  شـده نادیـده بگیریـد. سـپس عـددی، مثـل ۲، روی صفحـه ظاهـر می شـود و شـما بایـد عـددی 
کنیـد )در ایـن مـورد ۴(. دو تغییـر مسـئله را بیـش از پیـش جالـب می کنـد. اول  در آن دنبالـه آمـده بـود را ذکـر 
یاد، دنبالۀ اعـداد متفاوت بود، درحالی که در شـرایط  دسـت کاری میـزان بـار: در هـر دور، بـا وجـود بـار حافظۀ ز
گفتـه پیداسـت کـه ترتیـب مشـخص نیـاز  بـار حافظـۀ کـم، اعـداد ترتیبـی مشـخص داشـتند: ۰، ۱، ۲، ۳، ۴. نا
کـه  یـادی نـدارد، درحالی کـه دنباله هـای جدیـد نیـاز بـه تـالش داشـت. عالوه برایـن چهره هایـی  بـه تـالش ز
بایـد نادیـده گرفتـه می شـدند نیـز تغییـر می کـرد: در شـرایط حواس پرتـِی کـم، چهره هـا و نام هـا »مطابـق« بودند؛ 
صـورت بیـل کلینتـون بـا نامـش ظاهـر می شـد و در مورد میک جگر نیـز اوضاع از همین قرار بود. اما در شـرایط 
کلینتـون بـا نـام میـک جگـر ظاهـر می شـد و  حواس پرتـی بـاال، ایـن چهره هـا و نام هـا تطابقـی نداشـتند: چهـرۀ 
برعکـس. ایـن شـرایط در حالـت عـادی نیـز به نظر باعث حواس پرتی اسـت، چه رسـد به اینکه باری سـنگین 
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RPM in neuropsychological assessment.

10. J. Raven, Ibid.
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۱8. روی بامیسـتر )Baumister Roy(، مـارک مـوراون )Muraven Mark( و همکارانشـان مطالعـات بسـیاری 
کـه نامـش را خالی شـدن خـود  کنتـرل اجرایـی و چیـزی انجـام داده انـد  کاهـش خودمهـاری و  را روی حفـظ و 

ک: گذاشـته اند. بـرای مطالعـه ای مـروری تـازه در ایـن زمینـه ر. 
R. F. Baumeister and J. Tierney, Willpower: Rediscovering the Greatest Human 

Strength (New York: Penguin Press, 2011).
19. Mischel, Ebbesen, and Raskoff Zeiss, “Cognitive and Attentional Mechanisms.”
20. J. Lehrer, “DON’T!” New Yorker, May 18, 2009.
21. B. Shiv and A. Fedorikhin, “Heart and Mind in Conflict: The Interplay of Affect and 

Cognition in Consumer Decision Making,” Journal of Consumer Research 26, no. 3 
(1999): 278–92. doi:10.1086/209563.

22. W. von Hippel and K. Gonsalkorale, “‘That Is Bloody Revolting!’: Inhibitory Control 
of Thoughts Better Left Unsaid,” Psychological Science 16, no. 7 (2005): 497– 500. 
doi:10.1111/j.0956-7976.2005.01563.x.

۲۳. جزئیات این مطالعه را می توانید در اینجا بیابید:
Mani, Mullainathan, Shafir, and Zhao, “Poverty Impedes Cognitive Function.”



277 پی نوشت ها
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۲۳. اینکـه افـراد در شـرایط تعیین کننـده رفتـار متفاوتـی نشـان می دهنـد یکـی از اولیـن اسـتدالل ها در برابـر فایـدۀ 
یافته هـای روان شـناختی بـرای توضیـح پدیده هـای اجتماعـی بـود. در دو دهـۀ گذشـته، پژوهش هـا نشـانگر آن 
بوده که سـوگیری های روان شـناختی افراد، تصمیماتشـان را به اندازۀ بازنشسـتگی یا شـرایط سالمتشان تحت 

تأثیـر قـرار می دهد.
۲۴. مفهــوم پیچیدگــی محاســباتی را می تــوان بــا مقایســۀ برنامه نویســی خطــی و برنامه نویســی عــدد صحیــح 
از  کــرد )تعمیمــی منطقــی  تــا بی نهایــت تقســیم  را می تــوان  برنامه نویســی خطــی همــه چیــز  دریافــت. در 
ــد در واحدهــای مشــخص جــا داد. دانشــمندان  ــودن(. در برنامه نویســی عــدد صحیــح چیزهــا را بای دانه ای ب
از  دشــوارتر  اساســًا  صحیــح  عــدد  برنامه نویســی  کــه  داده انــد  نشــان  دقیــق  ریاضیاتــی  بــا  کامپیوتــر  علــوم 

برنامه نویســی خطــی اســت. مقدمــه ای جزئــی دراین بــاره را می توانیــد در اینجــا بیابیــد:
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John Wiley & Sons, 1998). 
۲۵. خـوِد ثـورو درسـی متفـاوت از ایـن مشـاهده گرفتـه. او مدافع تعدیل خواسـته ها و نه افزایش ثروت بـود. به زبان 
مـا، دو راه بـرای بدسـت آوردن جـای خالـی وجـود دارد. یا می توانید چمـدان بزرگ تری بگیرید، و یا از چیزهایی 

کـه می خواهیـد در آن جا دهید بکاهید.
26. Henry David Thoreau, Walden (Yale University Press, 2006), 87.
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]4[تخصص

۱. در ایـن کتـاب بـرای بیـان ارزش واحدهـای پـول خارجـی )در ایـن مـورد روپیـه( به دالر از نرخ ارز اسـمی اسـتفاده 
می کنیـم. ایـن کار در بعضـی مـوارد کامـاًل درسـت اسـت، مثـل زمانی کـه می خواهیـم بدانیم الکـس چقدر باید 
گمراه کننـده باشـد، زیـرا نرخ هـای ارز تفـاوت  بـرای روپیـه ارزش قائـل باشـد. امـا در بعضـی مـوارد نیـز می توانـد 

ݩݩً یـک روپیـه در هنـد ارزش بیشـتری دارد، زیرا همه چیـز ارزان تر  ݧ ݧ ݧ قیمـت میـان کشـورها را در نظـر نمی گیرنـد. مثـالݧ

کثـر اقتصاددانـان بـرای ارزیابـی تفاوت هـای درآمـدی میـان کشـورها بـه نـرخ ارز بسـنده نکـرده و برابـری  اسـت. ا

که این  قـدرت خریـد را نیـز مـد نظـر قـرار می دهنـد، معیـاری کـه تفاوت قیمت هـا را مد نظر قـرار می دهـد. ازآنجا

کتـاب به دنبـال مقایسـۀ درآمـدی میان کشـورها نیسـت، بـرای راحتی مطالعه از همان نرخ ارز اسـمی اسـتفاده 

می کنیـم. باوجودایـن خواننـده بایـد ایـن تمایـز را مـد نظر قـرار دهد. 

۲. این نسخه ای تعدیل شده )برای تورم( از مسئلۀ مشهور »ژاکت-ماشین حساب« تورسکی و کانمن است:
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جبـری خواسـته شـده بـود و بـرای هـر پاسـخ 6 سـنت بـه آن هـا پرداخـت می شـد. بعضـی از آن هـا، تنهـا بـرای 

گـروه  حضورشـان در ابتـدا، ۱ دالر، بعضـی ۳ دالر، و بعضـی دیگـر ۱۰ دالر دریافـت می کردنـد. 6 سـنت بـرای 
یـاد و بـرای گـروه ۱۰دالری به نظـر کـم می رسـید. و در حقیقـت هـم گـروه ۱دالری بیشـتر کار کرده  ۱دالری به نظـر ز
و به سـؤاالت بیشـتری پاسـخ دادند. بعضی محققان شـوخ طبع در سـال ۲۰۰۳ به جلسـات تابسـتانی انجمن 
اقتصادسـنجی آمریـکای شـمالی رفتنـد و همیـن داده هـا را بـا اسـتفاده از اقتصاددانـان تأییـد کردنـد. این طـور 
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ــود: ــه N=123 بـ ــر؛ در ایـــن مطالعـ ــد خیـ ــم درآمـ ــراد کـ ــرای افـ ــا بـ ــود، امـ ــاوت بـ ــیار متفـ ــد بسـ ــرکت کنندگان پردرآمـ شـ
C. C. Hall, Decisions Under Poverty: A Behavioral Perspective on the Decision Making 

of the Poor (PhD diss., Princeton University, 2008).
6. به نظر می رسـد که این نتایج تنها به دلیل اثر »سـقف« نیسـت، که در آن فضای کمتری برای افزایش اشـتیاق 
که برای ثروتمندان بیشـتر اسـت، همچنان با تمایل صد درصدی  فقرا به سـفر وجود دارد. این مقادیر، اگرچه 

به سـفر فاصلۀ بسیاری دارند. 
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۲۰. نمونه هـای متعـددی از وابسـتگی درک بـه چهارچوب هـا وجـود دارد. ایـن نمونـۀ ارائـه شـده از تد ادلسـون یکی 

از مـوارد مـورد عالقـۀ ماسـت. بـرای مشـاهدۀ ایـن مـورد و خطاهـای دیگـر ماننـد آن می توانید به اینجا سـر بزنید:

http://web.mit.edu/persci/people/adelson/checkershadow_illusion.html.
برای مشاهدۀ مباحثی جزئی تر دربارۀ سازوکارهای ضمنی این خطاها ر. ک:

Edward H. Adelson, “Lightness Perception and Lightness Illusions,” The New Cognitive 
Neurosciences (1999): 339.

 Richard Thaler, “Mental Accounting and Consumer Choice”, Marketing  ۲۱. ایـن آزمایـش بـر پایـۀ

Science 4, no. 3 (1985): 199–214 می باشـد. داده هـا در سـال ۲۰۱۲ بـه همـراه آنـوج شـاه جمـع آوری 
 P > 0.01  .شـده اسـت. بهره منـدان در دو چهارچـوب تفـاوت بسـیاری از خـود نشـان دادنـد، امـا فقـرا خیـر

.)N=148(

22. J. Hastings and J. M. Shapiro, Mental Accounting and Consumer Choice: Evidence 
from Commodity Price Shocks (Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic  
Research, Working Paper No. 18248, 2012).

۲۳. داده هـای جمـع آوری شـده در سـال ۲۰۱۲ همـراه بـا آنـوج شـاه ایـن پیش بینـی را تأییـد می کنـد. ثروتمنـدان 

.)N=141( P > 0.05  پاسـخ های متفاوتـی بـه هزینـه در چهارچوب هـای متفـاوت می دهنـد، امـا ثروتمنـدان نـه؛

۲۴. داده هـای جمـع آوری شـده در سـال ۲۰۱۲ بـه همـراه آنـوج شـاه. ثروتمندان به احتمال بیشـتری هزینۀ گذشـته 

.)N=98( در هـر دو مـورد P > 0.05  را در نظـر می گرفتنـد و فقـرا هزینـۀ جایگزینـی را
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executive function کارکرداجرایی
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relative poverty فقرنسبی 
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scarcity کمیابی
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scarcity trap دام کمیابی

self-command خودفرمانی

self-control خودمهاری

self-monitor  نظارتبرخویشتن
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single-mindedness  تفکرتکبعدی

slack  جای خالی

social bonds  پیوندهایاجتماعی
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social scarcity کمیابی اجتماعی 

stereotype کلیشه

subjective expansion of time بسط ذهنی زمان

tangential حاشیهای

tax return اظهارنامۀ مالیاتی 

tax withholdings مالیاتکسرشدهازحقوق

temptation tax بار وسوسه 

tolerance خطایمجاز 

trade-off کردن تناسب / بده بستان / سبک سنگین 

tunneling tax تنگنایتونلزنی 

ubiquitous همه گیر

vigilance هشیاری

well-being بهروزی

willpower اراده
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